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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 
κατανόθςθ 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 

Σο ζργο αφορά εργαςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ, προμικειασ και επζκταςθσ 
μθχανθμάτων αεριςμοφ και ψφξθσ προκειμζνου να διαμορφϊνεται το κατάλλθλο περιβάλλον 
ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ των ενοίκων των κτιρίων τα οποία ςυντθρεί ο Διμοσ 
Ακθναίων, δθλαδι Δθμοτικϊν Κτιρίων, μιςκωμζνων κτιρίων από τον Διμο Ακθναίων και 
χολικϊν Μονάδων. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΤ 

Σο ζργο κα εκτελεςτεί και ςτισ επτά Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ του Διμου Ακθναίων κακϊσ και ςτισ 

Παιδικζσ Εξοχζσ του Διμου Ακθναίων ςτον  Άγιο Ανδρζα Αττικισ.  
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ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΕΡΓΟ 

Οδικό δίκτυο Δθμοτικϊν Κοινοτιτων του Διμου Ακθναίων 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ 

 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:   

Διμοσ Ακθναίων 
Διεφκυνςθ Κτιριακισ Τποδομισ 
Ακθνάσ 16, 10551 Ακινα 
 

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

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 

Για τθν καταςκευι των εγκαταςτάςεων κα λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω ελλθνικοί και διεκνείσ 
κανονιςμοί. ε κάκε περίπτωςθ, εφόςον υπάρχουν Ελλθνικοί κανονιςμοί, αυτοί υπεριςχφουν 
των διεκνϊν. 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ  ΕΡΓΑΙΕ: 
 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΕΙ 
 
 Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ, ΝΔ 8/73 
 Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ 
 "Κανονιςμόσ εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων" (ΦΕΚ Α 270/23-6-1986). 
 "Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δικτφου Τδρεφςεωσ" Αποφ. ΕΔ5/22/198, ΦΕΚ 528/84 
 Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "Εγκαταςτάςεισ ςε Κτίρια και 
Οικόπεδα: Διανομι κρφου-ηεςτοφ νεροφ". Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2411/86. 
 Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "Εγκαταςτάςεισ ςε Κτίρια και 
Οικόπεδα: Αποχετεφςεισ". Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2412/86. 
 Εγκφκλιοι περί διακζςεωσ λυμάτων και βιομθχανικϊν αποβλιτων ΕΙΒ 221 65 ΦΕΚ 
1384/24-4-65 
 ΕΛΟΣ/ΣΕ8, Πλαςτικοί ςωλινεσ και εξαρτιματα 
 EΛΟΣ ΣΕ5, μεταλλικοί ςωλινεσ 
 ΕΛΟΣ/ΣΕ41/ΟΕ2, Κεραμικά πλακίδια και είδθ υγιεινισ 
 EΛΟΣ ΣΕ2/ΟΕ2, περιβάλλον - ποιότθτα νεροφ 
 EΛΟΣ ΣΕ2/ΟΕ5, περιβάλλον θχομόνωςθ 
 Γερμανικοί κανονιςμοί DIN 1986/1978 
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 Γερμανικοί κανονιςμοί DIN 1988/62 
 Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων - Κ.Εν.Α.Κ.   (Φ.Ε.Κ. Β 407/9.4.2010)  και  
τισ  Σεχνικζσ  Οδθγίεσ  του  Σεχνικοφ  Επιμελθτθρίου  Ελλάδασ  που  ςυντάχκθκαν 
υποςτθρικτικά  του  κανονιςμοφ  όπωσ  αυτζσ  ιςχφουν  επικαιροποιθμζνεσ. 
 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-04-02 υςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 
εφκαμπτουσ ενιςχυμζνουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-02-01-01 υςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων με ευκφγραμμουσ 
πλαςτικοφσ ςωλινεσ ελεφκερθσ ροισ, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-03-01 Τδραυλικοί υποδοχείσ κοινοί, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-03-02 Τδραυλικοί υποδοχείσ Ατόμων με Μειωμζνθ Κινθτικότθτα 
(ΑΜΚ). 
 
