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ΤΜΗΜΑ Α

tΜΗΜΑ Α
1

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το αντικείμενο του παρόντος Σ.Α.Υ. είναι: τα λιμενικά έργα αποκατάσταση και ενίσχυση
της υφιστάμενης ανωδομής και θωράκισης Λιμένα Μαλαγαρίου.
2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα έργα για τα οποία συντάσσεται το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Σ.Α.Υ. πρόκειται
να αποτελέσουν αντικείμενο μιας εργολαβίας.
Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην ενίσχυση της υφιστάμενης
θωράκισης του προβλήτα καθώς και η ενίσχυση και αποκατάσταση χερσαίου τμήματος
Λιμένα.
Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:
1. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης της υποσκαφής μήκους 40μ με πλάκες ποδός και
θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους.
2. Αποκατάσταση και ενίσχυση της ανωδομής και των χερσαίων χώρων του
προβλήτα Μαλαγαρίυ.
3

ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η λιμενική εγκατάσταση Λιμένα Μαλαγαρίου
4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Σάμου
Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου θα είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου
Δ/νση: Κτίριο Εμπορικού Σταθμού Λιμένα Μαλαγαρίου
Τηλ: 22730-24515 & 22730-27258
E-mail: dltsamou@otenet.gr

1

5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.

Υπόχρεος για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία Δήμου Σάμου
Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου Σάμος 83-100
E-mail: kkes@otenet.gr
6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την κατασκευή η αλληλουχία των κατασκευαστικών εργασιών ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά θα είναι η ακόλουθη:
1. Άρση των πλακών προστασίας ποδός έμπροσθεν των στηλών του
κρηπιδοτοίχου.
2. Διαμόρφωση/εκσκαφή του πυθμένα σε ζώνη πλάτους 11,85m έμπροσθεν
των στηλών του κρηπιδοτοίχου και έως την στάθμη των -9,25m από τη
Μ.Σ.Θ.
3. Εκσκαφή αύλακα με πλάτος πυθμένα ορύγματος 2m στην στάθμη των -10m
από τη Μ.Σ.Θ. σε απόσταση 12,85m έμπροσθεν της κρηπίδος.
4. Διάστρωση γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής 300 kN/m καθ’ όλη την
επιφάνεια του ορύγματος.
5. Διάστρωση λιθορριπής έδρασης πάχους 0,75m από λίθους βάρους 20100kg.
6. Διάστρωση γεωπλέγματος εφελκυστικής αντοχής 40kN/m στην άνω
επιφάνεια της διαμορφωμένης στρώσης λιθορριπής έδρασης.
7. Τοποθέτηση διάτρητων πλακών προστασίας ποδός εξ οπλισμένου
σκυροδέματος ποιότητας C30/37 διαστάσεων 4,75x3,0x0,50m.
8. Ύφαλη σκυροδέτηση στο κενό μεταξύ των πλακών προστασίας ποδός και
του κρηπιδοτοίχου.
9. Διάστρωση φυσικών ογκολίθων ατομικού βάρους 2-3tn για την προστασία
του προς τη θάλασσα πέρατος των πλακών. Το πλάτος της στέψης
πρίσματος προβλέπεται ίσο με 3m διαμορφωνόμενο από τρεις (3) φ.ο. της
συγκεκριμένης κατηγορίας. Η στέψη του πρίσματος τοποθετείται στη
στάθμη των -8m από Μ.Σ.Θ.
Πολλές από τις παραπάνω εργασίες δύναται να εκτελούνται ταυτόχρονα ανάλογα με τον
εξοπλισμό και το προσωπικό που αναδόχου.
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Ο συνολικός Αποκατάσταση του κρηπιδοτοίχου σε θέσεις όπου διαπιστώνεται

απόκλιση των στηλών από τη θεωρητική κατακόρυφο:
Αποξήλωση/καθαίρεση της ανωδομής μέχρι βαθμού αποκαλύψεως της άνω παρειάς
του κορυφαίου ογκολίθου εκάστης στήλης σε τμήμα μήκους 36m.
Διάνοιξη έντεκα οπών διαμέτρου Φ800mm σε έντεκα (11) στήλες του κρηπιδοτοίχου,
οι οποίες θα εκκινούν από τη στέψη των κορυφαίων ογκολίθων και θα απολήγουν
περί το μέσον των ογκολίθων έδρασης εκάστης στήλης.
Τοποθέτηση εντός των οπών κλωβού οπλισμού και σκυροδέτηση αυτών προς
σχηματισμό φρεατοπασσάλου.











