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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση κέντρων των ιστορικών 

οικισμών Σαντομερίου & Πορτών ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ.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’/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 της τέχνης. 

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 Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία 
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1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τίτλος του έργου 

Ανάπλαση κέντρων των ιστορικών οικισμών Σαντομερίου & Πορτών 

 

Στοιχεία Κυρίου του Έργου 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Οδός : Σώσου Ταυρομένεος 50, Κάτω Αχαΐα 

Ταχ.Κωδ. : 25200 

Τηλ. : 26930 25000 

Telefax : 26930 22076 

E-mail : pdtzo1@gmail.com 

 

Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Φ.Α.Υ. 

‘ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ’ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ...................................... 

Fax:..................................... 

 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση νέων έργων ανάπλασης στον κεντρικό πυρήνα των οικισμών Σαντομερίου και 

των Πορτών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με στόχο την ανάδειξη των κέντρων των ιστορικών αυτών οικισμών. Η περιοχή 

παρέμβασης περιλαμβάνει τρεις αυτοτελείς και λειτουργικές ενότητες, και συγκεκριμένα : 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας «Ρούπα» που αποτελεί το σημείο αναφοράς του οικισμού, με το 

κοινόχρηστο μονοπάτι με σκαλοπάτια, που την συνδέει με την εκκλησία (Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών) και το δυτικό τμήμα 

του οικισμού, τα κοινόχρηστα τμήματα των διασταυρώσεων των οδών με τα μονοπάτια και την πλατεία, καθώς και το 

κοινόχρηστο μονοπάτι, βόρεια της εκκλησίας. Η συνολική επιφάνεια των χώρων που διαμορφώνονται είναι 905,30 τ.μ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΕΣ 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση του χώρου εισόδου και του πλατώματος δυτικά του υπάρχοντος κτιρίου του πρώην 

Κοινοτικού Καταστήματος σε συνδυασμό με την αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου και την διαμόρφωση του νέου 

κοινόχρηστου χώρου - πλατείας ανατολικά του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος. Η συνολική επιφάνεια του χώρου που 

διαμορφώνεται είναι 1.255,80 τ.μ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΔΑΛΟΥ 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση μέρους του πλατώματος της οδού εισόδου στον οικισμό και μέρους του μονοπατιού που 

βρίσκεται στη συνέχεια αυτού. Η συνολική επιφάνεια των χώρων που διαμορφώνονται είναι 66,63 τ.μ. 

Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται: 

• Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις μονοπατιών - οδών και πλατειών, και η βελτίωση της βατότητάς τους 

• Η επισκευή - συντήρηση - ανακατασκευή των υπαρχόντων τοιχίων σκυροδέματος, λιθοδομής και ξηρολιθοδομής, ή και η 

κατασκευή νέων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Η φύτευση στους χώρους των πλατειών και πλατωμάτων που διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται 

• Η ρύθμιση της απορροής των ομβρίων από τους χώρους που διαμορφώνονται, προς τους υπάρχοντες αποδέκτες καθώς 

και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, 

όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Ο ηλεκτροφωτισμός των χώρων, η συντήρηση ή αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, και η 

προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης 

• Η τακτοποίηση των επιφανειακών δικτύων (ύδρευσης κλπ Η-Μ εγκαταστάσεων), όπου αυτά διέρχονται από τους χώρους 

που διαμορφώνονται και η πρόβλεψη της 
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Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

 

1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 

2. Τεχνικά έργα - Οικοδομικές εργασίες 

3. Επιστρώσεις  

4. Η/Μ εξοπλισμός 

5. Εργασίες πρασίνου 
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2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι Κανονισμοί με βάση τους οποίου συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να ενημερώνεται ώστε να 

ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

 

 

 

 

 

 

3 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. 

 

 

 

 

 

 

4 ΥΛΙΚΑ 
Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές των Υλικών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Υλικών 

που ενσωματώνονται στο έργο. 

 

 

 

 

 

 

5 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. 
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6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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 που 

εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να συντάξει 

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλει 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. 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Μέτρα 

1 
Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές 

και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003) 

2 

Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 

ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή 

της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003) 

3 

Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 

502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 

σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003) 

4 

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 

αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 

είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003) 

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003) 

6 
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 

396/1994) 

7 
Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν (οδόστρωμα). 

