
ΣΧΕΔΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 
 

Αυτό το ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο ΣΑΥ θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το ΣΑΥ κατά την φάση 
κατασκευής του Έργου και κάθε ΣΑΥ που εγκρίνεται θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο ΣΑΥ της μελέτης.  

Tα ΣΑΥ- ΦΑΥ εκπονούνται σύμφωνα από τις απαιτήσεις  της κείμενης νομοθεσίας. 
Aν γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις της μελέτης τότε είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθεί το παρών ΣΑΥ. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός και η κατασκευή του 
έργου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους περιβαλλοντικούς όρους του συνολικού 
έργου όπως αυτοί εγκρίθηκαν. 

 
1. ΕΡΓΟ 
 
 
1.1 Τίτλος μελέτης 
 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» 
  
 
1.2 Χαρακτήρας του έργου 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την επέκταση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στο Νέο Περιβόλι 
με την κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού 4600 μ.   
 
 
1.3 Χρονοδιάγραμμα έργου 
 
Δεν υπάρχει πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος του έργου κατά την φάση της μελέτης. Το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου. 

 

1.4 Κύριος του έργου 
 
H ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ   του Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ  του Νομού Λάρισας της περιφέρειας Θεσσαλίας 
 
Η αλληλογραφία θα τίθεται υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
1.5 Μελετητής 
 
Κουκνάκος Παναγιώτης   - Πολ. Μηχανικός  
Μεραρχίας 49 Σέρρες 62100   
Τηλ  2321064200 , email: pkouknakos@hotmail.com 
 
 
1.6 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το στάδιο της μελέτης 
 
Η αλληλογραφία θα πρέπει να τίθεται υπόψη του  Κουκνάκου Παναγιώτη  (Πολ. Μηχανικού) 
Μεραρχίας 49 Σέρρες 62100  , Τηλ  2321064200,  email: pkouknakos@hotmail.com 
 
 

 
 
 



1.7 Ανάδοχος κατασκευής 
 
 
 
 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΑ  ΟΚΩ 
 
 
2.1 Χρήση γης περιβάλλοντος χώρου και σχετικοί περιορισμοί 
 

Το έργο βρίσκεται εκτός οικισμών. Κύρια χρήση της περιοχής είναι οι αγροτικές 
καλλιέργειες. 

 
 

2.2 Υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ 
 

Όσον αφορά τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας αναφέρονται τα εξής: 
 

 Δίκτυα πόσιμου νερού 
Δεν υπάρχουν 

 

 Δίκτυα αποχετεύσεων 
Δεν υπάρχουν 

 

 Ηλεκτρικά δίκτυα υψηλής, μέσης, χαμηλής τάσης  
Υπάρχουν 
 

 Δίκτυα αερίου 
Δεν υπάρχουν 

 

 Αντιπλημμυρικά δίκτυα 
Εντοπίζονται στις διευθετημένες κοίτες των χειμάρρων και στο 
αποστραγγιστικό δίκτυο της Εθνικής Οδού 
 

 Αρδευτικά συστήματα 
Υπάρχουν 

 

 Δίκτυα καυσίμων για στρατιωτική χρήση 
Δεν υπάρχουν 

 
 

2.3 Υφιστάμενα Οδικά δίκτυα 
 
Οι οικισμοί στους οποίους θα κατασκευαστεί το έργο, συνδέονται με οδικό δίκτυο πολύ 
καλής βατότητας με την πόλη της Λάρισας  όπου υπάρχει πλήρης ιατροφαρμακευτική 
υποδομή. Ο ανάδοχος θα διατηρήσει  ανοικτές τις οδικές προσβάσεις στο εργοτάξιο, οι 
οποίες θα χρησιμοποιηθούν  και σε περίπτωση ατυχήματος ώστε να εξασφαλιστεί καλή και 
εύκολη προσέγγιση στα οχήματα βοήθειας.  

 
 
 
 
 
 



2.4 Υφιστάμενες κατασκευές 
 
Γενικά το δίκτυο των αγωγών βρίσκεται εκτός οικισμών.  Ο ανάδοχος θα λάβει τα πρόσθετα 
μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού από την γειτνίαση των όποιων 
κατασκευών γειτνιάζουν με την ζώνη εργασιών, όπως επίσης θα λάβει και τα αναγκαία 
μέτρα για την εξασφάλιση της αρτιότητας  των παραπάνω κατασκευών. 

