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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο παρών ΦΑΥ 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 τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ 
όλη τη διάρκεια ζωής του έργου 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ 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 πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο. 

• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

• Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας 
και τέχνης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί 
στον Κύριο του έργου. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους 
ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 
 
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
µετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται 
απαραίτητο από τους εµπλεκόµενους και να ενηµερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 
 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Αντικείµενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 

των σχολικών µονάδων στις Α (κέντρο πόλης), Β(περιοχή Ξηροκρήνης) και Γ (Άνω Πόλη) ∆ηµοτικές 

Κοινότητες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες αφορούν παρεµβάσεις στο εσωτερικό και 

εξωτερικό χώρο των σχολικών κτιρίων, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους µέχρι την 

εξωτερική περίφραξη όπως περιγράφονται στην µελέτη, στις παρακάτω σχολικές µονάδες. 

 

Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1)15ο Γυµνάσιο-Λύκειο: Καρόλου Ντήλ 24 

2) 55ο ∆ηµ. Σχολείο και 35 ο -39 ο -40 ο Νηπιαγωγεία: Κ. Κρυστάλλη 10  

3) 4ο Γυµνάσιο – Λύκειο: Συγγρού 31  

4) 36ο ∆ηµ. Σχολείο και 50ο Νηπιαγωγείο: Αγ. Σοφίας 66 

5) 37ο ∆.Σ. και 64ο Νηπιαγωγείο :Ολύµπου 101-Ιασωνίδου  

6) 17ο Γυµνάσιο & Λύκειο :Χριστοπούλου 6 

7) 1ο Εσπερινό ΓΕΛ & ∆ιαπολιτ. Γυµνάσιο :Εθνικής Αµύνης 8 

8) 2ο Γυµνάσιο και Εσπερινό- 2ο Λύκειο και Εσπερινό: Ικτίνου 5  

9) 41ο ∆ηµ. Σχολείο, 28-29 Νηπιαγωγεία: Ικτίνου 5 

10) 11ο Γυµνάσιο-Λύκειο: Πάροδ. Σκουφά  

11) 31ο ∆ηµ. Σχολείο και 54ο Νηπιαγωγείο:Ελευθερών 14 

12) 40ο ∆ηµ. Σχολείο και 26ο Νηπιαγωγείο: Μανουσογιαννάκη 4 

13)πρώην 13ο Γυµνάσιο –Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης: Εγνατίας 132 

14) 43ο ∆ηµ. Σχολείο: Προξένου Κοροµηλά 

15) 34ο ∆ηµ. Σχολείο και 64ο Νηπιαγωγείο: Αρριανού 3 

16) Πειρατικό Νηπιαγωγείο, ∆ηµ. Σχολείο, Γυµνάσιο, Λύκειο:Αγ. Σοφίας 51-∆ελµούζου  
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Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1) 38ο -42ο Νηπιαγωγεία, 63ο ∆ηµ. Σχολείο.: Σελίτσης 2 

2) Πειραµατικό δηµοτικό σχολείο ∆ιαπολιτισµικής  

Εκπαίδευσης και 41ο Νηπιαγωγείο : Καπάτου – Γαλανάκη 1 

3) 59ο ∆.Σ. & 47ο-49ο-57ο Νηπιαγωγεία :Αρχαιοτήτων 3 

4) 61ο ∆.Σ.:Αρχαιοτήτων 3 

5) 95ο και 10ο Ειδικό Νηπιαγωγεία, 64ο και 4ο Ειδικό ∆ηµ. Σχολεία, 30ο Γυµνάσιο:Μαζαράκη 1 

6) 67Ο ∆ηµ. Σχολείο: Β. Παπαθανασίου 41 

7) 12ο, 16ο Γυµνάσιο, 16ο Λύκειο:Γρηγ. Κολωνιάρη 15  

8) 37ο Νηπιαγωγείο :∆ραγουµάνου-Κολωνιάρη 13 

9) 66ο ∆ηµ. Σχολείο- 90ο Νηπιαγωγείο.: Καπάτου – Γαλανάκη 8 

 

Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1) 53ο ∆ηµ. Σχολείο και 32ο Νηπιαγωγείο: Φ. ∆ραγούµη 7-9 

2) 3ο Γυµνάσιο & ΓΕΛ :Απ. Παύλου 28 

3) 7ο Γυµνάσιο & ΓΕΛ : Ε. Ζωγράφου 4 

4) 51ο ∆ηµ. Σχολείο και 30ο Νηπιαγωγείο: Κασσάνδρου 54 

5) 45ο & 46ο ∆ηµ. Σχολεία, 51& 61-62 Νηπιαγωγεία: Ολυµπιάδος 94  

6) 26ο – 32ο Γυµνάσια, 23ο Εν. Λύκειο: Κασσάνδρου 17 – 19  

7) 46ο και 60ο Νηπιαγωγεία, 50ο ∆.Σ. :Πλ. Αγ. Αναργύρων 

 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο  
........................................... 
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ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Άδεια έργου  
........................................... 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στοιχεία του  κυρίου του έργου  
........................................... 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΦΑΥ 
........................................... 
 
 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 

Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 
......................................... 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη 
καταννόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά 
και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου.  
 
Θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής και συντήρησης  στα σχολικά κτίρια και στους αύλειους 
χώρους αυτών.  
Συγκεκριµένα πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν τα σχολικά κτίρια όπως: 

-αποκαταστάσεις φθαρµένων µονώσεων-δωµάτων και στεγών,  

-αντικαταστάσεις της µεταλλικής επιστέγασης από λαµαρίνα σε θερµοµονωτικά πάνελς 

- αποκαταστάσεις διαβρωµένων οπλισµών και σκυροδέµατος, 

-αποξηλώσεις και αποκαταστάσεις φθαρµένων επιχρισµάτων,  

-αποκαταστάσεις ή/ και συµπληρώσεις ψευδοροφής µε πλάκες ορυκτών ινών 

-αποκαταστάσεις δαπέδων-εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,  

-επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων και κουφωµάτων-εσωτερικά και εξωτερικά, 

-εργασίες προστασίας και χρωµατισµού των εξωτερικών και εσωτερικών επισκευασµένων 
επιφανειών µε υδροχρώµατα, τσιµεντοχρώµατα, ελαιοχρώµατα, βερνίκια κ.λ.π., συντήρηση 
υδρορροών 
-αντικαταστάσεις σπασµένων µαρµάρων, στερέωση µαρµάρων, αντικατάσταση κλιµάκων 
κλπ,  

-αποξήλωση κατεστραµµένων ειδών υγιεινής και εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης 
λόγω διαρροών αλλά και πλήρεις ανακαινίσεις χώρων υγιεινής, κλπ 

Για τα εµποδιζόµενα άτοµα: 

-τοποθέτηση χειρολισθήρων στα εξωτερικά κλιµακοστάσια ή όπου αλλού απαιτείται για 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα,  
-διαµόρφωση θέσης τουαλέτας ΑΜΕΑ µε εσωτερική διαρρύθµιση των ήδη υπαρχόντων 
εγκαταστάσεων 
-τοποθέτηση χειρολαβών για ΑΜΕΑ σε µία τουλάχιστον θέση στις τουαλέτες, αντικατάσταση 
‘’τούρκικης λεκάνης ‘’ µε ‘’ευρωπαϊκού τύπου’’, σε Γυµνάσια-Λύκεια όπου δεν υφίσταται 
τουαλέτα ΑΜΕΑ, 
-διαµόρφωση ραµπών υπαίθριων χώρων για την σύνδεση διαφορετικών επιπέδων αύλειου 
χώρου, 
 
-διαµόρφωση εξωτερικής ράµπας από σκυρόδεµα στις εισόδους των αύλειων χώρων, στις 
εισόδους και στο ισόγειο των κτιρίων µε τοποθέτηση µηχανικών αναβατορίων µε πλατφόρµα 
και πρόσθετο ανακλινόµενο κάθισµα, σε επιλεγµένα σχολικά συγκροτήµατα για την 
πρόσβαση στους χώρους των  ΑΜΕΑ κλπ. 
 
Στους αύλειους χώρους: 
-τοποθέτηση στεγάστρων για προστασία από τη βροχή, 
 
-βελτίωση των χώρων αθλοπαιδειών µε επίστρωση αθλητικών δαπέδων,  αντικατάσταση ή 
και συντήρηση, 
-ανακατασκευή σιδηρών σχαρών του αύλειου χώρου 
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-αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης – αποχέτευσης, 

-διόρθωση ατελειών από την τσιµεντένια, µωσαϊκού, ασφαλτική ή  πλακών πεζοδροµίου 
επιφάνεια της αυλής, 

-διαµόρφωση παρτεριών και φύτευση πρασίνου,  

-τοπικές επισκευές υφιστάµενης ασφαλτόστρωσης στον αύλειο χώρο σε τµήµατα που έχουν 
υποστεί φθορά ή καθιζήσεις για πλήρη διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας µε διόρθωση 
των ρύσεων και επιπέδωση για την εφαρµογή αθλητικών δαπέδων, 

-κατασκευή κερκίδων, 

-συµπλήρωση εξωτερικής περίφραξης, 

-συντήρηση ή αντικατάσταση καθιστικών πάγκων, 

-τοποθέτηση πέργκολας για την προστασία από τον ήλιο,  

–κατασκευή βιοµηχανικών αντιολισθηρών δαπέδων, 

-συντήρηση ή ανακατασκευή εξωτερικών βρυσών, 

-επανέλεγχος περιοχών παιχνιδιού και περιοχών µε δάπεδα ασφαλείας  κ.α. όπως αυτές  
αναφέρονται  γενικά στα τεύχη της µελέτης που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη. 
 
 
 

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. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   

Οι Κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών 
πρέπει να ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 

 

 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη µελέτη. Οι παραδοχές δεν 
υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της µελέτης. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών 
πρέπει να ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 

 

5. ΥΛΙΚΑ   

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
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αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η 
απευθείας παραποµπή στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 
 
 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο 
να ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει 
να ενηµερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 
 

7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, 
παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 
 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από το προσωπικό  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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 
τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»    

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλάβει στο παρόν 
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 
AS BUILT   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το µητρώο επεµβάσεων στο έργο. Το µητρώο επεµβάσεων στο 
έργο πρέπει να ενηµερώνεται µετά από κάθε νέα επέµβαση σε αυτό, µε τα στοιχεία που θα 
προκύπτουν κάθε φορά. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 
και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», 
ΦΕΚ 116, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

• Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συµπληρώθηκε µε την ΥΑ 25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται 
από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 
2150Β/94 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν 
σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του 
χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της 
παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, 
καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 
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• Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την 
παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», 
ΦΕΚ 199Α/12 

• Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του 
χειρισµού µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των 
µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 
πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

• Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

• Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία), σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

• Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 
97Α, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

• Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 
χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 
307/1986 όπως ισχύει, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

• Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
221Α/94 

• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 
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• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 
121Α/04). 

• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 
180Α/91) 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 
χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 
διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 
1914Β/12 

• ΥΑ2223/2011 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 
1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

• ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών 
Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης 
στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», 
ΦΕΚ 686Β/01 
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• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», 
ΦΕΚ 1176Β/00 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

• ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων 
έργων, άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 
15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των 
∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 
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