ΘΖΡΜΑΝΗ – ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ - ΑΕΡΙΜΟ 
 
 Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (N.4067/2012 ΦΕΚ Σεφχοσ Δ79/9.4.12). 
 Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Αποφ. 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Σεφχοσ Δ59/3.2.89). 
 Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων - Κ.Εν.Α.Κ.   (Φ.Ε.Κ. Β 2367/12.7.2017) 
τθν τροποποίθςθ του (  Φ.Ε.Κ. Β 181/26.9.2018) και  τισ  Σεχνικζσ  Οδθγίεσ  του  
Σεχνικοφ  Επιμελθτθρίου  Ελλάδασ  που  ςυντάχκθκαν υποςτθρικτικά  του  κανονιςμοφ  
όπωσ  αυτζσ  ιςχφουν  επικαιροποιθμζνεσ 
Ειδικότερα,  θ  μελζτθ ενεργειακισ απόδοςθσ βαςίηεται ςτισ εξισ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. :  
20701-1/2010:  «Αναλυτικζσ  Εκνικζσ  Προδιαγραφζσ  παραμζτρων  για  τον  
υπολογιςμό  τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτθρίων και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ 
ενεργειακισ απόδοςθσ»,  
20701-2/2010:  «Θερμοφυςικζσ  ιδιότθτεσ  δομικϊν υλικϊν και  ζλεγχοσ  τθσ 
κερμομονωτικισ επάρκειασ των κτθρίων» 
20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομζνα ελλθνικϊν πόλεων». 
20701-1/2017: «ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΕΘΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ» 
 Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "Εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια: Δίκτυα 
διανομισ ηεςτοφ νεροφ για κζρμανςθ κτιριακϊν χϊρων." Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2421/86. Μζροσ 1. 
 Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "Εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια: 
Λεβθτοςτάςια παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ για κζρμανςθ κτιριακϊν χϊρων", Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 
2421/86. Μζροσ 2. 
 Τ.Α. Αρικ. πρωτ. οικ.: 189533/2011  (ΦΕΚ 2654/Β`/9.11.2011) Ρφκμιςθ κεμάτων 
ςχετικϊν με τθ λειτουργία των ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ κζρμανςθσ κτιρίων και 
νεροφ  
 Τ.Α. οικ. 10315/1993  (ΦΕΚ 369/Β`/24.5.1993) Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ 
λειτουργία των ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ κζρμανςθσ κτιρίων και νεροφ  
 Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "Κλιματιςμόσ κτιριακϊν χϊρων". 
Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2423/86. 
 Σεχνικι Οδθγία Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ. "τοιχεία υπολογιςμοφ φορτίων 
κλιματιςμοφ κτιριακϊν χωρϊν". Σ.Ο.Σ.Ε.Ε 2425/86. 
 DIN 4701/1983: Regeln fuer die Berechnung des Warmebedarfs von Gebaude" 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2885&item_id=9397
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2885&item_id=2574
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 SHRAE: Fundamentals 1997 / HVAC Applications 1999 / Systems and Equipment 
2000 
 CARRIER: Handbook of Air Conditioning System Design. 
 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγϊν με μεταλλικά φφλλα, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-07-02-01 Μονϊςεισ αεραγωγϊν με υαλοβάμβακα – πετροβάμβακα, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-07-02-02 Μονϊςεισ αεραγωγϊν με αφρϊδθ ελαςτομερι υλικά, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-03-00 υςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 
χαλκοςωλινεσ, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-05-00 υςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 
χαλυβδοςωλινεσ γαλβανιςμζνουσ με ραφι, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-06-00 υςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 
χαλυβδοςωλινεσ γαλβανιςμζνουσ άνευ ραφισ. 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-09-02-00Εγκατάςταςθ Χαλφβδινων Λεβιτων 
 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
 
 Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων 
 Πρότυπο ΕΛΟΣ HD384 θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
 το Π.Δ. "περί καταςκευισ και λειτουργίασ θλεκτρικϊν εν γζνει εγκαταςτάςεων" ΦΕΚ 
89Α/1982, 
 Οδθγιϊν και απαιτιςεων τθσ ΔΕΗ. 
 Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων - Κ.Εν.Α.Κ.   (Φ.Ε.Κ. Β 2367/12.7.2017) 
τθν τροποποίθςθ του (  Φ.Ε.Κ. Β 181/26.9.2018) και  τισ  Σεχνικζσ  Οδθγίεσ  του  
Σεχνικοφ  Επιμελθτθρίου  Ελλάδασ  που  ςυντάχκθκαν υποςτθρικτικά  του  κανονιςμοφ  
όπωσ  αυτζσ  ιςχφουν  επικαιροποιθμζνεσ 
 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01 περί Αγωγϊν - καλωδίων διανομισ ενζργειασ,  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-01 περί Χαλφβδινων ςωλθνϊςεων θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-02 περί Πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων,  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-03 Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων, 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-06 περί Πλαςτικϊν καναλιϊν καλωδίων,  
 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ: 
 
ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ, ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΕΙ, ΜΕΣΑΦΟΡΕ 
Οι παραπάνω εργαςίεσ κα ακολουκοφν τα κατωτζρω πρότυπα: 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊνν ζργων 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-01-01Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-02-01Σοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με μθχανικά μζςα 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-01-01 Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με 
μθχανικά μζςα 
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ΕΡΓΑΙΕ Ε ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΕ 
Οι παραπάνω εργαςίεσ κα ακολουκοφν τα κατωτζρω πρότυπα: 
ΠΕΣΕΠ 01-02-01-00  Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00 Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 
ΠΕΣΕΠ  03-02-02-00 Σοίχοι από οπτόπλινκουσ 
 
ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΩΕΙ 
Οι παραπάνω εργαςίεσ κα ακολουκοφν τα κατωτζρω πρότυπα: 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-02-00  Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και 
εξωτερικζσ 
ΠΕΣΕΠ   03-07-03-00  Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ 
 
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. 