2.
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Αποξήλωση των βλαφθέντων εκ σκυροδέματος επιστρώσεων όπισθεν της
ανωδομής.
Εκσκαφή των έξαλων επιχώσεων και του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος
όπισθεν της ανωδομής μέχρι τη στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ.
Διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος στην τελική στάθμη της εκσκαφής και
λιθορριπής φίλτρου κατάλληλης διαβάθμισης.
Πλήρωση του ανακουφιστικού πρίσματος και διάστρωση μη υφαντού διαχωριστικού
γεωυφάσματος.
Σκυροδέτηση της ανωδομής προς σχηματισμό ενιαίου κεφαλοδέσμου.
Σε κάθε δεύτερο εγκατεστημένο φρεατοπάσσαλο προβλέπεται η σκυροδέτηση
κάθετα στο μέτωπο της ανωδομής ισχυρά ορθογωνικής δοκού δίκη ελκυστήρα
διαστάσεων 6,00 x 0,80 x 0,95m. Οι σχηματιζόμενες δοκοί συνδέονται σε δοκό
«αντιστήριξης» ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 36,00 x 0,80 x 0,95m η οποία
οδεύει παράλληλα στο μέτωπο της ανωδομής.
Επίχωση με καλά διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό και διάστρωση των στρώσεων
υποδομής της οδοστρωσίας.
Σκυροδέτηση δαπέδων κυκλοφορίας από ελαφρά οπλισμένη πλάκα εκ
σκυροδέματος.
Αποκατάσταση ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ:
Καθαίρεση της υφιστάμενης ράμπας, της ανωδομής του κρηπιδοτοίχου και των
χερσαίων επιστρώσεων. Η καθαίρεση θα υλοποιηθεί σε τμήμα μήκους 42,90m
περίπου.
Εκσκαφή των υφιστάμενων επιχώσεων και του ανακουφιστικού πρίσματος έως τη
στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ.
Διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος στην τελική στάθμη της εκσκαφής και
λιθορριπής φίλτρου κατάλληλης διαβάθμισης.
Πλήρωση του ανακουφιστικού πρίσματος και διάστρωση μη υφαντού διαχωριστικού
γεωυφάσματος.
Σκυροδέτηση της ανωδομής προς διαμόρφωσης της νέας ράμπας σε τρία διακριτά
τμήματα (φάσεις). Η νέα ράμπα σχεδιάζεται ελαφρώς μετατοπισμένη προς τα βόρεια
για τη διευκόλυνση των διενεργούμενων ελιγμών από τα βαρέα οχήματα, το δε
ωφέλιμο πλάτος αυτής διαμορφώνεται στα 30m.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σκυροδέτησης ακολουθεί η διάστρωση μη
υφαντού γεωυφάσματος άνωθεν του πληρωθέντος υλικού του ανακουφιστικού
πρίσματος
Επίχωση με καλά διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό και διάστρωση των στρώσεων
υποδομής της οδοστρωσίας.
Σκυροδέτηση δαπέδων κυκλοφορίας από ελαφρά οπλισμένη πλάκα εκ
σκυροδέματος.
Τα πλευρικά όρια της ράμπας κάθετα στο μέτωπο της ανωδομής διαμορφώνονται
από ορθογωνικές δοκούς εξ οπλισμένου σκυροδέματος.
Αποκατάσταση των χερσαίων χώρων/δαπέδων κυκλοφορίας όπισθεν της ανωδομής:
Αποξήλωση των υφιστάμενων εκ σκυροδέματος επιστρώσεων όπισθεν της
ανωδομής στο σύνολο του Προβλήτος και σε ζώνη πλάτους 6,80m περίπου.
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Απόξεση – Αποξήλωση των υφιστάμενων ασφαλτικών επιστρώσεων μέχρι το κανάλι
απορροής ομβρίων και τον συρματόπλεκτο φράχτη.
Εκσκαφή των υφιστάμενων επιχώσεων και του ανακουφιστικού πρίσματος έως τη
στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ.
Διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος στην τελική στάθμη της εκσκαφής και
λιθορριπής φίλτρου κατάλληλης διαβάθμισης.
Πλήρωση του ανακουφιστικού πρίσματος και διάστρωση μη υφαντού διαχωριστικού
γεωυφάσματος.
Επίχωση με καλά διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό και διάστρωση των στρώσεων
υποδομής της οδοστρωσίας ανά περιοχή παρέμβασης.
Στη ζώνη πλάτους 6,80m ακολουθεί η σκυροδέτηση ελαφρά οπλισμένης πλάκας εκ
σκυροδέματος, ενώ αντίστοιχα στο υπολειπόμενο τμήμα μέχρι το κανάλι η διάστρωση
των ασφαλτικών στρώσεων.
Οι τελικές στάθμες των δαπέδων θα διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων στο υφιστάμενο κανάλι που διατρέχει
σχεδόν παράλληλα τον Προβλήτα και εκβάλει στα εκατέρωθεν πλευρικά
κρηπιδώματα.
Εργασίες για την αποκατάσταση της έδρασης του κρηπιδοτοίχου και την αναβάθμιση
