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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα 
αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212

Α
, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζόιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

 
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

 ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα 

θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά). 

 ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν. 

 ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν. 

 ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο  θαη 

ηέρλεο. 

 

ΗΜΔΙΩΗ 
Μεηά ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ, ο αναθεωρημένος ΦΑΤ πρέπει να παραδοθεί ζηον Κύριο ηοσ 
έργοσ.  
 
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο 
πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 
Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο 
κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από 
ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία. 
 
εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 
 

ΠΡΟΟΥΗ 

Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΔΡΓΟ 

Καηεδάθηζε επηθηλδύλσλ εηνηκόξξνπσλ θηηξίσλ θαη απαιινηξησκέλσλ θηηξίσλ γηα δηαλνίμεηο νδώλ. 

ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ 

Καηεδαθίζεηο, άξζε επηθηλδπλόηεηαο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο εηνηκόξξνπσλ θηηξίσλ. 

 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ 

ε πνιπθαηνηθίεο θαη κνλνθαηνηθίεο ζε δηάθνξεο νδνύο ζηνλ Γήκν Παηξέσλ θαη ζηελ πεξηνρή ΟΛΠΑ. 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 

 

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 
 
2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Η ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζύληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιόηεξε θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ 
από ηνλ αλαγλώζηε ηνπ ΦΑΤ. Η ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρύεη ηεο ηερληθήο 
πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
 

ΗΜΔΙΩΗ 
ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, ν πληνληζηήο 
Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ παξνύζα ζύληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ώζηε 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
 

Η Μειέηε αθνξά: 

α) ηελ θαηεδάθηζε επηθηλδύλσο εηνηκόξξνπσλ θηηζκάησλ, δειαδή θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί από ηελ 
επηηξνπή επηθηλδύλσο εηνηκόξξνπσλ νηθνδνκώλ Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηηξνπή ζπλέηαμε πόξηζκα – 
έθζεζε θαη έθξηλε ηελ ύπαξμε ζαθώλ θηλδύλσλ πνπ δηθαηνινγνύλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ νηθνδνκώλ σο 
επηθηλδύλσο εηνηκόξξνπσλ θαη έθξηλε επηβεβιεκέλε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 13/22-
04-1929 πνπ αλαθέξεη όηη ε θαηεδάθηζε απηώλ, απνηειεί ηνλ κνλαδηθό ηξόπν γηα λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη γηα θάζε θηίξην 
ζα ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε από ηελ αξκόδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία, γηα ην αλ ην θηίζκα εκπίπηεη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3028/2003 θαη ρξήδεη ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνύ.  
 
β) ηελ θαηεδάθηζε θηηζκάησλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα νπνία έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα 
θαη θαηεδαθίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαλνηρζνύλ νδνί ή θνηλόρξεζηνη ρώξνη.  
 
γ) ηελ άξζε επηθηλδπλόηεηαο θηηξίσλ ηα νπνία έρνπλ θξηζεί από ηελ ίδηα επηηξνπή σο επηθίλδπλα θηίζκαηα, από 
άπνςε ζηαηηθή θαη δνκηθή θαη πξέπεη λα αξζεί ε επηθηλδπλόηεηα απηώλ κε θαζαηξέζεηο ηνπηθά επηθίλδπλσλ 
ζηνηρείσλ, όπσο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ, καξκάξσλ, ζηεζαίσλ θ.ι.π. 
 
δ) Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη δεκηώλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηεξρνκέλσλ θαη πεξηνίθσλ, κέζσ ζήκαλζεο θαη πεξίθξαμεο ηνπ ρώξνπ, θαζώο  θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 
θαηάιιεισλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ (πιαίζηα ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο, ιακαξίλεο, ζθάθεο θιπ) πνπ ζα 
ζπιιέγνπλ ελδερόκελεο πηώζεηο ζαζξώλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 
εκεηώλεηαη εδώ, όηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ην πόξηζκα ηεο επηηξνπήο 
θαη νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ επηδείμεη αδηαθνξία ή νηθνλνκηθή αδπλακία, ζην λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 
θαηεδάθηζεο ή απνθαηάζηαζεο.  
 
