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          1. 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.  
    ∆ηλαδή περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα µέτρα πρόληψής τους 
λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας. 
    Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχηµάτων. 
    Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπ όψιν τα παρακάτω διατάγµατα και κανονισµοί: 
    - Π.∆. 305/96- "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" 
    - Π.∆. 17/96 - "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία" 
    - Π.∆. 16/96 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας" 
    - Π.∆. 105/95- "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία" 
    - Π.∆. 395/94- "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιµοποίηση από 
τους  εργαζόµενους κατά την εργασία τους." 
    - Π.∆. 396/94- "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους  
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας" 
    - Π.∆. 397/94- "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική 
διακίνηση φορτίων" 
    - Π.∆. 778/80- "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Εργασιών" 
    - Π.∆. 1073/81- "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού µηχανικού" 
    - Π.∆. 95/78 - "Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων" 
            
    1.1  ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 
 
     Βελτίωση υφιστάµενης αγροτικής οδού στην κτηµατική περιφέρεια ∆.Κ. Αταλάντης στη θέση 
" ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ". 
 
1.2  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο γεωγραφικά ανήκει στην Κτηµατική Περιφέρεια 
της ∆.Κ. Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών και οριοθετείται από την έξοδο της Αταλάντης µέχρι τη 
διασταύρωση µε τον επαρχιακό δρόµο Αταλάντης – Καλαποδίου {Επαρχιακή οδός 41 (∆/ση Επ.44-
Αταλάντη-Καλαπόδι-Κατάλυµα-∆/ση Ε.Ο.3)}. Το συνολικό µήκος της οδού ανέρχεται σε 1.404,60 µέτρα, 
βάση της οριστικής µελέτης (Οριζοντιογραφία). Η οδός που προβλέπεται να διαµορφωθεί οριστικά 
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προϋπάρχει σε χρήση ως χωµάτινη και αποτελεί ουσιαστικά την µοναδική οδό επικοινωνίας µεταξύ των 
αγροτεµαχίων της συγκεκριµένης περιοχής.   

Η βασική λειτουργία της οδού είναι η σύνδεση µε δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων 
ιδιοκτησιών και µε βάση τις ΟΜΟΕ η διατοµή που εφαρµόζεται για την σύνταξη της οριστικής µελέτης 
είναι η ε2.  

Σύµφωνα µε τη διατοµή ε2, το ασφαλτοστρωµένο πλάτος της οδού θα είναι 6.50µ., µε µία λωρίδα 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.00µ. και µία εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25µ. 
ανά κατεύθυνση. Στη συνέχεια θα υπάρχει συµπιεσµένο έρεισµα 0,50µ. αποτελούµενο από θραυστό 
υλικό Λατοµείο της ΠΤΠ Ο155. 

Στις θέσεις συµβολής της προς κατασκευής οδού, µε υφιστάµενο αγροτικό δρόµο και µε τις 
παρόδιες ιδιοκτησίες γεωργικών καλλιεργειών (όπου κριθεί απαραίτητο), θα κατασκευασθούν διαβάσεις 
από οπλισµένο σκυρόδεµα για την οµαλή πρόσβασή των οχηµάτων. 

Επίσης θα κατασκευασθούν δύο (2) κιβωτοειδείς οχετοί, διαστάσεων 6,00µ. x 3,00µ. (Κ 6-3), στη 
Χ.Θ. 0+180,00 και στη Χ.Θ. 1+298,00 και οι διαµορφώσεις εισόδου-εξόδου σε αυτούς, από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25. 

Επί της τελικής στρώσης του επιχώµατος προβλέπεται η κατασκευή µιας στρώσης υπόβασης 
µεταβλητού πάχους (µέσου πάχους 0,25µ.), από θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο150.   

Στη συνέχεια προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο στρώσεις βάσης συµπυκνωµένου πάχους 
0,10µ., η κάθε µία, από θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο155. 

 Επί των στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και θα κατασκευαστεί 
µία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ. κατά την ΠΤΠ Α265. 

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει οριζόντια και κάθετη σήµανση 
 

   1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
           Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Λοκρών. 
           Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λοκρών. 
           Η Προϊσταµένη Αρχή του έργου είναι η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Λοκρών – ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ∆ήµου Λοκρών. 
           Ανάδοχος του έργου, σύµφωνα µε την από . . . ./ . . ./. . . . σύµβαση είναι . . . . . . . . . . .  
                       
    1.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
   Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας έχει οριστεί  ο / η . . . . . . . . . . . . .  
            
