ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών.
Αρ.Συμβ.: CY2005/17/643.03.01.01

Κανονιστική διοικητική πράξη 172/2002
Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο: Κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται
εργασίες οικοδομικές και έργα μηχανικών κατασκευών
Αρμόδιο πρόσωπο : Κάθε πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη πείρα και
γνώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή, έλεγχο και επιθεώρηση της υπό εκτέλεση
εργασίας
Κύριος του Έργου: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου
πραγματοποιείται ένα Έργο.
Εργολάβος: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που συμβάλλεται με τον κύριο του
έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολοκλήρου του έργου ή τμήματός του
Υπεργολάβος : Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που συμβάλλεται με εργολάβο ή
άλλο υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολοκλήρου του έργου ή
τμήματός του.
Μελετητής: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που συμβάλλεται με τον κύριο του
έργου ή τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο και εκπονεί τη μελέτη ολοκλήρου του
έργου ή μέρους του έργου (τμήματος)
Συντονιστής για θέματα Α+Υ στη φάση της μελέτης του Έργου
Συντονιστής για θέματα Α+Υ στη φάση της εκτέλεσης του Έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Εκσκαφές
2. Χωματουργικές εργασίες
3. Κατασκευές
4. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων
στοιχείων
5. Διαμόρφωση ή εξοπλισμός
6. Μετατροπές
7. Ανακαινίσεις
8. Επισκευές
9. Διαλύσεις
10. Κατεδαφίσεις
11. Έκτακτη συντήρηση
12. Τακτική συντήρηση - Εργασίες βαφής και καθαρισμού
13. Αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα
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Διαδικασία προσφορών - Συμφωνητικά
Διορισμός Συντονιστή Α&Υ – στάδιο εκτέλεσης
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση
Ενδεχόμενη αναπροσαρμογή Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ.
Περίφραξη
Προστατευμένες διαβάσεις πεζών
Προστατευτικά προστεγάσματα
Χώροι Υγιεινής (wc, νιπτήρες, πόσιμο νερό, χώρος λήψης
γευμάτων (καθίσματα με πλάτη), αποδυτήρια)
Φαρμακείο
Αποθήκες – Καθορισμός αποθηκευτικών χώρων
Πυρόσβεση
Πίνακας Ηλεκτροδότησης – Φωτισμός
Κυκλοφορία
Δίκτυα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 Κ .Δ. Π. 172/2002)
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3
4.
5.
6.

Ημερομηνία διαβίβασης
Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου
Κύριος(οι) του έργου (όνομα(τα), διεύθυνση(εις),τηλέφωνα)
Είδος του έργου
Μελετητής(ες) του έργου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα)
Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της
μελέτης του έργου (όνομα(τα), διεύθυνση(εις), τηλέφωνα)
8. Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου
(όνομα(τα) και διεύθυνση(εις) τηλέφωνα)
9. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο
10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου
11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργοδοτούμενων στο εργοτάξιο
12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων καιαυτοεργοδοτούμενων
στο εργοτάξιο
13. Στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και ευτοεργοδοτούμενων
που έχουν ήδη επιλεγεί: (όνομα(τα) και διεύθυνση(εις), τηλέφωνα)

Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση διαβιβάζεται από το
Εργολάβο ολόκληρου του έργου ή, ελλείψει αυτού, από
τον Κύριο του Έργου (ιδιοκτήτη) στον Αρχιεπιθεωρητή
(αρμόδιο ΕΓΕΕ), πριν από την έναρξη των εργασιών.
9 Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το κατάλληλο
Έντυπο που βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της
Κ.Δ.Π.172/2002.
9 Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση αναρτάται
με εμφανή τρόπο στο εργοτάξιο και αν χρειασθεί,
σε περίπτωση αλλαγών, ενημερώνεται ανάλογα.



Ορισμός υπεύθυνων προσώπων για τη διαχείριση
των θεμάτων Α&Υ στο εργοτάξιο.



Ορισμός
υπεύθυνων
προσώπων
΄
πυρασφάλεια
και τις πρώτες βοήθειες.
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Τήρηση στο εργοτάξιο
των πιστοποιητικών και
εκθέσεων που απαιτούνται από τους κανονισμούς
ή/και
καθορίζονται στο ΣΑΥ (π.χ. έλεγχος
ανυψωτικής
συσκευής,
δοκιμή
και
εξέταση
ανυψωτήρα, εκθέσεις ελέγχου εκσκαφών κ.α.).

