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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 η κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/G7/EOK.», ΦΕΚ212α, 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. 

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 Κεντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
Πάρκο Αγίου Γεωργίου του ∆.Τρικκαίων  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
Μέσω  
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατανόηση του 
έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής 
περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 

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. 

 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στο σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου που 
βρίσκονται γύρω από την κολυµβητική δεξαµενή και αποτελούνται από δύο αυτοτελή δοµηµένα κτήρια. Στο 
πρώτο το οποίο χωροθετούνται λειτουργίες εξυπηρέτησης των αθλητών και των χρηστών του 
κολυµβητηρίου όπως είναι υποδοχή αθλητών, αποδυτήρια, ντους, αποθηκευτικοί χώροι, ερµάρια και στο 
δεύτερο έχουµε την χωροθέτηση χώρων διοίκησης και υπηρεσιών αναψυχής όπως εστιατόριο , κυλικείο µε 
τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής .  
Πιο συγκεκριµένα στο κτήριο που θα στεγάσει τα αποδυτήρια προβλέπονται οι  ακόλουθες εργασίες: 

• Καθαίρεση των εσωτερικών τοίχων µαζί µε τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής 

• Αποξήλωση των φύλλων επιστέγασης από και αντικατάσταση αυτών µε πάνελ πολυουρεθάνης 5cm – 
7cm 

• Καθαίρεση κουφωµάτων εσωτερικών και εξωτερικών και τοποθέτηση νέων υαλοστασίων αλουµινίου µε 
θερµοδιακοπή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα ή 
συρόµενα, χρώµατος επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας 

• Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών εισόδου και εξόδου 
• Κατασκευή εσωτερικών τοίχων και χωρισµάτων µε γυψοσανίδα και οπτόπλινθους  
• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 
• ∆ιάστρωση όλων των χωρών µε πλακίδια και πατητή τσιµεντοκονία στο χώρο εισόδου 
• Τοποθέτηση ξύλινων ερµαριών  στους χώρους αποδυτηρίων 
• Τοποθέτηση ντους, νιπτήρων , λεκανών για την ολοκλήρωση των χώρων υγιεινής του κτηρίου 
• Αντικατάσταση θυρών αποδυτηρίων µε πόρτες από panel αλουµινίου  
• Κατασκευή ξύλινων ερµαρίων και πάγκων από αλουµίνιο στους χώρους ένδυσης και απόδυσης 
• Αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους των wc γυναικών και ανδρών 
• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 
• Ελαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών. 
• Χρωµατισµοί εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας. 
• Κατασκευή ποδόλουτρων έµπροσθεν της εξόδου των αποδυτηρίων προς την πισίνα 



• Τοποθέτηση συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα ή πολυστερίνης πάχους 7εκ στο 
υπάρχων κέλυφος εξωτερικής τοιχοποιίας 
• Κατασκευές γυψοσανίδας για την ολοκλήρωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και σύνδεση της µε την οροφή 
έτσι ώστε µαζί µε τα κουφώµατα να ενοποιήσουν το κέλυφος του κτηρίου µε την στέγη 
• Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών υποδοµών και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων 
• Κατασκευή υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης  
• Τοποθέτηση εξωτερικού µεταλλικού σκελετού για την υποστήριξη του κελύφους τύπου CORTEN µε 
βάση έδρασης από σκυρόδεµα για την περιµετρική κάλυψη του κτηρίου και την τελική απόδοση της µορφής 
του  
Στο κτήριο που θα στεγάσει τους χώρους γραφείων και αναψυχής προβλέπονται οι  ακόλουθες εργασίες 

• Καθαίρεση των εσωτερικών τοίχων και των εσωτερικών ψευδοροφών 

• Αποξήλωση των φύλλων επιστέγασης από και αντικατάσταση αυτών µε πάνελ πολυουρεθάνης 5cm – 
7cm 

• Καθαίρεση κουφωµάτων εσωτερικών και εξωτερικών και τοποθέτηση νέων υαλοστασίων αλουµινίου µε 
θερµοδιακοπή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα ή 
συρόµενα, χρώµατος επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας 

• Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών εισόδου και εξόδου 
• Κατασκευή εσωτερικών τοίχων και χωρισµάτων µε γυψοσανίδα και οπτόπλινθους  
• ∆ιάστρωση των χωρών µε πλακίδια και πατητή τσιµεντοκονία 
• Τοποθέτηση ντους, νιπτήρων , λεκανών για την ολοκλήρωση των χώρων υγιεινής του κτηρίου 
• Αντικατάσταση θυρών µε πόρτες από panel αλουµινίου  
• Κατασκευή ξύλινων ερµαρίων και πάγκων από αλουµίνιο στους χώρους ένδυσης και απόδυσης 
• Αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους των wc γυναικών και ανδρών 
• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 
• Ελαιοχρωµατισµοί σίδηρών επιφανειών. 
• Χρωµατισµοί εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας. 
• Τοποθέτηση συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα ή πολυστερίνης πάχους 7εκ στο 
υπάρχων κέλυφος εξωτερικής τοιχοποιίας 
• Κατασκευές γυψοσανίδας για την ολοκλήρωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και σύνδεση της µε την οροφή 
έτσι ώστε µαζί µε τα κουφώµατα να ενοποιήσουν το κέλυφος του κτηρίου µε την στέγη 
• Κατασκευές διακοσµητικές για το χώρο του εστιατορίου από διάφορα υλικά ξύλο , γυψοσανίδες , 
µέταλλο. 
• Κατασκευή πάγκου τύπου µπαρ για την εξυπηρέτηση των πελατών του εστιατορίου 
• Τοποθέτηση υαλοπετασµάτων τύπου φισούνας στο χώρο του εστιατορίου 
• Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών υποδοµών και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων 
• Κατασκευή υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης  
• Τοποθέτηση εξωτερικού µεταλλικού σκελετού για την υποστήριξη του κελύφους τύπου CORTEN µε 
βάση έδρασης από σκυρόδεµα για την περιµετρική κάλυψη του κτηρίου και την τελική απόδοση της µορφής 
του 
 
Όσον αφορά τις εργασίες ΗΜ περιλαµβάνονται  οι  κάτωθι  εγκαταστάσεις : 
1 )ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και συγκεκριµένα  εγκατάσταση  του  αγωγού  
υδροδότησης , εγκατάσταση  δικτύου  διανοµής  κρύου  νερού  και  εγκατάσταση  παραγωγής και δικτύου  
διανοµής  ΖΝΧ (ζεστού  νερού χρήσης). Όσον αφορά στην αποχέτευση προβλέπεται η αντικατάσταση του 
δικτύου αποχέτευσης των  λυµάτων των  διαφόρων  υδραυλικών υποδοχέων  και των ειδών υγιεινής 
2 ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ . 
Για  την  θέρµανση του χώρου καθώς και του νερού της πισίνας  προβλέπεται  η  εγκατάσταση  χαλύβδινου  
λέβητα νερού και καυστήρα φυσικού αερίου αυτοµάτου λειτουργίας ισχύος 500 Kwatt. Η  κυκλοφορία  του  
θερµού  νερού  θα  γίνεται  µε  ηλεκτροκίνητες αντλίες   στο  σωλήνα  προσαγωγής  δια  απ'  ευθείας   
προσαρµογής των  µε  φλάντζες. Για την θέρµανση των λουτρών και του εστιατορίου θα εγκατασταθούν 
αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα, ισχύος 56 Kwatt σε ψύξη και 63 Kwatt σε θέρµανση, µε εσωτερική καναλάτη 
µονάδα, εύκαµπτους αεραγωγούς και στόµια αέρα οροφής. Για τον εξαερισµό  του χώρου της πισίνας θα 
εγκατασταθεί µονάδα ανάκτησης θερµότητας παροχής 12.000 Μ3/Η µε τους ανάλογους αεραγωγούς 
κυκλικής διατοµής . Στον αγωγό προσαγωγής θα εγκατασταθεί µεταθερµαντικό στοιχείο νερού-αέρα ισχύος 
150.000 Kcal/h. Το στοιχείο αυτό θα τροφοδοτηθεί µε θερµό νερό από τον λέβητα φυσικού αερίου για την 
θέρµανση του χώρου της πισίνας. 
3 ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΡΩΝ  &  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
4 )ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ όπου περιλαµβάνονται τα εξής : 

• Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης  



• Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού και αναγγελίας συναγερµού (σειρήνες συναγερµού µε φωτεινούς 
επαναλήπτες, υαλόφρακτα κουµπιά αναγγελίας πυρκαγιάς ).  

• Κεντρικό πίνακα πυρασφάλειας, σύστηµα τροφοδοσίας. 
• Σύνδεση του κεντρικού πίνακα πυρασφαλείας µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία µέσω ΟΤΕ. 
• ∆ίκτυο καλωδιώσεων, σωληνώσεων και σχαρών προστασίας καλωδίων για όλα τα παραπάνω. 

5 )    ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 
Η εγκατάσταση για τον καθαρισµό-φίλτρανση του νερού της µεγάλης πισίνας θα περιλαµβάνει τέσσερα 
παράλληλα και όµοια συστήµατα το καθένα από τα οποία θα αποτελείται από : 
-Φίλτρο άµµου διαµέτρου 1200mm και όγκου 7 m3, µε ελάχιστη ποσότητα χαλαζιακής άµµου 2.500 κιλά, 

παροχής νερού 3,2 m3/min, µε πίεση λειτουργίας 2,5 bar 
-Αντλία τριφασική παροχής 58 m3/h ,τριφασικής, ισχύος 5,5HP µε προφίλτρο, στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας 

της πισίνας 
-Σύστηµα αντίστροφης πλύσης τύπου butterfly, µε τις απαιτούµενες βάνες τύπου πεταλούδα για την 

