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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 
1. ΕΡΓΟ :   Οικοτουριστική διαδρομή για την παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας του 
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή Κεραμωτής του 
Δήμου Νέστου 
                                 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  Η περιοχή μελέτης βρίσκεται νοτιοανατολικά της Τ.Κ. Κεραμωτής Π.Ε. 
Καβάλας. Το έργο αφορά μια κυκλική διαδρομή, μήκους 600 περίπου μέτρων. 
 
3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Νέστου 
 
4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ………………………… 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. : Παπαδημητράκης Δημήτριος 
 
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ :  …………………………… 
 
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Απλή συντήρηση και σηματοδότηση των επιλεγμένων διαδρομών και συγκεκριμένα: 
 

• Διαμόρφωση και ελαφρύς καθαρισμός βλάστησης που φράζει το μονοπάτι, ή το 
στενεύει με τρόπο που καθιστά δύσκολη τη διέλευση των πεζοπόρων (εκρίζωση 
μεγάλων θάμνων και δένδρων, κλάδεμα μεμονωμένων κλαδιών δέντρων που 
εμποδίζουν τη διέλευση, περιορισμός του φυλλώματος θάμνων, εκρίζωση 
χαμηλής βλάστησης από το κατάστρωμα του μονοπατιού). 

• Διαμόρφωση και ελαφρύς καθαρισμός βλάστησης σε ζώνη 2 μέτρων εκατέρωθεν 
του μονοπατιού. 

• Διαμόρφωση και ελαφρύς καθαρισμός βλάστησης στην περιοχή της πλατείας 
• Καθαρισμός του καταστρώματος των μονοπατιών από χαλαρές πέτρες και 

χαλίκια που δυσκολεύουν τη βάδιση και διαμόρφωση/εξομάλυνσή του (πχ 
κλείσιμο νεροφαγωμάτων). 

• Εκσκαφές σε βάθος έως 10 εκατοστά και πλάτος 2,2 μέτρα για την ομαλοποίηση 
και για τη διαμόρφωση της σκάφης έδρασης του αμμοχάλικου που θα 
τοποθετηθεί σε όλο το μήκος του μονοπατιού. Οι κλίσεις του καταστρώματος 
κατά την τελική διαμόρφωση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 5%. 

• Διάστρωση υπόβασης συμπιεσμένου πάχους 0,10 μ. και βάσης συμπιεσμένου 
πάχους 0,10 μ. σε πλάτος 2,2 μ. κατά μήκος του μονοπατιού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στα άρθρα. 

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης κατά μήκος της διαδρομής εκατέρωθεν του 
μονοπατιού. 



 

 

• Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας γέφυρας καθαρού πλάτους 2,20 μ. και μήκους 
8 μ. 

• Κατασκευή πλατείας με ξύλινο εξαγωνικό κιόσκι. Η πλατεία θα έχει έκταση 70 
τ.μ., η βάση της πλατείας θα είναι από οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C 
Φ8/10 cm σκυρόδεμα C20/25 πάχους 20 εκατοστών. Η επένδυση της πλατείας 
θα γίνει με λωρίδες ξυλείας καστανιάς πλάτους 4,0 - 7,0 cm επάνω σε κατάλληλο 
σκελετό όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο. 
Το ξύλινο κιόσκι θα κατασκευαστεί από κορμούς και πριστή ξυλεία εμποτισμένης 
Πεύκης ή Ελάτης συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 23m2, ύψους 3,45m με 
στέγη ύψους 1,45m, με σκελετό από κορμούς διαμέτρου 8,12 και 16cm, με 
περιμετρικό κάθισμα, εδρασμένο σε μεταλλικές βάσεις, αγκυρωμένες στην βάση 
της πλατείας. 
 

• Τοποθέτηση σήμανσης για την άνετη και ασφαλή πεζοπορία ως τον τελικό 
προορισμό 
Που περιλαμβάνει την τοποθέτηση 2 πινακίδες υποδοχής επισκεπτών, 1 
πινακίδας πληροφόρησης στο κιόσκι  και 5 πινακίδων κατεύθυνσης βινυλίου 
όπως περιγράφονται παρακάτω. Οι θέσεις των πινακίδων παρουσιάζονται στο 
χάρτη μονοπατιών - οριζοντιογραφία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΚΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

α/α Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Μέτρα πρόληψης 
1 Κίνδυνος από ερπετά  Οι εργαζόμενοι θα φορούν μποτάκια εργασίας και παντελόνια εργασίας από χοντρό ύφασμα. Πριν την εργασία 

καθαρισμού βλάστησης θα γίνεται έλεγχος με μακριές ράβδους των σημείων που θα γίνει η κοπή.  
 

2 Κίνδυνος από τα 
μηχανοκίνητα εργαλεία 
χειρός (αλυσοπρίονα κλπ) 

Όλα τα μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός θα φέρουν πιστοποίηση και θα είναι κατάλληλα για την προς εκτέλεση εργασία. Οι 
εργαζόμενοι θα φορούν τα απαραίτητα ΜΑΠ (χειρόκτια, ωτοασπίδες, καλύμματα προστασίας κεφαλής και προσώπου και 
όπου απαιτείται και κράνη προστασίας της κεφαλής. Ο χειρισμός των εργαλείων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά από 
έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό. 

3 Πτώση εργαζομένων  
Ο κίνδυνος πτώσης των εργαζομένων σε κατώτερο επίπεδο είναι αμελητέος 
 

4 Κίνδυνος πτώσης υλικών. Σε περίπτωση κοπής μεγάλων δέντρων θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πτώση των δέντρων να 
γίνεται σε ασφαλές σημείων και αφού προηγηθεί απομάκρυνση όλων από την επικίνδυνη περιοχή πτώσης. 
Κατά την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών απαραίτητα θα γίνεται χρήση κράνους προστασίας της κεφαλής. 
 

