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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ____________________________________________________ 2 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ____________________________________________ 4 
Το  παρόν έχει συνταχθεί αποκλειστικά για το έργο ___ Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης. 
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2. Τεχνική περιγραφή  του έργου ___________________________________ 4 
3. Φάσεις εκτέλεσης του έργου _____________________________________ 4 

 
Γ΄ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ 
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1. Εκτίµηση επικινδυνότητας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 
στο εργοτάξιο __________________________________________________ 5 
2. Εκτίµηση επικινδυνότητας για την  ασφάλεια                                           και 
υγεία των περαστικών ____________________________________________ 5 
3. Εκτίµηση επικινδυνότητας για  την  ασφάλεια                                          
των διερχοµένων οχηµάτων. _______________________________________ 5 

 
∆΄ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ _________ 5 
Γενικά __________________________________________________________ 5 

1. Μέτρα ασφαλείας για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και 
υγεία των εργαζοµένων ___________________________________________ 6 
2. Μέτρα ασφαλείας για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια 
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3. Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης ________________________________ 6 

 
Ε΄ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ___________________________________________ 7 
 
ΣΤ΄ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ _________________________________________________ 7 
 
Ζ΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Νοµοθετικό πλαίσιο και ειδική νοµοθεσία) _______ 7 
 
Η΄ ΤΗΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ __ 8 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ______________________________________________________ 9 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ _______________________________________________ 9 
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ________________________________________ 9 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
Το παρόν Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) εκπονήθηκε για το έργο: 

 
 

 
 
σύµφωνα µε το νόµο 1568/85, Π.∆. 305/96 συνηµµένα στο παράρτηµα 4, Π.∆. 294/88, 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ. 
 
 
Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Είδος έργου και χρήση αυτού 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ   
 
2. ∆ιεύθυνση του έργου 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ  ∆ήµος Λοκρων  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
 
3. Στοιχεία  Κύριου του έργου 
 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
Β΄  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1. Μελέτη-σχέδια 
 
Η µελέτη του έργου, έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Λοκρων  και 
αποτέλεσε  τη βάση για την συγγραφή του παρόντος  Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
(Σ.Α.Υ.) 
 
2. Τεχνική περιγραφή  του έργου 
 
Στο έργο του θέµατος θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 
 1. Μέτρα σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  

2. Εκσκαφές χανδακων – τοποθετηση αγωγου 

3. Επιχωση µε διαβαθµισµένο υλικό λατοµείου    

4.  Επανεπιχωση  

 

 
  
 
 
3. Φάσεις εκτέλεσης του έργου 
 

‘’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ EΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ Σ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ’’  
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Α. Χωµατουργικά – Εκσκαφές – Καθαιρέσεις  
Β. Αγωγοί υδατος   
Γ.  Αποκαταστάσεις   
∆. Επιχώσεις  
 
 
 
 
 
Γ΄ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1. Εκτίµηση επικινδυνότητας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 
στο εργοτάξιο 
 
Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 
ανά φάση εργασιών θα χρησιµοποιηθεί µια τριτοβάθµια κλίµακα µε τους παρακάτω 
βαθµούς επικινδυνότητας: 
Χαµηλή επικινδυνότητα Ελεγχόµενη επικινδυνότητα, πολύ µικρή 

πιθανότητα εκδήλωσης ατυχήµατος 
Μέτρια  επικινδυνότητα Επικινδυνότητα που δεν ελέγχεται 

πλήρως , µικρή πιθανότητα εκδήλωσης  
ατυχήµατος 

Υψηλή επικινδυνότητα Μη  ελεγχόµενη επικινδυνότητα, 
µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης 
ατυχήµατος 

Στο συνηµµένο πίνακα 1 του παραρτήµατος 1 φαίνεται η εκτίµηση βαθµού 
επικινδυνότητας των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τις παραπάνω αναφερόµενες 
φάσεις εργασιών. 
 
2. Εκτίµηση επικινδυνότητας για την  ασφάλεια και υγεία των περαστικών 
 
Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια και υγεία του διερχόµενου 
κοινού διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
Οι τοπικές συνθήκες από άποψη πληθυσµού και µετακινήσεων αυτού παρουσιάζουν 
χαµηλή επικινδυνότητα για τους περαστικούς. 
 
3. Εκτίµηση επικινδυνότητας για  την  ασφάλεια των διερχοµένων οχηµάτων. 
 
Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια των διερχόµενων οχηµάτων,   
χρησιµοποιείται η τριτοβάθµια κλίµακα µε τους παρακάτω βαθµούς επικινδυνότητας: 
• χαµηλή επικινδυνότητα 
• µέτρια επικινδυνότητα 
• υψηλή επικινδυνότητα 
Στον συνηµµένο πίνακα 2 του παραρτήµατος 1 φαίνεται η εκτίµηση βαθµού 
επικινδυνότητας των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά τις παραπάνω αναφερόµενες 
φάσεις εργασιών. 
 
∆΄ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
Γενικά 
Ανάλογα µε το ποιόν αφορούν οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν παραπάνω 
(εργαζόµενους ή διερχόµενα οχήµατα) γίνεται στις παρακάτω παραγράφους 1 και 2 
και στους συνηµµένους σε αυτές πίνακες µια ανάλυση των µέτρων ασφαλείας που 



Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας  Σελίδα 6 από 20 

θα ληφθούν κατά περίπτωση για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων κινδύνων. 
Για λεπτοµερέστερη ανάλυση των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας και ενεργειών 
σε περίπτωση ατυχήµατος (πρώτες βοήθειες κ.λ.π.) στο παράρτηµα 2 του παρόντος 
σχεδίου έχουν αναπτυχθεί τρείς οδηγίες εργασίας που αφορούν όλες τις φάσεις 
εργασίας και έχουν να κάνουν µε: 
1)τα µέσα ατοµικής προστασίας που υποχρεούται να φέρει ο εργαζόµενος µε 
µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, 
2)τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
1. Μέτρα ασφαλείας για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και 
υγεία των εργαζοµένων 
 
Τα µέτρα που θα ληφθούν για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και 
την υγεία των εργαζοµένων που παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο έργο και 
αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο παράγραφος 1 και στον συνηµµένο σε 
αυτό πίνακα 1, αναλύονται στον συνηµµένο πίνακα 3 του παραρτήµατος 1 του 
παρόντος σχεδίου. Στον  ίδιο πίνακα και στη στήλη ΄σχετική οδηγία εργασίας΄ 
φαίνεται η οδηγία εργασίας που αναλύει περαιτέρω τα µέτρα ασφαλείας, τις 
απαιτούµενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήµατος (πρώτες βοήθειες) και τα 
καθήκοντα των εµπλεκοµένων σε συγκεκριµένες δραστηριότητες . 
Πέρα από τα παραπάνω και λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται η συνεργασία των 
εργαζοµένων για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που 
καθιερώνονται στο εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα µέρη και 
ειδικότερα: 
• Υποχρεωτική χρήση εξοπλισµού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών µέσων. 
• άµεση  αναφορά  στον  Ανάδοχο για έλλειψη εξοπλισµού   ασφάλειας  και  των                                                             

προστατευτικών µέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση. 
• απαγόρευση   µετακίνησης  ή  τροποποίησης  του  εξοπλισµού  ασφάλειας  και  

των   
προστατευτικών µέτρων χωρίς την σχετική έγκριση. 

• απαγόρευση οποιασδήποτε ενέργειας µε  πρωτοβουλία  των  εργαζοµένων, που  
δεν 
συµβιβάζεται µε τα  µέτρα  ασφάλειας,  γιατί  τότε  τίθεται  σε  κίνδυνο η δική  τους   

ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων. 
• οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν τα προστατευτικά µέσα  που  

παρέχει  ο Ανάδοχος. 
• οι  εργαζόµενοι  οι  οποίοι  δεν  χρησιµοποιούν  τα  προστατευτικά  µέσα που 

τους 
χορηγούνται θα ζητείται να αποµακρυνθούν. 
 

2. Μέτρα ασφαλείας για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια 
των διερχόµενων οχηµάτων. 
 
Τα µέτρα που θα ληφθούν για την αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια των 
διερχόµενων οχηµάτων που παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο έργο και 
αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο παράγραφος 3 και στον συνηµµένο σε 
αυτό πίνακα  2, αναλύονται στον συνηµµένο πίνακα 4 του παραρτήµατος 1 του 
παρόντος σχεδίου. 
 
3. Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
 
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί άµεση αντιµετώπιση της αιτίας ή και των 
αποτελεσµάτων που αυτή προκάλεσε (πχ µια πυρκαγιά απαιτεί ενέργειες για την 
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κατάσβεσή της αλλά και ενέργειες για την αντιµετώπιση τυχόν τραυµατισµών), 
καθώς επίσης και ενέργειες για την ενηµέρωση των  υπευθύνων  ∆ήµου  Λοκρών. 
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται από τον  Υπεύθυνο Εργοδηγό ή 
Μηχανικό του εργοταξίου. 
Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας και κατά τη διάρκεια της συνάντησης – 
ενηµέρωσης για την ασφάλεια και υγεία που πραγµατοποιείται µεταξύ του 
εργοδηγού και των εργαζοµένων (toolbox meeting), οι τελευταίοι ενηµερώνονται και 
για τον τρόπο ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και για τις 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. 
Επισηµαίνεται ότι υποχρεωτικά στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
εργασίας θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και κουτί 
για την παροχή πρώτων βοηθειών όπως αναφέρεται στο παράρτηµα 2 στην σχετική 
οδηγία εργασίας ΄µέσα ατοµικής προστασίας & πρώτες βοήθειες΄. 
Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης είναι: 
ΕΚΑΒ 166 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 
Υπεύθυνος  µελέτης έργου  ΤΥ ∆ήµου  
Υπεύθυνος   
  
 
Ε΄ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Ο τεχνικός ασφαλείας θα παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές γραπτά 
ή προφορικά σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την 
πρόληψη  των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές οδηγίες θα καταχωρεί ο τεχνικός 
ασφαλείας σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται στο εργοτάξιο όπως αναφέρεται στο 
κεφάλαιο Η΄ του παρόντος. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση 
ενυπογράφως των υποδείξεων που  καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
 
ΣΤ΄ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Επισηµαίνεται ότι το παρόν σχέδιο θα πρέπει να µελετηθεί και να κατανοηθεί 
πλήρως από τους υπεύθυνους µηχανικούς – εργοδηγούς του έργου µε µέριµνα των 
οποίων πρέπει να εφαρµόζεται . Επίσης πάλι µε µέριµνα των υπεύθυνων  
µηχανικών-εργοδηγών, το περιεχόµενο του παρόντος θα πρέπει να µεταφερθεί σε 
κάθε εργαζόµενο στο έργο σε συναντήσεις – σεµινάρια που θα γίνονται πριν από 
κάθε δραστηριότητα. 
 
 
Ζ΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Νοµοθετικό πλαίσιο και ειδική νοµοθεσία) 
 
Ν.1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων 
Π.∆. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας 
Π.∆. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας εργαζοµένων 

στους  χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία  
89/654/ΕΟΚ 

Π.∆. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων. 

Π.∆.305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε  
συµµόρφωση µε την οδηγία  92/57/ΕΟΚ 

Π.∆. 1073/1981 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών είς 
εργοτάξια  οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος 
πολιτικού µηχανικού 
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Π.∆. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη  
χρησιµοποίηση  εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους  
κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του  
συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ 

Π.∆. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας  και υγείας για τη χρήση 
από  τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 
κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
89/656/ΕΟΚ 

 
Η΄ ΤΗΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Σύµφωνα  και µε το αντίστοιχο νοµοθετικό πλαίσιο θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία 
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων: 
1. Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας 
2. Βιβλίο καταγραφής ατυχηµάτων 
3. Κατάλογος ατυχηµάτων 
4. Βιβλίο συντήρησης  
5. Βιβλίο ελέγχου έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   1 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ 

• ΠΙΝΑΚΑΣ  1:ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ –ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

• ΠΙΝΑΚΑΣ  2:ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

• ΠΙΝΑΚΑΣ  3:ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

• ΠΙΝΑΚΑΣ  4:ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ  
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Α/Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗTAΣ 

Α Χωµατουργικά Τραυµατισµός εργαζοµένου από διερχ. Όχηµα ΧΑΜΗΛΗ 
  Τραυµατισµός από χωµατουργικό όχηµα ΜΕΤΡΙΑ 
  Κατάρρευση/ Απουσία/ Ανεπάρκεια υποστήριξης   ΧΑΜΗΛΗ 

Έκθεση σε ακτινοβολίες- θόρυβο- σκόνες ΧΑΜΗΛΗ 
 Κατασκευές από σκυρόδεµα - 

Τεχνικά έργα  
Πτώση από σκαλωσιά-ξυλότυπο ΧΑΜΗΛΗ 

  Τραυµατισµός από πρόκες, αιχµηρά αντικείµενα ΧΑΜΗΛΗ 
  Τραυµατισµός δέρµατος ή µατιών από καυστικά 

υλικά (σκυρόδεµα, ασβέστη κ.λ.π.) 
ΧΑΜΗΛΗ 

   Τραυµατισµός από µηχάνηµα (εκσκαφέας 
γερανός, 
αντλία σκυροδέµατος κλπ) 