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας εργοταξίου
Τήρηση
Ημερολογίου
Μέτρων
Ασφαλείας
(Η.Μ.Α.)
όπου
καταγράφονται όλες οι ενέργειες και συμβάντα σε σχέση με τα θέματα
A&Y:

9 Υποδείξεις μηχανικού και του υπεύθυνου για τα θέματα Α&Υ
προς τον εργολάβο και υπεργολάβους από τον επιβλέποντα
μηχανικό και τους υπεύθυνους για τα θέματα Α&Υ.
9 Αποτελέσματα ελέγχων/δοκιμών μηχανημάτων/εξοπλισμού που
απαιτούνται από τη Νομοθεσία ή καθορίζονται από το ΣΑΥ.
9 Ατυχήματα , παρολίγον ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα
9 Διορθωτικές ενέργειες
9 Συναντήσεις για θέματα Α&Y

Το Η.Μ.Α. βρίσκεται στη διάθεση του Επιθεωρητή
Εργασίας.

 Το Η.Μ.Α., φυλάσσεται στο εργοτάξιο και είναι στη διάθεση
κάθε
προσώπου
που
έχει
έννομο
συμφέρον,
με ευθύνη του Εργολάβου ολόκληρου του έργου και όταν δεν
υπάρχει με ευθύνη του Κυρίου του Έργου.
Υποχρέωση για ενημέρωση του Η.Μ.Α. έχουν :
9 Ο Συντονιστής Α&Y
9 Ο Επιβλέπων Μηχανικός.
9 Οι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών, οι
οριζόμενοι από τη νομοθεσία, για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή των δοκιμών αυτών.
9 Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Εργασίας
αναγράφουν τις υποδείξεις τους.

μπορούν

να

 Ο επιβλέπων μηχανικός ή/και ο Συντονιστής A&Y καταγράφει:
¾ τις διαπιστώσεις του σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις και τους
κινδύνους σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, κατά τον
τακτικό ή έκτακτο έλεγχο που διενήργησε.
¾ τις υποδείξεις του, τα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας που
προτείνει και πρέπει να ληφθούν.
¾ οποιαδήποτε πρόταση βοηθά στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας στο Εργοτάξιο και προκύπτει από την
επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του
εμπειρία.
 Οι υποδείξεις πρέπει να συνοδεύονται
παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους.
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από



Μέριμνα για την κατασκευή ασφαλούς περίφραξης πριν
την έναρξη των εργασιών

(μέριμνα προστασίας τρίτων).

Κτήριο υπό ανέγερση
Κτήριο υπό επισκευή



Μέριμνα για προστασία πεζών.
(π.χ. περίπτωση
εργοτάξιο)

άντλησης

²

υδάτων
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ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ενδεχόμενη αίτηση ή/και άλλες ενέργειες στους
αρμόδιους οργανισμούς για μετατόπιση δικτύων
παροχής υπηρεσιών (ύδρευση, ηλεκτροδότηση κ.λ.π.) ή
και άλλα μέτρα (σανιδώματα, οριοθετήσεις, κ.α.)

Πίνακας ηλεκτρικού ρεύματος (αντιηλ/κός διακόπτης,
γείωση,
ασφάλιση,
ονομ/μο
αδειούχου
ηλεκτροτεχνίτη συντηρητή)

Καθορισμός ασφαλών διαδρόμων κυκλοφορίας
προσώπων
στην
εργασία
καθώς
και
μηχανημάτων και οχημάτων
Προγραμματισμός
της
ασφαλούς
και
υγιεινής
απομάκρυνσης μπαζών και
άλλων
υλικών
κατά
περίπτωση.

Μ.Α.Π. (ζώνες, κράνη, μάσκες, υποδήματα ασφαλείας
κ.α.) CE.

Φαρμακείο
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
Χώρος WC συνδεδεμένη με υδραυλική εγκατάσταση
Πόσιμο νερό
Προστατευτικά Υπόστεγα –Ιματιοφυλάκια – Διευκολύνσεις για τα γεύματα
Εργαζόμενοι: ενημέρωση εργοδότη για κινδύνους – χρήση Μ.Α.Π. –
συντήρηση μέτρων ασφαλείας – κίνηση στους καθορισμένους διαδρόμους
κυκλοφορίας
Ατυχήματα: Άμεση ειδοποίηση Συντονιστή & Υπεύθυνου για Α&Y καθώς
και αρμόδιου Επιθεωρητή.

Μηχανήματα:
χειριστές με κατάλληλη
εκπαίδευση, προστασία κινούμενων στοιχείων
συντήρηση – ασφαλής έδραση

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Γενική σήμανση ασφάλειας και υγείας κατά περίπτωση.
• Οδοσήμανση
προειδοποιητική
για
την
ύπαρξη
οχημάτων
φορτοεκφόρτωσης υλικών, αντλιών οπλισμένου σκυροδέματος κ.α.
• Οδοσήμανση στα σημεία σύνδεσης της εργοταξιακής κυκλοφορίας με το
επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο με βάση τον Κ.Ο.Κ.

• Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
και κανονισμούς
9 Έγκαιρη, επαρκής και απολύτως αναγκαία σήμανση, που να παρέχει
σταδιακή ενημέρωση στους οδηγούς χωρίς να δημιουργεί αιφνιδιασμό και
σύγχυση.
9 Σήμανση στο τέλος της ζώνης εκτέλεσης των έργων.