(ΥΑ 503/2003) 

8 
Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 

503/2003) 

9 
Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση 

τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003) 

10 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων μέχρι να 

πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003) 

11 
Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ 

503/2003, ΠΔ 396/1994) 

12 
Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ 

503/2003) 

13 

Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της 

κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 

παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους 

ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό. (ΥΑ 

503/2003) 

14 
Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. (ΥΑ 

503/2003) 

15 

Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή 

ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα 

ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003) 

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ 

Μέτρα 

1 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η 

τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί με 

επιτόπου ερευνητικές τομές. (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 16/1996) 

2 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της τάφρου 

(υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και οι 

παρακείμενες κατασκευές. Τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο 

μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 16/1996) 

3 

Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόμενους πεζούς 

και οχήματα και να τοποθετηθεί σήμανση για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών και προσωρινή 

εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 16/1996) 

4 
Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα 

οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (ΠΔ 1073/1981) 

5 
Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια 

υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό. (ΠΔ 1073/1981) 

6 

Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους 

κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να 

αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται 

υλικά και εργαλεία. (ΠΔ 1073/1981) 

7 

Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και 

υφιστάμενες κατασκευές – εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή. (ΠΔ 1073/1981) 

8 
Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου ότι 

δεν υπάρχει κίνδυνος. (ΠΔ 1073/1981) 

9 
Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο άκρα 

τους. (ΠΔ 1073/1981) 

10 
Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισμός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται 

προβολείς. (ΠΔ 1073/1981) 

11 

Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν τις 

διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιμου βάρους. 

Επίσης τα αδρανή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να χρησιμοποιείται 

το προστατευτικό κάλυμμα της καρότσας. (ΠΔ 1073/1981) 

12 

Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια 

δίκτυα ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν με 

υπερυψωμένες τις καρότσες τους. (ΠΔ 1073/1981) 

13 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα μηχανήματα και οχήματα. 

Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (ΠΔ 1073/1981) 

14 
Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο σε 

καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 μ. (ΠΔ 1073/1981) 

15 
Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο, εφόσον 

το άκρο της διανοιγόμενης τάφρου είναι βάθους μεγαλύτερου των 3,00 μ. (ΠΔ 1073/1981) 

16 
Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρμόδιο πρόσωπο πρέπει να 

καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

17 
Λεπτομερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή 

καταπτώσεις πρανών. (ΠΔ 1073/1981) 

18 
Λεπτομερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά τη διακοπή εργασιών 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ θεομηνία, παγετός). (ΠΔ 1073/1981) 

19 
Λεπτομερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό, ανεξαρτήτως των 

παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. (ΠΔ 1073/1981 

20 
Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το μηχανικό πρέπει να καταγράφονται στο 

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

Μ.Α.Π. 

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ 

Μέτρα 

1 
Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία (μεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας), 

2 

Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε 

διερχόμενους πεζούς και οχήματα και να τοποθετηθεί σήμανση για ενημέρωση των διερχόμενων 

οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΠΔ 16/1996) 

3 
Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια 

οξυγόνου. (ΠΔ 16/1996) 

4 
Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση επικίνδυνων 

ουσιών. (ΠΔ 16/1996) 

5 
Πρέπει να εξασφαλιστεί μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των 

φρεατίων. (ΠΔ 16/1996) 

6 
Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος πάνω από το φρεάτιο 

για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (ΠΔ 16/1996) 

7 
Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται μέσω των σκαλών ή με τη βοήθεια 

ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (ΠΔ 16/1996) 

8 Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισμός. (ΠΔ 16/1996) 

9 
Εξοπλισμός, εργαλεία και καλώδια που χρησιμοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι 

κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (ΠΔ 16/1996) 

10 
Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό 

εργασίας της επιχείρησης. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

11 Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται μετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ημέρα). (ΠΔ 16/1996) 

12 
Η υλοποίηση συστήματος Άδειας Εργασίας αποτελεί μέτρο που συμβάλλει ουσιαστικά στην 

πρόληψη των ατυχημάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

13 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια. 

14 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια 

15 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια. 

16 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας. 

17 
Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι μεγαλύτερη της 

μιας βάρδιας). 

18 
Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο. 

Μ.Α.Π. 

1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ ‘ASBUILT’ 
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο 

των μελετών εφαρμογής και των ‘as built’ σχεδίων του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ως αναφέρονται στα Τμήματα Β-Γ-Δ του ΣΑΥ  

 

(Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με 

την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως 

κατασκευάστηκε.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω Αχαΐα 18 / 12 / 2020 

 Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ. 