του εγκατεστημένου συστήματος προστασίας ποδός του Προβλήτος:
Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και επισκευής του Προβλήτος,
προβλέπεται η πλήρωση των διαπιστωμένων ευμεγεθών υποσκαφών στην
έδρασή του και η αναβάθμιση του εγκατεστημένου συστήματος προστασίας
ποδός, προκειμένου αυτό να ανταπεξέλθει στα επαυξημένα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων Ε/Γ-Ο/Γ. Οι εν λόγω εργασίες
υλοποιήθηκανι σε τρεις διακριτές κατασκευαστικές φάσεις (εργολαβίες), με την
ολοκλήρωση των οποίων το προβλεφθέν σύστημα προστασίας καλύπτει μήκος
περί τα 152m εκ των 200m που αντιστοιχούν στο συνολικό μήκος του
Προβλήτος. Παρά το γεγονός ότι στα υπολειπόμενα 48m (αντιστοιχούν σε δύο
τμήματα περί το βόρειο και νότιο άκρο του Προβλήτος) δεν διαπιστώνονται
υποσκαφές στην έδραση του κρηπιδοτοίχου, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της
προταθείσας λύσης και στα εν λόγω τμήματα, προκειμένου να υπάρξει ένα
ενιαίο σύστημα προστασίας ποδός, εναρμονισμένο με τις τρέχουσες ανάγκες
που επιβάλλει η ναυσιπλοΐα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι κάτωθι εργασίες:
Άρση των πλακών προστασίας ποδός έμπροσθεν των στηλών του
κρηπιδοτοίχου.
Διαμόρφωση/εκσκαφή του πυθμένα σε ζώνη πλάτους 11,85m έμπροσθεν των
στηλών του κρηπιδοτοίχου και έως την στάθμη των -9,25m από τη Μ.Σ.Θ.
Εκσκαφή αύλακα με πλάτος πυθμένα ορύγματος 2m στην στάθμη των -10m
από τη Μ.Σ.Θ. σε απόσταση 12,85m έμπροσθεν της κρηπίδος.
Διάστρωση γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής 300 kN/m καθ’ όλη την
επιφάνεια του ορύγματος.
Διάστρωση λιθορριπής έδρασης πάχους 0,75m από λίθους βάρους 20-100kg.
Διάστρωση γεωπλέγματος εφελκυστικής αντοχής 40kN/m στην άνω επιφάνεια
της διαμορφωμένης στρώσης λιθορριπής έδρασης.
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Τοποθέτηση διάτρητων πλακών προστασίας ποδός εξ οπλισμένου
σκυροδέματος ποιότητας C30/37 διαστάσεων 4,75x3,0x0,50m.
Ύφαλη σκυροδέτηση στο κενό μεταξύ των πλακών προστασίας ποδός και του
κρηπιδοτοίχου.
Διάστρωση φυσικών ογκολίθων ατομικού βάρους 2-3tn για την προστασία του
προς τη θάλασσα πέρατος των πλακών. Το πλάτος της στέψης πρίσματος
προβλέπεται ίσο με 3m διαμορφωνόμενο από τρεις (3) φ.ο. της συγκεκριμένης
κατηγορίας. Η στέψη του πρίσματος τοποθετείται στη στάθμη των -8m από
Μ.Σ.Θ.
Αντικατάσταση υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος:
Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών
για την αποκατάσταση του κρηπιδοτοίχου σε αριθμό στηλών οι οποίες
αποκλίνουν από τη θεωρητική κατακόρυφο καθώς για την αποκατάσταση των
δαπέδων κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων του Προβλήτος.
Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίθηκαν σκόπιμες κατόπιν εκτέλεσης δοκιμαστικών
τομών στα πλαίσια των εν εξελίξει εργολαβιών, από τις οποίες προέκυψε η
ανάγκη για μερική αντικατάσταση του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος
προς εξασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών έδρασης των δαπέδων κυκλοφορίας
καθ’ όλη την έκταση του Προβλήτος και την ενίσχυση της σεισμικής
συμπεριφοράς του κρηπιδοτοίχου.
Η εκσκαφή του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν της ανωδομής
θα υλοποιηθεί μέχρι τη στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ. Ο πυθμένας
της εκσκαφής θα διαμορφωθεί με πλάτος 1,20m περίπου από το οπίσθιο όριο
του κρηπιδοτοίχου, ενώ αντίστοιχα το πρανές θα διαμορφωθεί με κλίση 4:3
(οριζόντια/κατακόρυφος). Στην τελική στάθμη της εκσκαφής προβλέπεται η
διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια
διεύθυνση 500kN/m. Εντός του διανοιχθέντος ορύγματος προβλέπεται η
διάστρωση λιθορριπής φίλτρου διαβάθμισης 0,50-20kg με πάχος στρώσης 50cm
και η εν συνεχεία πλήρωσή του με λιθορριπή ατομικού βάρους 20-100kg. Στην
στέψη του πληρωθέντος πρίσματος προβλέπεται η διάστρωση μη υφαντού
διαχωριστικού γεωυφάσματος βάρους 300gr/m2.

