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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 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, Υγεία 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 λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς 
και για 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 την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.  

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ώστε να καταστεί 
δυνατή η δυναμική επανάχρηση και εκ νέου ανάδειξη της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής 
των δύο αποθηκών που βρίσκονται στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, σε πολυχώρο 
τέχνης, πολιτισμού και αναψυχής.  
Η πλήρης αποκατάσταση της υφιστάμενης ανενεργής και εν μέρη εγκαταλελειμμένης κτιριακής 
υποδομής, και η πλήρης αναδιαμόρφωσή του συνόλου με νέες σύγχρονες χρήσεις Πολλαπλών 
Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Αναψυχής και Αναψυκτήριου, στοχεύει να συμβάλλει 
καθοριστικά στην τόνωση της στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής μέσω δράσεων Πολιτισμού 
/ Εκπαίδευσης, και Ψυχαγωγίας.  



   

 
 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή του, το κτίριο  διαιρείται σε 5 λειτουργικές ενότητες, εκ των 
οποίων οι 4 είναι όμοιες και επικοινωνούν εσωτερικά, ενώ η 5η είναι μικρότερη, και δεν 
επικοινωνεί εσωτερικά με τις υπόλοιπες.  
Για την διαμόρφωση του νέου πολυχώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων απαιτήθηκε η ενοποίηση 
των 2 από τις 4 όμοιες ενότητες, ώστε να διαμορφωθεί ένας ενιαίος μεγάλος χώρος εντός του 
οποίου θα διαμορφωθεί χώρος εκδηλώσεων – παραστάσεων με σταθερά καθίσματα και 
σκηνή.  
Οι λοιπές ενότητες διατηρήθηκαν ως έχουν όσο αφορά την εσωτερική τους διάταξη. Περεταίρω 
προστέθηκε ανοικτό πατάρι για την χωροθέτηση επιπλέον κύριων χώρων καθώς και 
βοηθητικών χώρων.  
Κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν 4 + 1 νέες ενότητες χώρων με την εξής λειτουργική διαχείριση:  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισόδου – foyer  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κεντρικής αίθουσα μουσικών εκδηλώσεων με σκηνή  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χώρος Περιοδικών Εκθέσεων και μουσικών εργαστηρίων  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αναψυκτήριο με ανεξάρτητη Είσοδο  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υποστηρικτικοί Χώροι  
 
Οι κατασκευαστικές και οικοδομικές αρχές του κτιρίου έχουν ως εξής:  
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
Στον παρόν μελετητικό αντικείμενο προβλέπονται επεμβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση 
και επιμέρους τροποποίηση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου. Όσο αφορά τις 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, οι τροποποιήσεις του φέροντα σκελετού αφορούν τις εξής 
παρεμβάσεις:  
-Κατεδάφιση ενός τμήματος εσωτερικής τοιχοποιίας από λιθοδομή, με σκοπό της 
ενοποίηση δύο τμημάτων ώστε να διαμορφωθεί η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων με σκηνή.  

- Εκσκαφή στο επίπεδο των θεμελίων, ώστε να διαμορφωθεί υπόγειος χώρος (χαμηλού 
ύψους) για τη διέλευση των η/μ υποδομών  

- Προσθήκη παταριού  

-Διάνοιξη ανοιγμάτων σε τμήμα της φέρουσας λιθοποιίας για λόγους λειτουργικότητας  

-Ενίσχυση της φέρουσας λιθοποιίας και της στέγασης  
 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Προβλέπονται καθαιρέσεις  
-Της μίας εσωτερικής φέρουσας λιθοποιίας μεταξύ δύο χώρων με σκοπό την ενοποίησή 
τους  

-Του υφιστάμενου δαπέδου  

-Όλων των εξωτερικών και των εσωτερικών κουφωμάτων  

-Των κεραμιδιών στην οροφή  



   

 
 