ΜΕΤΡΙΑ 

Έκθεση σε ακτινοβολίες- θόρυβο- σκόνες ΧΑΜΗΛΗ 
Β Μεταλλικά στοιχεία και 

κατασκευές 
Τραυµατισµός από διερχ. όχηµα ΧΑΜΗΛΗ 
Τραυµατισµός από µηχανήµατα οδοστρωσίας ΧΑΜΗΛΗ 

 Τραυµατισµός από οδοστρωσία ΧΑΜΗΛΗ 
Έκθεση σε ακτινοβολίες- θόρυβο- σκόνες ΧΑΜΗΛΗ 

 Σωλήνες - ∆ίκτυα Τραυµατισµός από ασφαλτοστρώσεις  ΧΑΜΗΛΗ 
Τραυµατισµός από υψηλές θερµοκρασίες ΧΑΜΗΛΗ 
Τραυµατισµός από µηχάνηµα ΧΑΜΗΛΗ 
Έκθεση σε ακτινοβολίες- θόρυβο- σκόνες ΧΑΜΗΛΗ 

 Συσκευές δικτύων σωληνώσεων Τραυµατισµός από υψηλές θερµοκρασίες ΧΑΜΗΛΗ 
Τραυµατισµός από µηχάνηµα ΧΑΜΗΛΗ 
Έκθεση σε ακτινοβολίες- θόρυβο- σκόνες ΧΑΜΗΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΒΑΘΜΟΣ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Α Χωµατουργικά Καταπτώσεις 
Ανώµαλο οδόστρωµα 
Ελιγµοί οχηµάτων εργοταξίου 

ΜΕΤΡΙΑ 

 Κατασκευές από σκυρόδεµα - 
Τεχνικά έργα  

Τοποθέτηση υλικών στο οδόστρωµα (εµπόδια) 
Ανώµαλο οδόστρωµα 
Ελιγµοί οχηµάτων εργοταξίου 

ΜΕΤΡΙΑ 

Β Ασφαλτοστρώσεις  κατασκευές  Τοποθέτηση υλικών στο οδόστρωµα (εµπόδια) 
Ελιγµοί οχηµάτων εργοταξίου 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ 

 Φρεζάρισµα  Τοποθέτηση υλικών στο οδόστρωµα (εµπόδια) 
Ελιγµοί οχηµάτων εργοταξίου 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ 

 Σηµανση   Τοποθέτηση υλικών στο οδόστρωµα (εµπόδια) 
Ελιγµοί οχηµάτων εργοταξίου 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  3 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΧΕΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ 

Τραυµατισµός  Απαγόρευση εργασίας εκτός του εκάστοτε οριοθετηµένου χώρου Μέσα ατοµικής  προστασίας 
εργαζοµένου  από διερχ. όχηµα Υποχρεωτική χρήση των επιβαλλόµενων µέσων ατοµικής 

Προστασίας  από τους εργαζοµένους 
& πρώτες βοήθειες 

 ∆ιαρκής επίβλεψη από τον µηχανικό ή τον εργοδηγό καθ’όλη τη 
διάρκεια της εργασίας 

 

 Βραδυπορία οχηµάτων κατά τη διέλευσή τους από το εργοτάξιο  
 Επισηµάνσεις των κινδύνων σε καθηµερινές συναντήσεις του  

µηχανικού ή εργοδηγού µε τους εργαζόµενους(tool box meeting) 
 

Τραυµατισµός από µηχάνηµα Υποχρεωτική χρήση των επιβαλλόµενων µέσων ατοµικής 
προστασίας από τους εργαζοµένους (κράνη κλπ) 

Μέσα ατοµικής προστασίας & 
πρώτες  βοήθειες,  
µηχανήµατα & 

 Χειρισµός µηχανηµάτων από έµπειρους χειριστές και 
υποχρεωτικά κατόχους απαιτούµενων αδειών-διπλωµάτων 
χειρισµού 

Εξοπλισµός 

 ∆ιαρκής  επίβλεψη από τον µηχανικό ή  τον εργοδηγό καθ’ολη τη 
διάρκεια της εργασίας. 

