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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.A.Y.) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,11) 

 

ΣΜΗΜΑ Α 
 

Γεληθά 
 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:  

«Αλαθαίληζε θηηξίνπ πξψελ Δξγαζηεξίνπ Μαληηαξηψλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 
Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Λάξηζαο» 

 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θηηξηαθήο αλαβάζκηζεο. 
 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  
 
Τν θηίξην επξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ζηελ νδό Λάξηζαο-Τξηθάισλ. 
 

3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο: 
 

Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Σπλεδξίαζε 86ε / 01.03.2017, αξηζκ. Θέκαηνο 13. 
 

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ 
(θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο απφ ηνλ αξρηθφ / αξρηθνχο ηδηνθηήηεο θαη 
ζπκπιεξψλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε 
ζπλνιηθή ή ζηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο): 

 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία 
θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ 
όπνπ ππάξρεη ηδηνθηεζία 

ΔΛ.Γ.Ο. «ΓΗΜΗΣΡΑ» 
Δξγαζηήξην Διέγρνπ 
Πνηφηεηαο Γάιαθηνο 
Λάξηζα 

3
ν
 ρι. Δζληθήο Οδνύ 

Λάξηζαο - Θεζζαινλίθεο 
 100% 

  

  

  

 

 ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ ζην ζηάδην ηεο κειέηεο:  
 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΗΣΡΑ – ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ &  
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ – ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

 

5. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ: 
 
 

 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο 

Καξαβάθα Άλλα Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο 

Κνπξηίδνπ 56-58 & 
Νηξβάλα, Κάησ 
Παηήζηα  
Αζήλα Σ.Κ. 111 45 
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ΣΜΗΜΑ Β 
 

 Μεηξών ηνπ έξγνπ – πκπιεξώλεηαη θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο 
 

1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:  
 

«Αλαθαίληζε θηηξίνπ πξψελ Δξγαζηεξίνπ Μαληηαξηψλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Λάξηζαο» 
 
 

1.2 Τθηζηάκελν θηίξην 

Σν θηίξην ηνπ πξψελ εξγαζηεξίνπ καληηαξηψλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ζην 5
ν
 ρι. 

ηεο Οδνχ Λάξηζαο – Σξηθάισλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 211,30 κ2 πεξίπνπ. 
Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (πεξηκεηξηθά θαη νξνθή). 
Οη εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη είλαη απφ νπηνπιηλζνδνκέο δξνκηθέο ή κπαηηθέο. 
Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα είλαη αινπκίληνπ θαη κεηαιιηθά, ελψ νη εζσηεξηθέο ζχξεο είλαη μχιηλεο 
πξεζζαξηζηέο. 
Σα δάπεδα είλαη απφ θεξακηθά πιαθίδηα. 
 

1.2 Τθηζηάκελα δίθηπα 

ην θηίξην ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνύ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θαη 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
Σν ιεβεηνζηάζην επξίζθεηαη ζε εμσηεξηθφ ζηεγαζκέλν ρψξν ζην πίζσ κέξνο ηνπ θηηξίνπ. 
 

1.3 Απνμειώζεηο – θαηεδαθίζεηο 
Απνμειψλνληαη ηα είδε πγηεηλή θαη  ηα μχιηλα εξκάξηα ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.  
 

1.4 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
 

1.4.1 Καζαηξέζεηο 
Απνμήισζε ππαξρφλησλ εξκαξίσλ ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
Απνμήισζε μχιηλσλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ. 

1.4.2 Σνηρνπντίεο - Δπηρξίζκαηα 
Γεκηνπξγία εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ απφ γπςνζαλίδεο. 
πνξαδηθά επηρξίζκαηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 
Υσκαηηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 
Καηαζθεπέο μχιηλεο 
Σνπνζέηεζε μχιηλσλ εξκαξίσλ ζηνλ ρψξν ηεο θνπδίλαο θαη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
Καηαζθεπή λένπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ. 

