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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο παρϊν ΦΑΤ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ για αςφάλεια και υγεία που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά 
εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποςκοπεί 
ςτθν πρόλθψθ των κινδφνων κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακϋ όλθ τθ 
διάρκεια ηωισ του ζργου 
Οι προβλζψεισ του παρόντοσ ΦΑΤ ςτθρίηονται: 

 τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Τγιεινι, Τγεία και Αςφάλεια 
των εργαηομζνων γενικά, αλλά και Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Αςφάλεια για τα 
τεχνικά ζργα και τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε αυτά). 

 ε προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ που πρόκειται να ενςωματωκεί ςτο ζργο. 

 ε προδιαγραφζσ υλικϊν που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

 τθν καλι πρακτικι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των διεκνϊν προτφπων, τθσ εμπειρίασ και 
τζχνθσ. 

ΗΜΕΙΩΗ: Μετά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ο ανακεωρθμζνοσ ΦΑΤ πρζπει να παραδοκεί ςτον 
Κφριο του ζργου. θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ διαχωριςμοφ του ζργου ςε επιμζρουσ 
ιδιοκτιτεσ, κάκε ιδιοκτιτθσ πρζπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΤ. 
Ο ΦΑΤ περιζχει χριςιμα ςτοιχεία για τθν αςφαλι λειτουργία και ςυντιρθςθ του ζργου κακϊσ 
και για εργαςίεσ μετατροπισ του. υνεπϊσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κάκε φορά που 
κρίνεται απαραίτθτο από τουσ εμπλεκόμενουσ και να ενθμερϊνεται εφόςον προκφπτουν 
ςτοιχεία. 
θμειϊνεται ότι θ εφαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τθν Αςφάλεια και Τγεία των 
εργαηομζνων ελζγχεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν 
Εργαςία του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (.Ε.Π.Ε.). 
ΠΡΟΟΧΗ: Ο παρϊν ΦΑΤ ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία.  

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνικι περιγραφι που ακολουκεί είναι ςφντομθ και παρατίκεται για τθν ευκολότερθ 
καταννόθςθ του ζργου από τον αναγνϊςτθ του ΑΤ. Η τεχνικι περιγραφι δεν υποκακιςτά και 
δεν υπεριςχφει τθσ τεχνικισ περιγραφισ κάκε επιμζρουσ μελζτθσ του ζργου.  
ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΗΗ:Με την παροφςα μελζτη προβλζπονται εργαςίεσ καταςκευήσ, 

διαμόρφωςησ και βελτίωςησ χώρων κοιμητηρίων ςτην κοινότητα  Περιθωρίου.  

υγκεκριμζνα προβλζπονται εργαςίεσ χωματουργικών και τεχνικών ζργων οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν την καταςκευή τοιχίων αντιςτήριξησ ςε διάφορεσ θζςεισ περιμετρικά τησ  

εςωτερικήσ οδοφ πρόςβαςησ ςτουσ ταφώνεσ, καθώσ και ςτην νοτιοανατολική πλευρά τησ 

εξωτερικήσ περίφραξησ των κοιμητηρίων. 

Ακόμα προβλζπεται η καταςκευή οςτεοθυρίδων για την  ανακομιδή οςτών προκειμζνου να 

ελευθερωθεί χώροσ για μελλοντικζσ ταφζσ. 

ΠΡΟΒΑΗ   ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΡΟΜΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΤ:  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ,ΚΑΣΩ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:  ΔΗΜΟ ΚΑΣΩ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 
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ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ που ακολουκιςουν τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ κατά τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν, ο υντονιςτισ Αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου οφείλει να ενθμερϊςει τθν 
παροφςα ςφντομθ τεχνικι περιγραφι, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα πραγματικά δεδομζνα. 
 

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οι Κανονιςμοί με βάςθ του οποίουσ ςυντάχκθκε θ μελζτθ αναφζρονται παρακάτω. 
ΕΣΕΠ & ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 
ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ τροποποιιςεων τθσ μελζτθσ ο κατάλογοσ των Κανονιςμϊν πρζπει να 
ενθμερϊνεται, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα πραγματικά δεδομζνα. 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕ 

Οι παραδοχζσ που ακολουκοφν προζρχονται από τθ μελζτθ. Οι παραδοχζσ δεν υποκακιςτοφν 
και δεν υπεριςχφουν των αντίςτοιχων τθσ μελζτθσ. 
………………………… 
……………………….. 
ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ τροποποιιςεων τθσ μελζτθσ, ο κατάλογοσ των παραδοχϊν πρζπει να 
ενθμερϊνεται, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτα πραγματικά δεδομζνα. 