 

Τραυµατισµός δέρµατος ή 
µατιών από καυστικά υλικά  
εργαλεία 

Υποχρεωτική χρήση των επιβαλλόµενων µέσων ατοµικής 
προστασίας από τους εργαζοµένους (γάντια κλπ) 

Μέσα ατοµικής προστασίας & 
πρώτες βοήθειες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   4 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Οι Χωµ.- Τεχν. Εργασιες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου και ακολουθώντας τις οδηγίες 

των επιβλεπόντων µηχανικών και µελετητών λαµβάνοντας πάντα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας 
 ∆ιαρκής επίβλεψη από τον µηχανικό ή τον εργοδηγό καθ’όλη τη διάρκεια της εργασίας. 
 Βραδυπορία οχηµάτων κατά τη διέλευσή τους από το εργοτάξιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 
• ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
• ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κύριος του Εργου: 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
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Έργο: 
‘’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ EΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 
ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ’’  
 
 
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της οδηγίας είναι ο καθορισµός της µεθοδολογίας  τήρησης των κανόνων 
ασφαλείας σχετικά µε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό των εργαζοµένων και 
της παροχής Πρώτων Βοηθειών 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η οδηγία θα εφαρµόζεται από τον Ανάδοχο σε όλες τις φάσεις  κατασκευής  του 
Εργου και σε περιπτώσεις ανάγκης παροχής  Πρώτων Βοηθειών. 
 
ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ  
 
Α. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΜΑΠ) 
 
Τα µέσα  ατοµικής προστασίας  (ΜΑΠ) ενός εργαζοµένου πρέπει να είναι τέτοιου 
τύπου και σε κατάσταση τέτοια, ώστε να µην τον εκθέτει σε κινδύνους . 
Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε κινούµενα µέρη µηχανηµάτων ή µε 
ενεργοποιηµένο εξοπλισµό, ή όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει 
παρόµοιος κίνδυνος: 
 
(α)  τα ρούχα των εργαζοµένων θα εφαρµόζουν στο σώµα, 
(β)  κολιέ, βραχιόλια,  ρολόγια  χειρός, δακτυλίδια ή  παρόµοια  αντικείµενα δεν  θα 

φοριούνται 
(γ)  µαλλιά κεφαλής  και προσώπου θα περιορίζονται ή θα  έχουν  µήκος τέτοιο  
ώστε  

να  αποφεύγεται η περίπτωση να πιαστούν  στη διάρκεια της εργασίας. 
Προστατευτικά υποδήµατα θα φοριούνται από εργαζόµενους που χειρίζονται 
µηχανήµατα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος  τραυµατισµού των 
ποδιών. 
 
Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται στον κίνδυνο κινούµενων οχηµάτων θα φέρουν 
ευδιάκριτη ένδυση σύµφωνα µε τις  ισχύουσες διατάξεις . 
Όλοι οι εργαζόµενοι  θα φέρουν υποδήµατα κατάλληλα για την προστασία τους. 
Η σόλα και τα τακούνια των παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος  ολίσθησης. 
Υποδήµατα που έχουν φθάσει σε σηµείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την 
απαιτούµενη προστασία, δεν θα χρησιµοποιούνται. 
 
Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου 
είναι ενδεχόµενος ο κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειµένων, ή κίνδυνος από 
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άλλες επικίνδυνες επαφές. 
 
Όπου οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέµους ή άλλες συνθήκες που ίσως 
επιφέρουν την απώλεια του εξοπλισµού αυτού, θα δένεται µε τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητά του. 
Όλα τα άτοµα που χειρίζονται υλικά που ενδεχοµένως τραυµατίσουν ή ερεθίσουν τα 
χέρια, θα φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό, κατάλληλο για την 
αποφυγή τέτοιων τραυµάτων. 
 
Χοντρά γυαλιά, προστατευτικά καλύµµατα προσώπου ή άλλου είδους προστασία για 
τα µάτια, κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται, είναι  υποχρεωτικά για κάθε 
εργαζόµενο που: 
(α)  χειρίζεται  ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχοµένως προκαλέσει τραυµατισµό ή 
ερεθισµό των µατιών, ή 
(β)  ασχολείται µε εργασία όπου υπάρχει ο κίνδυνος τραυµατισµού των µατιών. 
Όλο το προσωπικό εργοταξίου και οι επισκέπτες σε αυτό θα φέρουν προστατευτικά 
κράνη και προστατευτικά υποδήµατα καθ’ όλη την διάρκεια παραµονής στον χώρο 
του εργοταξίου. 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας, θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση από άποψη 
υγιεινής και λειτουργίας. 
 
Β. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του Αναδόχου ελέγχει ότι παρέχονται πρώτες βοήθειες σε 
κάθε τραυµατισµένο άτοµο και ότι υπάρχουν διαθέσιµες οι πρώτες βοήθειες 
σύµφωνα µε τους τραυµατισµούς. 
 