  

  

  

Παναγιώτης Τζογαδώρος Σωτηρία Φελούκα 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ4 Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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 (Τα παρακάτω νομοθετήματα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

 

 

 

Π.Δ. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406/Α/29-12-1933) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Περί ασφάλειας εργατών 

και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»  

Γ1/9900/27-11-1974 (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» 

Π.Δ. 17/78 (ΦΕΚ 3/Α/12-1-1978) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας « Περί συμπληρώσεως του από 

22/29.12.1933 Π.Δ/τος «Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»»  

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978) «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίας 

συγκολλήσεων»  

Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Περί μέτρων ασφάλειας κατά 

την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»  

ΥΑ ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589/Β/1980) «Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων 

Έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών»  

ΥΑ ΒΜ5/40239/1980 (ΦΕΚ 6/Β/12-1-1981) «Περί εγκρίσεως Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής Ανακλαστικών 

Επενδυτών Ασφαλείας»  

ΕΗ 3/0/15517/4-5-81 (ΦΕΚ 306/Β/28-51981) «Περί απογραφής, ταξινομήσεως και χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας κλπ. 

Μηχανημάτων 'Έργων (Μ.Ε.)»  

Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α/16-9-1981) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Περί μέτρων ασφάλειας κατά 

την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού»  

ΥΑ ΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121/Β/23-3-1983) Υπουργείο Δημοσίων Έργων «Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 

Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών»  

Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) : «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 

Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»  

Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1983) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Υποχρεώσεις λήψης και 

τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και τα λοιπά ιδιωτικά έργα»  

Υ.Α. 130646/1984 (ΦΕΚ 154/Β/19-3-1984) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ημερολόγιο μέτρων 

ασφαλείας (Η.Μ.Α.)»  

Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Κύρωση της υπ’ αριθμό 62 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που 

έχουν σχέση με αυτήν»  

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων (συμπληρώσεις και τροποποιήσεις Ν. 1768/88 και Ν. 1682/87)»  

Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α/22-8-1986) "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους".  

Π.Δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α/22-4-1987) "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις 

ιόντων του κατά την εργασία, σε συμμόρφωση της οδηγίας 82/605/ΕΟΚ"  

Π.Δ. 315/1987 (ΦΕΚ 149/Α/25-8-1987) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Σύσταση επιτροπών υγιεινής 

και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων» 

Υ.Α. 131325/1987 (ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Σύσταση μεικτών 

επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα»  

Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31/Α/17-2-1988) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Προστασία των εργαζομένων 

που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία», όπως ισχύει με την τροποποίησή του με το Π.Δ. 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α/15-7-

1997)  

Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/21-6-1988) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε., επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τ.Α. για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων»»  



Σελίδα 10 από 17 

 

ΚΥΑ 88555/3293/4-10-1988 (ΦΕΚ 721Β/88) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 

ΟΤΑ» κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89  

Αποφ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) άρθρο 5 παρ. 2 Περίφραξη εργοταξίου  

Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α/2-5-1989) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Υγιεινή και ασφάλεια στα 

υπόγεια τεχνικά έργα»  

Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών 

Έργων»  

ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β/8-3-1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου»  

Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης 

τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»  

Π.Δ. 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/28.11.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 31/90 (11/A) «Επίβλεψη της λειτουργίας, 

χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»  

Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993) (ΦΕΚ 756/Β/28-9-1993) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Κανονισμός 

παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 

μεταλλικών σκαλωσιών»  

Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93 (ΦΕΚ 187/Β/1993) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Συμμόρφωση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 21/12/89 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)»  

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α/18-3-1993) "Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307/1986(ΦΕΚ 135/Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

88/642/ΕΟΚ"  

Απόφ. 31245/22-5-1993 (ΦΕΚ 451/Β/24-6-1993) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων»  

Κ.Υ.Α 8881/3-6-1994 (ΦΕΚ 450/Β`/16.6.1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας "Τροποποίηση της 

ΚΥΑ Β 4373/1205/11-03-1993 (187/Β) για τα μέσα ατομικής προστασίας", σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 

93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ 

Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

με την Οδηγία 89/655/ΕΟ»  

Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ»  

Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

Α+Υ 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»  

Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

90/270/ΕΟΚ».  

Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Προστασία των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 90/394/ΕΟΚ»  

Διορθ. Σφ. 1995 (ΦΕΚ 6/Α`/25.1.1995) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Διορθώσεις σφαλμάτων στα 

Π.Δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)  

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/10-4-1995) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη 

σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»  

Εγκ. 38935/54/95 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτιρίων»  

Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK»  

Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/18-1-1996) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Μέτρα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 29/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»  

Απόφ. 7568 Φ700.1/9-2-1996 (ΦΕΚ 155/Β/13-3-1996) Πυροσβεστική Διάταξη 7 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την 

εκτέλεση θερμών εργασιών»  
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Εγκ. 130297/15-7-1996 Υπουργείο εργασίας «Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 17/96 «Μέτρα 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».  

Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2/57/ΕΟΚ»  

Εγκ. 52206/36/1997 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Οδηγίες σχετικά με το Π.Δ. 305/1996 για την ασφάλεια και την υγεία στα 

εργοτάξια (Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.)»  

Κ.Υ.Α. οικ. Β 5261/190/1997 (ΦΕΚ 113/Β/26.2.1997) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση 

της Β 4373/1205/11-3-93 (187/Β/23-3-93) για τα "Μέσα Ατομικής Προστασίας" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ» 

Εγκ. οικ. 130159/7-5-1997 «Εγκύκλιος εφαρμογής του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»  

Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»  

Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

του Π.Δ. 395/94»  

Εγκ. 130268/27-9-1999 Ανακοίνωση δημοσίευσης Π.Δ. 89/99 «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α)ξ σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου»  

Π.Δ. 34/2000 (ΦΕΚ 241/Α/03-11-2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99»  

Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/01-03-2000) Υπουργεία Εθνικής Παιδείας, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές 

εργασίες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 48/1995»  

Απόφ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου»  

Αποφ. Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/Β/14-3-2001) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά 

τη μελέτη του έργου»  

Αποφ. Αρ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/Β/1-6-2001) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στα στάδια της οριστικής 

μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο»  

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α`/9.10.2001) «Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από 

κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες»  

Απόφ. Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16/Β/14-1-2003) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 

την κατασκευή Δημόσιων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»  

Ν. 2940/6-8-2001 (ΦΕΚ 180/Α/6-8-2001) «Αναπτυξιακά Εισαγωγή της υπεργολαβίας στα δημόσια έργα»  

Απόφ. Δ17α/01/13/ΦΝ.430/02 (ΦΕΚ 267/Β/6-3-2002) Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Όροι και διαδικασία έγκρισης 

κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας»  

Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Κοινωνικός διάλογος για την 

προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 9 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 

1568/1985) 

ΚΥΑ Δ13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος 

Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας 

Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)»  

ΚΥΑ οικ.105085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»  

Εγκ. 27/ΔΕΕΕΠ/208/27/12-9-2003 «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΕ περί των 

αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αφενός της Δ/νουσας Υπηρεσίας Δημοσίου Έργου και αφετέρου της Αναδόχου 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, ως προς τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων σε αυτό»  

Π.Δ. 155/2004 (ΦΕΚ Α’ 121/5-7-2004) «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 

τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
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89/655/ΕΟΚ» (Α’ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»  

Υ.Α. οικ. 10581/1015/2005 (ΦΕΚ 706/Β`/25.5.2005) «Σύστημα εποπτείας της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης»  

ΔΙΠΑΔ/οικ./69/12-02-2007 «Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα 

εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)»  

Υ.Α. Δ14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β`/17.7.2008) «Έγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 

Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008)»  

Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»  

Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β`/14.6.2011) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(Κ.Μ.Λ.Ε.)»  

Εγκ. 27 ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15-10-2012 Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού 

με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο»  

Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012) «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» καταργεί το 31/90»  

Υ.Α. 14867/825/15-05-2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15-05-2014) Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «Απλοποίηση 

διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα Τεχνικά Έργα»  

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

ΥΑ οικ. 48416/2564/18-10-2017 (ΦΕΚ3757/25-10-2017) Απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 9 παρ. 4 Π.Δ. 396/94) 

 

 

1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ  

1.1. Κράνη προστασίας για τη βιομηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιομηχανιών). 

1.2. Ελαφρά προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού (κασκέτα, σκούφοι, δίχτυα (φιλέδες) 

με ή χωρίς γείσο). 

1.3. Προστατευτικά καλύμματα κεφαλιού (σκούφοι, κασκέτα , κουκούλες κλπ., από ύφασμα, από επιχρισμένο ύφασμα 

(μουσαμάς) κλπ.). 

2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΚΟΗΣ  

2.1. Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά.  

2.2. Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού.  

2.3. Ωτοασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της Βιομηχανίας.  