    1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
    Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση και ασφαλή λειτουργία του, θα 
εκτελεστούν σε τέσσερις φάσεις οι οποίες θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 
1η Φάση: εργασίες Χωµατουργικών.  
2η Φάση: εργασίες Οδοστρωσίας.  
3η Φάση: εργασίες Τεχνικών Έργων.  
4η Φάση: εργασίες Ασφαλτικών.  
 
      1.6  ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

      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 όνοµά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 
     Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει  ως  εξής:  
η ∆ιοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε 
όλες οι εργασίες, οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, να πραγµατοποιούνται µε 
ασφάλεια, για τους εργαζόµενους 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. 
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    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 καθήκοντά 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  µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο ∆ιευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί 
σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφάλειας. 
    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 ∆ιοίκηση. 
    Σε µηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του 
Π.∆.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 την σύµφωνη γνώµη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέµατα των 
συσκέψεων αυτών. 
            
 
  1.7  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
    Για την πραγµατοποίηση όλων αυτών, ένα τεκµηριωµένο Σύστηµα Ασφάλειας  και Υγιεινής  
θα εφαρµόζεται στο Έργο. Το σύστηµα αυτό θα τεκµηριώνεται, για όλα τα ∆ιοικητικά  και 
Οργανωτικά του θέµατα, σε ένα Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας. 
    Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας 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 "Χειρισµός µη συµµορφώσεων" του Συστήµατος 
∆ιασφάλισης  
    Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει 
τις απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν. 
    Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του 
καθορισµένου χρόνου τις υποδεικνυόµενες 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. 
    Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση 
πρέπει να                                                     
γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 
    Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά 
µε τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων που 
συνέβησαν, και τις  ώρες εργασίας που χάθηκαν. 
    Ο µηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα 
ατυχήµατα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η ∆ιοίκηση και οι υπεύθυνοι για την 
ολοκλήρωση του έργου θα λαµβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε 
να βελτιώνεται η  µεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχηµάτων. 
    Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήµατα 
εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη και 
λήψη αποφάσεων. 
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    1.8 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 
    Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο & µέσω εργοταξιακών 
οδών.   
    Στη συµβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες "ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΕΞΟ∆ΟΣ 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   . ./. ./. . . .            
          
2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
            
    2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
    Κατά  την  εκτέλεση  των  χωµατουργικών  εργασιών  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν  οι  εξής 
κίνδυνοι: 
      1. κίνδυνος  εµπλοκής  εργαζόµενου  µε  µηχανήµατα 
      2. κίνδυνος  εµπλοκής  µηχανηµάτων  µεταξύ  τους 
      3. κίνδυνος  καταπλάκωσης  από  κατακρήµνιση  του  χείλους ή  των  παρειών  της  τάφρου 
      4. κίνδυνος  αστοχίας  τυχόν  στοιχείων  υποστήριξης / αντιστήριξης 
      5. κίνδυνος  ατυχήµατος  από  πτώση  βράχων,  υλικών   ή υπερκείµενων  αντικειµένων 
      6. κίνδυνος  πτώσης  από  ύψος 
      7. κίνδυνος  εισπνοής  σκόνης 
      8. κίνδυνος  έκθεσης  σε  θορύβους 
      9. κίνδυνος  ανατροπής  µηχανήµατος 
      10. κίνδυνος  από  την  ύπαρξη  δικτύων 
            
  2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 
   Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισµού οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
     1. Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 
     2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
     3. Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας µε την τυχόν  χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 
     4. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 
     5. Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 
     6. Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 
     7. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 
     8. Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 
            
  Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
     1. Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος. 
     2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
     3. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 
     4. Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 
     5. Ο κίνδυνος από  θόρυβο 
     6. Ο κίνδυνος επαφής τσιµέντου µε τα µάτια. 
     7. Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
     8. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 
            
   2.3  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
   Κατά τη φάση των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν είναι  οι εξής: 
     1. Ο κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας 
     2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών                                                                                                       
     3. Ο κίνδυνος τραυµατισµού εξαιτίας µη προσπελάσιµου  χώρου 
     4.Ο  κίνδυνος ατυχήµατος από εµπλοκή µε καλώδια, µηχανήµατα ή εξαρτήµατα. 
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   2.4 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: 
   1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζοµένων σε υψηλούς θορύβους 
   2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρηµένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη 
   3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζοµένων από µηχανήµατα ή οχήµατα 
   4. Ο κίνδυνος παρακώλυσης  της συγκοινωνίας  
   5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος 
   6. Ο κίνδυνος ολίσθησης  λόγω  άσχηµων  καιρικών  συνθηκών 
   7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισµό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 
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