- Όλων των εσωτερικών και εξωτερικών σοβάδων  

-Του εξωτερικού πλατώματος – αποβάθρας με σκοπό την αντικατάστασή του  
ΜΟΝΩΣΕΙΣ  
Το κτήριο θωρακίζεται σε όλη την εξωτερική περίμετρο του με το σύστημα της εξωτερικής 
θερμομόνωσης, πάχους 5εκ.  
Επίσης μονώνεται το δώμα του κτιρίου έναντι των θερμοκρασιακών μεταβολών και της 
υγρασίας.  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  
Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι υφιστάμενοι από λιθοδομή και ενισχύονται σύμφωνα με την 

στατική μελέτη. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  
Οι νέοι εσωτερικοί τοίχοι είναι όλοι ξηράς δόμησης, τσιμεντοσανίδες για τους εξωτερικούς 
τοίχους, γυψοσανίδες για τους κύριους χώρους και ανθυγρές γυψοσανίδες σε όλους τους 
χώρους υγιεινής. Όλοι οι τοίχοι ξηράς δόμησης αποτελούνται από διπλή γυψοσανίδα με 
ενδιάμεση μόνωση από πετροβάμβακα.  
Στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής θα καθορισθεί ο ακριβής τύπος γυψοσανίδας, 
σύμφωνα μ ε τις προδιαγραφές της ακουστικής μελέτης.  
ΔΑΠΕΔΑ  
Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους προβλέπεται επίστρωση με νέα δάπεδα.  
-Όλα τα δάπεδα στη στάθμη του ισογείου είναι από κολλητή ξυλεία δρυς με σανίδες 
πλάτους 15εκ  

-Τα δάπεδα στους χώρους υγιεινής είναι από κεραμικά πλακίδια  

-Όλα τα δάπεδα στη στάθμη των παταριών θα είναι ηχομονωτικά και πυραντοχα τύπου 
knauf Inte-gral Gigafloor και η τελική επίστρωση θα είναι από κολλητή ξυλεία δρυς με 
σανίδες πλάτους 15εκ  

-Τα σοβατεπί θα είναι από δρύς, ύψους 10εκ  
ΠΑΤΑΡΙ  
Προβλέπεται η κατασκευή νέου ανοικτού παταριού, σε τμήμα του εσωτερικού χώρου. Το 
πατάρι κατασκευάζεται σε νέο φορέα από μεταλλικούς δοκούς, τύπου IPE, σύμφωνα με τη 
στατική μελέτη.  
Οι μεταλλικοί δοκοί θα βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης γκρι ανθρακί και 
υφής λεπτόκοκκη πούδρα  
Το δάπεδο του παταριού θα είναι ηχομονωτικό και πυραντοχο τύπου knauf Integral 

Gigafloor και η τελική επίστρωση θα είναι είναι από κολλητή ξυλεία δρυς με σανίδες 

πλάτους 15εκ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ  



   

 
 

Προβλέπονται δύο εσωτερικά κλιμακοστάσια για την πρόσβαση στο Πατάρι. Τα 
κλιμακοστάσια αποτελούνται από μεταλλικό φορέα, με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης 
γκρι ανθρακί και υφής λεπτόκοκκη πούδρα και ξύλινα πατήματα. Τα πλαϊνά κάγκελα της 
σκάλας και το σύστημα στήριξης θα μεταλλικά inox ματ. Η κουπαστή θα είναι επίσης 
ανοξείδωτη ματ, κυλινδρική Φ50.  
ΟΡΟΦΕΣ  
Οι οροφές σε όλους τους κύριους χώρους εκτός της αίθουσας εκδηλώσεων θα είναι 
ψευδοροφές από γυψοσανίδα. Η ψευδοροφή τοποθετείται άνωθεν του δομικού σκελετού 
του παταριού, ο οποίος είναι εμφανής.  
Στους χώρους υγιεινής οι ψευδοροφές προβλέπονται από γυψοσανίδες ανθυγρές.  
ΣΤΕΓΑΣΗ  
Στις κεκλιμένες πλάκες της υφιστάμενης στέγης προηγείται εργασία υγρομόνωσης και 