Άιινη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ από ηελ έθζεζε κέηξσλ, ελώ ζε άιια 
θηίζκαηα δελ έρνπλ βξεζεί νη ηδηνθηήηεο.  

 
Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη παξαπάλσ αλαγξαθόκελεο εξγαζίεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο, ν 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη λα εθδώζεη από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πνπ 
απαηηνύληαη θαη πνπ ζα επηηξέπνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη Πνιενδνκηθέο άδεηεο 
θαη γλσκνδνηήζεηο από αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζία Νεσηέξσλ κλεκείσλ θ.α.), άδεηεο από θνηλσθειείο 
επηρεηξήζεηο ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΓΔΤΑΠ θ.α., γλσκνδνηήζεηο από Αξρηηεθηνληθό πκβνύιην, άδεηεο θαηάιεςεο 
πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ, ελεκέξσζε πεξί θαηεδαθίζεσλ ζην αξκόδην αζηπλνκηθό ηκήκα θαη όηη άιιν 
κπνξεί λα ρξεηαζηεί. 
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 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε ζηαηηθώλ κειεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ηθξησκάησλ θαη θεξόλησλ ζηνηρείσλ από ζηδεξνδνθνύο, νη νπνίεο κειέηεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηελ 
Τπεξεζία. 

 Από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ Τπεξεζία αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη θνζηνιόγεζε 
ησλ εξγαζηώλ γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά, όηαλ νινθιεξώλνληαη νη εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ζρεηηθή 
έθζεζε θαη θαηακεξηζκόο δαπάλεο εξγαζηώλ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη κέζσ θηεκαηνινγίνπ, λα 
ππνδεηρζνύλ νη ηδηνθηήηεο ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ αθηλήησλ, κε ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ εύξεζε θαη 
ελεκέξσζε ηνπο, εηδηθά πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ελόο θηηξίνπ. Δπίζεο ν εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη 
ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο ηηκαιθώλ, γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε πιηθώλ εληόο θαη 
εθηόο ηνπ θηηξίνπ. 

 Πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ άξζε επηθηλδπλόηεηαο ζε έλα θηίξην, ζα πξέπεη λα εηδνπνηνύληαη νη 
επηβιέπνληεο ην έξγν θαη ε επηηξνπή αθαλώλ εξγαζηώλ, έηζη ώζηε από θνηλνύ λα επηκεηξνύλ ηηο εξγαζίεο. 

 ηελ θαηεδάθηζε ελόο θηηξίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία θαιέζκαηνο ησλ 
ειεγθηώλ δόκεζεο.  

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηεδάθηζεο ή ηεο άξζεο επηθηλδπλόηεηαο ζε έλα θηίξην, σο 
δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ, λα ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα παξαρζνύλ, όπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 «Τπνρξεώζεηο δηαρεηξηζηώλ ΑΔΚΚ» ηεο Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010. Θα πξέπεη λα 
γίλεηαη ε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζηνλ θάθειν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη λα ππνγξαθζεί ε ζύκβαζε κε ηελ 
πηζηνπνηεκέλε εηαηξία. 
 

 ΗΜΔΙΩΗ 
εκεηώλεηαη εδώ, όηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ην πόξηζκα ηεο επηηξνπήο 
θαη νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ δειώζεη νηθνλνκηθή αδπλακία ζην λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, 
απνθαηάζηαζεο ή άξζεο επηθηλδπλόηεηαο. Άιινη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ 
από ηελ έθζεζε κέηξσλ, ελώ ζε άιια θηίζκαηα δελ έρνπλ βξεζεί νη ηδηνθηήηεο.  

Ασηό ζημαίνει όηι από ηον Ανάδοτο ηοσ έργοσ, πρέπει να δοθεί ζηην Τπηρεζία, αναλσηική επιμέηρηζη 
και κοζηολόγηζη ηων εργαζιών ποσ πρόκειηαι να γίνοσν, προκειμένοσ να ζσνηατθεί ζτεηική έκθεζη 
και καηαμεριζμός δαπάνης εργαζιών ζηοσς ιδιοκηήηες. 

