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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και οδηγίες και
χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή,
καθαρισμός κλπ).
Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου όταν εκτελούνται εργασίες
οδοποιίας.

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Κατά την φάση της μελέτης μητρώο έργο θεωρούνται τα σχεδία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η
Τεχνική Έκθεση -Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε τεχνικό στοιχειό ή οδηγία
περιλαμβάνεται στα Τεύχη δημοπρατησης.
Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν και θα
συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε αυτό.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κινδύνους που προκύπτουν από
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου.
3.1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία έχουν σαν
αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
Κυρίαρχες αιτίες για την εμφάνιση αυτών των κινδύνων είναι οι εξής παράγοντες:


Κακός σχεδιασμός



Άγνοια των κινδύνων



Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού



Έλλειψη προσοχής

Οι κίνδυνοι οι οποίοι παραμονεύουν είναι κυρίως κίνδυνοι τραυματισμών.
Οι περισσότεροι τραυματισμοί κατά την εκτέλεση εργασιών σε έργα οδοποιίας προκαλούνται από:


Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο



Γλίστρημα του εργαζόμενου



Εμπλοκή σε μηχανήματα η τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος



Ηλεκτροπληξία
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Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει:


Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού.



Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες.



Να έχουν ληφθέν κατά τον σχεδιασμό τα κατάλληλα μέτρα, όπως σε διάφορα σημεία του
παρόντος σημειώνονται.

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απαγορεύεται η καθ’οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών.
Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να
δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους (π.χ. οδηγοί). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η
διερεύνηση της φυσικής κατάστασης των και της υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την
εκτέλεση της δίκης τους εργασίας, αν και καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε
λεπτομερή ιατρική εξέταση.
Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:


Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασία τους.



Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας.



Ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόμενες
επιπτώσεις στην υγεία τους.



Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας.



Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας.



Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών.



Ενημέρωση για την υφισταμένη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού.



Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ.



Ατομική και Ομαδική υγιεινή.

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να
συμπεριλαμβάνει:


Χρήση εποπτικών μέσων.



Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές συνθήκες.



Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί ένα μικρό εύχρηστο και
κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σημεία.

Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει:
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Να είναι ανηρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο εργασίας και
συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών, Τηλεφωνά και διευθύνσεις
πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.



Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξηγούνται σε
τακτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους.

3.2.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να διατίθενται από την Υπηρεσία και να χρησιμοποιούνται
από αυτούς για την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων προστατευτικές ενδυμασίες.
Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και να αποτελείται τουλάχιστον από:


Φόρμα εργασίας



Γάντια εργασίας



Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα



Μάλλινες κάλτσες

O εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδευτεί να εργάζεται άνετα με την ένδυση αυτή. Τα ειδή ένδυσης
πρέπει να μπορούν να απολυμανθούν και να καθαριστούν χωρίς να καταστρέφονται αμέσως. Τούτο
πρέπει να γίνεται με επιμέλεια και σχολαστικότητα μετά από κάθε χρήση. Πρέπει επίσης τακτικά να
αντικαθίστανται.

3.2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα (ντους) και
στην χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χέρια και τους βραχίονες με σαπούνι και
ζεστό νερό. Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτού και πριν
το κάπνισμα (οπου αυτο επιτρέπεται). Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους
εργαζόμενους όταν η προστασία της υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν.
Σε εργασίες μακράν του εργοταξίου ή της έδρας της επιχείρησης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
στους εργαζόμενους να καθαριστούν και να αλλάξουν μέσα στα οχήματα μεταφοράς εργαλείων και
εφοδίων.
Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση τόσο
των εγκαταστάσεων και χώρων που διατίθενται στο προσωπικό όσο και των οχημάτων, εξοπλισμού
και εργαλείων.
Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο για τα ειδή ένδυσης τα οποία
χρησιμοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός της φόρμας εργασίας, υτων
ποδημάτων, των γαντιών και συχνή ανανέωσή τους.
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3.3 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3.3.1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Κράνος ασφαλείας



Αντιεφιδρωτική κορδέλλα κεφαλιού



Φόρμα εργασίας



Διάταξη διάσωσης (ειδική ζώνη) και σχοινί προστασίας



Γάντια εργασίας



Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα



Μάλλινες κάλτσες



Αντιεκρηκτικός φανός κράνους

Η διάταξη διάσωσης μπορεί να είναι είτε ζώνη ασφαλείας ( safety belts) είτε γιλέκο ασφαλείας (
safety harnesses).
Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει
αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας.
Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη
αποστολή του (π.χ. η διάταξη διάσωσης πρέπει να είναι δυνατόν να φορεθεί σε περιορισμένο χώρο με
ευκολία, να αντέχει το βάρος αυτού που την φορεί, να φέρει κρίκους για τα σκοινά διάσωσης και να
είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να πλένεται εύκολα).

3.3.2 ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Κατάλληλα σχοινιά διάσωσης (ειδικές διαμορφώσεις άκρων) και απλά καθώς και
βαρούλκο ανύψωσης.



Αντιεκρηκτικά φωτιστικά ορυχείου και χειρός.



Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων,
εργαλειοθήκη χειρός κ.α)



Αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής



Συσκευή επικοινωνίας (C.B.)



Συσκευή τεχνητής αναπνοής



Υλικό πρώτων βοηθειών



Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές
πινακίδες, σημαιάκια, κ.α ).

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Σελίδα 5 από 7

Χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές ένας τύπος “φορείου” από κατάλληλο ανθεκτικό ύφασμα
και σε κατάλληλες διαστάσεις εφοδιασμένο με σκοινά για να σύρεται τραυματισμένος ή αναίσθητος
εργαζόμενος επάνω σε αυτό.

3.3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γένει
εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης:


Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον εργασίας.



Να κρατούνται καθαρά και καλά συσκευασμένα σε εύκολα αναγνωρίσιμες συσκευασίες.



Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά (αντίγραφα των ρυθμίσεων και των
δοκίμων πρέπει να φυλάσσονται).



Να συντηρούνται τακτικά.



Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό.



Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα.



Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα και μονάδες εφεδρείας.

3.4 ΔΙΑΣΩΣΗ
Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με την έδρα της
επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και με άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Νοσηλευτικά
Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων κα).
Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με ασύρματους (C.B. κ.λπ.) ή
τουλάχιστον τηλεφωνικά.
Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα τηλεφωνά
των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόμα και αν διαθέτει C.B. μαζί του).
Η σύσταση υπηρεσίας διάσωσης πρέπει να συμφωνείται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία γραπτώς
και να καταστρώνονται τα σχετικά σχεδία δράσης.
Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης, πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κατάλληλα
επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε συνεργείο.

3.4.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Κάθε συνεργείο που δουλεύει εκτός από τα σύνεργα της δουλειάς και τον ατομικό και ομαδικό
εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια για την περίπτωση
ανάγκης διάσωσης εργαζομένων:
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Ισχυρό αντιεκρηκτικού τύπου φανό με μπαταρίες (απαιτείται έλεγχος λειτουργίας
καθημερινά).



Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει:


να ελέγχοται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει
παρέλεθει η ημερομηνία ισχύος



να προστατεύεται απο την ρύπανση



να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήσή του σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι
πρέπει να είναι εξοικιωμένοι.

3.4.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των
συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι εύκολα προσιτό. Η
διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς.

Σκόπελος, 18 - 02 - 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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