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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη 
θέση «Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. Δολιανών»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι γενικές ρυθμίσεις που αφορούν το Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. προκύπτουν από το 

Π.Δ. 305/1996.

Την ευθύνη και την μέριμνα της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφαλείας και 

Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  και  του  Φακέλου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)  έχει  ο 

Ανάδοχος Εργολάβος του έργου και, αν αυτός δεν υπάρχει, τότε την έχει ο 

Κύριος του Έργου (Άρθρο 3, παράγραφος 3 και Άρθρο 5, παράγραφος 3).

Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. καταρτίζονται και υπογράφονται από τον συντονιστή 

για  θέματα  ασφαλείας  και  υγείας  κατά  την  εκπόνηση  της  μελέτης  του 

έργου  (Αρθρο  5,  παράγραφος  2)  εφόσον  υπάρχει  υποχρέωση 

απασχόλησης  συντονιστή  (Άρθρο  3,  παράγραφος  1).  Σε  αντίθετη 

περίπτωση  μπορούν  να  καταρτίζονται  και  να  υπογράφονται  από  τον 

μελετητή ή από άλλο πρόσωπο το οποίο έχει τα κατάλληλα προσόντα τα 

οποία  του  παρέχουν  το  δικαίωμα  υπογραφής  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 

διατάξεις και στο οποίο έχει ανατεθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Ασφαλείας 

και Υγείας και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας από τον Εργολάβο του 

έργου ή , αν αυτός δεν υπάρχει, από τον Κύριο του έργου.

Προκειμένου για  Δημόσια Έργα,  το Σ.Α.Υ.  αποτελεί  τμήμα της τεχνικής 

μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση.

Σημείωση 1 : Το Σ.Α.Υ. θα συνοδεύεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα 

περί  μέτρων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως 

αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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Σημείωση  2  :  Σε  αντίθεση  με  το  Σ.Α.Υ.,  του  οποίου  τα  περιεχόμενα 

χρησιμεύουν  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  και  βλαβών  υγείας  των 

εργαζομένων  κατά  την διάρκεια  κατασκευής,  ο  Φάκελος  Ασφαλείας  και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποτελεί ένα αρχείο στοιχείων, οδηγιών και υποδείξεων για 

αντίστοιχη πρόληψη μετά την κατασκευή και καθόλη τη διάρκεια της ζωής 

του έργου. Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος στοιχεία και πληροφορίες για 

το  έργο  "Ως  Κατασκευάσθηκε",  τα  οποία  θα  συλλέγονται  και 

ενσωματώνονται  στο  Φ.Α.Υ.  σε  διαδοχικές  ενημερώσεις  του  από  τον 

συντονιστή Α&Υ στη διάρκεια της κατασκευής, και από τον ιδιοκτήτη, τους 

συντηρητές  και  τους  χρήστες  του  έργου  σε  μεταγενέστερους  της 

κατασκευής  χρόνους.  Ο  συντονιστής  Α&Υ  κατά  τη  φάση  της  μελέτης 

συμπληρώνει  τον  Φ.Α.Υ.  ως  πρώτος  συντάκτης  του,  μόνον  κατά  τα 

στοιχεία που αφορούν την μελέτη.

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σχετική νομοθεσία, που απαιτείται να τηρηθεί κατά γράμμα, κατά την 

φάση  εκτέλεσης  του  έργου,  παρατίθεται  στη  συνέχεια,  χωρίς  όμως  να 

περιορίζεται  αποκλειστικά  και  μόνον  σε  αυτήν,  λόγω  του  ταχύτατου 

εμπλουτισμού και επαύξησής της.

1. Π.Δ. 305/1996: Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα  προσωρινά  ή  κινητά  εργοτάξια,  σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 212/29-8-1996)

2. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 130329/3-7-1995: Αντιμετώπιση της 

θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

3. Π.Δ.  396/1994:  Ελάχιστες  Προδιαγραφές  ασφαλείας  και  υγείας  για 

την χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας, 

σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 

220Α/19-12-1994)

4. Π.Δ.  395/1994:  Ελάχιστες  Προδιαγραφές  ασφαλείας  και  υγείας  για 

την  χρήση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζομένους  κατά  την 

εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ 

(Φ.Ε.Κ. 220Α/19-12-1994)
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5. Π.Δ.  70α/1988:  Προστασία  των  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε 

αμίαντο κατά την εργασία (Φ.Ε.Κ. 31Α/17-2-1988)

