
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΕΡΓΟ: Ανέyερση δημοτικού σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για
την στέγαση Του νηπιαγωγείου Βάρης ν.Σύρου (υποέργο διαμόρψωσης
οικοπέδου)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΒΑΚΟΝΔΙΟ! ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
o παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμψωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδια
γραψές για ασψάλεια και υγεία που Πρέπει να εψαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργο
τάξια σε συμμόρψωση μετην 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 αψορούν στην Υγιεινή, Υγεία και Ασψάλεια

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αψορούν στην Ασψάλεια για τα τε
χνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).

. Σε προδιαγραψές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο.

. Σε προδιαγραψές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.

. Στην καλή πρακτική, σύμψωνα 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 ιδιοκτή
τες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ.
ο ΦΑΥ Περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασψαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς
και για εργασίες μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε ψορά που κρίνε
ται απαραίτητο από τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία.
Σημειώνεται ότι η εψαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασψάλεια και Υγεία των εργα
ζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασψάλειας και Υγείας στην Εργα
σίατου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ flΕΡΙΓΡΑΦΗ
H τεχνική περιγραψή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταν
νόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραψή δεν υποκαθιστά και δεν
υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου.
Η παρούσα μελέτη αψορά στην εκτέλεση των εξής εργασιών:
. Γενικές εκσκαψές για την διαμόρψωση του ακινήτου.
. Κατασκευή τοιχίων υποστήριξης των πρανών.
. Κατασκευή κλίμακας που οδηγεί σε υπάρχουσα λιθόστρωτη κλιμακωτή οδό στην οποία
έχει πρόσωπο το νέο σχολικό συγκρότημα.
. Κατασκευή χώρου αναμονής και Προστασίας από τις καιρικές συνθήκες των μικρών
μαθητών.

. Καθαίρεση του υπάρχοντος οικίσκου πόσιμου νερού και κατασκευή νέου, προκειμένου
να είναι δυνατή η πλήρη εκμετάλλευση του χώρου.

. Ασψαλτόστρωση του χώρου Προκειμένου να προσεγγίζει το λεωψορείο και σι συνοδοί
των μικρών μαθητών.

. Δημιουργία πέντε (5) θέσεων στάθμευσης εντός του ακινήτου με μία εξ αυτών για
χρήση από Α.Μ.Ε.Α.
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. Κατασκευή πεζοδρομίων μπροστά και απέναντι από Τον χώρο.

. Ηλεκτροψωτισμός του χώρου.

. Φυτεύσεις.

. τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

. Κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

. Οριζόντια και κατακόρυψη σήμανση.
Η όλη διαμόρψωση μελετήθηκε με σκοπό να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο. Τα
υλικά επιλέχθηκαν με κριτήριο τη λειτουργικότητα, την αρχιτεκτονική συνοχή, την ποιότητα και
την εύκολη συντήρηση τους. Σημαντικό κριτήριο επιλογής των υλικών ήταν επίσης να είναι
ψιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και να εξασφαλίζουν υψηλή αισθητική για τους κύριους
χρήστες. Οι κατασκευαστικές λύσεις που εψαρμόστηκαν είχαν σκοπό και την οικονομία στο
έργο.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΜΠΙ ΒΑΡΗΣ - ΣΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ MANNA - ΒΑΡΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των
εργασιών, ο Συντονιστής Ασψάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οψείλει 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. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
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.
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5. ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που Πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο Πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ανα ε
ρόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπεινα ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραψές Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας
Παραπομπή στο Πρόγραμμα Ποιότητας’Εργου (ΠΠΕ).

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΓΙΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να
ληψθούν υπόψη σι επισημάνσεις που αναψέρονται παρακάτω.

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 παρατι ενται σι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασί
ας 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 Ασψάλειας του συνεργείου που Θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασί
ες οφείλει να συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργο
Miii ιοιι Ο επικεψαλής ται’ συνεργείου πρέπει να λάβει ιιπόιΙιη ται’ τα περιεχόι ιενα τόσα της
Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας άσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Ερμούπολη .21.4,1 2021... Ερμούπολη~21 Ερμούπολη
Ο Συντάξα~ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟJ6’~ΜΕΝΟΣ
-~ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣΔ/ΝΣ Σ /

.‘ΒΑΚ’ ~L ΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΣΙΩΝ
foAm ~‘~- t~Τι~

Βακ.νδιος Ιωάννης
Πολιτικών’Εργων Υποδομής Τ.Ε.

