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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Αποκατάσταση οδοφωτισµού οδικού 

δικτύου Ν. Καβάλας 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προϋπολογισµός: 72.000,00 € 
 
       

 
                      ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ. ) 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Γενικά 
Το παρόν τεύχος του ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - (Σ.Α.Υ.), αφορά τη σύνταξη της µελέτης του 
έργου: «Αποκατάσταση οδοφωτισµού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας». 
Η µελέτη συντάχθηκε από τους Ηλία Κακογεωργίου και Κωνσταντίνο Κουνάκο, Μηχανολόγους Μηχανικούς 
ΤΕ, υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης. 
Το σχέδιο είναι σύµφωνο µε το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ Α/212/29.08.96) για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και τη ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/02.03.01 (ΦΕΚ Β/266/14.03.01) Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε για 
την «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου». 

 
Είδος του έργου και χρήση αυτού 
Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισµό του οδικού δικτύου Ν. Καβάλας. 
 
∆ιεύθυνση του έργου 
Νοµός Καβάλας.     

   
Στοιχεία του κυρίου έργου  
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κακουλίδου 1, Κοµοτηνή. 

 
Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας. 

 
Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ. 
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας. 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νοµό Καβάλας.  
 
Φορέας του έργου 
Ο φορέας του έργου θα είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
 
Σύντοµη περιγραφή του έργου       
Η παρούσα µελέτη αφορά την επιδιόρθωση βλαβών και ζηµιών που προήλθαν από δυναµικά αίτια στον 
οδοφωτισµό του οδικού δικτύου του Νοµού Καβάλας, αφού η αποκατάσταση τους θα συµβάλει θετικά στην 
οδική ασφάλεια των χρηστών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου υπάρχει συχνή κυκλοφορία οχηµάτων. 

 
Κόστος του έργου 
Το κόστος έργου κατά το στάδιο της µελέτης ανέρχεται στις 72.000,00 €. 
 
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΟΥ 
Περιγραφή της κατασκευής: 
Κύριο αντικείµενο των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού είναι η αποκατάσταση ζηµιών 
που προκλήθηκαν από δυναµικά αίτια (τροχαία ατυχήµατα, θεοµηνίες κλπ) καθώς και η άρση βραχυκυκλωµάτων 
ή διακοπών των υπόγειων καλωδίων, εποµένων των λοιπών εργασιών τακτικής – προληπτικής συντήρησης που 
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θα γίνονται µετά από εντολή της Υπηρεσίας. Ειδικότερα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 
οδοφωτισµού, την ευθύνη των οποίων θα φέρει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια του έργου, προβλέπεται η εκτέλεση 
των παρακάτω εργασιών: 

α) Εργασίες άµεσης άρσης βλαβών ή ζηµιών ή επικίνδυνων καταστάσεων, που προκλήθηκαν από 
δυναµικά αίτια (τροχαία ατυχήµατα, θεοµηνίες, κλπ) και εγκυµονούν κινδύνους σοβαρών ατυχηµάτων στους 
χρήστες του οδικού δικτύου ., όπως πτώσεις ιστών οδοφωτισµού στο οδόστρωµα, επικρεµάµενα φωτιστικά, 
βραχίονες, καπάκια, προσβάσιµα ηλεκτροφόρα καλώδια κλπ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης τότε θα αίρεται οπωσδήποτε η επικινδυνότητα και σε δεύτερη φάση θα αποκαθίσταται 
οριστικά η ζηµιά.  

β) Εργασίες άρσης βλαβών που προκάλεσαν ολική διακοπή λειτουργίας µιας εγκατάστασης ή ενός 
κλάδου αυτής και οφείλονται σε φυσιολογικές ηλεκτρολογικές βλάβες όπως καµένες ασφάλειες, κατεστραµµένα 
ρελέ, φωτοκύτταρα, χρονοδιακόπτες, βραχυκυκλώµατα ή διακοπές καλωδίων κλπ. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η ολική αποκατάσταση της βλάβης τότε θα αποµονώνεται το στοιχείο που υπέστη τη βλάβη και η 
υπόλοιπη εγκατάσταση θα δίνεται σε κανονική λειτουργία. 

γ) Λοιπές εργασίες άρσης βλαβών ή ζηµιών που προκλήθηκαν από δυναµικά ή άλλα αίτια και δεν 
εµφανίζουν άµεση επικινδυνότητα, όπως τοποθέτηση ιστών, φωτιστικών, των προηγούµενων (α) και (β) 
περιπτώσεων, άρση βραχυκυκλωµάτων ή διακοπών των υπόγειων καλωδίων, κλπ.  

δ) Εργασίες τακτικής – προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού µε σκοπό τη 
µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και τη µείωση των εµφανιζόµενων βλαβών. 

ε) Αντικατάσταση φθαρµένων τσιµεντοϊστών οδοφωτισµού και στρεβλών µεταλλικών ιστών και 
βραχιόνων.   

