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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 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.
· Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.
· Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 

τέχνης.

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, 
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ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία 
τους.

Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολιτική και δέσµευση της εταιρείας µας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της. 

Για να υλοποιήσουµε την πολιτική µας προσπαθούµε να:
· αναγνωρίζουµε και προλαµβάνουµε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις εργασίες 

στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας,
· συνεργαζόµαστε µε το προσωπικό µας για θέµατα ασφάλειας,
· παρέχουµε και διατηρούµε τον εξοπλισµό µας ασφαλή,
· διασφαλίζουµε τον ασφαλή χειρισµό των υλικών,
· ενηµερώνουµε, εκπαιδεύουµε και επιβλέπουµε το προσωπικό µας,
· διασφαλίζουµε ότι το προσωπικό µας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,
· αναθεωρούµε τα αναποτελεσµατικά µέτρα ασφάλειας
ώστε να προλαµβάνουµε τα εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες και να διατηρούµε ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό µας.

Η εταιρεία µας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συµµετέχει στην 
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαµβάνοντας µε υπευθυνότητα το µερίδιο της ευθύνης που του 
αντιστοιχεί.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Είδος και χρήση του έργου 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
Περιοχή όπου εκτελείται το έργου
Ο∆ΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο 
ΕΥΚΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ
Άδεια έργου 
...........................................

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στοιχεία του  κυρίου του έργου 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΣΑΥ
...........................................

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο
ΑΘΗΝΩΝ
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2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατανόηση 
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 
Το έργο αφορά  ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του 
ηλεκτροφωτισµού σε οδούς, πλατείες και πάρκα στις τρεις ∆ηµοτικές ενότητες του ∆ήµου 
Κηφισίας, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

· Αντικατάσταση ή επισκευή ιστών φωτισµού και φωτιστικών σωµάτων , που έχουν 
καταστραφεί είτε από τροχαία ατυχήµατα είτε από παλαιότητα και αστοχία των υλικών

· Αντικατάσταση ή επισκευή  κατεστραµµένων πίλαρ ή και τοποθέτηση νέων σε περιπτώσεις 
που  υφιστάµενα  δίκτυα  πλατειών και πάρκων ηλεκτροδοτούνται  απευθείας από το  δίκτυο 
της ∆Ε∆∆ΗΕ

· Εντοπισµός και επισκευή βραχυκυκλωµένων υπόγειων  γραµµών

· Συντήρηση και αντικατάσταση υλικών σε υψηλούς ιστούς φωτισµού σε κεντρικές οδικές 
αρτηρίες (π.χ. πρώην δίκτυα ΥΠΕΧΩ∆Ε)

· Επισκευή βλαβών σε  υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την 
παρούσα σύντοµη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα.

3.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

3.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)

∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου. 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία.
Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (πχ 
προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 
πλέγµατος έντονου χρώµατος.

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

Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια

Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι 
χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα.

Ντους και νιπτήρες
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Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες 
συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να 
εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 
εργαζόµενους).

Αποχωρητήρια

Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα 
βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται 
ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ 
ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200).

Χώροι εστίασης - ανάπαυσης

Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι 
συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης 
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70).

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο

Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. 
Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται 
να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου.

Αποκοµιδή απορριµµάτων

Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. Συνιστάται η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους 
εργασίας.

Για την αποκοµιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση µεγάλων κάδων (containers) 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του 
ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 
αρµοδίων του εργοταξίου. 

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

· Ξεφόρτωµα σε διαµορφωµένο χώρο

Σελίδα 6 από 14ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017



Μελέτη ΣΑΥ

· Αποδέσµευση και καθοδήγηση από έµπειρο εργαζόµενο

· Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρµα και εξοπλισµό

· Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες
· Έλεγχος ανυψωτικού

· Έλεγχος παρελκόµενων

· Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται)
· Έµπειρος κουµανταδόρος

· Έλεγχος χώρου, ποδαρικών

· Έλεγχος για εναέρια καλώδια

· Έλεγχος φορτίου πριν & µετά

· Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας

· Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων

· Αποστάσεις ασφαλείας

· Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & µετά την απόθεση

· Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευµένο προσωπικό

Κατά την εγκατάσταση δικτύων
· Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε)
· Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση

· Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149)
· Ασφαλής διαδροµή καλωδίου

· Καθηµερινός έλεγχος καλωδίου και φις

· Αποµάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας

· Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας

· Περιορισµός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε µηχανική

· Πριν τη διακίνηση ελέγχονται:
χαρακτηριστικά του φορτίου

σωµατική προσπάθεια

χώρο εργασίας

διαδικασία

· Ενηµέρωση εργαζοµένων για ορθές πρακτικές

· Χρήση κουµανταδόρου για µεταφορά µε περισσότερους του ενός εργαζόµενους

· Μελέτη δικτύου από αδειούχο µηχανικό 
· Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό

· Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιµές 
· Απενεργοποίηση δικτύων

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

· Καθοδήγηση από έµπειρο βοηθό

· Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και µηχανήµατα

· Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)
· Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων

· Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία

· ∆ιαµόρφωση πρανών µε κλίση

· Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθηµερινή βάση

· Αποφυγή µεταφοράς εργαζοµένων µε µηχάνηµα

· Συντήρηση – ανεφοδιασµός από εντεταλµένο εργαζόµενο

· Τήρηση οδηγιών προµηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασµό

· Αποφυγή καπνίσµατος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασµό

· Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση

· Αποφυγή επαφής µε κινούµενα ή θερµά µέρη
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· Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά µέρη υπό πίεση

· Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο

· ∆ιαβροχή

Κατά τις τοπογραφικές εργασίες
· Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και οχήµατα

· Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)
· Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία

· Τήρηση οδηγιών προµηθευτή οργάνου

· Αποφυγή παραµονής πίσω από τη σταδία
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5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.

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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει 
τα περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με 
βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων 
του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης 
Επαγγελµατικού Κινδύνου.

Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 
έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαµβάνονται υπόψη 
όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός, 
περιβάλλον εργασίας).

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 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον 
έλεγχο του κινδύνου

2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων 
πρόληψης

1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα 
µέτρα ελέγχου

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 
επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Ανάλογη διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις 
συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.
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