Δαυίδ α δ μητρίου
Ελένη Σαμουτζάκη Πολ ικ ς Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ ιιΑS BUILT»
Ο Συντονιστής Ασψαλείας Κατά την εκτέλεση Του έργου οψείλει να συμπεριλάβει στο παρόν κε
ψάλαιο TOO ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εψαρμογής και των as built σχεδίων του έργου.
AS BUILT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. To μητρώο επεμβάσεων στο έργο
πρέπεινα ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, μετα στοιχεία που Θα προκύ
πτουν κάθε ψορά.

. Η περίψραξη τα κιγκλιδώματα και σι χειρολισθήρες Θα Πρέπει να ελέγχεται τουλάχι
στον Ι ψορά τον χρόνο και μακροσκοπικά κάθε μήνα.

. Οι επιψάνειες των βαθμίδων πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Ομοίως τα πεζοδρόμια σι πλακοστρώσεις και οι ράμπες.

. Οι οχετοί, οι εσχάρες και τα ψρεάτια πρέπει να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται

. τουλάχιστον μία ή δύο ψορές το χρόνο και σίγουρα μετά από κάθε έντονο καιρικό ψαι
νόμενο

. Η κατάσταση του οδοστρώματος Θα Πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία ψορά ανά
έτος

. για τον εντοπισμό αστοχιών, ρωγμών, αυλακώσεων κτλ.

. Η διαγράμμιση Θα πρέπεινα ανανεώνεταιτουλάχιστον Ι ψορά κάθε χρόνο.

. Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις πρέπει να αποκαθίστανται άμε
σα από τον συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο που σε κάθε περίπτωση θα περι
λαμβάνει

αδεισύχο εγκαταστάτη για την προκείμενη Η/Μ εγκατάσταση.
. Οι τοίχοι αντιστήριξης να ελέγχονται τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2011 -2020

. Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Πε
μιΕχυμένου ιι~ς 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 A1) Διαιάξεις για ιιιν άυκιμJι~ κιιΟιικόνιων ιαιμυύ ι.μ
γασίας.

. Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου δια
σποράς του κορωνοϊσύ CΟνID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχεφηματικότητας
και τη διασψάλιση της σμαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ
68/Α’/20.03.2020

. Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 — ‘Εκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊσύ CΟνID-19.

. Υ.Α.Δ22/4193/2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ),
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΕργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/Β’ 13.12.20 19

. οικ.742851176/Φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’
519 6-3-2013) απόψασης του Υψυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταψορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες,
ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (A’ 198) και αντι-
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στοίχιση των υψισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμψωνα με το π.δ. 22/1976 (A’ 6) ή
το π.δ. 31/1990 (A’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εψαρμογή του προεδρικού αυτού
διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β’/20.7.2018

. Τροποποίηση της υπουργικής απόψασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδικός Κατάλογος ιατρών
του άρθρου 16 παρ. 2 του ιιΚώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασψάλεια των εργαζο
μένων)) (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του
Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασψάλεια των εργαζομένων)) (ΦεΚ A’ 84) όπως αυτό
συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 3398/Β’/10.8.2018

. Υ.Α.οικ.74285/176/ψ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η)’(Β”519 6-3-2013) απόψασης του Υψυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταψορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και
ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα νου χειρισμού σύμψωνα με το π.δ. 113/2012 (198/A)
και αντιστοίχιση των υψιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976
(6/A) ήτο π.δ. 31/1990 (11/A) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εψαρμογή του προεδρικού
αυτού διατάγματος)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

. Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλε
κτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασψάλειας και διαδικασία ανάθεσης κα
θηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β’/25.6.2018

• 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 καιτου
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/Β724.5.2018

. 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 εργαζο
μένων)> (ΦΕΚ 84/A) 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 «Ηλε
κτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης κα
θηκόντων 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»
(135 A’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρψωση μετην οδηγία 2017/164/ΕΕ
της Επιτροπής (ΕΕ 127/1.2.2017), 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 A’ 168/6-11-2017»

. 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

. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (B’ 318) κοινής υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης καιλειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
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με την εκτέλεση κατεδαψιστικών έργων και εργασιών αψαίρεσης 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.S.2017

• Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόψασης
υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β’/21.2.1989) «Κανονισμοίγιατηνπαραγωγή, αποθή
κευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 1628/Β’/16.5.2017

• Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Οροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυ
κλοψορίας που αψορούν τα Μηχανήματα’Εργων (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)’ (B’ 519 6-3-2013) απόψασης του Υψυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταψορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έρ
γου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμψωνα με το
Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υψισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμ
ψωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/ό) ~ τθ Π.δ. 31/1990 (Α’/ΙΙ) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’
εψαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ
2481/B 711.8.2016
Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροψοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»>,
ΦΕΚ 2458/Β’/10.8.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευ

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2όης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρ
μόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προ
στασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσψαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ
1426/Β’/20.5.2016
Ν4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις’Εργων, 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 Ασψάλειας και Υγείας
στην εργασία στα τεχνικά έργα»
ΠΔΙΙS/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότη
τες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογι
κών εγκαιαυ ιάυεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) ιου χειρισμού και ιης ειιιιήρη
σης 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 ψυσικά
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12
ΠΔΙΙ4/2012 «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 ζε
στού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής από ψυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12
ΠΔΙΙ3/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρι
σμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανη
μάιων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋπο
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θέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά Πρόσωπα
και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12

. ΠΔΙΙ2/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευ ής υδραυλικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από ψυσικά
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»

ο ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ενταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων,
άρθρου σχετικού μετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια»
15/10/2012

. ΕΓΚΙΟ2ΟΙ/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 καιλοιπές δια
τάξεις)>, ΦΕΚ 249Α/11

. ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών καιλατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ»>, ΦΕΚ
1227 Β/ΙΙ

. ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονταιγια
την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 4208/ΙΙ

2006 - 2010
. Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο

μένων», ΦΕΚ 84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των ερ
γαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 καιτο ΠΔΙ7/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ ΙΙΑ/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔΙS9/1999 (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/Ι0

. ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου «σχετικά μετα μηχανήμαια και ιην ιροιιοJιοί
ηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ8Ι/2011, ΦΕΚ 197Α/10

. ΥΑ2ΙΟΙ7/2009 «Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με
τις εργασίες κατεδάψισης και αψαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργα
σίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμία
ντο», ΦΕΚ 1287Β/09

ο Εγκ. 6/2008 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασψάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
καιτην κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑν) των Δημοσίων’Εργων»
ΦΕΚ--/31/3.2008

ο ΕΓΚό/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά μετην εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων
‘Εργων» 31/03/2008
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. ΠΔΙό2/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημι
κούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, Κατά Τροποποίηση ΤΟU πδ.
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 συμμόρψωση μετην 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 Κοι
νοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06

. ΠΔ149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αψορά την έκθεση των
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρ
μόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06

2000 - 2005

. ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας καιασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση ερ
γαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από ψυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμ
μόρφωση μετην Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05

. ΚΥΛ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ
1186/8725-8-2003

. ΥΑ 502/2003 «Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραψής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών’Εργων
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 Ι6Β/03

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατάτη μελέτη του έργου», ΦΕΚ
2668/01

. ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φα
κέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο
στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο’Εργο», ΦΕΚ
686Β/01

ο ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου ‘Εργου», ΦΕΚ 117GB/ΟΟ

Προ του 2000
. Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε

με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοψορίας», ΦΕΚ SΟΑ/99
. Ι ΙΔ 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 τροποποί
ηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθε
νται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους’ (135/A)
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦΕΚ 94/Α/13-5-99

ο ΠΔ 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ
11/Α/18-1-96)

. ΠΔ3Ο5/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασψάλειας και υγείας που πρέπει να εψαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ
212Α/96

. ΠΔΙΟS/1995 «Ελάχιστες προδιαγραψές για τη σήμανση ασψάλειας ή/και υγείας στην εργα
σία σε συμμόρψωση μετην οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
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• Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής —

Ασψάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε μετην ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίη
ση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρη
τές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 21508/94

. ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραψές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακί
νηση ψορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσψυϊκή χώρα των εργα
ζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραψές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργα
ζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρψωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94

. ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλι
σμού Εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση μετην οδη
γία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ>), ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε μετα ΠΔ89/1999
(ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔΙ5S/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).