6. Π.Δ.  95/1978:  Περί  μέτρων  υγιεινής  και  ασφαλείας  των 

απασχολουμένων σε εργασίες συγκολλήσεων (Φ.Ε.Κ. 20Α/17-2-1978)

7. Π.Δ.  1073/1981:  Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση 

εργασιών  σε  εργοτάξια  οικοδομών  και  πάσης  φύσεως  έργων 

αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού (Φ.Ε.Κ. 250Α/16-9-1981)

8. Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 Υπουργείου Εργασίας & Υπουργείου 

Βιομηχανίας, Έρευνας και  Τεχνολογίας:  Κανονισμός παραγωγής και 

διάθεσης στην αγορά, συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για 

την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση  μεταλλικών  σκαλωσιών  (Φ.Ε.Κ. 

756Β/28-9-1993).

9. Π.Δ. 85/1991: Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 86/188/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 38Α/18-3-1991)

10. Π.Δ.  778/1980:  Περί  μέτρων  προστασίας  κατά  την  εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών (Φ.Ε.Κ. 193Α/26-8-1980)

3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

(Π.Δ. 305/96, Άρθρο 3, Παράγραφοι 3,4,5,6,8,9 και 10)

3.1 Γενικά

Είδος του έργου και χρήση αυτού

Το έργο αφορά στην  ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Αγ. 

Παρασκευή» του οικισμού Κάτω Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  η ασφαλτόστρωση αγροτικού 

δρόμου στη θέση «Αγ. Παρασκευή» του οικισμού Κάτω Δολιανών της Τ.Κ. 

Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
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Συγκεκριμένα, πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί το τμήμα από τα όρια 

του  οικισμού  Κάτω Δολιανών και  προς  τη  θέση  «Αγ.  Παρασκευή»  που 

βρίσκεται βόρεια του οικισμού, μήκους 1.670m περίπου.

Η  περιοχή  παρουσιάζει  έντονη  αγροτική  εκμετάλλευση,  με 

ελαιοκαλλιέργειες και ο δρόμος χρησιμοποιείται για μεταφορές αγροτικών 

προϊόντων.  Σήμερα,  ο  δρόμος  έχει  μέσο  πλάτος  4,00μ  περίπου,  που 

κρίνεται  ικανοποιητικό  για  τη  χρήση  του. Ο  δρόμος  είναι  πλήρως 

διανοιγμένος.  Το  οδόστρωμα  αποτελείται  κυρίως  από  απλό  χαλίκι, 

συμπυκνωμένο από τη χρήση των οχημάτων, το οποίο σε αρκετά σημεία 

διακόπτεται από αύλακες κάθετους και παράλληλους στο οδόστρωμα που 

έχουν διανοιχτεί από φυσικά αίτια (διαβρώσεις). 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη χάραξη και θα περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Γενικές εκσκαφές. 

• Προετοιμασία  της  υπόβασης  του  οδοστρώματος,  δημιουργία 

κατάλληλων κλίσεων.

•   Κατασκευή τεσσάρων (4) τεχνικών έργων απορροής ομβρίων κάτω 

από το οδόστρωμα της οδού, στις χιλιομετρικές θέσεις 0+450.00, 

0+880.00, 1+000.00 και 1+225.00.

• Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

• Κατασκευή Βάσης οδοστρωσίας 0,10m 

• Ασφαλτική  προεπάλειψη  και  ασφαλτική  συγκολλητική  επάλειψη 

(διατομή από 1 έως 44)

• Ασφαλτόστρωση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m (διατομή από 1 έως 

44)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: περίπου 1.670,00m

4.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Πιθανός  κίνδυνος  από  πτώση  υλικών  ή  αντικειμένων 

(φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές υλικών κ.λ.π.)
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2. Πιθανός κίνδυνος από ανύψωση βαρέων αντικειμένων 

3. Πιθανός  κίνδυνος  ατυχημάτων  που  δεν  είναι  δυνατόν  να 

εξαλειφθούν απόλυτα με την εφαρμογή των μέτρων προστασίας.  

4. Πιθανός  κίνδυνος  από  τα  εργοταξιακά  οχήματα,  λόγω 

ελλιπούς ακινητοποίησης ή σύγκρουσης μεταξύ τους.

Το έργο θα εκτελεστεί κατά τις ακόλουθες γενικές φάσεις κατασκευής:

Φάση 1η: Χωματουργικές  Εργασίες  διαμόρφωσης  και 

προετοιμασίας εδάφους 

Φάση 2η: Κατασκευή τεχνικών έργων

Φάση 3η: Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας, βάση οδοστρωσίας 

και ασφαλτικού τάπητα

  

Ακολούθως  υπάρχει  αναλυτικός  πίνακας  των  γενικών  φάσεων 

κατασκευής  του έργου με  τους  ανάλογους  εργασιακούς  κινδύνους  που 

ενδέχεται να εμφανισθούν.