5. ΤΛΙΚΑ 

Σα υλικά που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Τλικϊν. 
………………………… 
……………………….. 
ΗΜΕΙΩΗ: Σο παρόν κεφάλαιο του ΦΑΤ πρζπει να ενθμερϊνεται, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ Τλικϊν που ενςωματϊνονται ςτο ζργο. Ιδιαίτερα χριςιμθ κρίνεται θ απευκείασ 
παραπομπι ςτο Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (ΠΠΕ). 

6. ΧΡΗΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και μελλοντικζσ επεμβάςεισ ςτο ζργο κρίνεται χριςιμο να 
λθφκοφν υπόψθ οι επιςθμάνςεισ που αναφζρονται παρακάτω. 
………………………… 
……………………….. 
ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ τροποποιιςεων τθσ μελζτθσ, οι παρακάτω επιςθμάνςεισ πρζπει να 
ενθμερϊνονται, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτα πραγματικά δεδομζνα. 
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7. ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

ε ειδικό παράρτθμα ςτο τζλοσ αυτοφ του τεφχουσ παρατίκενται οι Οδθγίεσ Αςφαλοφσ 
Εργαςίασ ςε πινακοποιθμζνθ μορφι για εφκολθ ανάγνωςθ και αναηιτθςθ. Οι οδθγίεσ αφοροφν 
ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, μετατροπισ,  που αναμζνονται, κατά τθ διάρκεια ηωισ 
του ζργου. 
Κάκε Οδθγία Αςφαλοφσ Εργαςίασ περιζχει: 

 Περιγραφι των προτεινόμενων μζτρων προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων 

 Αναφορά των απαραίτθτων Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
από το προςωπικό  

 
ΗΜΕΙΩΗ: Ο Σεχνικόσ Αςφάλειασ του ςυνεργείου που κα εκτελζςει τισ ςυγκεκριμζνεσ 
εργαςίεσ οφείλει να ςυντάξει Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου και να τθν υποβάλλει ςτον 
εργοδότθ του. Ο επικεφαλισ του ςυνεργείου πρζπει να λάβει υπόψθ του τα περιεχόμενα τόςο 
τθσ Οδθγίασ Αςφαλοφσ Εργαςίασ όςο και τθσ Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 

Ο υντονιςτισ Αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου οφείλει να ςυμπεριλάβει ςτο 
παρόνκεφάλαιο του ΦΑΤ κατάλογο των μελετϊν εφαρμογισ και των "as built" ςχεδίων του 
ζργου. 
AS BUILT   
………………………… 
……………………….. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ 

Παρακάτω παρουςιάηεται το μθτρϊο επεμβάςεων ςτο ζργο. Σο μθτρϊο επεμβάςεων ςτο ζργο 
πρζπει να ενθμερϊνεται μετά από κάκε νζα επζμβαςθ ςε αυτό, με τα ςτοιχεία που κα 
προκφπτουν κάκε φορά. 
………………………… 
……………………….. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

2011 - 2020 

 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογι του άρκρου δζκατου τρίτου τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ 
Περιεχομζνου τθσ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεισ για τθν άςκθςθ κακθκόντων ιατροφ 
εργαςίασ, ΦΕΚ--/23.3.2020 

 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ 
και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ΦΕΚ 
68/Α’/20.03.2020 

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Ζκτακτα και προςωρινά μζτρα ςτθν αγορά εργαςίασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, ΦΕΚ--
/12.03.2020 

 Τ.Α.Δ22/4193/2019  Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), 
με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ, ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019 

 Τ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Σροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ τθσ οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ 

(Β’ 519 6-3-2013) απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων «Κατάταξθ των μθχανθμάτων ζργου ςε ειδικότθτεσ και ομάδεσ, 

ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του χειριςμοφ ςφμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και 

αντιςτοίχιςθ των υφιςταμζνων αδειϊν που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 

6) ι το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τισ άδειεσ που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του προεδρικοφ 

αυτοφ διατάγματοσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

 Τ.Α.41320/1885/2018 Σροποποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1592/58/13.1.2017 

«Ειδικόσ Κατάλογοσ ιατρϊν του άρκρου 16 παρ. 2 του «Κϊδικα Νόμων για τθν Τγεία και τθν 