 
 

2.5 Εδαφολογικές συνθήκες 
 
Το έδαφος στην περιοχή του έργου  έχει  Αργιλοαμμώδη σύνθεση  με ικανοποιητικά 
μηχανικά χαρακτηριστικά  που αφορούν την φέρουσα ικανότητα και τις καθιζήσεις. Επίσης  
ο  υπόγειος ορίζοντας του νερού εκτιμάται ότι βρίσκεται σχετικά υψηλά και μπορεί να 
επηρεάσει  τις εργασίες κατασκευής του έργου. Δεν υπάρχουν  χαλαροί εδαφικοί όγκοι.  
Επίσης δεν υπάρχουν στην περιοχή παλιές εξορυκτικές εργασίες ή άλλες υπόγειες 
κατασκευές και επεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες κατασκευής του 
έργου. 
Όσον αφορά την χημική σύσταση του εδάφους, δεν υπάρχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα υγιεινής στους εργαζομένους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
  
 Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων 
 
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος 
εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις 
επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε 
συγκεκριμένη εργασία. Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού – Μέσου – Υψηλού κινδύνου 
με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: 
  
 

Κωδικός εργασίας : Κωδικός κινδύνου: 

     Πιθανότητα 
 
 
 
Σοβαρότητα  

Πιθανό να 
εμφανιστεί 
αρκετές 
φορές στο 
έργο 
 

Πιθανό να 
εμφανιστεί 
τουλάχιστον 
μία φορά στο 
έργο  

Μπορεί να 
εμφανιστεί μία 
φορά στο έργο 

Απίθανο να 
εμφανιστεί στο 
έργο 
 

Σοβαρός 
τραυματισμός ή 
θάνατος πολλών 
ατόμων  

Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
 

Σοβαρός 
τραυματισμός ή 
θάνατος ενός 
ατόμου ή ελαφρύς 
τραυματισμός 
πολλών ατόμων 

Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
 

Χαμηλός 

Ελαφρύς 
τραυματισμός 
ενός ατόμου  

Μέτριος Μέτριος Χαμηλός Χαμηλός 

 
Σημείωση: 
Ο ανάδοχος κατασκευής θα παραλάβει αυτό το ΦΑΥ  ως μέρος της υποβληθείσας μελέτης. 
Ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει αυτό το ΦΑΥ προσθέτοντας και βελτιώνοντας  
πληροφορίες όπου υπάρχει η δυνατότητα. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει εκτιμήσεις επικινδυνότητας για την φάση 
συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ  του έργου μετά το πέρας της κατασκευής του. 
Ο ανάδοχος κατασκευής θα επισκοπήσει κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας του μελετητή και θα 
συμπληρώσει – βελτιώσει τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν.  Αυτό θα 
αποτελεί το σημείο έναρξης για την ανάπτυξη του ΦΑΥ από τον ανάδοχο κατασκευής. 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

Παναγιώτης  Κουκνάκος 
Πολ. Μηχανικός 

 



Κατηγορία κινδύνου Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων

Βαθμός 

επικινδυνότητας 

(Χ=χαμηλός, 

Μ=μέτριος, 

Υ=υψηλός)

Παρατηρήσεις

Κατολίσθηση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης Χ

Εργασίες σε ρέματα, 

τάφρους και ενεπένδυτες 

διώρυγγες

Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας Χ "

Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Χ "

Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός Χ "

Κατάρρευση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης Υ Εκσκαφή τάφρων αγωγών

Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας Υ "

Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση Χ "

Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός              Χ "

Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία Χ "

Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος Χ
Εργασίες κατασκευής 

δικτύων
Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων Χ "
Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου Χ "
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος Χ "

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου Χ "

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων Χ "
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση Χ "

Ασταθής έδραση Χ
Εργασίες κατασκευής 

δικτύων
Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου Χ "
Έκκεντρη φόρτωση Χ "
Εργασία σε πρανές Χ "
Υπερφόρτωση * Χ "
Μεγάλες ταχύτητες Χ "
Στενότητα χώρου Χ Κατασκευή δικτύου
Βλάβη συστημάτων κίνησης Χ "

Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-τττώσεις Χ "

Ανεπαρκής κάλυψη κιν.τμημάτων-παγιδεύσεις 

μελών
Χ "

Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους Χ "

Βλάβη εργαλείου Χ Κατασκευή δικτύου
Θραύση στελέχους Χ "

Χ "
Κενά τοίχων Χ "
Κλιμακοστάσια Χ "
Εργασία σε στέγες Μ "
Κενά δαπέδων Χ Φρεάτια
Πέρατα δαπέδων Χ "
Επικλινή δάπεδα Χ "
Ολισθηρά δάπεδα                                          Χ "
Ανώμαλα δάπεδα Χ "
Αστοχία υλικού δαπέδου Χ "
Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες Χ "
Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες Μ "
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης Χ "
Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού Χ "
Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση Χ "
Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης Μ "
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης Μ "
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος Μ "
Κατάρρευση. Ανεμοπίεση Χ "
Ελλιπής προστασία Μ Κατασκευή φρεατίων
Πτώση – τραυματισμός εργατών Μ "

