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ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓEΙΑΣ 
 
 
1.Ονομασία και είδος του έργου 
 
Ο φάκελλος ασφαλείας και υγείας (ΦΑΥ) αφορά το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.  

 
Το υπό μελέτη έργο, είναι ένα έργο αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές του Δήμου 
Σύμης  και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες απρόσκοπτης λειτουργίας του. 
 
 
2. Διεύθυνση του έργου-αρμόδιος μελετητής. 
 
α) Εργοδότης                                                 Δήμος  Σύμης 
                                                                      
 
β)Φορέας                                                       Δήμος  Σύμης 
 
γ)Διευθύνουσα Υπηρεσία                              ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
 
δ)Επιβλέπουσα Υπηρεσία                             ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
 
ε)Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Μ.Υ.            Μπάκα Σωτηρία 
 
στ)Στοιχεία των κυρίων του έργου               Δήμος  Σύμης 
 
3.Σύντομη περιγραφή του έργου 

 
Το υπό μελέτη έργο συνοπτικά περιλαμβάνει:  
 
α)  Το σύνολον των χωματουργικών εργασιών κάλυψης του χώρου του ΧΑΔΑ και 
απαραίτητου λιθόδμητου τοίχου . 
 
β) Έργα διαχείρισης ομβρίων- χωμάτινη τάφρος απαγωγής ομβρίων 
 
γ) Έργα περίφραξης. 
 
δ) Πύλη εισόδου. 
 
ε) Τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής. 
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ζ) Έργα πυρασφαλείας-δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρωθεν ΧΑΔΑ 
  
η) Έργα πρασίνου- φύτευση με μίγμα σπορών από ξερικά ενδημικά είδη για συγκράτηση των 
πρανών και για την ευστάθειά τους.     
 
 
4.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του έργου θα πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του έργου πριν από οποιαδήποτε εργασία με ιδιαίτερη 
έμφαση στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, περίφραξης  και σήμανσης του τμήματος 
επέμβασης. Η εκπαίδευση επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  
 

- Καθήκοντα κατά την εργασία και των χειρισμών μηχανημάτων εργαλείων  
- Μέτρα Ασφάλειας  
- Χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας  
- Τήρηση Ατομικής Υγιεινής  
- Εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών  

 
Ιδιαιτερότητες: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία όπου οι εκσκαφές γίνονται 
δίπλα σε απότομα πρανή καθώς και κατάντη υψηλών ορυγμάτων για την αποφυγή 
καταπλάκωσης από υποχώρηση του εδάφους. 
 
 
5.ΟΔΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Οι κίνδυνοι κατά την εργασία στο έργο περιλαμβάνουν  

- Ατυχήματα  

- Μόλυνση  

Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με την υιοθέτηση ορισμένων κανόνων ασφάλειας 
και τη χρήση μέσων προστασίας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ετοιμότητα για πιθανή 
άμεση επέμβαση. 

6.ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

Ανύψωση φορτίων - Χρησιμοποίηση ανυψωτήρα για την ανύψωση βαρειών αντικειμένων 
και αποφυγή βίαιων κινήσεων Οι χειρισμοί και μεταφορά βαρειών αντικειμένων είναι αιτία των 
πιο συχνών ατυχημάτων  

Πτώσεις - Προσοχή κατά την χρήση κατακόρυφης σκάλας ή του καλαθοφόρου οχήματος. Τα 
φορητά εργαλεία να τοποθετούνται στην θέση τους μετά την χρήση . Να αποφεύγεται 
παρουσία γράσου , λαδιού στις σκάλες. 

Οι πτώσεις αποτελούν την δεύτερη πιο συχνή αιτία ατυχημάτων μετά την ανύψωση  

Τραυματισμοί – Κατά την εκτέλεση  των εργασιών εκσκαφής, σκυροδετήσεων, επιχώσεων, 
θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 
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1. Αντιστήριξη των πρανών για την αποφυγή τραυματισμού λόγω κατολίσθησης. 

2. Εργασίες τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού μετά προσοχής και ιδιαίτερα από ενδεχόμενα 
ηλεκτροφόρα καλώδια. 

3. Κατασκευή ξυλοτύπων, σκυροδέτηση, ξεκαλούπωμα με τους κανόνες ασφαλείας, δηλαδή 
σωστή αντιστήριξη, έλεγχο πύργων, καδρονιών, φουρκετών  κ.λ.π. για ενδεχόμενη 
υποχώρηση κατά την φάση σκυροδέτησης, κ.λ.π. 

4. Επιχώσεις τμηματικές ανά στρώσεις με ιδιαίτερη προσοχή του χειριστή του χώρου όπου 
γίνεται η εργασία με μηχανήματα. 

Τεχνικά μέτρα ασφάλειας – Ένα άτομο τουλάχιστον πρέπει να είναι σε αναμονή για να 
βοηθήσουν τον εργάτη σε περίπτωση ανάγκης. Βεβαίωση ότι όλοι έχουν οδηγίες πρώτων 
βοηθειών και ότι είναι διαθέσιμα τα νούμερα τηλεφώνων ορισμένων γιατρών , του 
νοσοκομείου , της πυροσβεστικής , ασθενοφόρου και της αστυνομικής Αρχής  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ  

- Πρώτες Βοήθειες  

Να υπάρχει σε διάθεση εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών για την άμεση αντιμετώπιση 
μικρών τραυμάτων . Εάν πρόκειται για κάτι που δεν είναι σοβαρό , ο τραυματίας θα 
πρέπει να οδηγείται σε κάποιο γιατρό. 

7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Τα τοιχία αντιστήριξης από σκυρόδεμα και από λιθοδομή, τα επιχώματα ως προς τις οριζόντιες 
μετακινήσεις – καθιζήσεις αυτών, τα στόμια εξόδου του βιοαερίου καθώς και η δίαιτα των 
στραγγισμάτων και των ομβρίων,  θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 
Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου το ενδεχόμενο συχνότερου ελέγχου. 

       
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΣΥΜΗ 24/12/2021 ΣΥΜΗ 24/12/2021 

   
Η αναπληρώτρια  προϊσταμένη ΤΥ 

 
 

ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
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