ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,7,8,9,10,11)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 09 / 2022

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΡΓΟ
: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
(ΈΤΟΥΣ 2022)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,7,8,9,10,11)
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψης και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών
του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών
κ.α. καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου.
Περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα εξής:
 Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,
 Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες
τακτικής και έκτατης συντήρησης, επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών ακόμη και
κατεδάφισης.
Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη –
χρήστη.
1.
2.
3.
4.

ΕΡΓΟ
: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΈΤΟΥΣ 2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δήμος Γρεβενών
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Δήμος Γρεβενών.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
1. ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση, την συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών
και καθιζήσεων, στο δημοτικό οδικό δίκτυο και κυρίως εντός αστικού δικτύου, στους
οικισμούς Κηπουρείου, Κρανέας, Ελεύθερο Α΄και Β΄, Αγίου Γεωργίου, Ποντινής και Δοξαρά
Γρεβενών καθώς επίσης θα κατασκευαστούν και θα συντηρηθούν – αποκατασταθούν όλα τα
τυχόν συνωδά τεχνικά έργα τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει έως σήμερα,
για την ασφαλή λειτουργία τους.
θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών σε έδαφος Γ-ΗΒ βάθους,
διάνοιξης τάφρων, καθαίρεσης σκυροδεμάτων, εξυγίανση με κοκκώδες υλικό, επίχωση με
αμμοχάλικα, σκυροδετήσεις με C16/20, απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα),
κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους, κατασκευή στρώσης υπόβασης
οδοστρωσίας πάχους 0,10μ., κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.,
κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20, ασφαλτική
προεπάλειψη ή συγκολλητική και διαγράμμιση.

2.
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το έργο σχεδιάζεται για να γίνουν πιο βατοί και εύκολοι στην προσπέλαση δρόμοι που
εξυπηρετούν την πρόσβαση των δημοτών στις οικίες τους. Κατά συνέπεια οι εργασίες έχουν
ως σκοπό την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου.
3. ΣΧΕΔΙΑ
Για την κατασκευή του έργου δεν χρειάζεται να γίνουν επιπλέον μελέτες και σχέδια.
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κάποιο από τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π., ή
κάποια σημεία κεντρικών διακοπτών είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να αποκαταστήσει
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά
στον προαναφερόμενο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς να παρεμποδίζονται οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε χώρο αποκομιδής
απορριμμάτων ή όπου υποδείξει η διευθύνουσα Υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεσή τους.
Τα υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού θα μεταφέρονται στους Δημοτικούς
Κάδους απορριμμάτων της κάθε περιοχής. Σε συνεννόηση κάθε φορά με τα αντίστοιχα
καταστήματα (καφενεία) της περιοχής θα γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής από το
προσωπικό του εργοταξίου ενώ το προσωπικό θα αλλάζει σε βοηθητικούς χώρους. Θα υπάρχει
μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και θα επιδιορθώνονται όλες οι μικροφθορές που θα
προκύπτουν.
Γρεβενά, 31 / 03 / 2022
Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Δ/ντρια ΤΥ

Κοπάνας Απόστολος
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

Κωσταρέλα Κωνσταντία
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,4,5,6,8,9,10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 09 / 2022

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΡΓΟ
: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
(ΈΤΟΥΣ 2022)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,4,5,6,8,9,10)

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας & Υγιεινής του Έργου είναι η
ΠΡΟΛΗΨΗ των ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων
στον τόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του
Κυρίου του έργου και του αναδόχου. Δηλαδή περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς
κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της
σχετικής νομοθεσίας. Επίσης αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν
ατυχημάτων.
1.
2.
3.
4.