5 Κίνδυνος από διερχόμενα 
οχήματα. 

Στη περίπτωση που η διάνοιξη θα γειτνιάζει με δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων θα τοποθετείται επί του οδοστρώματος 
κατάλληλη σήμανση και οι εργαζόμενοι θα φορούν ανακλαστικά γιλέκα. 

6 Κίνδυνοι από τη θερμική 
καταπόνηση λόγω συνθηκών 
καύσωνα 

Tα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν: 
•Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής.  
•Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10°C).  
•Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα. 
•Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό 
είναι δυνατόν. 
•Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι 
χαμηλότερες.  
•Μείωση ή διακοπή της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12:00-16:00.  
 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

1. Όλοι οι εργαζόμενοι καθώς επίσης ο επιβλέπων δασολόγος και οι επισκέπτες, με την είσοδό τους στο εργοτάξιο, θα φορούν υποχρεωτικά κράνος προστασίας της 
κεφαλής ανεξάρτητα του είδους της εργασίας που εκτελούν. 

2. Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν υποχρεωτικά υποδήματα με προστασία στο άκρο τα οποία θα παρέχουν προστασία έναντι ολίσθησης και διάτρησης. 
3. Με ευθύνη του εκτελούντος το έργο να απαγορεύεται η είσοδος σε οποιοδήποτε άτομο φορά σαγιονάρες, πέδιλα και γενικά ακατάλληλα υποδήματα. 
4.  Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία εντός του εργοταξίου. Με ευθύνη του εκτελούντος το έργο να απαγορεύεται η είσοδος σε αυτά. 
5. Το εργοτάξιο θα είναι εφοδιασμένο με φαρμακείο το οποίο θα περιέχει το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό όπως αυτό προβλέπεται στο ΠΔ1073/81. Το φαρμακείο θα 

βρίσκεται σε εμφανές σημείο και εύκολα προσβάσιμο. 
6. Με ευθύνη του εκτελούντος το έργο πρέπει να οριστεί συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας για την εκτέλεση του έργου. . Η παρουσία του συντονιστή είναι 

απαραίτητη στο εργοτάξιο όταν στο χώρο θα εργάζονται ταυτόχρονα πέραν του ενός συνεργεία. 
7. Τα αυτοαπασχολούμενα άτομα έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα καθορισμένα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο του εργοταξίου. 
8. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση οινοπνευματωδών ποτών εντός του εργοταξίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. 
9. Τυχόν ρευματοληψία θα γίνεται μόνο από παροχή (και με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού) η οποία θα διαθέτει ρελέ διαφυγής. 
10. Ο εκτελών το έργο, οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τμήματος ή ολοκλήρου του έργου καθώς επίσης και όλοι οι εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι και επισκέπτες έχουν την 

υποχρέωση να εφαρμόζουν και τηρούν όλα τα υποδεικνυόμενα από τον επιβλέποντα δασολόγο μέτρα ασφαλείας.  
11. Ο εκτελών το έργο καθώς επίσης  οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τμήματος ή ολοκλήρου του έργου έχουν την υποχρέωση να αναγγέλλουν εντός 24 ωρών στο αρμόδιο 

τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία όλα τα επισυμβαίνοντα εργατικά ατυχήματα. Σε περίπτωση σοβαρού ή θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος 
ενημερώνουν άμεσα το  αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία καθώς επίσης και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου εκτελείται το έργο. 
Τέλος οφείλουν στην περίπτωση σοβαρού ή θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος να τηρούν αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση 
των αιτιών του ατυχήματος. (Η μη αναγγελία εργατικού ατυχήματος αποτελεί ποινικό και διοικητικό παράπτωμα). 

12. Κατά την εκτέλεση εργασιών σε περίοδο θέρους όπου παρουσιάζονται υψηλές θερμοκρασίες ο εκτελών το έργο καθώς επίσης οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τμήματος ή 
ολοκλήρου του έργου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων λόγω έκθεσής τους σε υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά τέτοια μέτρα μπορούν να είναι η παροχή δροσερού νερού σε όλη τη διάρκεια 
της εργασίας, τα συχνότερα διαλλείματα, η εξασφάλιση χώρου με σκιά και δροσιά κ.λ.π. Επίσης θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους και τις ειδικές ομάδες εργαζομένων 
όπως καρδιοπαθείς, άτομα με προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα, άτομα τα οποία λαμβάνουν διουρητικά ή άλλα φάρμακα κ.λ.π. 

13. Ο εκτελών το έργο καθώς επίσης  οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τμήματος ή ολοκλήρου του έργου έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
ενημερωθεί σωστά για τους κινδύνους που συνδέονται με την εργασία τους και το περιβάλλον της και έχουν εκπαιδευθεί στις αναγκαίες προφυλάξεις αποφυγής 
ατυχημάτων και βλάβης της υγείας. 

 Με ευθύνη του εκτελούντος το έργο γνώση του περιεχομένου του παρόντος σχεδίου ασφάλειας και υγείας να λάβουν όλοι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τμήματος ή 
ολοκλήρου του έργου, οι εργαζόμενοι καθώς επίσης και οι αυτοαπασχολούμενοι. 
 
               
                                                                                                                                                            

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 
 

Παπαδημητράκης Δημήτριος 
MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προισταμένη Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης & 
Ποιότητας Ζωής 

 
 
 

 
 

Λόβουλου Κυριακή 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' 
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