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ζηελ ΔΤ θαη 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη όηη αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα θαη ζην ζρέδην 
αζθαιείαο (ΑΤ). 
 
4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 
Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνύλ πξνέξρνληαη από ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθαζηζηνύλ θαη δελ 
ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο. 

 
ΗΜΔΙΩΗ 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρώλ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
 
5. ΤΛΙΚΑ 
Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ζην Σηκνιόγην ηεο Μειέηεο. 
 

ΗΜΔΙΩΗ 
Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ πνπ 
ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε απεπζείαο παξαπνκπή ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο 
Έξγνπ (ΠΠΔ), όπνπ απηό απαηηείηαη. 
 
ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα ιεθζνύλ ππόςε 
νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
 

ΗΜΔΙΩΗ 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη, ώζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
 
ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο 
Αζθαινύο Δξγαζίαο. 
 
Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 



 5 

 Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ην 
πξνζσπηθό. 

 
ΗΜΔΙΩΗ 

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα ζπληάμεη 
Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ 
πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο Αζθαινύο Δξγαζίαο όζν θαη ηεο Δθηίκεζεο 
Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΙΑ «AS BUILT» 

  
ΗΜΔΙΩΗ 

Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξόλ 

θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 
Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα επέκβαζε ζε απηό, κε ηα 
ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ θάζε θνξά. 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 
 266Β/01. 
-  Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85 
- Ν2224/1994 «Ρύζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο - Αζθάιεηαο θιπ», 

ΦΔΚ 112Α/94 
- Ν1396/1983 «Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά 

ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83 
- N1430/1984 «Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνύο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο 

ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 49Α/84 
- ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε κε 

ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 
157Α/99) 

- ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96 

- ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο 
θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ», ΦΔΚ 260Α/81 

- ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ 
εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 
89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 
(ΦΔΚ 241Α/00) 

- ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο 
εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 
89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94 

- ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 
πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94 

- ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89 
- ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ», ΦΔΚ 193Α/80 
- ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91) 
- ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ» 

ΦΔΚ 20Α/78 
- ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93 
- ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε εξγαδνκέλσλ 

ζε θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο (θξαδαζκνύο), ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 
2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05 

- ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95 

- ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη 
εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα», ΦΔΚ 946/03 

- ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84 
- ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ», ΦΔΚ 756Β/93 
- ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα 

ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκόζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00 
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- ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 266Β/01 
- ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκόζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 

- ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03 

- ΔΓΚ27/ΓΙΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (ΔΤ) ησλ δεκνπξαηνύκελσλ έξγσλ, άξζξνπ 
ζρεηηθνύ κε ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012 

- ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεώξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο», 27/03/2012 
- ΔΓΚ6/ΓΙΠΑΓ/νηθ/215 «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπόλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ» 

31/03/2008. 
- Κ.Γ.Π. 316/2006 

Δ.Δ. Παξ. 111(1) 
Αξ. 4124, 28.7.2006  
01 ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΙΑΝΣΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
ΣΟΤ 2006 

- ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ: νηθ. 31245/93 
πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ (ΦΔΚ 451/Β/24-6-93) 

- ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 318 
Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη κε ηελ εθηέιεζε 

θαηεδαθηζηηθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην από θηίξηα, 
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζώο επίζεο θαη κε εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηθάιπςεο θαη 
εγθιεηζκνύ ακηάληνπ ή/θαη πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην.  

- ΚΑΝΟΝΙΜO ΓΙΑ ΚΑΣΔ∆ΑΦΙΔΙ ΚΣΙΡΙΩΝ όπσο ΙΥΤΔΙ ΑΠΟ 25-6-95 Δγθύθιηνο ΤΠΔΥΩ∆Δ αξηζµ.  
54/38935/210.95 

 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ   

  
Δξγαζίεο κε εηδηθνύο θηλδύλνπο.     