ΕΡΓΟ
: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΈΤΟΥΣ 2022)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δήμος Γρεβενών
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Δήμος Γρεβενών.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προβλέπεται να εκτελεστούν αναλυτικάοι εξής εργασίες :
1. Ασφαλτόστρωση εντός οικισμού Κηπουρείου, δυτικά της Εκκλησίας «Αγίων
Πάντων»
 Κατασκευή μίας (1) στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ, διαστάσεων
70,00μ Χ 3,50μ
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20,
διαστάσεων 70,00μ Χ 3,50μ και την αντίστοιχη ασφαλτική προεπάλειψη.
2. Ασφαλτόστρωση και διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός οικισμού Κρανέας (από
οικία Δανίτσα Γεωργίου, περνώντας μπροστά από οικίες Κουτσουνάσιου
Αθανασίου και Σιαδήμα Γεωργίου, έως οικία Γατσά Δημητρίου)
 Ανάμεσα στην κολώνα ΔΕΗ και την οικία Δανίτσα Γεωργίου θα
κατασκευαστεί εσχάρα ομβρίων υδάτων μήκους περίπου 3,90μ (ελαφριά
κατασκευή – μικρού πλάτους). Η εσχάρα θα τοποθετηθεί επάνω σε σκυροδετημένη
με C16/20, οπλισμένη, κατασκευή ορθογωνικής διατομής, μήκους 3,90μ.
 Αμέσως μετά την εσχάρα όμβριων υδάτων θα γίνει αποξήλωση της ασφάλτου,
περνώντας μπροστά από την οικία Κουτσουνάσιου Αθανασίου και εκσκαφή
βάθους τουλάχιστον 0,50μ, σε μήκος 35,00μ και πλάτος περίπου 4,10μ. Στη

συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί η οδός σε μήκος 35,00μ, πλάτος 3,60μ και ύψος
0,15μ, με μονοκλινή κλίση κατευθύνοντας τα όμβρια ύδατα σε τριγωνική
επενδυμένη τάφρο πλάτους 0,50μ και βάθους ο,40μ – 0,50μ. Η σκυροδέτηση θα
είναι ελαφρά οπλισμένη με πλέγμα Τ131.
 Η επενδυμένη τάφρος θα συνεχιστεί για επιπλέον 65,00μ, έως την οικία Γατσά
Δημητρίου. Επίσης θα απαιτηθεί καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος,
διαστάσεων 0,30μ Χ 0,30μ, για την αποξήλωση της παλιάς φθαρμένης τριγωνικής
τάφρου και τομή του οδοστρώματος με ασφατλτοκόπτη.
 Θα κατασκευασθούν τέσσερις (4) διαβάσεις σε εισόδους οικοπέδων, με
τσιμεντοσωλήνες Φ30, εγκιβωτισμένους με σκυρόδεμα, μήκους 4,00μ έκαστη,
δηλαδή συνολικό μήκος 16,00μ
 Η οδός θα ασφαλτοστρωθεί σε όλο το μήκος των 100,00μ και με πλάτος
περίπου 3,60μ, με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20 και
την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
3. Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού, μεταξύ των οικισμών Ελεύθερο Β΄ και
Ελεύθερο Α΄
 Κατασκευή μίας (1) στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ, διαστάσεων
150,00μ Χ 6,30μ
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20,
διαστάσεων 150,00μ Χ 6,10μ και με την αντίστοιχη ασφαλτική προεπάλειψη και
διαγράμμιση (150,00 Χ 0,12μ) Χ 2,00.
4. Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού, εντός οικισμού Ελεύθερο Α΄ (κάτω από την
Εκκλησία της «Παναγίας», πλησίον οικίας Μιχαλόπουλου Τριαντάφυλλου και
Μιχαλόπουλου Χρήστου)
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20,
συνολικής επιφάνειας 800,00μ² και με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη, επάνω σε υφιστάμενη τσιμεντοστρωμένη υπόβαση.
5. Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού, εντός οικισμού Αγίου Γεωργίου (από Super
Market Ελληνική Διατροφή, περνώντας μπροστά από το κατάστημα ΕΛΤΑ και το
κατάστημα «Στεκι», έως την οικία Κωτίτσα Ζήση)
 Φρεζάρισμα σε βάθος έως 4cm υφιστάμενης φθαρμένης ασφάλτου, επιφάνειας
περίπου 2.000,00μ²
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20,
συνολικής επιφάνειας 2,000,00μ² και με την αντίστοιχη ασφαλτική προεπάλειψη.
6. Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδού στον οικισμό Δοξαρά
 Εκσκαφή σε έδαφος Γ-ΗΒ, διαστάσεων 270,00μ Χ 7,00μ Χ 0,40μ και 52,00μ Χ
7,00μ Χ 0,40μ
 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 για κατασκευή επιχώματος,
διαστάσεων 270,00μ Χ 7,00μ Χ 0,20μ και 52,00μ Χ 7,00μ Χ 0,40μ.
 Κατασκευή μίας (1) στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους
0,10μ και μίας (1) στρώσης βάσης οδοστρωσίας, πάχους 0,10μ έκαστη, διαστάσεων
270,00μ Χ 7,00μ από οικία Μπλαζομύτη Αθανασίου έως οικία Τσιάρα Αντωνίου
και σε κάθετο τμήμα οδού, διαστάσεων 52,00μ Χ 7,00μ από οικία Λιακόπουλου
Αθανάσιου έως οικία Σπηλιώτη Κων/νου.
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20, σε
όλο το μήκος και των δύο τμημάτων οδού, με την αντίστοιχη ασφαλτική
προεπάλειψη. Ανάμεσα στην ασφαλτική στρώση κυκλοφορία και στις
περιτοιχισμένες αυλές των οικοπέδων, θα αφεθεί χώρος για την κατασκευή