Στο πλαίσιο των εργασιών για την αποκατάσταση της ανωδομής, προβλέπεται και η
ενίσχυση και συμπλήρωση της υφιστάμενης του πρίσματος έδρασης του εγκατεστημένου
νέου συστήματος προστασίας ποδός από πρανές εκ φυσικών ογκολίθων κατάλληλου
ατομικού βάρους.
Ο χρόνος διάρκειας κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 10 μήνες.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των κατασκευών:

Εγκατάσταση
ολοκλήρωση

εργοταξίου και
εργασιών

1 μήνας
1μήνες

10
μήνες

8 μήνες

6 μήνες

4 μήνες

Χρόνος σε 2-μηνα
2 μήνες

Εργασία

αναδόχου
(επικαιροποίηση
μελετών κλπ)
Καθαρισμός πυθμένα – άρση
υφιστάμενων
φυσικών
ογκολίθων - εκσκαφές
Διαμόρφωση
αποκατάσταση
ανωδομής-χερσαίου
χώρουαποκατάσταση
υποσκαφής
πρίσματος θωράκισης

10
μήνες

8 μήνες

6 μήνες

4 μήνες

Χρόνος σε 2-μηνα
2 μήνες

Εργασία

2μήνες

7 μήνες

Πίνακας 6-1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργων
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ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάλογα με το είδος των εργασιών αλλά και την φύση των κινδύνων που εμπεριέχουν
αυτές οι εργασίες διακρίνονται στις παρακάτω φάσεις και υποφάσεις.
Φάση 1η: Προκαταρκτικές εργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου,
Υποφάσεις: Οι εργασίες της 1ης φάσης εκτελούνται παράλληλα, αποτελούν απλές
εργασίες και δεν διαχωρίζονται σε υποφάσεις. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Εργασίες
οργάνωσης εργοταξίου που αποτελούνται από περίφραξη του χώρου, φωτισμό
ασφαλείας, κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, γραφείων προσωπικού, γραφείων ελέγχου
υλικών, αποδυτηρίων, οριοθετούνται οι χώροι στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων προσωπικού
και μηχανημάτων εργοταξίου και ότι άλλο κριθεί από τον Ανάδοχο απαραίτητο
προκειμένου να υλοποιηθούν επαρκώς οι συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την
εγκεκριμένη Μελέτη της Υπηρεσίας και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην Φάση Φ1. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
- Προωθητής γαιών
- Φορτωτής
- Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο
- Διαμορφωτής (grader)
- Βυτίο νερού
- Ελαστιχοφόρος γερανός ή χερσαίος γερανός
Φάση 2η:

Διαμόρφωση αποκατάσταση ανωδομής-χερσαίου χώρου-αποκατάσταση
υποσκαφής πρίσματος θωράκισης

Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
είναι:
-

Φορτωτής

-

Ανατρεπόμενο φορτηγό

-

Πλωτός γερανός με ικανό χώρο φορτώσεως

-

Φορτηγίδα (κλαπέ)

-

Ρυμουλκό

-

Συνεργείο δυτών και εξοπλισμός αυτών

Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
-

Φορτωτής

-

Ανατρεπόμενο φορτηγό

-

Πλωτός γερανός με ικανό χώρο φορτώσεως

-

Φορτηγίδα (κλαπέ)

-

Ρυμουλκό

-

Συνεργείο δυτών και εξοπλισμός αυτών

-

Μικρό σκάφος ή πλωτή εξέδρα εργασιών

Φάση 3η:

Αποκομιδή του εξοπλισμού και διάλυση του εργοταξίου

Υποφάσεις:

Όλες οι εργασίες της φάσης αυτής εκτελούνται παράλληλα, αποτελούν
απλές εργασίες και δεν διαχωρίζονται σε υποφάσεις. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου μετά την ολοκλήρωση και
