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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και 
αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 
 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια 

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 
τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  Η περιοχή του Αλιάκμονα ανάντι και κατάντι της γέφυρας Νεστορίου. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Από Ε.Ο. 11  Νεστόριο – Κοτύλη     

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Π.Ε. Καστοριάς 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
......................................... 
 

2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
   Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση – επανακατασκευή του εγκάρσιου 

αναβαθμού κατάντι της νέας γέφυρας Νεστορίου στην Ε.Ο. 11 στην κοίτη του ποταμού 

Αλιάκμονα και οι αποκαταστάσεις των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που 

καταστράφηκαν με τις πλημμύρες του Χειμώνα. Ο νέος αναβαθμός θα γίνει με οπλισμένο 

σκυρόδεμα σε απόσταση δύο μέτρων ανάντι του υφιστάμενου με συρματοκιβώτια, με το 

ίδιο υψόμετρο στέψης ούτως ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες υποκρίσιμης ροής σε 

επαρκές μήκος ανάντι και κατάντι της θέσης της γέφυρας, όπως φαίνεται στα σχέδια. Θα 

γίνει αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων που έχουν υποστεί ζημίες στα πρανή και στην 

κοίτη του ποταμού στην θέση των βάθρων της γέφυρας, για να εξασφαλιστούν έναντι του 

κινδύνου της υποσκαφής. Μετά την κατασκευή του αναβαθμού το ανάντι του αναβαθμού 

τμήμα της κοίτης του ποταμού που υπέστη διάβρωση θα επιχωθεί με φυσικά αμμοχάλικα 

και ένα τμήμα πριν και μετά τον αναβαθμό θα προστατευθεί με λιθορριπή. Επίσης η κοίτη 

του ποταμού κατάντι του αναβαθμού θα επενδυθεί με λιθόδεμα για την καταστροφή της 

ενέργειας του νερού και την αποφυγή διαβρώσεων και υποσκαφής με βασικό κριτήριο τη 

βέλτιστη αντιπλημμυρική λειτουργία του ποταμού.  

  Ανάντι της γέφυρας και στην αφετηρία του αρδευτικού στο βραχώδες υπόβαθρο της 

κοίτης του ποταμού, θα γίνει χαμηλός αναβαθμός με φρεάτιο υδροσυλλογής στο αριστερό 

αντέρεισμα με ανάλογη διαμόρφωση για την ομαλή λειτουργία και προστασία του 

αρδευτικού δικτύου.      



 

3.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 
Δεν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου.  
 
3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών εφόσον κρίνεται αναγκαίο πρέπει να είναι 
περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. 
Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 
Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και 
αποχώρηση από τα μέτωπα. 
 
3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν 
ρουχισμό. Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και  
Αποχωρητήρια. 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης, ανάπαυσης του προσωπικού και 
χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο 
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων.  
 
3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να 
κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων. 
 
3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και 
εκτέλεση εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να 
προσεχθούν κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 
 
Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού 

 Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

 Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα 

 Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα 

 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

 
Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 
 Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

 Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

 
Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 



Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις των εργασιών. 
Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσμευτική και περιοριστική για 
τον Ανάδοχο.  

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους 
 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και  

ενδεικτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους 
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων 
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες 
κινδύνους. 

 
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με 
τις επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας 
τριών βαθμίδων ως εξής: 
 
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον 

έλεγχο του κινδύνου 
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη 

μέτρων πρόληψης 
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν 

ορισμένα μέτρα ελέγχου 
 
 

6. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν 
ανεξαρτήτως φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που 
αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 
 
 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο 

έργο που το αφορούν.  
 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και 

πνευματικά κατάλληλο γι’ αυτήν. 
 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 

κατάλληλα υποδήματα.  
 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την 
ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.  
 

7.1   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου, 
πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να 
γίνεται αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους 



κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους.  
 
7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει 
να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του 
συνεργείου, καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να 
ενημερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, 
σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου.  
 
7.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και 
υπεργολάβοι) πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας.  
 
7.4  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε 
εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να 
εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει 
για την ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει 
σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών.  
 
7.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών 
φαινομένων λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):  
 
7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση 
ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή 
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη 
εξουσιοδοτημένος δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει. 
 
7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας).  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

Για τα εργοτάξια τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φαρμακείο του 
εργοταξίου ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικό διάλυμα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεύασμα για κάψιμο 1 2 3 



3 Οινόπνευμα 1 1 1 

4 Οξυζενέ 1 1 1 

5 Εισπνεύσιμη αμμωνία 1 2 2 

6 Αποστειρωμένες γάζες 1 2 3 

7 Επίδεσμοι γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεσμοι 1 1 1 

9 Ελαστικός επίδεσμος 1 1 1 

10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 

11 Ύφασμα καθαρισμού 1 1 1 

12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 

13 Ψαλίδι 1 1 1 

14 Τσιμπίδα 1 1 1 

15 Βαμβάκι 1 1 1 

16 Αντισταμινική αλοιφή 1 1 1 

17 Σπασμολυτικό 1 1 1 

18 Γάντια μιας χρήσης 1 1 1 

19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1 

20 Ενέσιμο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 

22 Δισκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 Δισκία αντιόξινα 1 1 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και 
ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 

 

 

 

 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Καστοριά 25-06-2018 Καστοριά 28-06-2018 Καστοριά 3-07-2018 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   

   

   
Θεόδωρος Κασκίτσης Στέλιος Κοτσάκος Αθανάσιος Βεκιάρης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Β’ Πολιτικός Μηχανικός Α’ Πολιτικός Μηχανικός Α’ 
 
 

 

 


		2018-08-07T09:08:53+0300
	ΔΤΕ/ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