Συμπληρώνεται  ο  επισυναπτόμενος  πίνακας,  που  συντίθεται 

οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα 

δε  από  μη  προκαθορισμένες  «φάσεις  και  υποφάσεις  εργασίας».  Ο 

συντάκτης του ΣΑΥ:

1. Αντιστοιχίζει  τις  φάσεις  /  υποφάσεις  του  χρονοδιαγράμματος  του 

μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις 

του πινακιδίου που,  για λόγους ευκολίας, είναι  ενσωματωμένο σε 

όλους  τους  πίνακες  (αν  υπάρχει  ανάγκη  διάκρισης  περισσότερων 

φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή 

του πινακιδίου).

2. Για  κάθε  επιμέρους  φάση  /  υποφάση  εκτέλεσης  του  έργου, 

επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να 

παρουσιαστούν.  Η  επισήμανση  γίνεται  με  την  αναγραφή  των 
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αριθμών  1,2,  ή  3  στους  κόμβους  του  πίνακα,  όπου  αντίστοιχα 

εντοπίζεται  πιθανή  πηγή  κινδύνου.  Η  χρήση  των  αριθμών  είναι 

υποκειμενική,  αποδίδει  δε  την  αντίληψη  του  συντάκτη  για  την 

ένταση των κινδύνων. 

⇒ Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 
ότι:

- είτε (Ι) η  πηγή κινδύνου είναι  συνεχώς  παρούσα  κατά  την 

εξεταζόμενη  φάση  /  υποφάση  εργασίας  (π.χ. 

κίνδυνος  κατάρρευσης  κατά  την εκσκαφή θεμελίων 

δίπλα σε παλαιά οικοδομή),

- είτε (ΙΙ)  οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούν 

αυξημένη  πιθανότητα  επικίνδυνων  καταστάσεων, 

(π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν 

το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, 

κλπ.)

- είτε (ΙΙΙ) ο  κίνδυνος  είναι  πολύ  σοβαρός,  έστω  και  αν  η 

πιθανότητα  να  επισυμβεί  είναι  περιορισμένη  (π.χ. 

κίνδυνος  έκρηξης  λόγω  απρόσεκτης  χρήσης 

ηλεκτρικού  ρεύματος  ή  γυμνής  φλόγας  σε  χώρο 

αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

⇒ Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

- είτε (Ι)  η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά 

διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από 

ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),

- είτε (ΙΙ)   δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων 

(π.χ.  κίνδυνοι  από  την  κίνηση  οχημάτων  σε  ένα 

ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «  Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. Δολιανών                                    7     



                                                                                                                                                               Σ.Α.Υ.  

- είτε (ΙΙΙ) o κίνδυνος  δεν  είναι  σοβαρός,  έστω  κι  αν  η 

πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι 

από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες 

καύσωνα).

⇒ Ο  αριθμός  2  χαρακτηρίζει  τις  θεωρούμενες  ως 
«ενδιάμεσες» των περιπτώσεων 1 και 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΕΡΓΟ: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Αγ. 

Παρασκευή» Τ.Κ. Δολιανών»

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

1η.Χωματουργικές  Εργασίες  διαμόρφωσης  και 
προετοιμασίας εδάφους

2η. Κατασκευή τεχνικών έργων
3η. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας, βάση οδοστρωσίας 

και ασφαλτικού τάπητα

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

01100. Φυσικά πρανή

1101
Κατολίσθηση Απουσία / Ανεπάρκεια 
υποστήριξης    

1102
Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια 
προστασίας    

1103
Στατική επιφόρτηση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός    

1104 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία    

1105 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις    

1106 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός    

01200. Τεχνητά πρανή & 
Εκσκαφές

1201 Κατάρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης    

1202
Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας    

1203 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση    

1204
Στατική επιφόρτηση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός    

1205 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία    

1206 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις    

1207 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός    

01300. Υπόγειες εκσκαφές

1301
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 
Ανυποστήλωτα Τμήματα    

1302
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστήλωση    

1303
Καταπτώσεις οροφής/παρειων. 
Καθυστερημένη υποστήλωση    

1304 Κατάρευση μετώπου προσβολής    
01400. Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές    