προσωρινή παραλαβή των εργασιών για την πλήρη αποκατάσταση του
χώρου του εργοταξίου. Ο Ανάδοχος αποκινητοποιεί το εργοτάξιο και
απομακρύνει όλες τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, χερσαία και θαλάσσια
μηχανήματα, υλικά κ.λ.π., αποκαθιστώντας και καθαρίζοντας τους
χερσαίους χώρους και αφαιρώντας τις τελευταίες περιφράξεις και εμπόδια
κυκλοφορίας προκειμένου να δοθεί το έργο στην χρήση.

Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην Φάση Φ3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
- Ελαστιχοφόρος γερανός
- Ανατρεπόμενο όχημα
- Προωθητής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙNΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

8.1

Νομοθετήματα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις :
-

Η Υ.Α. ΒΜ5/30428(ΦΕΚ

589 Β/30-6-1980) «Σήμανση εκτελουμένων έργων σε

οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών».
-

Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών»

-

Το Π.Δ. 1073(ΦΕΚ 260Α / 81) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοτάξιο οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας
Πολιτικού Μηχανικού»

-

Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) «Σήμανση εκτελουμένων έργων σε
οδούς εντός κατοικημένων περιοχών».

-

Ν. 1430 (ΦΕΚ 49 Α/84) «Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά
στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.

-

Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α / 18-10-85) «Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων»

-

Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138 Α /88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας
και γιατρού εργασίας»

-

Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».

-

Το Π.Δ.395/94 (ΦΕΚ 220 Α /94) «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»

-

Το Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για
τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών προστασίας κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ».

-

Το Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α/94) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για
τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ»

-

Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α /94) «Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ».

-

Το Π.Δ. 6 Α/95 (ΦΕΚ 6 Α/95) «Διορθώσεις σφαλμάτων στα ΠΔ 395/94, 396/94,
397/94, 398/94, 399/94».

-

Το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση
ασφαλείας ή / και υγείας

στην εργασία, σε συμμόρφωση

με την οδηγία

92/58/ΕΟΚ».
-

Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10 Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»

-

Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/796) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»

-

Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων, σε συμμόρφωση με την
οδηγία 92/57/ΕΟΚ»

-

Το Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135 Α/29-08-1986) « Προστασία της υγείας των εργαζομένων
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους».