Κίνδυνοι από 

εργοταξιακές  μονάδες - 

εξοπλισμό

Φυσικά πρανή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τεχνητά πρανή και εκσκαφές

Εργαλεία χειρός

Μηχανήματα με κινητά μέρη

Ανατροπή οχημάτων και 

μηχανημάτων

Κίνηση οχημάτων και 

μηχανημάτων

Αστοχίες εδάφους

Τάφροι/φρεάτια

Δάπεδα εργασίας -προσπελάσεις



Φιάλες ασετυλίνης-οξυγόνου Μ Κατασκευή δικτύου
Υγραέριο Χ "
Υγρό άζωτο Χ "
Αέρια πόλης Χ "
Πεπιεσμένος αέρας Χ "
Δίκτυα ύδρευσης Μ Κατασκευή δικτύου
Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα Μ Εξοπλισμός κατασκευής
Συρματόσχοινα Μ Ανάρτηση εξοπλισμού
Εξολκεύσεις Μ "

Τροχίσεις/λειάνσεις Μ Κατασκευή δικτύου

Μεταφορικό μηχάνημα.  

Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια
Χ Κατασκευή δικτύου

Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη Μ "

Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση Χ "
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση Μ "
Ατελής/έκκεντρη φόρτωση Χ "
Αστοχία συσκευασίας φορτίου Χ "
Πρόσκρουση φορτίου Χ "
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους Μ "
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων Μ "

Στοιβασμένα υλικά Υπερστοίβαση Χ "
Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων Χ Κατασκευή δικτύου
Μονωτικά, διαλύτες, Ρ.V.C κλπ. Εύφλεκτα Μ "
Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας Μ "

Επέκταση εξωγενούς αιτίας. Ανεπαρκής προστασία Χ "

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση Χ Κατασκευή δικτύου

Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση Χ "

Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα Χ "

Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις Χ Κατασκευή δικτύου
Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις Χ "
Ηλεκτροσυγκολλήσεις Χ "
Πυρακτώσεις υλικών Χ "
Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα Μ Κατασκευή δικτύου
Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα Μ "
Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα Χ "
Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα Μ "
Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου Μ "
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία Χ "

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα Χ Κατασκευή δικτύου

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία                         Μ "

Σπινθήρες και βραχυκυκλώματα

Εύφλεκτα υλικά

Εκτινάξεις

Μετακίνηση υλικών

Πυρκαγιές

Εργαλεία - μηχανήματα

Ηλεκτροπληξία

Δίκτυα - εγκαταστάσεις

Υψηλές θερμοκρασίες

Μεταφερόμενα υλικά · 

Εκφορτώσεις

Θράυση καλωδίων

Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση



Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί Μ

Εργασίες κατασκευής 

δικτύων, υφιστάμενοι 

βόθροι
Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ. Χ "

Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου Μ "

Συγκολλήσεις/συντήξεις Μ Κατασκευή δικτύου
Υπέρθερμα ρευστά Χ "
Πυρακτωμένα στερεά Χ "
Τήγματα μετάλλων Χ "
Ασφαλτος / πίσσα Μ Κατασκευή δικτύου
Καυστήρες Χ "
Ασβέστης Χ "
Οξέα Χ "
Ακτινοβολίες Χ Κατασκευή δικτύου
θόρυβος / δονήσεις Μ "
Σκόνη Μ "
Υπαίθρια εργασία. Παγετός Χ "
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας Μ "
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας Χ "
Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας Μ "
Υγρασία χώρου εργασίας Μ "
Υπερπίεση / υποπίεση Χ "

Αμίαντος Μ

Κατασκευή δικτύου, 

εκσκαφές σε εδάφη με 

πιθανη ύπαρξη εν 

λειτουργία ή 

εγκαταλελημένων 

αμιαντοτσιμεντοσωλήνων

Ατμοί τηγμάτων Μ "
Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, 

διαλύτες .
Μ Κατασκευή δεξαμενών

Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης Μ "
Συγκολλήσεις Μ Κατασκευή δεξαμενών
Καρκινογόνοι παράγοντες Χ "

Βιολογικοί παράγοντες
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 

καθαρισμούς
Μ

Κατασκευή δικτύων, 

εργασίες κοντά σε βόθρους

Έκθεση σε βλαπτικούς 

παράγοντες

Χημικοί παράγοντες

Φυσικοί παράγοντες

Καυστικά υλικά

Υψηλές θερμοκρασίες

Εγκαύματα

ΕργασίαΑσφυξία
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