1402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή    
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1403 Διάνοιξη υπογείου έργου    

1404 Ερπυσμός    

1405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές    

1406 Μεταβολές υδροφόρου οριζοντα    

1407 Υποσκαφή/απόπλυση    

1408 Στατική επιφόρτηση    

1409 Δυναμική καταπόνηση- Φυσική αιτία    

1410 Δυναμική καταπόνηση- ανθρωπογενής αιτία    

01500. Άλλη πηγή
1501     

1502     

1503     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

02000 Κίνδυνοι από 
εργοταξιακό εξοπλισμό 2xxx     

02100 Κίνηση Οχημάτων και 
μηχανημάτων

2101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1 1  1

2102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 1 1  1

2103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 1 1  1

2104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος    

2105
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού 
εμποδίου    

2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Βλάβες συστημάτων    

2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Ελλιπής ακινητοποίηση    

2108
Μέσα σταθερής τροχιάς .Ανεπαρκής 
προστασία    

2109 Μέσα σταθερής τροχιάς .Εκτροχιασμός    

02200 Ανατροπή οχημάτων 
και μηχανημάτων

2201 Ασταθής έδραση    

2202 Υποχώρηση εδάφους-Δαπέδου    

2203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1  1

2204 Εργασία σε πρανές    

2205 Υπερφόρτωση 1 1  

2206 Μεγάλες ταχύτητες    

02300 Μηχανήματα με 
κινητά μέρη

2301 Στενότητα χώρου    

2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης    

2303
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-
πτώσεις    

2304
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων 
-παγιδεύσεις μελών    

2305 Τηλεχειζόμενα μηχανήματα & τμηματά τους    

02400 Εργαλεία χειρος
2401 Αερόσφυρες    

2402 Δράπανα    

2403 Βατραχάκι    
02500. Άλλη πηγή 2501     

2502     
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2503     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

03000. Πτώσεις από ύψος 3xxx     

03100 Οικοδομές-κτίσματα

3101 Κατεδαφίσεις    

3102 Κενά τοίχων    

3103 Κλιμακοστάσια    

3104 Εργασία σε στέγες    

03200 Δάπεδα εργασίας-
προσπελάσεις

3201 Κενά δαπέδων    

3202 Επικλινή δάπεδα    

3203 Ολισθηρά δάπεδα    

3204 Ανώμαλα δάπεδα    

3205 Αστοχία υλικού δαπέδου    

3206 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες    

3207 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες    

3208 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης    

3209 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού    

3210 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση    

3211 Κενά ικριωμάτων    

03300 Ικριώματα

3301 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης    

3302 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης    

3303 Κατάρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος    

3304 Κατάρευση. Ανεμοπίεση    

3305 Απουσία περίφραξης. επισήμανσης    

03400. Τάφροι/ φρέατα 3401
Φρεάτια υδραυλικών/ανελκυστήρα - 
Δεξαμενές    

3402     

03500. Άλλη πηγη
3501     

3502     

3503     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

04000. Εκρήξεις. 
Εκτοξευμένα   υλικά- 

θραύσματα 4xxx     

04100 Εκρηκτικά 
Ανατινάξεις

4101 Ανατινάξεις βράχων    

4102 Ανατινάξεις κατασκευών    

4103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων    

4104 Αποθήκες εκρηκτικών    

4105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών    

4106
Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και 
μιγμάτων    

4107 Μεταφορά εκρηκτικών    
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04200. Δοχεία και δίκτυα 
ύπο πίεση 

4201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου    

4202 Υγραέριο    

4203 Υγρό άζωτο    

4204 Αέριο πόλης    

4205 Πεπιεσμένος αέρας    

4206     

4207 Δίκτυα ύδρευσης    

4208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα    

04300. Αστοχία υλικών υπό 
ένταση

4301 Βραχώδη υλικά σε θλιψη    

4302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων    

4303 Κατεδάφιση προενταμένων στοιχείων    

4304 Συρματόσχοινα    

4305 Εξολκεύσεις    

4306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων    

4400. Εκτοξευόμενα υλικά
4401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα    

4402 Αμμοβολές    

4403 Τροχίσεις λειάνσεις    

04500. Άλλη πηγή 4501 Κάπνισμα    

4502     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

05000 Πτώσεις- 
μετατοπίσεις υλικών και 

αντικειμένων
5xxx

    