θερμομόνωσης. Εν συνεχεία προβλέπεται η κατασκευή του σκελετού υποδοχής των 

κεραμιδιών και εν συνέχεια η εφαρμογή της τελικής τοποθέτησης από κεραμίδια. Τα 

κεραμίδια θα είναι τύπου ρωμαϊκά, απόχρωσης γκρι 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  
Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι ενεργειακά αλουμινίου, σε απόχρωση γκρι σκούρο 
ανθρακί.  
Όλα τα κουφώματα θα είναι ανοιγόμενα – ανακλινόμενα. Η διαίρεση των καϊτιών θα είναι 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.  
Τα υαλοστάσια των εξωτερικών κουφωμάτων θα είναι διπλά με υαλοπίνακες ενεργειακούς  
ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  
Προβλέπεται ανεμοφράκτης από υαλοστάσια διπλά ενεργειακά.  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  
Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσάρισες ταμπλαδωτές. Η τελική επένδυση θα 
είναι από καπλαμά βαμμένο σε απόχρωση υπόλευκη.  
Οι πόρτες των χώρων υγιεινής θα είναι πρεσσαριστές με επένδυση από φορμάικα, 
υπόλευκης απόχρωσης  
Οι ειδικές πόρτες προς τους χώρους η/μ υποδομών είναι μεταλλικές με εσωτερική 
ηχομόνωση και τελική επίστρωση από καπλαμά βαμμένο σε απόχρωση γκρι σκούρο  
Οι εσωτερικές πόρτες προς την αίθουσα εκδηλώσεων είναι ξύλινες πρεσάρισες με ειδικές 
προδιαγραφές ηχομόνωσης. Η τελική επένδυση είναι καπλαμάς δρύς.  
ΣΚΗΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
Η Σκηνή της Αίθουσας προβλέπεται με μεταλλικό σκελετό και ξύλινο δάπεδο κολλητό. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
Τα εσωτερικά επιχρίσματα είναι τριπτά.  
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΜΕΑ  
Τοποθετούνται δύο υδραυλικά αναβατόρια με κατάλληλες διαστάσεις και προδιαγραφές 
ΑΜΕΑ.  



   

 
 

-Αναβατόριο εξωτερικού χώρου για ανάβαση σε ύψος 1.20μ (εξωτερική πλατφόρμα)  

-Αναβατόριο εσωτερικού χώρου για πρόσβαση στο πατάρι  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ  
Οι εσωτερικές βαφές θα είναι πλαστικό επί τοίχου, σε υπόλευκη απόχρωση.  
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
Στους χώρους υγιεινής προβλέπεται δαπεδόστρωση και επενδύσεις από πέτρα ή κεραμικά 
πλακίδια.  
Τα είδη υγιεινής θα είναι πορσελάνης, κατάλληλων προδιαγραφών.  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Εξωτερικά θα διαμορφωθεί το σύστημα των εξωτερικών θερμομονώσεων του οποίου η 

εξωτερική πλευρά περιλαμβάνει τριπτό χονδρόκοκκο επίχρισμα. Προβλέπεται απόχρωση 

ral 6011 ή παρόμοια απόχρωση  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
Η εξωτερική υπαίθρια πλατφόρμα, ύψους 1.20μ κατά μήκος της νότιας και βόρειας 
πλευράς ανακατασκευάζεται στο σύνολό της. Η πλατφόρμα διαμορφώνεται ανάλογα, με 
τμήματα στο ύψος 1.20μ, με ράμπες κλίσης 5% και με υπαίθριες κλίμακες, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη.  
Αποτελείται από πλάκα σκυροδέματος η οποία εδράζεται σε τοιχίο σκυροδέματος και 
ακυρώνεται στον εξωτερικό τοίχο από λιθοδομή. Η πλήρωση του κενού γίνεται με γεω-
αφρό και λοιπά υλικά πλήρωσης.  
Η τελική επίστρωση είναι από χυτό βοτσαλωτό, απόχρωσης γκρι σκούρο.  
Η όψη επενδύεται με πέτρες ίδιου τύπου με τις εμφανείς πέτρες της θεμελίωσης, της όψης 
του κτιρίου.  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
Προβλέπονται διακοσμητικά μεταλλικά φουρούσια στις όψεις, σε καθορισμένες θέσεις, για 
την αισθητική ενσωμάτωση των υδρορροών. Θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, 
απόχρωσης γκρι ανθρακί.  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
Τα εξωτερικά στηθαία της πλατφόρμας, της ράμπας και των υπαίθριων κλιμάκων είναι 
κυλινδρικά μεταλλικά INOX ματ. Η κουπαστή είναι επίσης ανοξείδωτη κυλινδρική φ50.  
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Το κτήριο θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του: ύδρευση, 

αποχέτευση, φυσικό αέριο, θέρμανση, κλιματισμό και ηλεκτρική εγκατάσταση. 