Ποιότητα υλικϊν 

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να 

είναι καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν που αςχολοφνται με 

τθν παραγωγι πιςτοποιθμζνων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα 

βάρθ που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν δεν κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ. 

Για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ονόματα καταςκευαςτϊν, ωσ ενδεικτικά υλικά, 

ςθμειϊνονται τα εξισ: 

α. Τλικά των αναφερομζνων καταςκευαςτϊν που δεν είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

δεν κα γίνονται δεκτά. 

β. Σα ονόματα των καταςκευαςτϊν  δεν  αναφζρονται  για να δεςμεφουν τθν προζλευςθ των 

υλικϊν και μθχανθμάτων, αλλά για να κακορίςουν το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ, 

αποδόςεων και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν . 

γ. Τλικά άλλων καταςκευαςτϊν  που  είναι  ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ μποροφν να  

χρθςιμοποιθκοφν  ςτο  ζργο  εφ' όςον εγκρικοφν από τον Επιβλζποντα μθχανικό. 
 

Διαδικαςία Προςκομίςεωσ - Εγκρίςεωσ Τλικϊν 
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Κάκε  υλικό  υπόκειται  ςτθν  ζγκριςθ  τθσ  αρμόδιασ Σεχνικισ Τπθρεςίασ και του Επιβλζποντα 

Μθχανικοφ, που ζχει το δικαίωμα απορρίψεωσ  οιονδιποτε  υλικοφ  που θ ποιότθτα  ι τα 

ειδικά  του  χαρακτθριςτικά  κρίνονται  όχι  ικανοποιθτικά  ι ανεπαρκι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ  είναι  υποχρεωμζνοσ  να  υποβάλλει ςτθν αρμόδια  Σεχνικι  Τπθρεςία  και  ςτον   

Επιβλζποντα  μθχανικό εικονογραφθμζνα ζντυπα  τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, διαγράμματα 

λειτουργίασ και απόδοςθσ,  διαςταςιολόγια και  λοιπά ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν για  όλα  

τα  μθχανιματα  και  ςυςκευζσ των διαφόρων εγκαταςτάςεων, πριν από τθν παραγγελία ι 

προςκόμιςθ οιουδιποτε μθχανιματοσ ι ςυςκευισ. 

 

Προδιαγραφζσ Τλικϊν 

τισ επόμενεσ ςελίδεσ προδιαγράφονται τα  υλικά  των διαφόρων δικτφων και τα τεχνικά 

ςτοιχεία των μθχανθμάτων  και ςυςκευϊν των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του 

ζργου. 

Όλα τα υλικά, εξαρτιματα, ςυςκευζσ κλπ. πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνεται υποχρεωτική θ χριςθ των 440 ΕΣΕΠ (Ελλθνικϊν Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν) ςε όλα τα Δημόςια Σεχνικά Ζργα ςφμφωνα με το ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012 

(αρικμ.ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαςθ) & το ΦΕΚ 3582/B’/31.12.12 (Αρικ. ΔΙΠΑΔ OIK/449), ςε 

ςυνδυαςμό με τα ΦΕΚ: 2542/Β/10-10-2013 (αρικμ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 Απόφαςθ), 

ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014 (αρικμ ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 Απόφαςθ), ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014 

(αρικμ ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 Απόφαςθ), ΦΕΚ: 2524/Β/2016 (Αρικμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211 

Απόφαςθ) που αναςτζλλουν τθν υποχρεωτικι εφαρμογι ςυγκεκριμζνων ΕΣΕΠ και προτείνουν 

τθν εφαρμογι των αντίςτοιχων προςωρινϊν (ΠΕΣΕΠ).  

Οι παραπάνω ΕΣΕΠ και ΠΕΣΕΠ υπεριςχφουν των προδιαγραφϊν που καλφπτουν λοιπά 

Ελλθνικά και Διεκνι Πρότυπα  
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. 

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: 
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 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.  
 
 

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 - 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 

 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, 

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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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 

 Τ.Α.Οικ.52780/ΔΣΒΝ/894/Σμ. Δ/Φ.14.1/2017Σροποποίθςθ τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ υπ’ αρικμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Βϋ/21.2.1989) «Κανονιςμοί για τθν 

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
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12323
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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/Φ113/2016Σροποποίθςθ - 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=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 
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