05100. Κτίσματα - φέρων 
οργανισμός

5101 Αστοχία. Γήρανση    

5102 Αστοχία Στατική επιφόρτιση    

5103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση    

5104
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 
καταπόνηση    

5105 Κατεδάφιση    

5106 Κατεδάφιση παρακειμένων    

05200. Οικοδομικά στοιχεία

5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων    
5202 Διαστολή συστολή υλικών    
5203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων    
5204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα    
5205 Φυσική δυναμική καταπόνηση    
5206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    
5207 Κατεδάφιση    

5208
Αρμολόγηση/απαρμολόγηση 
προκτασκευασμένων στοιχείων    

05300. Μεταφερόμενα υλικα 
- Εκφορτώσεις 5301

Μεταφορικό μηχάνημα. 
Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια    

5302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1  1
5303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1  1
5304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση    

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «  Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. Δολιανών                                    11   



                                                                                                                                                               Σ.Α.Υ.  

5305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση    
5306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου    
5307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1  1
5308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1  1
5309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων  1 1 
5310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση    
5311 Εργασία κάτω από σιλό    

05400.Στοιβασμένα υλικά - 
Εκφορτώσεις

5401 Υπερστοίβαση    
5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού    
5403 Ανορθολογική απόληψη    

05500. Άλλη πηγή
5501

Πτώση αντικειμένων γειτονικών προς την 
εκσκαφη    

5502 Πτώση αντικειμένων από ανοίγματα    
5503     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

06000. Πυρκαγιές 6xxx
    

06100. Εύφλεκτα υλικά

6101 Έκλυση/διαφυγή ευφλεκτων αερίων    
6102 Δεξαμενές/αντλίες/βυτίο καυσίμων    
6103 Μονωτικά,διαλυτες,PVC κλπ εύφλεκτα    
6104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας   1 
6105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά    
6106 Αυτανάφλεξη-απορρίματα    

6107
Επέκταση εξωγενούς εστίας.Ανεπαρκής 
προστασία    

06200. Σπινθήρες και 
βραχυκλώματα

6201 Εναέριοι αγωγοί υπο τάση 1 1  1
6202 Υπόγειοι αγωγοί υπο τάση
6203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπο τάση
6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα    

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες

6301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις    
6302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις    
6303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις    
6304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις    
6305 Πυρακτώσεις υλικών    

06400. Άλλη πηγή

6401 Συγκόλληση αγωγών    
6402     
6403     
6404     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνου Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

07000. Ηλεκτροπληξία 7xxx
    

07100.Δίκτυα εγκαταστάσεις 7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα   
7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα   
7103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα    
7104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα   
7105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
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7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200.Σπινθήρες 7201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1
7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνου Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

08000. Πνιγμός/Ασφυξία 8xxx     

08100. Νερό

8101 Υποβρύχιες εργασίες    
8102 Εργασίες εν πλω-πτώση    
8103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου    
8104 Παρόχθιες/παραλίες εργασίες. Πτώση    

8105
Παρόχθιες/παραλίες εργασίες.Ανατροπή 
μεχανήματος    

8106 Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Πτώση    

8107
Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος    

8108 Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου    

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον

8201 Βάλτοι, ιλείς,κινούμενοι άμμοι    
8202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογική καθαρισμοί    
8203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ    

8204
Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια 
οξυγόνου    

08300. Άλλη πηγή 8301     
8302     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνου Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

09000. Εγκαύματα 9xxx     

9100. Υψηλές θερμοκρασίες

9101 Συγκολλήσεις/συντήξεις    
9102 Υπέρθερμα ρευστά    
9103 Πυρακτωμένα στερεά    
9104 Τήγματα μετάλλων    
9105 Άσφαλτος/πίσσας   1 
9106 Καυστήρες    

09200. Καυστικά υλικά

9107 Υπέρθερμαινομενα τμήματα μηχανών    
9201 Ασβέστης    
9202 Οξέα    
9203     

09300. Άλλη πηγη
9301 Συγκόλληση αγωγών    
9302     
9303     

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνου Φάση 
1η

Φάση 
2η Φάση 3η

010000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς παράγοντες 10xxx

    
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες    

10102 Θόρυβος/δονήσεις  1   
10103 Σκόνη  1  1 1 
10104 Υπαίθρια εργασία.Παγετός  1  1 1 
10105 Υπαίθρια εργασία.Καύσωνας    
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας  1  1  1
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10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας    
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση/υποπίεση    
10110 Ιονίζουσα ακτινοβολία τεχνιτής πηγής    
10111     