 
1.5 

 
Η/Μ εξγαζίεο 
Γίθηπν αζζελψλ ξεπκάησλ (ππνινγηζηέο θαη ηειέθσλα) 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηχπνπ θισβνχ Faraday. 
Μέζα ππξαζθάιεηαο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο. 
χζηεκα ζπλαγεξκνχ. 
Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ. 
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2. Παξαδνρέο κειέηεο  

Α. ΤΛΙΚΑ 

2.Α.1 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά – ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 

2.Α.2 Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, π΄ζρνπο 12,5 mm 

2.Α.3 Καλάιηα θαισδίσλ θαη ππνινγηζηώλ 

2.Α.4 Καιώδηα UTP 

2.Α.5 Αθξηιηθά ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο 

2.Α.6 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνύ ηύπνπ 

2.Α.7 Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ κε ηππνπνηεκέλα 

2.Α.8 Ψπθηηθόο ζάιακνο  

2.Α.9 Δίδε πγηεηλήο  

 

Β. ΔΓΑΦΟ 

2.Β.1 Δπηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο ΜPa 0,15 

2.Β.2 Σπληειεζηήο ηξηβήο εδάθνπο - ζθπξνδέκαηνο 0,75 

 

Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.Γ.1 Σεηζκηθόηεηα πεξηνρήο ΙΙ 

2.Γ.2 Σεηζκηθόο ζπληειεζηήο (Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο 1959-85) ε = 0,06 

2.Γ.3 Καηεγνξία εδάθνπο Β 

2.Γ.4   

Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

2.Γ.1 Ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 25.00 KN/m2 

2.Γ.2 Ίδην βάξνο γαηώλ 20.00 KN/m2 

2.Γ.3   

 

 

3. “Ωο θαηεζθεπάζζε” ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα επηζπλαθζνύλ ζε 
παξάξηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. 
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ΣΜΗΜΑ Γ 
 

Δπηζεκάλζεηο 
 
Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε 
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο 
ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο ηνπ.  
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
 

1. Θέζεηο δηθηύσλ 

 1.1 Ύδξεπζεο 
 1.2 Απνρέηεπζεο 
 1.3 ειεθηξνδφηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 
 1.4 παξνρήο δηαθφξσλ αεξίσλ 
 1.5 παξνρήο αηκνχ 
 1.6 Κελνχ 
 1.7 αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 
 1.8 Ππξφζβεζεο 
 1.9 Κιηκαηηζκνχ 
 1.10 Θέξκαλζεο 
 1.11 Λνηπψλ δηθηχσλ εληφο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηψλ) 
 1.12 Λνηπψλ δηθηχσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά 
ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο 
 

 Όια ηα άιια έξγα είλαη επθόισο νξαηά. 
 
 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 
 

  
 

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν  
 3.1 ακίαληνο θαη πξντφληα απηνχ - λαη 
 3.2 παινβάκβαθαο 
 3.3 πνιπνπξεζάλε 
 3.4 πνιπζηεξίλε 
 3.5 άιια πιηθά 

 

 Καηά ηελ απνμήισζε επηθίλδπλσλ πιηθώλ, πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα πξνζηαζίαο (ρξήζε γαληηώλ, 
κάζθαο πξνζώπνπ). 
 

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ 
εκεηψλνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζην ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηψζεηο 
πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθψλ θνξηίσλ, θιπ.) 
 

 Πξνζνρή θαηά ηηο απνμειώζεηο εηνηκόξξνπσλ ηνίρσλ θαη επηρξηζκάησλ. 
 

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ. 
 

 Όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη ζην ύπαηζξν, θαη ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη 
ππάξρνπζεο πεξηθεξεηαθέο νδνί. 
 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 
 

 Οπδεκία 
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7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 
 

 Οπδείο 
 

8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 
 

 Οπδεκία 
 

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ. 
εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.) 
 