-

Το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α/18-03-1993) «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».

-

Η Υ.Α. υπ' αριθ. 3131.1/20/95 (ΦΕΚ 978 Β'/95) περί εγκρίσεως του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 10 "Για τις καταδυτικές εργασίες", καθώς επίσης και
τους διεθνείς κανονισμούς για τις καταδύσεις.

-

Η Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/69/2007 - Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των
εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ)

-

Η ΥΑ 6952/ΦΕΚ 420/Β/16.3.2011 Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών

-

Ο N3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και
ασφάλεια εργαζομένων

-

Η Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) Απλοποίηση διαδικασιών
τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

8.2

Στοιχεία του ΣΑΥ -Εργοτάξιο

8.2.1 Γενικά - Υποχρεώσεις αναδόχου – Βιβλία Εργοταξίου
Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία όπως αυτή τροποποιείται και
ισχύει κατά το χρόνο κατασκευής του έργου.
Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας,
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας.
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό
επίβλεψης της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων Επίβλεψης και
Διαχείρισης εφόσον υπάρχουν), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο
χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά
πανωφόρια

(για

το

χειμώνα),

φωσφορίζοντα,

γιλέκα

(για

το

καλοκαίρι),

προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά
Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες
διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, ελεγμένες κατά τους διεθνείς κανονισμούς
αναπνευστικές συσκευές τύπου SCUBA κλπ.
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων
πινακίδων ή φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων
τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των
εργοταξίων ή /και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με
πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει
μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

Επιπρόσθετα στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέτρα και κανόνες
που αφορούν το εργοτάξιο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων σε θέματα όπως :
i.

Εκπαίδευση προσωπικού

ii.

Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία

iii.

Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς.

iv.

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας
έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς.

v.

Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις
εργασίας για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους
εργαζομένους.

vi.

Καταλληλόλητα εξοπλισμού

vii.

Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική
του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών και
τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών
κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την
Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα
εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων.
Ο Ανάδοχος οφείλει ακόμη να παίρνει όλα τα ενδεχόμενα μέτρα για την αποφυγή ζημιών
και ατυχημάτων από την χρήση επικίνδυνων υλικών, όπως π.χ. ασβέστη, τηγμένη
υπέρθερμη πίσσα κλπ, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους
χώρους επικίνδυνων εργασιών και βαρέων μηχανημάτων, λήψη προστατευτικών μέτρων
για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το υπ’ αυτού
υπογραφόμενου Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) καθώς και ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει. Τα εν λόγω στοιχεία θα είναι
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 και για την σύνταξή τους θα ληφθούν υπόψη ο
ακριβής εξοπλισμός και μεθοδολογία κατασκευής που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο
Ανάδοχος και εγκριθεί από ΚτΕ, το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα του έργου όπως τούτο
τελικά θα εγκριθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία όλες οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για

την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών που τίθενται με το παρόν Σ.Α.Υ. εφ’ όσον η εκτέλεση
των εργασιών αυτών δεν εγκρίνεται από την Δ/νουσα Υπηρεσία να γίνει κατά τρόπο
διάφορο, και τέλος όλοι οι Νόμοι, Π/Δτα, Οδηγίες, Διατάξεις και Κανονισμοί για την
Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων όπως αυτοί θα ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής
του Εργολαβικού Συμφωνητικού.
Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς
και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία :
1. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/1981)
2. Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού

Εργασίας (εφόσον

απαιτείται) (Ν. 1568/1985). (Το 1 και το 2 μπορεί να τηρούνται μαζί σύμφωνα με την
Υ.Α. 14867/825/2014 - ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014)
3. Βιβλίο ατυχημάτων – Κατάλογος ατυχημάτων (Ν. 1568/1985 και ΠΔ 17/1996)
4. Ιατρικοί φάκελοι – Βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Ν. 1568/1985 και ΠΔ 17/9196)
5. Έγγραφα