10200. Χημικοί παράγοντες

10201 Δηλητηριώδη αέρια    
10202 Χρήση τοξικών υλικών    
10203 Αμίαντος    
10204 Ατμοί τηγμάτων    

10205
Αναθυμιάσεις 
υγρών/βερνίκια,κόλλες.μονωτικά,διαλύτες   1 

10206 Καπναέρια ανατινάξεων    
10207 Καυσαέρια μηχανών εσ. καύσης    
10208 Συγκολλήσεις    
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες    
10210     
10211     
10212     

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες

10301 Μολυσμένα εδάφη    
10302 Μολυσμένα κτήρια    

10303
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους,βιολογικούς 
καθαρισμούς    

10304 Χώροι υγιεινής    
10305     
10306     

ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

    Ο  Εργοδότης  οφείλει  να  εξασφαλίσει  σε  οποιαδήποτε  στιγμή  την 

παροχή πρώτων βοηθειών σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου. 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την μεταφορά των εργαζομένων 

που υφίστανται ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία, προκειμένου 

να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Σε  περίπτωση  που  είναι  απαραίτητο,  λόγω  του  μεγέθους  του 

εργοταξίου  ή του  είδους  των δραστηριοτήτων,  πρέπει  να  προβλέπονται 

ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών.

Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι 

με τις  απαραίτητες εγκαταστάσεις  και  υλικά πρώτων βοηθειών,  να είναι 

εύκολα προσπελάσιμοι με φορεία και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το 
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Π.Δ.  105/95:  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  για  σήμανση  ασφαλείας  ή  και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (67/Α).

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι 

απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει 

κατάλληλη σήμανση και να είναι ευπρόσιτο.

Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε 

βάθος, πρέπει να είναι στέρεες και σταθερές, ανάλογα με:

α. Τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται επάνω σε αυτές.

β.  Τα  μέγιστα  φορτία  που  ενδέχεται  να  φέρουν  αλλά  και  την 

κατανομή αυτών.

γ. Τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν.

Αν τα υποστηρίγματα και  τα υπόλοιπα στοιχεία  των θέσεων αυτών δεν 

διαθέτουν αρκετή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους με 

κατάλληλα  και  ασφαλή  μέσα  στερέωσης,  ώστε  να  αποφεύγεται 

οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια μετακίνηση του συνόλου ή τμημάτων των 

εν λόγω θέσεων εργασίας.

Η  σταθερότητα  και  στερεότητα  των  θέσεων  εργασίας  πρέπει  αν 

ελέγχεται κατάλληλα, ιδίως μετά από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του 

βάθους των θέσεων αυτών.

 Συνίσταται ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υλικών, εργαλείων 

ή  άλλων  βαρέων  αντικειμένων  πλησίον  ανοιγμάτων  εκσκαφής 

(ορυγμάτων),  για  να  αποκλειστεί  ο  κίνδυνος  κατολισθήσεων  ή 

καταρρεύσεως  των  πρανών.  Η  επιμελής  επιθεώρηση  των  πρανών  των 

ορυγμάτων από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ορισμένο από τον 

εργοδότη,  μπορεί  να  αποτρέψει  την  πιθανή  ανατροπή  των  σκαπτικών 

μηχανημάτων.

Η φόρτωση, η εκφόρτωση και η μεταφορά υλικών και αντικειμένων 

θα  γίνεται  με  τρόπο  ώστε  να  μην  εκτίθενται  σε  κίνδυνο  άτομα,  λόγω 

κατάπτωσης, κύλισης, ανατροπής, κατάρρευσης ή θραύσης αντικειμένων 

και η εναπόθεσή τους θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο.

Κατά  την  αποθήκευση  και  στίβαξη  των υλικών,  θα  καταβάλλεται 

προσπάθεια και μέριμνα ώστε κανείς να μην κινδυνεύσει από κατάρρευση 

ή πτώση αντικειμένων.

Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και  τα 

μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει:
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α. Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας 

υπόψη στο μέτρο του δυνατού τις αρχές εργονομίας.

β.  Να  συντηρούνται  και  να  διατηρούνται  σε  καλή  κατάσταση 

λειτουργίας και τυχόν μετατροπές να εγκρίνονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα  νομοθεσία,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  υγεία  και  την 

ασφάλεια των εργαζομένων.

γ.  Να  χρησιμοποιούνται  σωστά  και  από  πρόσωπα  κατάλληλα  και 

εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.

Οι οδηγοί και οι χειριστές των οχημάτων και των χωματουργικών 

μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση 

και να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια.

 Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η 

πτώση των εν λόγω οχημάτων και των μηχανημάτων στον χώρο εκσκαφής 

ή στο νερό.

Τα  κάθε  είδους  μηχανήματα  του  έργου,  πρέπει  να  απέχουν 

τουλάχιστον 2 μέτρα καθ΄ ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση 

πρέπει  να  τηρείται  περιμετρικά  των  αγωγών  για  τα  κινητά  μέρη  των 

μηχανημάτων (γερανός, κλπ). 

 Τα  χωματουργικά  μηχανήματα  και  τα  μηχανήματα  διακίνησης 

υλικών,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένα  με  τα  κατάλληλα  συστήματα 

σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  κατασκευαστή,  ώστε  ο  οδηγός  ή  ο 

χειριστής να προστατεύονται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής 

του μηχανήματος, καθώς και κατά την πτώση αντικειμένου.

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κ.λ.π. πρέπει να συνοδεύουν το 

μηχάνημα ή τον οδηγό και να είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Οι  εγκαταστάσεις,  τα  μηχανήματα  και  ο  εξοπλισμός, 

συμπεριλαμβανομένων και των μηχανημάτων ή εργαλείων χειρός, πρέπει:

1. Να  είναι  σωστά  σχεδιασμένα  και  κατασκευασμένα  λαμβάνοντας 

υπόψη στο μέτρο του δυνατού τις αρχές εργονομίας.

2. Να  συντηρούνται  και  να  διατηρούνται  σε  καλή  κατάσταση 

λειτουργίας.

3. Να χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά για την εργασία για την οποία 

προορίζονται.
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4. Να  χρησιμοποιούνται  από  εργαζόμενους  που  έχουν  λάβει  την 

κατάλληλη εκπαίδευση.

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών και της κατασκευής φρεατίων πρέπει να 

λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις, όπως:

1. Κατάλληλη  διαμόρφωση  των  πρανών,  με  υποστήριξή  τους  και 

αποφόρτιση του εδάφους.

2. Πρόληψη κινδύνων από την πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων, 

καθώς και από την εισροή υδάτων.

3. Επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας που να διατηρεί 

την  ατμόσφαιρα  κατάλληλη  για  την  αναπνοή,  χωρίς  να 

παρουσιάζονται κίνδυνοι για την υγεία.

4. Πρόβλεψη ασφαλούς χώρους ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να 

προφυλάσσονται  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  πλημμυράς,  εισροής 

υδάτων, πτώσεως υλικών κ.τ.λ.

Εάν απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών υλών, ο γομωτής και ο πυροδότης 

θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες άδειες, ενώ τα εκρηκτικά θα είναι 

νόμιμα αγορασμένα και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλους και ασφαλείς 

χώρους εκτός κατοικημένων περιοχών.

Τέλος,  για  την  αποφυγή  πιθανού  κινδύνου  ατυχήματος, 

εφιστούμε την προσοχή του εργολάβου, των πιθανών υπεργολάβων και 

των  εργαζομένων  στην  λήψη  όλων  των  κατάλληλων  Μέσων  Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) ανά φάση εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

άρθρα  102-108  του  Π.Δ.  1073/81  και  ειδικότερα:  προστασία  σώματος 

(φόρμα),  προστασία  κεφαλιού  (κράνος),  προστασία  χεριών  (γάντια), 

προστασία ποδιών (παπούτσια ασφαλείας), προστασία ακοής (ωτοασπίδες), 

προστασία οφθαλμών (γυαλία, προσωπίδες) κ.τ.λ.

  Τα  ανωτέρω  μέσα  προστασίας  πρέπει  να  προστατεύουν 

αποτελεσματικά από τον συγκεκριμένο κίνδυνο για τον οποίο προορίζονται, 

να  πληρούν  όλες  τις  εν  ισχύ  Εθνικές  και  Διεθνείς  προδιαγραφές,  να 

βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση,  να  συντηρούνται  περιοδικά,  να 

καθαρίζονται και να αποθηκεύονται με επιμέλεια.