Αςφάλεια των εργαηομζνων» (Κ.Ν.Τ.Α.Ε.), που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 

3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 

(ΦΕΚ Αϋ 84) όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει», ΦΕΚ 3398/Β`/10.8.2018 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2542&item_id=13102
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13113
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 Τ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Σροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ τθσ οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 

(Η)ϋ(Βϋϋ519 6-3-2013) απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Κατάταξθ των μθχανθμάτων ζργου ςε ειδικότθτεσ 

και ομάδεσ, ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του χειριςμοφ ςφμφωνα με το π.δ. 113/2012 

(198/Α) και αντιςτοίχιςθ των υφιςτάμενων αδειϊν που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με το π.δ. 

22/1976 (6/Α) ι το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τισ άδειεσ που εκδίδονται κατ εφαρμογι του 

προεδρικοφ αυτοφ διατάγματοσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 Τ.Α.32126/1463/2018 Σροποποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονικι Βάςθ καταχϊριςθσ δεδομζνων Σεχνικϊν Αςφάλειασ και διαδικαςία 
ανάκεςθσ κακθκόντων Σεχνικοφ Αςφαλείασ μζςω ΟΠ-ΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

 Τ.Α.111/2017/2018  Σροποποίθςθ-υμπλιρωςθ τθσ αρικμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Βϋ/6.9.2010) κοινι υπουργικι απόφαςθ ςχετικά με τον κακοριςμό μζτρων ελζγχου 
και κυρϊςεων για τθν εκτζλεςθ του αρικμ. 1272/2008/ΕΚ κανονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και Κατάργθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 265/2002, 
(ΦΕΚ 1214/Βϋ/19.9.2002) ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία 
επικίνδυνων παραςκευαςμάτων και τθσ αρικμ. 378/1994 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
(ΦΕΚ 705/Βϋ/20.9.1994) ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ, ςυςκευαςία και 
επικίνδυνων ουςιϊν, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

 Τ.Α.25049/1253/2018  Κφρωςθ του ειδικοφ καταλόγου Ιατρϊν του άρκρου 16 παρ.2 του 
«Κϊδικα Νόμων για τθν Τγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων» (Κ.Ν.Τ.Α.Ε), που 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία 
και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ 84/Α) όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, 
ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

 Τ.Α.16974/758/2018 Σροποποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονικι Βάςθ καταχϊριςθσ δεδομζνων Σεχνικϊν Αςφάλειασ και διαδικαςία 
ανάκεςθσ κακθκόντων Σεχνικοφ Αςφαλείασ μζςω ΟΠ-ΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

 Π.Δ.82/2018  Σροποποίθςθ του π.δ. 307/1986 «Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων 
που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ» 
(135 Αϋ) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2017/164/EE 
τθσ Επιτροπισ (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 Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

 Τ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονικι βάςθ καταχϊριςθσ δεδομζνων Σεχνικϊν Αςφάλειασ και 
διαδικαςία ανάκεςθσ κακθκόντων Σεχνικοφ Αςφαλείασ μζςω ΟΠ-ΕΠΕ, ΦΕΚ 
3952/Β`/10.11.2017 

 Τ.Α. ΔΝγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μθτρϊου Ζργου, ΦΕΚ 
1956/Βϋ/7.6.2017 

 Τ.Α.1865/2017 Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ με κζμα: «Προχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των επιχειριςεων που 
δραςτθριοποιοφνται με τθν εκτζλεςθ κατεδαφιςτικϊν ζργων και εργαςιϊν αφαίρεςθσ 
αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο από κτίρια, καταςκευζσ, ςυςκευζσ, 
εγκαταςτάςεισ και πλοία, κακϊσ επίςθσ και με εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επικάλυψθσ και 
εγκλειςμοφ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

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
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
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 Τ.Α.Οικ.52780/ΔΣΒΝ/894/Σμ. Δ/Φ.14.1/2017 Σροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ υπ’ αρικμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Βϋ/21.2.1989) «Κανονιςμοί για τθν 
παραγωγι, αποκικευςθ και διάκεςθ ςε κατανάλωςθ εκρθκτικϊν υλϊν», ΦΕΚ 
1628/Β`/16.5.2017 