 Οπδεκία 
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ΣΜΗΜΑ Γ 
 

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 
 
(Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο 
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 
έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Μπνξνχλ εδψ λα αλαθεξζνχλ 
– π.ρ. – θαηά πφζν ην θηίζκα δηαζέηεη απφ θαηαζθεπήο κεραληζκφ ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε 
επηζθεπψλ ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ 
κεραληζκνχ, πνηεο θαη ζε πνηα ζεκεία, θιπ.) 
 

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο 
Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ πηψζεο απφ ηα πέξαηα ηεο ζηέγεο ή 
δηακέζνπ απηήο, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά αλεπαξθνχο αληνρήο. 

Οη εξγαζίεο ζε ζηέγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
ππάξρνπζα λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πηψζεηο 
ιφγσ θεθιηκέλεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. 

Η ίδηα πξνζνρή θαη ηήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο απαηηείηαη θαη θαηά ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπήο ή 
απνθαηάζηαζεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ.  

 

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο θαη ζηνπο θσηαγσγνύο  

Σα παινζηάζηα θαζαξίδνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαζψο ηα παξάζπξα πξνβιέπνληαη 
αλνηγφκελα.  

 

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ  

Γηα εξγαζίεο ζε χςνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε θπιηφκελνο πχξγνο, είηε θιάξθ.  

 

4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 
αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο  

Πξνζνρή ζηηο αληηζηεξίμεηο ησλ ηάθξσλ. 

Σα θξεάηηα νκβξίσλ θαη πδάησλ ζα είλαη πξνηθαηαζθεπαζκέλα.  

 

5. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο  

Γελ ππάξρνπλ 
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ΣΜΗΜΑ Δ 

 
Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ 
 

 

1) Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα  

 Οη αλειθπζηήξεο ζα ζπληεξνχληαη κία θνξά ην κήλα  

 Οη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κία θνξά ην ρξφλν, θαηά ην κήλα επηέκβξην  

 Οη εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο δχν θνξέο ην ρξφλν, ηνπο κήλεο Μάξηην θαη επηέκβξην. Ιδηαίηεξε 
πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηα θαδαλάθηα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, γηα ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ησλ 
δηαξξνψλ θαη απνθπγήο ζπαηάιεο λεξνχ.  

 Οη θαπζηήξεο πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θάζε Απξίιην.  

 Οη βιάβεο πνπ ηπρφλ δηαπηζηψλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λ' απνθαζίζηαληαη άκεζα απφ ην 
ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν.  
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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

 

ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ: 

ΠPOEΓPIKO ΓIATAΓMA 305/96 : "Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EOK" 
(ΦΔΚ 212/Α/96) 

ΚΟΠΟ : 

Ο ΦΑΤ απνηειεί έλα αξρείν ζηνηρείσλ, νδεγηψλ θαη ππνδείμεσλ γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 
έξγνπ. 

Πεξηιακβάλεη, θαηά κεγάιν κέξνο, ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν «σο θαηεζθεπάζζε», ηα νπνία 
ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα ελζσκαηψλνληαη ζην ΦΑΤ ζε δηαδνρηθέο ελεκεξψζεηο ηνπ: 

- απφ ην ζπληνληζηή Αζθάιεηαο & Τγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

- απφ ηνλ Κχξην ηνπ Δξγνπ, ηνπο ζπληεξεηέο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ζε κεηαγελέζηεξνπο ηεο 
θαηαζθεπήο ρξφλνπο. 

Ο ζπληνληζηήο Αζθάιεηαο & Τγείαο θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψλεη ηνλ ΦΑΤ, σο πξψηνο 
ζπληάθηεο ηνπ, κόλν θαηά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ : 

1. Tν κεηξψν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

2. Oδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ, θ.ι.π. Eλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά 
αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα 
δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ : 

Η ππνβνιή ηνπ ΦΑΤ (καδί κε ην ΑΤ) απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 

Σν πεξηερφκελφ ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα ειέγρεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. 

Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη (κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο) απφ ηηο Τπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο 
ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οκνίσο, πξνθεηκέλνπ γηα Γεκφζηα Έξγα θαη εθ’ φζνλ δελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, ν ΦΑΤ 
απνηειεί ηκήκα ηεο Σερληθήο Μειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε. 

Η ππνβνιή ηνπ ΦΑΤ (καδί κε ην ΑΤ) γίλεηαη εηο δηπινύλ. Σν πξψην αληίηππν παξακέλεη ζηελ 
Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, ελψ ην δεχηεξν επηζηξέθεηαη ζεσξεκέλν καδί κε ηελ άδεηα θαη παξακέλεη ζην 
ρψξν ηνπ Δξγνηαμίνπ, φπνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ Διεγθηηθψλ Αξρψλ. 
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ΗΜΔΙΩΗ 1: 

Tν ΑΤ θαη ν ΦΑΤ αλαπξνζαξκόδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Iδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ, ελψ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΦΑΤ, 
ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. 

 

ΗΜΔΙΩΗ 2: 

Kαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ 
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη, ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 
αξρψλ. 
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ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΙΚΟΤ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ 305/96 

 

Άξζξν 3 
Yπνρξέσζε απαζρόιεζεο ζπληνληζηώλ. 
ρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

Eθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε. 

1. Γηα εξγνηάμην φπνπ είλαη παξφληα πνιιά ζπλεξγεία νξίδεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπληνληζηέο ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 8 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

2. Γηα εξγνηάμην φπνπ είλαη παξφληα πνιιά ζπλεξγεία νξίδεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπληνληζηέο ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

3. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ 
ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη γηα ηελ 
θαηάξηηζε θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

4. H ππνρξέσζε εθπφλεζεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ππάξρεη: 

α. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
απαηηείηαη ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 
ηνπ έξγνπ. 

β. Όηαλ νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο φπσο 
απηέο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα II ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

γ. Όηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

5. ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηγξάθνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη: 

α. Oη θαλφλεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζην εξγνηάμην, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ 
δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. 

β. Eηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 
ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

6. Tν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα:  

α. Tελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

β. Tελ αλάιπζε πνξείαο θαηαζθεπήο ζε θάζεηο. 

γ. Tελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

δ. Tελ αλάιπζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο. 

ε. Tνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

ζη. Tηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

δ. Tε δηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη A’ βνεζεηψλ. 

ε. Tε κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ φηαλ δελ πεξηγξάθνληαη απν ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

7. O θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηιακβάλεη: 
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α. Tν κεηξψν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

β. Oδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ, θ.ι.π. 
Eλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο 
ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, 
ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

8. Tν ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ηνπ έξγνπ. 
Πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηα έξγα θαη εθφζνλ δελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, ην ζρέδην θαη ν 
θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε. 

9. Tν ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Iδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, ελψ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα 
πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. 

10. Kαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην 
κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζηε 
δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

11. Mεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο 
θπξηφηεηαο ή δηάζπαζεο θαηφπηλ πψιεζεο ζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο, ν λένο ηδηνθηήηεο ή ν θάζε επί 
κέξνπο ηδηνθηήηεο αληίζηνηρα κεξηκλά, ψζηε λα πεξηέξρεηαη ζηε δηάζεζή ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 
θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

12. Πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο 
φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη φηαλ δελ 
ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 
III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

13. H εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα αλαξηάηαη θαηά ηξφπν εκθαλή ζην εξγνηάμην θαη, εάλ 
ρξεηάδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη. 

14. Eπεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο Hκεξνινγίνπ Mέηξσλ Aζθάιεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 
8 ηνπ λ.1396/83 “Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
ηερληθά έξγα” (126/Α), ζε φια ηα εξγνηάμηα πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 


