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Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

 (Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ

1.  Είδος του έργου και χρήση αυτού

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων Οδοποιίας και σκοπό έχει την διαγράμμιση τμημάτων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Πρόκειται  να  χρηματοδοτηθεί  από  το  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών  Ιδίων  Πόρων  (Τέλη  Μεταβίβασης
Αυτοκινήτων) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – 1η Τροποποίηση της Π.K.M. (αρ. αποφ. 61, αριθ. Συνεδρίασης
6η / 2-4-2018 - ΑΔΑ: Ω96Ω7ΛΛ-Τ66, με Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ17.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι 500.000,00 ευρώ

2. Σύντομη περιγραφή του έργου

Το  προς  κατασκευή  έργο  αφορά  διαγραμμίσες  τμημάτων  του  Επαρχιακου  και  Εθνικού  οδικού  δικτύου  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης (νέες ή αναδιαγραμμίσεις), οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια
ειδικά  γράμματα  ή  σύμβολα,  διαβάσεις  πεζών),  ενώ  υπάρχει  πρόβλεψη  και  για  την  τοποθέτηση  πλαστικών
ανακλαστήρων οδοστρώματος.

3.       Ακριβής Διεύθυνση του έργου

Το έργο αφορά τμήματα του  Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

4.       Αριθμός σύμβασης

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις ……/……/20…. και η ημερομηνία αυτή αποτελεί την έναρξη των εργασιών

5.       Κύριος του έργου - Προϊστάμενη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

Κύριος του έργου:            Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προϊσταμένη Αρχή :         Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.
Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ Συγκοινωνιακών Έργων

6.    Συντάκτης του Σ.Α.Υ.

      …………………………………. ……………………………………

7. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου

 Διαγράμμιση  ασφαλτικού  οδοστρώματος,  νέα  ή  αναδιαγράμμιση,  οποιουδήποτε  σχήματος,  μορφής  και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα, διαβάσεις πεζών) με χρήση ανακλαστικής
βαφής, ή-σε ειδικές περιπτώσεις που η Υπηρεσία κρίνει  ότι  απαιτείται -με τη χρήση θερμοπλαστικού ή
ψυχροπλαστικού υλικού. 

   τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος (προσωρινούς ή/και μόνιμους), με λεία την άνω
επιφάνεια  της  κεφαλής  και  με  εσοχές  για  την  προσαρμογή  των  ανακλαστικών  στοιχείων,  με  μορφή,
διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων, όπου απαιτηθούν και κριθεί
αναγκαίο από την επίβλεψη 

Όλες οι εργασίες σήμανσης θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο συνεργείο.
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Συγχρόνως  με  την  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  υποβάλει  μελέτη
εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
ΠΕΘ  με  σχέδια  προσωρινής  εργοταξιακής  σήμανσης  προσαρμοσμένα  στην  ισχύουσα  Τεχνική  Προδιαγραφή
«Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός  και  εκτός  κατοικημένων  περιοχών» (Φ.Ε.Κ.  946  Β/9.7.2003). Η
σήμανση είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί από την Υπηρεσία ή την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε περίπτωση
που κριθεί  απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής  τεχνικής  λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού
φόρτου της περιοχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

ΤΜΗΜΑ Β:  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επινυνάπτονται  πίνακες σε κάθε χωριστή φάση εργασίας όπου συντίθεται  οριζόντια από προγραμματισμένους
κινδύνους, τις πηγές τους και τον χαρακτηρισμό κινδύνου. Οι αριθμοί 1,2,3 αποδίδονται ως εξής:

Αριθμός 1: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

· Η πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο

· Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων.

· Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη

Αριθμός 3: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

· Η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας.

· Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων.

Αριθμός  2: χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Επισυνάπτονται πίνακες τόσο με τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσο και με
συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για όλες τις πηγές κινδύνου που είναι
επισημασμένοι στον Πίνακα του τμήματος (Β).

ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Λόγω της φύσης του έργου δεν χρειάζονται δίοδοι προσπέλασης και πρόσβασης

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται από σημαιοφόρους.

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Δεν υπάρχει βασικός μηχανικός εξοπλισμός προς εγκατάσταση

4. Χώροι αποθήκευσης

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτούνται χώροι αποθήκευσης υλικών.

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών

Δεν υπάρχουν άχρηστα και επικίνδυνα υλικά προς αποκομιδή

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Κινητό γραφείο εργοταξίου

7. Άλλα σημεία χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων

Δεν κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν ειδικοί χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων,
λόγω της φύσης της εργασιών που εκτελούνται.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1. Μεταφορά υλικών

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και θα ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζομένους. Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου
θα είναι ικανά να επιτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε σχέση με τον μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος
ή έκτακτης ανάγκης. Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δε θα εξέχει
απόσταση μεγαλύτερη από το μισό του ύψους του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδραση του

2. Έλεγχος κυκλοφορίας

 Θα υπάρχει  έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί  κίνδυνο για τους
εργαζομένους.  Αυτό  συμπεριλαμβάνει  οχήματα  τροχαίας,  σηματοδότες,  πινακίδες,  κώνους,  φράγματα,
παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις

 Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των
εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η
ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με
κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα
τίθενται  σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και  θα απομακρύνονται  όταν δεν υπάρχει  ανάγκη
προστασίας

 Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις

 Όταν  απαιτείται  να  περάσουν  αυτοκίνητα  σε  περιοχές  όπου  υπάρχουν  οχήματα  εργασίας  ή
εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο

 Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι
μεγάλοι, ή ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης

 Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, όταν
δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές προεξέχουν και παρεμποδίζουν την
κυκλοφορία

 Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται  στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση
όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση

 Σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία
εφόσον όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται

 Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης   κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα
διαθέσιμα

 Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται  επαρκής προστασία σε εργαζόμενους,  εξοπλισμό και
κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας

 Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί

 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία

 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία

 τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοι μεταξύ
τους

 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας
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ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 Eργασίες σήμανσης

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό

02100. Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 2

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 2

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1

02300. Μηχανήματα 
με κινητά μέρη

02301 Στενότητα χώρου 1

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1

02400. Εργαλεία 
χειρός

02401 Βλάβη εργαλείων 1

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων

05300. Μεταφερόμενα 
υλικά-Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1

 
09000. Εγκαύματα
09107. Υψηλές 
θεμοκσίες

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 2

10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
 

10100. Φυσικοί 
παράγοντες

10102 Θόρυβος/δονήσεις 1

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1

10200. Χημικοί 
παράγοντες

 

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

10208 Συγκολλήσεις  1
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 (1)

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Αναφέρονται οι διατάξεις

της νομοθεσίας που περιέχουν τα
απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ.
άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81))

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (Περιγράφονται
μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για

την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται
από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη

συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να
περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν

για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ.
άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96))

02101 1 Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 12,13,32,33,9,44

02102 2 Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 12,13,32,33,9,44

02103 2 Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 9,44

02106 1 Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV

02107 1 Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV

02301 1 Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ Ι

02302 1 Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV

02401 1 Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV & VII

05301 1 Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 32

05302 1 Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 32

05303 1 Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 32

05306 1 Π.Δ. 1073/1981

09107 2 Π.Δ 1073/1981 άρθρο 96

10102 1 Π.Δ. 396/1994

10104 1 Π.Δ. 1073/1981 άρθρο 11,112,113,114

10105 1 Π.Δ. 305/1996

10205 1 Π.Δ. 396/1994, άρθρο 7

10208 1 Π.Δ. 1073/1981
Για κάθε κίνδυνο των Πινάκων πρόσθετα όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Π.Δ. 305/96.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ " ,  το Π.Δ. 17/96 " 
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ " , το Π.Δ. 395/94 και το Π.Δ. 396/94 " Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμού εργασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/655/ΕΟΚ και 89/256/ΕΟΚ".
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