πιστοποίησης

ικριωμάτων

και

οδηγίες

συναρμολόγησης

(ΚΥΑ

16440/Φ.10.4/445/1993).
6. Αντίγραφα των αδειών χειριστών μηχανημάτων έργων
7. Μητρώο – κατάλογος μηχανημάτων εργοταξίου (άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά
ναυσιπλοΐας για τα πλωτά, πιστοποιήσεις καταλληλότητας, εγχειρίδια λειτουργίαςσυντήρησης στα ελληνικά, βιβλίο συντήρησης κλπ).
Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του
Αναδόχου

του

Έργου,

τυχόν

υπεργολάβων,

επιβλεπόντων

μηχανικών

αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

8.2.2 Απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση
πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των
εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.
β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης
φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα.
γ. Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε
εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του

εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα
ενδεικνυόμενα μέτρα.
8.2.3 Γενικοί κανόνες εργοταξίου
Ο Ανάδοχος κατασκευής αναμένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους
τους εργαζομένους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες ασφαλείας εργοταξίου:


Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο
έργο που το αφορούν.



Δεν θα ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά
κατάλληλο γι’ αυτήν.



Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας.
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.



Όλα τα άτομα στο Εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η
ελάχιστη απαίτηση ασφαλείας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική
μεταλλική επένδυση για τα δάκτυλα και στη σόλα.



Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις
εργασίες και χώρους.



Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφαλείας
του Εργοταξίου.



Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο Εργοτάξιο.



Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.



Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι
εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να
είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω.



Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει,
χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας.



Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια εάν δεν μπορούν να την
ελέγξουν μόνοι τους.



Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να
εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων.



Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.



Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου.



Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει
τους χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αντίθεσης γενικού κανόνα ασφαλείας με ειδικό, τότε ισχύ
έχει ο ειδικός. Περαιτέρω διερεύνηση πρέπει να διενεργείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Η πρόσβαση στο έργο θα γίνεται από προσωρινό δρόμο που θα κατασκευάσει ο
Ανάδοχος. Στα σημεία εισόδου - εξόδου πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση προειδοποίησης
των διερχόμενων (πληροφοριακές πινακίδες ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ).
8.2.4 Γενική διάταξη εργοταξίου - χώροι εκφόρτωσης - χώροι απόθεσης
υλικών έργου και άχρηστων υλικών
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δημιουργία χώρου αποθήκευσης των
σιδηροτύπων των τεχνητών ογκολίθων (εφόσον η σκυροδέτηση γίνει στο χώρο του
εργοταξίου) και του χώρου απόθεσης των έτοιμων τεχνητών ογκολίθων, λόγω του
μεγέθους και της δυσκολίας μετακίνησης τους.
Για τη διάθεση των απορριμμάτων καθώς και τη αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού
του πυθμένα και εκσκαφών πρέπει να ληφθεί υπόψη η κείμενη νομοθεσία και οι
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες 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 Προστασίας
Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά
ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους, ενέματα κ.λ.π. αποτελούν
ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε
διάθεση 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 ορυκτέλαιων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/1996 (ΦΕΚ 40Β) και για τα υγρά απόβλητα θα
εφαρμόζονται οι εκάστοτε τ. Νομαρχιακές Αποφάσεις
8.2.5 Πληροφορίες εργοταξίου
Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου:
•

Πολιτική Ασφαλείας του Ανάδοχου κατασκευής.

•

Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών.

•

Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας.

•

Ταυτότητα και θέση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών.

•

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

•

Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου.

•

Θέση πλησιέστερου Νοσοκομείου στο έργο.

8.2.6 Υγιεινή – Α’ Βοήθειες στο Εργοτάξιο
Το σχέδιο πρώτων βοηθειών και το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών πρέπει να αναπτυχθεί και
να προσαρτηθεί στο ΣΑΥ. Γενικά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία
και συμπληρωματικά αναφέρονται τα παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:


Πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής α’ βοηθειών ανά πάσα στιγμή
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού



Εάν είναι απαραίτητο από το μέγεθος του εργοταξίου να υπάρχει χώρος α’
βοηθειών εφοδιασμένος με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά και
σημασμένος σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95



Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει φαρμακείο για την παροχή α’ βοηθειών, σε θέση
εύκολα προσιτή.
Το φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Σκεύασμα για κάψιμο

1

Εσπνεύσιμη αμμωνία

1

Αποστειρωμένες γάζες (κουτιά 5, 10 και 15 εκ)

1

Επίδεσμοι γάζας 0,10 x 2,50 εκ

2

Τριγωνικοί επίδεσμοι

1

Λευκοπλαστ ρολό

2

Ψαλίδι

1

Ύφασμά λεπτό καθαρισμού (Cleaning tissue)

1

Αντισηπτικό διάλυμα (Μερκουροχρώμ)

1

Υγρό σαπούνι σε πλαστική συμπιεσμένη φιάλη

1

Ελαστικός επίδεσμος

1

Αντιϊσταμινική αλοιφή

1

Σπασμολυτικό

1

Αντιοφικός ορός

1

Εναίσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100 mg.

1

Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 5 cc

2-3

Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 10 cc

2-3

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Δισκία αντιδιαρροϊκά

1

Δισκία αντιόξινα

1

Φυλλάδιο με οδηγίες α’ βοηθειών

1

Πίνακας 8-1: Περιεχόμενα εργοταξιακού φαρμακείου

Ενδείκνυται εμπλουτισμός του φαρμακείου με περισσότερα είδη αν η φύση του
έργου, οι συνθήκες και οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι το απαιτούν


Να λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά εργαζόμενου σε περίπτωση ατυχήματος



Να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο από τις συνθήκες εργασίας υλικό
Α’ βοηθειών



Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων
βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς

.
8.2.7 Επισκέπτες
Σε όλους τους επισκέπτες πρέπει να παρέχονται οδηγίες για την ασφάλεια, ο απαραίτητος
εξοπλισμός (κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φωσφορίζον γιλέκο κλπ.) και υπεύθυνος
συνοδός στο έργο.
Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με προθυμία στους κανόνες ασφάλειας.
-

Επισήμανσης κινδύνων

-

Πυρασφάλειας και εκκένωσης

-

Οδικές

Η σήμανση πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, να είναι ευκρινής και να μη
δημιουργεί
σύγχυση στο προσωπικό και τους επισκέπτες του εργοταξίου.

8.2.8 Συνοπτικά Μέτρα Υγιεινή και Ασφάλεια και Ασφάλεια των Εργαζομένων
Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων προτείνεται να λαμβάνονται τα ακόλουθα
μέτρα:
1. Προληπτική χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση ειδών όπως
τρωκτικά, φίδια, σκορπιοί κ.ά. που μπορεί να εμφανισθούν στις περιοχές των
εργασιών (αυτό μπορεί να εφαρμόζεται εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα).
2. Λήψη μέτρων προστασίας από τους εργαζομένους προκειμένου να μην έρθουν σε
επαφή με είδη αυτά, αλλά και με τα απόβλητα που έχουν διατεθεί. Είναι
επιβεβλημένη η χρήση χοντρών αδιάβροχων γαντιών καθώς και ψηλών
αδιάβροχων υποδημάτων (π.χ. γαλότσες), όπως επίσης φορμών εργασίας.

3. Συχνή αντικατάσταση των φθαρμένων μέσων προστασίας
4. Σχολαστικό καθάρισμα του ιματισμού και των υποδημάτων που μολύνθηκαν από
τα γεωργικά φάρμακα υγιεινολογικής σημασίας ή/και από τα απόβλητα.
5. Τα χρησιμοποιούμενα για τις εργασίες διαμόρφωσης (διευθέτηση απορριμματικού
αναγλύφου) μηχανήματα συνιστάται να διαθέτουν κλειστές, σταθερές και
αεριζόμενες καμπίνες οδηγού.
6. Παρόλο τον μικρό κίνδυνο ανάπτυξης πυρκαγιάς στη φάση αυτή, πρέπει να
υπάρχουν

ορισμένα

τεχνικά

μέσα

πυρόσβεσης.

Για

την

καταπολέμηση

ενδεχόμενων πυρκαγιών θα πρέπει να διατηρούνται στο χώρο εργασίας περίπου
300 m3 αδρανούς εδαφικού υλικού.
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