Επίσης, κάθε ένας από τους εργαζόμενους θα πρέπει να λαμβάνει τις 

απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και να απέχει 
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από οποιαδήποτε πράξη ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο οποιονδήποτε άλλο 

εργαζόμενο στο εργοτάξιο.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σήμανση εργοταξίου

Η σήμανση  του εκτελούμενου  έργου θα  ακολουθήσει  τις  γενικές 

αρχές της σήμανσης οδών, δηλαδή θα παρέχει την έγκαιρη και σταδιακή 

ενημέρωση  των  κινούμενων  (πεζών  και  οχημάτων)  στην  περιοχή 

εκτέλεσης των εργασιών, την προειδοποίησή τους για την πιθανή κάλυψη 

τμήματος του οδοστρώματος και τέλος την ρύθμιση της κίνησης ώστε η 

διέλευση να πραγματοποιείται  με ασφάλεια  και  με  την λιγότερη δυνατή 

ταλαιπωρία πεζών και οδηγών.

Σκοπός της σήμανσης είναι η ενημέρωση των κινούμενων με τρόπο 

άμεσο  και  συνεχή,  χωρίς  όμως  να  γίνεται  κατάχρηση  χρησιμοποίησης 

πινακίδων που να επιφέρουν σύγχυση, κούραση και να αλλοιώνουν την 

αποτελεσματικότητα της σήμανσης.

Για την σήμανση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Το είδος,  οι  απαιτήσεις  και  η  έκταση των εργασιών εκτέλεσης  του 

έργου.

2. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών.

3. Ο Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα τα άρθρα:

4) Σήμανσης οδών με πινακίδες.

5) Σήμανση οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις.

9) Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται σε οδούς.

10) Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης.

47) Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς.

52) Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας.    

4.   Η με αριθ. ΒΜ/30058/1983 (Φ.Ε.Κ. 121/Β/23-3-1983), απόφαση του 

ΥΔΕ  «  Έγκριση  Πρότυπης  Τεχνικής  Προδιαγραφής  Σημάνσεως  Έργων 

Εκτελούμενων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών ».

 

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα 

διαθέσιμα, όπως:
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- Πυροσβεστήρες

- Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρμακείο)

- Τηλέφωνα

- Αντλίες

- Γεννήτριες

- Φορτωτές

Για  κάθε  περίπτωση  θα  υπάρχουν  προτεινόμενες  ενέργειες  (βλέπε 

πυρόσβεση, χώροι συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ.)

Από  άποψη  κάλυψης  προσωπικού  για  την  εφαρμογή  μέτρων  και 

διαδικασιών σε κάθε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει 

πλήρης κατάσταση ονομάτων του προσωπικού που θα είναι αρμόδιο.

Για παράδειγμα:

- Συντονιστής  (ορισμένος)  αντιμετώπισης  έκτακτης 

κατάστασης/ανάγκης

- Ομάδα Πυρόσβεσης

- Προσωπικό Ασφαλείας (Γιατρός και Τεχνικός Ασφαλείας)

- Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

- Φύλακες

Για  κάθε  ανάγκη  επικοινωνίας  με  εσωτερική  ή  εξωτερικές  αρχές  / 

υπηρεσίες  θα  υπάρχουν  διαθέσιμα  και  κοινοποιημένα  –  ανηρτημένα  σε 

εμφανή σημεία τα κάτωθι:

- Κατάσταση Τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης

- Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που 

πρέπει να είναι ενημερωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για 

κάθε περίπτωση

- Διαθέσιμες  /  Προσβάσιμες  εξωτερικές  υπηρεσίες  όπως 

νοσοκομεία, Πυροσβεστική, Αστυνομία κλπ.

- Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  ατυχημάτων  με  ηλεκτρικό  ρεύμα 

εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύμα του 

ατυχήματος:

 πρέπει  να  ειδοποιηθεί  άμεσα  ασθενοφόρο  το 

οποίο  θα  διαθέτει  φορητή  συσκευή  καρδιακής  ανάταξης 

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «  Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. Δολιανών                                    19   



                                                                                                                                                               Σ.Α.Υ.  

(defibrillator)  με  αναφορά  ότι  πρόκειται  για  ηλεκτρικό 

ατύχημα

 το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε 

συνεχόμενες  καρδιακές  μαλάξεις  συνδυαζόμενες  με 

τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

μέχρι  την  έλευση  του  ασθενοφόρου  (για  αποφυγή  του 

φαινομένου  υποοξυγόνωσης  του  εγκεφάλου  που 

συνεπάγεται κατά κανόνα  μη ανατάξιμη κατάσταση) 

Μεγάλη  έμφαση  θα  δίνεται  στην  πραγματοποίηση  ασκήσεων 

αναπαράστασης  περιστατικών,  όπου  είναι  δυνατόν,  προκειμένου  το 

προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη 

εφαρμογή μέτρων.

Άστρος 19/10/2017 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ευρυβιάδης Πέτρου Κούσουλας Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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