Θα υπάρχουν επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών για την περίπτωση 
µικροατυχηµάτων στο εργοτάξιο. 
Θα υπάρχει σε ετοιµότητα ανά πάσα στιγµή όχηµα, το οποίο θα µεταφέρει τον 
ασθενή σε εξωτερικό ιατρείο. 
 
Οι εργοδηγοί και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι και εκπαιδευµένοι 
ώστε να µπορούν να δώσουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. 
Αν ένας εργαζόµενος τραυµατιστεί ή προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας, πρέπει να 
κληθεί κατάλληλη βοήθεια µε τηλέφωνο, ράδιο ή άλλο κατάλληλο τρόπο. 
Αν διαπιστωθεί ότι αίτια του ατυχήµατος είναι η ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός 
κίνδυνος θα αποµακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύµα. 
∆ιαπιστώνεται η κατάσταση του θύµατος ως προς τις αισθήσεις του. 
 
Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η µετακίνησή του, εκτός αν πρέπει να 
αποµακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. 
 
Ο παθών πρέπει να διατηρείται ζεστός και στεγνός και να ελεγχθεί ο σφυγµός του.      
Αν διαπιστωθεί ότι το θύµα αναπνέει µε δυσκολία, πρέπει αµέσως να αρχίσει 
τεχνητή αναπνοή. 
Αν το θύµα υποφέρει από αιµορραγία, πρέπει να εφαρµοστεί πίεση στην πληγή. 
Αν η αιµορραγία είναι από το πόδι ή το χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος 
για να µειωθεί η αιµορραγία. 
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Κύριος του Έργου: 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

Έργο: 
‘’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ EΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 
ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ’’  
 
 
 
 
 
 
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της οδηγίας είναι: 
Ο καθορισµός της  µεθοδολογίας λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευής, συντήρησης 
και τροποποίησης των µηχανηµάτων και του εργοταξίου. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η οδηγία εφαρµόζεται από τον Ανάδοχο σε όλες τις φάσεις κατασκευής του Έργου. 
 
Α. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Τα µηχανήµατα θα διατηρούνται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, 
επιθεώρηση, επισκευή, συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Τα µηχανήµατα θα είναι εφοδιασµένα: 
 
(α)  ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήµα 
 
(β)  τρόπο φωτισµού της διαδροµής που διανύουν, µπροστά και πίσω , όταν 
λειτουργούν κατά περιόδους ανεπαρκούς φωτισµού και δυσµενών ατµοσφαιρικών 
συνθηκών, 
 
(γ)  έναν καθρέπτη ή καθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή µη παραποιηµένη θέα 
πίσω από το µηχάνηµα. 
 
 
Το παρµπρίζ, οι πλαϊνοί καθρέπτες και όλα τα παράθυρα θα διατηρούνται σε 
κατάσταση τέτοια ώστε να παρέχεται πλήρης και ανεµπόδιστη ορατότητα στον 
χειριστή. 
 
Το δάπεδο των µηχανηµάτων θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία, ή άλλα 
αντικείµενα τα οποία: 
 
(α)  παρεµποδίζουν τον έλεγχο του οχήµατος 
 
(β)  αποτελούν κίνδυνο για τον χειριστή ή τους άλλους επιβάτες στην περίπτωση  
ατυχήµατος. 
 
Κανένας εργαζόµενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει µηχάνηµα, εφόσον 
αυτό βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 
Κανένας εργαζόµενος δεν θα χειρίζεται µηχάνηµα, εκτός αν ο χειριστής: 
 
(α)  είναι κάτοχος άδειας  οδήγησης  κατάλληλης  κατηγορίας  όπου  αυτό  απαιτείται 
από νοµοθετικές διατάξεις και 
 
(β)  γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν στο όχηµα και (γ)  έχει ειδικευτεί 
να χειρίζεται το µηχάνηµα. 
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Ο χειριστής οποιουδήποτε µηχανήµατος θα είναι άµεσα υπεύθυνος  για την ασφαλή 
λειτουργία του εξοπλισµού αυτού. Θα διατηρεί πλήρη έλεγχο του µηχανήµατος και 
θα συµµορφώνεται µε όλους τους νόµους και ρυθµίσεις που διέπουν τη λειτουργία 
του µηχανήµατος. 
 

 
ΑΤΑΛΆΝΤΗ       10-04-2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ -ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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