στ) Εργασίες βελτίωσης – επέκτασης ανακαίνισης υφιστάµενων εγκαταστάσεων οδοφωτισµού καθώς και 
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων οδοφωτισµού. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες της περίπτωσης (α), περί άρσης επικίνδυνων καταστάσεων, θα εκτελούνται 
άµεσα, µετά την καθοιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του Αναδόχου επιβλέπουσα υπηρεσία. Οι προς εκτέλεση 
εργασίες της περίπτωσης (β) θα εκτελούνται αυθηµερόν µετά την γνώση του αναδόχου κλπ. 
 Οι προς εκτέλεση εργασίες των περιπτώσεων (γ), (δ),  (ε) και (στ) θα καθορίζονται, ανάλογα µε το είδος και 
την έκτασή τους, µε εντολή της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα γίνεται 
εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται θα είναι όµοια προς τα εγκαταστηµένα και περιγράφονται αναλυτικά στο 
Τιµολόγιο της παρούσας Μελέτης. 

 
Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων εργασίας  
Σε πρώτη φάση θα εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης των ήδη κατεστραµµένων τσιµεντοϊστών ή 
σιδηροϊστών από δυναµικά αίτια, ενώ στην δεύτερη φάση θα λάβουν χώρα οι εργασίες αποκατάστασης πάσης 
φύσεως ζηµιών και βλαβών καθώς και οι εργασίες συντηρήσεως στην κορυφή των ιστών όπως και εντός των 
ηλεκτρικών πινάκων. Τέλος προβλέπεται η συντήρηση, ο καθαρισµός η αντισκουριακή προστασία  και η βαφή 
των βραχιόνων, των ιστών, των ακροκιβωτίων, των ηλεκτρικών πινάκων, των φωτιστικών σωµάτων και των 
φωτεινών σηµατοδοτών. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς 
για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων, τους όρους του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης, τα 
εγκεκριµένα διατάγµατα και τους κανόνες της τέχνης. 
      

 
3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κίνδυνοι κατά τις εργασίες 
• Κατολισθήσεις 
• Καταρρεύσεις 
• Υποχωρήσεις πρανών 
• Ανατινάξεις 
 
Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό 
Σύγκρουση οχηµάτων  
Σύγκρουση οχήµατος - σταθερού εµποδίου 
Ανατροπή οχηµάτων 
Ανεξέλεγκτη κίνηση - Βλάβες συστηµάτων 
Συσκευές ανύψωσης - Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα 
Συσκευές κοπής 
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Κίνδυνοι πτώσης από ύψος 
Εργασία σε γερανό ή ανυψωτικό µηχάνηµα 
Κενά δαπέδων 
Πέρατα δαπέδων 
Ανοίγµατα  
 
Κίνδυνοι από εκρήξεις – εκτοξευόµενα υλικά 
• Προµήθεια-µεταφορά & φύλαξη εκρηκτικών 
• Ανατινάξεις  
• Φιάλες οξυγόνου 
 
Κίνδυνοι από πτώσεις – µετατοπίσεις υλικών 
• Κατά τη φορτοεκφόρτωση µεταφερόµενων υλικών 
• Κατά τη χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων 
 
Κίνδυνοι από πυρκαγιές 
• Εκρήξεις από φλόγιστρα και οξυγονοκολλήσεις. 
 
Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία 
• Από προϋπάρχοντα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα 
• Από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου 
• Από ηλεκτροκίνητα εργαλεία 
 
Κίνδυνοι από εγκαύµατα 
• Κατά τις εργασίες συγκόλλησης 
 
Κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
• Θόρυβος-δονήσεις 
• Σκόνη 
• Υπαίθρια εργασία –καύσωνας 
• Συγκολλήσεις 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
Γενικά µέτρα 
Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας: λήψη των συνήθων µέτρων - 
σήµανση εισόδου. 
Μέριµνα για αποµάκρυνση τυχόν παρακειµένων καλωδίων υψηλής τάσης. Μέριµνα για την τήρηση ασφαλών 
αποστάσεων των εργαζοµένων και των µη εχόντων σχετική εργασία από τον χώρο κυκλοφορίας. Μέτρα για 
την αποτροπή κινδύνου κατολίσθησης και αποκολλήσεων των εδαφών του σκάµµατος και των πρανών του 
σκάµµατος. 
Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκοµιδής αχρήστων: αποθήκευση στον ακάλυπτο δηµόσιο χώρο 
εντός της περίφραξης του εργοταξίου και αποκοµιδή αχρήστων µε µηχανικά µέσα.  
Μέριµνα για την ύπαρξη φαρµακευτικού υλικού στον χώρο του εργοταξίου, ικανού για την παροχή πρώτων 
βοηθειών. ∆εν προβλέπεται χώρος εστίασης. 
Το έδαφος δεν παρουσιάζει έντονες κλίσεις µε συνέπεια να µην υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων και 
υποχώρησης των πρανών. Ωστόσο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων 
(κράνη, γάντια και µπότες για τους εργαζοµένους, όπου αυτά είναι απαραίτητα) 
Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα ελέγχονται από 
κατάλληλο προσωπικό σύµφωνα µε το Π. ∆. 1073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το προσωπικό χειρισµού θα έχει 
τις απαιτούµενες άδειες, βάσει του Π.∆. 31/90 και την απαιτούµενη ειδίκευση. 
Θα δηµιουργηθούν ασφαλείς κλίµακες για την άνοδο και κάθοδο των εργαζοµένων στις εκσκαφές σύµφωνα 
µε το Π.∆. 1073/81 άρθρο 43. Τέλος, όλο το προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο µε κράνη, γάντια και µπότες. 
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή εκρήξεων, το προσωπικό που θα εργάζεται στις 
ανατινάξεις και στις µεταλλικές κατασκευές θα είναι ειδικευµένο και έµπειρο, πλήρως εξοπλισµένο και 
εφοδιασµένο µε κράνη. 
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή πτώσης υλικών και το προσωπικό θα είναι 
εφοδιασµένο µε κράνη όταν εργάζεται σε επικίνδυνα σηµεία του έργου. 
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
∆ίοδοι προσπέλασης στις θέσεις εργασίας 
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Περιµετρικά του έργου υπάρχει άνεση χώρου και συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας δεν 
παρουσιάζει καµία δυσκολία. 
 
∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στο εργοτάξιο 
Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες 
απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.  
 
Αποθήκευση υλικών και αποκοµιδή άχρηστων 
Θα δηµιουργηθεί πλησίον του έργου αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά του έργου. Η αποκοµιδή των 
αχρήστων θα γίνεται µε µηχανικά µέσα. 
 
Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών 
∆ε θα χρησιµοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 
 
Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίµµατα και τα υπολείµµατα τροφών θα 
απορρίπτονται στον προβλεπόµενο κάδο απορριµµάτων, θα µεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο 
απόθεσης απορριµµάτων του δηµοτικού διαµερίσµατος. 
Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εµφανή θέση 
δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρµακείου, 
του Κ. Υ. που καλύπτει την περιοχή καθώς και τα τηλεφωνά του Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. Επίσης θα 
υπάρχει διαθέσιµο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας µετακίνησης. 
 
Επικοινωνίες 
Θα υπάρξουν δύο (2), τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιµοποιεί το κύριο προσωπικό του 
αναδόχου για τις ανάγκες του έργου. 
 
5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Οργάνωση διοίκησης  
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά µε τα µέτρα για την 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση  των έργων, προς αποφυγή οποιουδήποτε 
ατυχήµατος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού 
υγείας και ασφάλειας. 
Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας 
1.Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, 
σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων.  
2.Έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, όπως Τροχαία - Αστυνοµία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης και τους βιοµηχανικούς χώρους που 
επηρεάζονται από τις εργασίες. 
3.Πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες 
στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων 
4.Συσκέπτεται µε τους µηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθµό των µέτρων ασφάλειας 
που εφαρµόζονται. 
5.Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των 
µέτρων ασφάλειας 
6.Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για κάθε εργαζόµενο. 
7.Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφέρει τις 
όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται. 
8.Ερευνά τα ατυχήµατα και διατηρεί ηµερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων προς 
αποφυγή άλλων παρόµοιων. 
9.Αναφέρει στο ∆ιευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες. 
10.Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει 
να παρέχονται. 
 
Έλεγχοι ασφάλειας και συσκέψεις 
Όταν πρόκειται να εκτελεσθεί µία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το 
κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα ζητήµατα περί ασφάλειας. Αντικείµενο της σύσκεψης θα 
είναι ο συντονισµός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας καθώς και η σύνταξη 
της σχετικής  αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες. 
Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία µε τους άλλους ειδικούς θα εκτελεί ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη 
συµµόρφωση για τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρατηρήσει οποιαδήποτε 
µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που εµπλέκονται. Αντικείµενο της 
σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να 
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πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι 
διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στον εργοταξιάρχη. 
 
Τεκµηρίωση 
Όταν διαπιστώνεται κάποια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας συντάσσει και 
υπογράφει µία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η διαπιστωµένη κατάσταση και 
δίνονται οι απαιτούµενες εντολές οι σχετικές µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Η 
αναφορά δίδεται στον άµεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο του 
εργοταξίου. 
Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αµέσως τις υποδεικνυόµενες 
διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η 
διορθωτική ενέργεια, θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η ηµεροµηνία της ενέργειας. 
Αν συµβούν ατυχήµατα, πρέπει να αναφερθούν αµέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει να 
γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος ασφάλειας 
συµπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήµατος και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή στο µέλλον παρόµοιων ατυχηµάτων. 
Όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα θέµατα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα πρέπει να 
εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και 
ενηµέρωση. 
 
Ευθύνες και καθήκοντα των εργαζοµένων 
Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, 
ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα µέρη. 
Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα: 
• Χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας και άλλων προστατευτικών µέσων που παρέχονται.  
• Άµεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και επικίνδυνες συνθήκες 

εργασίας. 
• ∆εν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφαλείας και των προστατευτικών µέτρων 

χωρίς τη σχετική έγκριση. 
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