Πξνθαηαξηηθέο δηαδηθαζίεο (γεληθόο έιεγρνο θηηξίνπ,   

έιεγρνο παξνρώλ, έιεγρνο ύπαξμεο θαηαζθεπώλ  

από ακίαλην, επηθίλδπλσλ παινπηλάθσλ θιπ.) 

Μειέηε θαηεδάθηζεο, επίβιεςε θαηεδάθηζεο.  
Γεληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα     

Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ, θνηλνύ θαη γεηηνληθώλ θηηξίσλ 

Πξόζζεηα  κέηξα  γηα  θαηεδαθίζεηο κε  ηα ρέξηα, κε κεραληθά κέζα θαη  κε εθξεθηηθά. 

Καηεδαθίζεηο-Απνμειώζεηο κε θιόγα αεξίνπ. 

Απνκάθξπλζε δεμακελώλ - δνρείσλ εύθιεθησλ  ή ηνμηθώλ νπζηώλ ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ 

ακίαλην. 

Οκαδηθέο θαηεδαθίζεηο - Άξζε εξεηπίσλ. 

Απαηηήζεηο γηα θαηεδαθίζεηο  εηδηθώλ έξγσλ  ή ζηνηρείσλ έξγσλ (έξγσλ εμ  νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ή 

πξνεληεηακέλνπ, έξγσλ  θεξνκέλσλ ππό κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαη ζνισηώλ  ή αςηδσηώλ θαηαζθεπώλ). 

Απαηηήζεηο γηα ηα ζηαζεξά κεηαιιηθά ηθξηώκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηεδαθίζεηο κε εξγαιεία ρεηξόο 

θαηαθόξπθσλ ζηνηρείσλ  πάλσ ησλ ηεζζάξσλ (4.00) κ., εζσηεξηθώλ ηνίρσλ κεγάινπ πάρνπο θαη ύςνπο, δνθώλ 

αλεμαξηήησο ύςνπο. 

Απαηηήζεηο  γηα θαηεδαθίζεηο  κε  κεραληθά  κέζα (επηκειήο απόθιεζε ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο , πξνζηαζία εθ 

ηεο θαηαπηώζεσο ). 

Υξήζε Αηνκηθώλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ ) (πξνζηαζία θξαλίνπ ,πνδηώλ, καηηώλ, ρεξηώλ  θ.ι.π). 

Πξνζηαηεπηηθό πξνζηέγαζκα (ζθάθε). 

Δηδηθά κέηξα αζθάιεηαο ζε θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ ή θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ εύζξππηα κνλσηηθά πιηθά από 

ακίαλην. 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙI) 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ. 31245 /93(αξ.2.1,11) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-25) θαη ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ.2.2) 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ.2.2) 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245 /93(αξ. 3) 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245 (αξ.5,6,7)   Ν 495/76 (αξ.1,4,7,14)  

  ΠΓ 413/77  

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245 /93(αξ. 8 ) 

ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ. 9) 
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ΤΑ αξ.πξση. νηθ.31245/93(αξ.10) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.26-30) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 31,32) 

ΠΓ  778/80 (αξ. 13) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 33) 

ΠΓ  396/94 (αξ.9, § 4 , παξ. ΙΙΙ) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.102-108) 

Ν 1430/84 (αξ.16,18) 

ΠΓ 778/80 (αξ. 11) 

ΠΓ 70α/1988 (αξ.14, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 8 ηνπ  

ΠΓ 175/1997)  

ΚΤΑ 8243/1113/1991,  αξ.7) Γ.Π. 316/2006 

 

 

 

 

    
       σνηάτθηκε 
 

  
   
Δλέγτθηκε 
 

 
 
 

    Θεωρήθηκε  
 

                    Οηθνλόκνπ Γεκήηξεο   Ο Σκεκαηάξρεο     Η Γηεπζύληξηα 

                    Πνιηηηθόο Μεραληθόο   Κηηξηαθώλ Έξγσλ     Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Η/Μ 

       

       

                       Νηθνιάνπ Γεκήηξεο     Διέλε Αιεμνπνύινπ 

                      Πνιηηηθόο  Μεραληθόο      Αγξ. Σνπ. Μερ/θνο κε β.Α’ 
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