2.4. Ωτοασπίδες με δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας.  

2.5. Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές ενδοεπικοινωνίας.  

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

3.1. Γυαλιά με βραχίονες  

3.2. Γυαλιά - προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο.  

3.3. Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις , υπέρυθρες και ορατές 

ακτινοβολίες.  

3.4 Οθόνες προσώπου.  

3.5. Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που κρατιούνται με το χέρι, που στηρίζονται με στεφάνι στο 

κεφάλι ή που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη).  

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  

4.1. Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκόνες.  

4.2. Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με τροφοδοσία σε αέρα.  

4.3. Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης.  

4.4. Συσκευές και εξοπλισμοί για δύτες.  

4.5. Σκάφανδρα για δύτες.  

5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  

5.1. Γάντια  

5.1.1.Κατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεις, κοψίματα, κραδασμοί κλπ.  

5.1.2.Κατά των χημικών προσβολών. 

5.1.3.Για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερμότητα.  

5.2. Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα.  

5.3. Καλύπτρες δακτύλων.  

5.4. Μανσέτες.  

5.5. Περικάρπια διαφόρων ειδών.  

5.6. Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων  

5.7 Περιχειρίδια δερματεργατών.  

6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΝΗΜΩΝ.  

6.1. Σκαρπίνια ,μποτίνια, χαμηλές μπότες, μπότες ασφάλειας.  

6.2. Υποδήματα με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονίων ή των αγγραφών.  

6.3. Υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού.  

6.4. Υποδήματα και καλύπτρες υποδημάτων με σόλα ανθεκτική στη θερμότητα.  

6.5. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τη θερμότητα.  

6.6. Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από το κρύο.  

6.7. Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία.  

6.8. Υποδήματα μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροφόρα φορτία.  

6.9. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών με ηλεκτρική μόνωση.  

6.10. Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων.  

6.11. Ξυλοπάπουτσα.  

6.12. Επιγονατίδες.  

6.13. Προσαρμόσιμα προστατευτικά μέσα της ράχης του ποδιού.  

6.14. Γκέτες  
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6.15. Αφαιρετές σόλες (κατά της θερμότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης).  

6.16. Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη.  

7. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.  

7.1. Κρέμες προστασίας αλοιφές.  

8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ  

8.1. Γιλέκα ,σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές προσβολές, (διάτρηση, κοψίματα, εκσφενδόνιση λιωμένων 

μετάλλων κλπ.).  

8.2. Γιλέκα σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χημικές προσβολές.  

8.3. Θερμαινόμενα γιλέκα.  

8.4. Σωσίβια. 

8.5. Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ.  

8.6. Ζώνες συγκρότησης του κορμού.  

9. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

9.1. Εξοπλισμός προστασίας από τις πτώσεις  

9.1.1. Εξοπλισμός «αντιπτωτικού τύπου» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση 

του).  

9.1.2. Εξοπλισμός με φρένο «απορρόφησης κινητικής ενέργειας» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

εξαρτήματα για τη χρήση του).  

9.1.3. Συστήματα συγκράτησης του σώματος (εξαρτισμός ασφάλειας).  

9.2. Ενδυμασίες προστασίας  

9.2.1. Ενδυμασίες εργασίας τύπου «ασφάλειας» (δύο κομματιών και φόρμες).  

9.2.2. Ενδυμασίες προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα κλπ.).  

9.2.3. Ενδυμασίες προστασίας από τις χημικές προσβολές.  

9.2.4. Ενδυμασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωμένων μετάλλων και από την υπέρυθρη ακτινοβολία.  

9.2.5. Ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα.  

9.2.6. Ενδυμασίες προστασίας από το ψύχος.  

9.2.7. Ενδυμασίες προστασίας από τη ραδιενεργή μόλυνση.  

9.2.8. Ενδυμασίες προστασίας από τις σκόνες.  

9.2.9. Ενδυμασίες προστασίας από τα αέρια.  

9.2.10. Ενδυμασίες και εξαρτήματα (περιβραχιόνια, γάντια κλπ.), με φθορίζουσα επισήμανση, με αντανάκλαση.  

9.2.11. Κουβέρτες προστασίας. 
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1.1 Απαγορευτικές Πινακίδες 

 

 

1.2 Προειδοποιητικές Πινακίδες 
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1.3 Πινακίδες Υποχρέωσης 
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1.4 Πινακίδες Διάσωσης ή Βοήθειας 

 

 

1.5 Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό 
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