 

Οι κατηγορίες εργασιών είναι:  

A1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

A2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ –ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 



   

 
 

A3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ –ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

A4. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ,ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ,ΑΕΡΙΣΜΟΣ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ) 

A5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

A6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Α7.ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στη  μελέτη του έργου . 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 
ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές προέρχονται από τη μελέτη (προδιαγραφές και τιμολόγιο 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 
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. 

1) Θέσεις δικτύων 
 Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

2) Σημεία κεντρικών διακοπτών 
 Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 



   

 
 

3) Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
 Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

4) Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 
 Δεν υπάρχουν. 

5) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
 Αγροτικοί δρόμοι. 

6) Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
 Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

7) Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
 Προσωρινή αποκατάσταση των δικτύων όπου απαιτείται. 

8) Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
 Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

9) Άλλες ζώνες κινδύνου 
 Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη ειδικευμένα άτομα στις θέσεις όπου θα 
 πραγματοποιούνται οι εργασίες. 

10) Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
 Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να 
ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε ειδικό παράρτημα στο τέλος αυτού του τεύχους παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Σε 
ειδικό παράρτημα στο τέλος αυτού του τεύχους παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας 
σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες αφορούν στις 
εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπής,  που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του 
έργου. 
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.  



   

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «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. 
 

Ημερομηνία 
επέμβασης 

Τμήμα 
επέμβασης 

Τύπος 
επέμβασης 

Στοιχεία 
υπεύθυνου 

Υπογραφή 
αρμοδίου 

     

     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

2011 - 2020 

 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού 
εργασίας. 

 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ 
68/Α’/20.03.2020 

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 Υ.Α.Δ22/4193/2019  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019 

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ 

(Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, 

ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2542&item_id=13102


   

 
 

αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 

6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού 

αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 

«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 

(ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 3398/Β`/10.8.2018 

 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 

(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες 

και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 

(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 

22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του 

προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου 
και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 265/2002, 
(ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και 
επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του 
«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, 
ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

 Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13113
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12962
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12923


   

 
 

(135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE 
της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας 

 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και 
διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 
3952/Β`/10.11.2017 

 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 
1956/Β΄/7.6.2017 

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την 
παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 
1628/Β`/16.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 
κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016 

 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων 
έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το 
Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται 
κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 
2481/Β`/11.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», 
ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12662
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12363
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12323
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=690&item_id=11630


   

 
 

συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

 Ν4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" 

 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 
(1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 ΠΔ115/2012 «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 

 ΠΔ114/2012 «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 

 ΠΔ113/2012 «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 

 ΠΔ112/2012 «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 

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) 
των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο» 

 ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/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 

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

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



   

 
 

 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 
 

2006 - 2010 

 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 ΠΔ17/1996 «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 ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ82/2010 «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 

 ΠΔ57/2010 «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.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, 
όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

 ΥΑ21017/2009 «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 

 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ--
/31/3.2008 

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων 
Έργων» 31/03/2008 

 ΠΔ162/2007 «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 

 ΠΔ212/2006 «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 

 ΠΔ149/2006 «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 



   

 
 

 

2000 - 2005 

 ΠΔ 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 

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 
1186/Β'/25-8-2003 

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

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

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

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/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 Δημόσιο Έργο», 
ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 
Προ του 2000 

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

 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης 
των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους” 
(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 94/A/13-5-99 

 ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 
11/A/18-1-96) 

 ΠΔ305/1996 «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 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 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 

 ΠΔ397/1994 «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 

 ΠΔ396/1994 «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 

 ΠΔ395/1994 «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 
ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

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

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α 

 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

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

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

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

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

  



   

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 
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