αντίστροφη πλύση, την εκκένωση ή τον αποκλεισµό του φίλτρου άµµου 
Η εγκατάσταση για τον καθαρισµό-φίλτρανση του νερού της µικρής πισίνας θα περιλαµβάνει ένα σύστηµα το 
οποίο θα αποτελείται: 
-Φίλτρο άµµου διαµέτρου 900mm και όγκου 3 m3, µε ελάχιστη ποσότητα χαλαζιακής άµµου 1.200 κιλά, 

παροχής νερού 2,4 m3/min, µε πίεση λειτουργίας 2,5 bar 
-Αντλία τριφασική παροχής 25 m3/h ,τριφασικής, ισχύος 2,5HP µε προφίλτρο, στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας 

της πισίνας 
-Σύστηµα αντίστροφης πλύσης τύπου butterfly, µε τις απαιτούµενες βάνες τύπου πεταλούδα για την 

αντίστροφη πλύση, την εκκένωση ή τον αποκλεισµό του φίλτρου άµµου 
      Οι παραπάνω αντλίες θα αντλούν νερό από την δεξαµενή εξισορρόπησης και τα φρεάτια του πυθµένα και 

µέσω των φίλτρων άµµου και του εναλλάκτη για την θέρµανση του θα οδηγείται και πάλι στην πισίνα.Θα 
εγκατασταθεί πλήρες αυτόµατο δοσοµετρικό σύστηµα για έλεγχο CL και PH µε υπολογιστή, δοσοµετρικές 
αντλίες, ηλεκτρόδια, σετ συνδεσµολογίας και δεξαµενές χηµικών. Θα προβλέπεται ως προϋπόθεση η 
ύπαρξη ελάχιστης κυκλοφορίας νερού για την έγχυση του οξέος. Θα αποξηλωθούν οι παλαιοί προβολείς και 
οι καλωδιώσεις. Θα εγκατασταθούν στις ίδιες θέσεις 24 (20 στην µεγάλη και 4 στην µικρή) νέοι προβολείς 
τεχνολογίας led 12V, 12Watt µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις και µετασχηµατιστές 
 
 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι Κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται παρακάτω. 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε 
περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι 
οδηγίες. 

• Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το 

αφορούν. 

• ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλο 

γι’ αυτήν. 

• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. Εξαιρούνται οι 

χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 

• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η ελάχιστη απαίτηση 

ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα 

και στη σόλα 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και 

χώρους. 

•  Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του 

εργοταξίου 

• Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου 

• Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι 

δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυµνοί από τη µέση και 

πάνω. 

• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει τροποποιήσει, χαλάσει, 



καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφάλειας 

• Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση. 

εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό 

• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 

• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους 

του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών πρέπει να 
ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 
4.  ΥΛΙΚΑ 
Τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 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). 

5. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο να ληφθούν 
υπόψη οι επισηµάνσεις που αναφέρονται στο ΣΑΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει να 
ενηµερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα 

6. 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 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Ν4030/2011, Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 

• Ν 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 
84*, 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 91/38'3/ΕΟΚ», ΦεΚ 11Α/96. όπως τροποπο ιήθηκε 
µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

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

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». ΦΕΚ 50*799 

• Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιαιµάτων, Υγιεινής - Ασφάλειας 
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συµπληρώθηκε µε την ΥΑ 252311/10 «Κατηγοµοποίηση παραβάσεων 
και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

• Ν1430/1984 «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∆11 5/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµιδών για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών {εγκαταστάσεων 
σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού καί 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 κατ άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Λ/12 

• Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµιδών 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 πρόσαπτα και άλλες ρυθµίσεις», Φ ΕΚ 199ΛΠ 2 

• 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 
198·*/12 

• Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης κα? 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 2006/2 5/ΕΚ», ΦΕΚ 145ΥΙ0 

• 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 tojv 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», 
 

Π∆212/2006 «,Πρόστασια 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», 
Π∆149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε 
κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 
2003/1Ο/ΕΚ», 
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», 
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», 
Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», 
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 9Q/269/EOK», 
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», 
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∆1 55/2004 (ΦΕΚ 121Ύ04). 
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» 
Π∆307/1986 « Προστασία της υγείας των εργαζοµένου 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 
φύσεοχ; έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 
Π∆778/1980 «Περί των µέτραιν ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων ος εργασίας συγκολλήσεων» 
ΦΕΚ20Α/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 (ΚΜΑΕ)», ΦΕΚ 1227Β/111 
 
ΥΑ6952/2011 « Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 
σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων  και οικσµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», 
ΦΕΚ420Β/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 

■ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αχς 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 1 54Β/84 
■ ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου 

σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλ αας 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 ΈργοΛ 

31/03/2008 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 



 

 



Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλίας Γεωργούλας  
Πολ. Μηχανικός  

 
 
 
 
 

    Ελέγχθηκε &  Θεωρήθηκε 
Η αν.Προϊσταµένη ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 
 
 
 
 
 

Θεοδώρα Σαργιώτη 
Πολ. Μηχανικός 
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