 Τ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προχποκζςεισ κα διαδικαςίεσ εγκρίςεων τφπου και αδειϊν 
κυκλοφορίασ που αφοροφν τα Μθχανιματα Ζργων (Μ.Ε.) και τα οχιματα ειδικισ 
κατθγορίασ, ΦΕΚ 3276/Βϋ/12.10.2016 

 Τ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Σροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Κατάταξθ των μθχανθμάτων 
ζργου ςε ειδικότθτεσ και ομάδεσ, ωσ προσ τθ δραςτθριότθτα του χειριςμοφ ςφμφωνα με το 
Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιςτοίχιςθ των υφιςταμζνων αδειϊν που ζχουν εκδοκεί 
ςφμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ι το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τισ άδειεσ που εκδίδονται 
κατ’ εφαρμογι του Προεδρικοφ αυτοφ διατάγματοσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ΦΕΚ 
2481/Β`/11.8.2016 

 Τ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
(.ΕΠ.Ε.) μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του .ΕΠ.Ε (ΟΠ-ΕΠΕ)», 
ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

 Τ.Α.Οικ.52019/ΔΣΒΝ 1152/2016 Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ 

τθσ Οδθγίασ 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 για τθν εναρμόνιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τισ 

ςυςκευζσ και τα ςυςτιματα προςταςίασ που προορίηονται για χριςθ ςε εκριξιμεσ 

ατμόςφαιρεσ (αναδιατφπωςθ), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

 Ν4412/2016 "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" 

 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωςθ δθμοςίευςθσ τθσ υ.α. με αρικ. 14867/825/2014 
(1241/Β) «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν τιρθςθσ αρχείων για κζματα Αςφάλειασ και Τγείασ 
ςτθν εργαςία ςτα τεχνικά ζργα» 

 ΠΔ115/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων για τισ επαγγελματικζσ 
δραςτθριότθτεσ: (α) τθσ εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και επιτιρθςθσ τθσ λειτουργίασ 
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ςε βιομθχανίεσ και άλλεσ μονάδεσ, (β) του χειριςμοφ και 
τθσ επιτιρθςθσ ατμολεβιτων και (γ) τθσ εκτζλεςθσ τεχνικοφ ζργου και τθσ παροχισ 
τεχνικισ υπθρεςίασ για εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και οξυγονοκόλλθςθσ, κακοριςμόσ 
επαγγελματικϊν προςόντων και προχποκζςεων για τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων 
αυτϊν από φυςικά πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 200Α/12 

 ΠΔ114/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και επιτιρθςθσ τθσ 
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων καφςθσ υγρϊν και αερίων καυςίμων για τθν παραγωγι 
ηεςτοφ νεροφ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και προχποκζςεων για τθν άςκθςθ 
τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ από φυςικά πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 199Α/12 

 ΠΔ113/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα του 
χειριςμοφ μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων, κακοριςμόσ κριτθρίων για τθν κατάταξθ των 
μθχανθμάτων ςε ειδικότθτεσ και ομάδεσ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και 
προχποκζςεων για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ αυτισ δραςτθριότθτασ από φυςικά 
πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 198Α/12 

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
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 ΠΔ112/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων και προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ από φυςικά 
πρόςωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (ΕΤ) 
των δθμοπρατοφμενων ζργων, άρκρου ςχετικοφ με τα «απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και 
υγείασ ςτο εργοτάξιο» 

 ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (ΕΤ) των δθμοπρατοφμενων ζργων, 
άρκρου ςχετικοφ με τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτα εργοτάξια» 
15/10/2012 

 ΕΓΚ10201/ΕΠΕ «Θεϊρθςθ χεδίου και Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ», 27/03/2012 

 ΤΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

 Ν4030/2011, «Νζοσ τρόποσ ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου καταςκευϊν και λοιπζσ 
διατάξεισ», ΦΕΚ 249Α/11 

 ΤΑ2223/2011 «Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 
1227Β/11 

 ΤΑ6952/2011 «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για 
τθν κυκλοφορία πεηϊν», ΦΕΚ 420Β/11 
 

2006 - 2010 

 Ν3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίοσ αντικατζςτθςε το Ν1568/1985 «Τγιεινι και αςφάλεια 
των εργαηομζνων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 
αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ 
και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπωσ τροποποιικθκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά ςτθν ζκκεςθ των 
εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (τεχνθτι οπτικι 
ακτινοβολία), ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΠΔ57/2010 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «ςχετικά με τα μθχανιματα και τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 95/16/ΕΚ» και κατάργθςθ των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, 
όπωσ τροποποιικθκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