μελλοντικά πεζοδρομίου, περίπου 1,50μ, όπως φαίνεται στην συμπληρωματική
Διανομή (επέκτασης) του 1972, του συνοικισμού Δοξαρά.
7. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, όπου
απαιτηθεί, περίπου 60,00 ton.
 Για την βελτίωση και αποκατάσταση σημειακών φθορών στο δημοτικό οδικό
δίκτυο και κυρίως εντός αστικού δικτύου, όπου απαιτηθεί, με τη χρήση
ασφαλτικής στρώσης τύπου ΑΣ 31,5 μεταβλητού πάχους και με την αντίστοιχη
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
8. Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού, στον οικισμό Ποντινής
 Κατασκευή μίας (1) στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ, διαστάσεων
150,00μ Χ 6,30μ
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20,
διαστάσεων 150,00μ Χ 6,10μ και με την αντίστοιχη ασφαλτική προεπάλειψη και
διαγράμμιση.
9. bνακατασκευή πλήρως οδού (λόγω καθίζησης του οδοστρώματος) σε μήκος
100,00μ. και πλάτος 6,00μ., οπότε θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης
ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών σε έδαφος Γ-ΗΒ βάθους 3,00μ, εξυγίανσης με
κοκκώδες υλικό ύψους 1,00μ, επίχωσης με αμμοχάλικα ύψους 2,00μ , κατασκευή
στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ., κατασκευή στρώσης βάσης
οδοστρωσίας πάχους 0,10μ., κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους
0,05μ. τύπου ΑΣ 20 με την αντίστοιχη ασφαλτική προεπάλειψη και διαγράμμιση
(100,00 Χ 0,12μ) Χ 2,00.
2. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Εκπαίδευση προσωπικού – έλεγχοι ασφάλειας
και συσκέψεις ασφαλείας)
Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο
χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα
τα οποία θα μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο
οποιουδήποτε καθώς και να προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε
οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την
αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομα της Εργοληπτικής Επιχείρησης.
Η πολιτική της εργοληπτικής Επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως
εξής: Η Διοίκηση της εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει σε όλους τους απαραίτητους
πόρους ώστε όλες οι εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να
πραγματοποιούνται με ασφάλεια, για τους εργαζομένους και τα περιουσιακά της στοιχεία
τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής.
Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής
Επιχείρησης να εμφυσήσει στους εργαζόμενους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των
κανόνων Υγιεινής.
Η Εργοληπτική επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο
συστηματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ποιότητα.
Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν
αναλάβει τα καθήκοντα του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν
σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις
ασφαλείας και οι μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.
Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να
τηρούνται στο εργοτάξιο.