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

. ΚΥΑΙ644Ο/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ
7568/93

. ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ ΙΟ6Α/89

. ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημι
κούς παράγοντες κατάτη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε με
το ΠΔΙ2/2012, ΦΕΚ 19Α

. Ν 1568/85 «Υγιεινή και ασψάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985

. Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αψοράτις δια
τάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση
με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84

. ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασψάλειας», ΦΕΚ 1548/84

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

. ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασψαλείας κατάτην εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδο
μών και πάσης ψύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81
ΠΔ778/1980 «Πεμί ιων μέιμων αυψαλε1α~ κιιιά ιιμι εκιέλεσιν υικυδυμικών εμγ”υιών»,
ΦΕΚ 193Α/80

. ΠΔ9S/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συ
γκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78

.
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ΓΙΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ
Γεωιιετοικό σγήυα Σπυασία

Θ

Δ

—

Σήματα απαγόρευσης

Σήματα υπο ρέωσης

Σημστα πρσε δοπ&ησης

Σήματα διάσωσηςή βοήθειας

Σήματα πουσφορούν το πυροσβεστικά υλικά ή εξοπλισμό

Σήματα
απαγόρευσης :~4~

Απογορώετοι Απαγοοώ!τοι Μτογορώεtοι Αrογαριύεται
το ώz~ισμο η χρήση γυμνής η διέλευση mζών η κατόσ$εση

φλόγος.τοιτο μΖνwό
~0

@“ Φ
Μη πόmμο νtρό Μmγοοεύrτοι Αογορεύσοι Μη ~i

η εσοδος στους η δ~έλwση στο
μη έχοντrς σχήμα-το
ε&~ή άδz~σ δoάησηςφορτών

~2~σης Θ
ΥποχρΞ~π~ή ~τοχριωτική Υσ χρqjτ~ή Υσχρεo-~ή Υποχρwiτ ~‘ή

‘. σστσσb των προστασσ ταυ τσαστοσ½ Των -ρασ~οσίο των τροσσσΊοτων
ματιών «φολιού ουτ’ών σνοντυσ,ών ταδ.ών

oδ..ν

iι~~ !
Υοχριωτ”ςή Υτσχρωτι~ή Υπoχρzωτ~κή Υπαχρεωτxή Yroxp !1JΙΚή Γεν~κή

προστοσσ Των ραστοσ~ του πρσοτασ~σ Του ατομι~ή ττροστοσb δέβοση γ~ υοχρέωη
χεριών σώματος ιροσώιταυ όrnτ”ττώσεων εζουc
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Ε3~λrκ~zς ~λε; Εκοη~r d υλες α-~nές ύλες Δ DΒρε dς ύλες Ρ051ενΞ#γά υλι’~ό
.~o J4η I

3m o~ρo~ο

ΑιιJραύμτΨD CχήματO Κίνδυνoς
φooήo δoκr~ησης ηλεκτρo—ληξ½;

Σήματα
προειδοποίησης

φαρά~ν

Σήματα 4ι ‚~ι 4’
διόσιυσηςή !
βοήθειας 6;

Πρώτ ~ ή Φορώ Sέλαμoς Πλύση ματιών ηλέφ’Jναγι~
καταονισμαύ δ;ά~ώτη *α
ασφαλώς —ρώτες βοήθε~ες

Ότ~ν πρέπ’ι να δύίoι~” ηνκστsύθιwση π~ν τρίπει να ~κ’~’oυΘ oεηι~ γk: ν~ φ~σoυμ~
α2 μέoσ βoή9fκςή 5ώx~η; τάτ σνόoνo~χ2 ή~rn otnδιι&ζ2wJ νέ4oγ; μ~ n

πoρ~κάw ~oτ~ κmύ9υν~~ς

...,

r~,ώς .λδ~νoς Κ~ι5υνας
000·0Τήμ00ς

Σήματα που . -
αφορούν το
πυροσβεστικά
υλικό ή
εξοπλισμό

ΙυμυυΒw”ιιή Σι’ύλtj Πυ~ιυυβwιήo~’ Τιιλέφων~έ γκ’ ‘ιιι
μόνι&α κατσπολέρηση

πυρ*αγΥών

0ν πρέπιi ν~ &bL’μΙ rnΥΚΠύ9’Jν~) Π~Ι’ Π~~ΠΕ Υ 3Χa4Oυ9ήαDUμΕ yo ν~ ;τά”wιε
xoνmιρ~ήιrn~κ~ εb~τ&τμό τόπ ;ιn,b7oιχ~ αήμ2ίo mινά,έζoιnσι oνΜoνσμε 0

Π2ρ3Ρ~ΤΤ” ήΔOΤO Κσ7ΈΙ~9υΥσ7~

+4+4~
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