 ΤΑ21017/2009 «Όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ των επιχειριςεων που αςχολοφνται με 
τισ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ και αφαίρεςθσ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο 
από κτίρια, καταςκευζσ, ςυςκευζσ, εγκαταςτάςεισ και πλοία, κακϊσ επίςθσ και με τισ 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επικάλυψθσ και εγκλειςμοφ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν 
αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) 
και τθν κατάρτιςθ Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) των Δθμοςίων Ζργων» ΦΕΚ--
/31/3.2008 

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ ΑΤ και ΦΑΤ των Δθμοςίων 
Ζργων» 31/03/2008 
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 ΠΔ162/2007 «Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ 
χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ, κατά τροποποίθςθ του π.δ. 
307/1986 όπωσ ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΠΔ212/2006 «Προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν εργαςία, 
ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 83/477/ΕΟΚ του υμβουλίου, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με 
τθν οδθγία 91/382/ΕΟΚ του υμβουλίου και τθν οδθγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και υμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά τθν ζκκεςθ των 
εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (κόρυβοσ) ςε 
εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 

2000 - 2005 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά ςτθν ζκκεςθ 
εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (κραδαςμοφσ), ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΚΤΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονιςμόσ Ελζγχων Ανυψωτικϊν Μθχανθμάτων» ΦΕΚ 
1186/Β'/25-8-2003 

 ΤΑ 502/2003 «Ζγκριςθ Σεχνικισ Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων 
εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν 
καταςκευι Δθμοςίων Ζργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόλθψθ εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθ μελζτθ του ζργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Κακιζρωςθ του χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) και του 
Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) ωσ απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ μελζτθσ 
ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ ι/και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε κάκε Δθμόςιο Ζργο», 
ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Κακιζρωςθ του Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) ωσ απαραίτθτου 
ςτοιχείου για τθ προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 
Προ του 2000 

 Ν2696/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», ΦΕΚ 57Α, όπωσ τροποποιικθκε 
με το Ν3542/07 «Σροποποιιςεισ διατάξεων του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», ΦΕΚ 50Α/99 

 ΠΔ 90/1999 «Κακοριςμόσ οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ και ανϊτατων οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ 
των εργαηομζνων ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ 
τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και 
τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του π.δ. 307/86 “Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων 
που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ” 
(135/Α) όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 94/A/13-5-99 

 ΠΔ 17/1996  «Mζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηοµζνων 
κατά τθν εργαςία ςε ςυµµόρφωςθ µε τισ οδθγίεσ 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 
11/A/18-1-96) 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται 
ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96 
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 ΠΔ105/1995 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 Ν2224/1994 «Ρφκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων, Τγιεινισ – 
Αςφάλειασ κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν ΤΑ 25231/10 
«Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και κακοριςμόσ φψουσ προςτίμων που επιβάλλονται από 
τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθ χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων που ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθ ράχθ και τθν οςφυϊκι χϊρα των 
εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του υμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
221Α/94 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ 
εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ 
τθν οδθγία του υμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ 
εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με 
τθν οδθγία του υμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπωσ τροποποιικθκε με τα 
ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

 ΠΔ77/1993 «προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ 
παράγοντεσ. Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ προσ τθν οδθγία του ςυμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΚΤΑ16440/1993 «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά ςυναρμολογοφμενων 
μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν», ΦΕΚ 
756Β/93 

 ΠΔ225/1989 «Τγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ307/1986 «Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ 
χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ», ΦΕΚ 135Α, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α 

 N 1568/85 «Τγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

 N1430/1984 «Κφρωςθ τθσ αρικμ. 62 Διεκνοφσ υμβάςεισ Εργαςίασ, που αφορά τισ 
διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν 
ςχζςθ με αυτι», ΦΕΚ 49Α/84 

 ΤΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ», ΦΕΚ 154Β/84 

 Ν1396/1983 «Τποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ ςτισ οικοδομζσ και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ εργοτάξια 
οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν οικοδομικϊν εργαςιϊν», 
ΦΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ 
ςυγκολλιςεων» ΦΕΚ 20Α/78 

  



 

ελίδα 12 από 13 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΗΜΑΝΗ 

 

 

 



 

ελίδα 13 από 13 
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