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο
Διευθυντής Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε
να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφαλείας.
Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση με τις περί ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που
εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της «μη συμμόρφωσης» και η
απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο
Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν
έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση.
Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.
17/96, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και δίνουν ενυπόγραφα
όποιες παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών
ο μηχανικός ασφαλείας με τη σύμφωνη γνώμη του εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των
συσκέψεων αυτών.
3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφαλείας και
Υγιεινής θα εφαρμόζεται στο έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά
και Οργανωτικά του θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. Επίσης, γραπτές
οδηγίες ασφαλείας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες στο εργοτάξιο. Αυτές
οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του εργοταξίου.
Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας
ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες. Ο «Χειρισμός μη συμμορφώσεων» του Συστήματος
Διασφάλισης ποιότητας της Εργοληπτικής επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη
κατάσταση και δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες.
Ακολούθως ο μηχανικός ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα
επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια.
Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη
αναφοράς ‘μη συμμόρφωσης’ από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η
προαναφερόμενη σχετική διαδικασία.
4. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και μέσω
εργοταξιακών οδών. Στη συμβολή των ανωτέρω οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές
πινακίδες «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» και στα δύο
ρεύματα της κυκλοφορίας.
Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι
εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της χάραξης και των εργοταξιακών χώρων.
Έναρξη των εργασιών προβλέπεται στις ……/……./……….
Β.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

1. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι:
κίνδυνος εμπλοκής εργαζόμενου με μηχανήματα
κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους
κίνδυνος ατυχήματος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείμενων αντικειμένων
κίνδυνος εισπνοής σκόνης
κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους
κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος

1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε
φάσης εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα
πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό
εργασιών.
Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής:
2.1 κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους
2.2 κίνδυνος λόγω επιβαρημένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη
2.3 κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα
2.4 κίνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνίας
2.5 κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών
2.6 κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει που βρίσκονται και πως
χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του, καθώς που βρίσκεται και τι
περιέχει για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του τμήματός του.
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρία κράνος, παπούτσια ασφαλείας
και φόρμα
 Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του
έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του
 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση
 Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει
τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει
απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό
 Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να
διατηρούνται καθαροί
 Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία
 Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με
τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό
 Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των
προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους
 Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι
κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή
εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.
Κατά την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε
ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας
από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη.
Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του
μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις
σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από
τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του
εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.

2. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η
πιστή εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών:

Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν
κυκλοφορείτε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου

Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας

Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας,
φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε
κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται.
3.1 Γυαλιά ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια
3.2 Γάντια δερμάτινα ή λαστιχένια ανάλογα με το είδος της εργασίας
3.3 Παπούτσια ασφαλείας, άρβυλα ή μπότες όπου είναι απαραίτητες
3.4 Στολή εργασίας – φόρμες
3.5 Κράνη
3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
 Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο
 Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών,
όπως επίσης και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης
 Σε περίπτωση επισκέπτη πρέπει να ενημερωθεί ο αρμόδιος εργοδηγός ή υπεύθυνος του
εργοταξίου
4. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την
ανάρτησή τους σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95.
 Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
– ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ»
 Σε απόσταση 150m από τον δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές πινακίδες
ταχύτητας
 Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20Km
 Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αρβύλων και κρανών

5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες:
 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση
εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις
οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά
 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία προκαλεί σπινθήρα, φλόγα
ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού
 Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας όλα τα σκουπίδια
και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κ.λ.π.)
 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση,
σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά.
6.2 Καταπολέμηση φωτιάς
Το υλικό καταπολέμησης της φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.
Πρέπει λοιπόν να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό.

Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς είναι οι πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά,
αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και η άμμος για κατάσβεση στερεών ή
υγρών καυσίμων.
Στο εργοτάξιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση φτυαριά και
σκαπάνες.
6.3 Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που
βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλες και πως χρησιμοποιούνται.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα.
Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται
περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου.
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά
Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ να αποφεύγεται η χρήση
πυροσβεστήρων σκόνης. Η καλύτερη λύση είναι το νερό.
6.4 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς
Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των
εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει το προσωπικό ασφαλείας
και το πλησιέστερο πυροσβεστικό τμήμα και στη συνέχεια να προσπαθήσει να σβήσει ή να
περιορίσει όσο είναι δυνατό την φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση
πυροσβεστικά μέσα.
6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και αν ο τραυματισμός
είναι σοβαρός υποχρεούται να φροντίσει για την μεταφορά του τραυματισμένου στο
πλησιέστερο Νοσοκομείο.
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα
απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
ατυχήματος.
7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτατης ανάγκης οφείλουν να
ενημερώσουν τον εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό. Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι
συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω οδηγίες.
8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτατης Ανάγκης είναι:
 Παροχή πρώτων Βοηθειών
 Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.
 Ενημέρωση προσωπικού
 Ορισμός ενός τουλάχιστον υπεύθυνου σε κάθε βάρδια εργασίας
 Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την
διανομή τους όταν χρειαστούν.
8.2 Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι:
 Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους
φορείς, όπως τροχαία – αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς
φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης.
 Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες,
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του
έργου και των εργαζομένων








Να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των
μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζεται
Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να
επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας
Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε
εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών
Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται
Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την
αποφυγή άλλων παρόμοιων
Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που
πρέπει να παρέχονται.

8.3 Αναγγελία Ατυχήματος
Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας
πρέπει να μεταφερθεί σε πλησίον νοσοκομείο, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του
εργοταξίου.
Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται:
1) Ο τεχνικός ασφαλείας που θα προβεί σε έρευνα και ανάλυση του ατυχήματος προκειμένου
να διαπιστωθούν τα αίτια
2) Ο προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας για να προβεί κατά περίπτωση
στις εξής ενέργειες:
 Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία
μικρότερη από 8 ώρες από την εργασία, συμβουλεύεται την έκθεση τεχνικών Ασφάλειας και
προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα
 Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας, από
πλευράς ατυχηματία, μεγαλύτερη από 8 ώρες, τότε α) ενημερώνει το γραφείο προσωπικού
μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και
συμβουλευτεί τη σχετική έκθεση των Τ. Α., β) προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις ώστε να
μην επαναληφθούν παρόμοια ατυχήματα και γ) συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος σε όσα
σημεία τον αφορούν και την μονογράφει.
Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος,
ενημερώνει αμέσως την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα
σημεία που τον αφορούν.
8. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9.1 Σύμφωνα με τον νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται:
 Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο
από την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας και «βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α. & Γ.Ε.»
στο οποίο αναγράφονται από τον Μηχανικό ασφαλείας περιστατικά παράβασης των
κανόνων ασφαλείας από τους εργαζομένους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να
γίνει από τον Εργοταξιάρχη
 Τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν
από τα πιο σοβαρά έως τα λιγότερο σοβαρά
Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως. Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα
που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής.
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86)
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται:
 Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του έργου στο περιβάλλον
 Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος

11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81)
Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν
διάφορες εργασίες. Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές,
εκσκαφείς, προωθητές, οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά. Στο χώρο
του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται γερανοί γεννήτριες και αυτοκίνητα.
Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός είναι καταχωρημένος, εφοδιασμένος με τις
κατάλληλες άδειες, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.
11.1 Αυτοκίνητα - Φορτωτές
Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το «δελτίο συντήρησης» το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του
εργοταξίου.
 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο
 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ
 Το όχημα πρέπει να φέρει Κιβώτιο Α’ Βοηθειών
 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα
 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και
φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. Πρέπει να γίνεται τακτικός
έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα
ασφαλείας. Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:
 Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει
τελείως
 Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή
πρέπει να είναι σβηστή
 Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο
 Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας
 Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις οποίες
έχουν κατασκευαστεί
 Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού μέσα στον κάδο του φορτωτή, εκτός αν αυτός
είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές.
Γρεβενά, 31 / 03 / 2022
Ο Συντάκτης
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