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ΤΜΗΜΑ Α

Γ�����

1. Εί�į� �į� �Ƞ�į� �α� �Ƞ㶟�a α��į��

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

2. ΠȠįϋπįλį���μό�� 2.450.000,00 (με τον ΦΠΑ)

3. Α�䁞� �䁎 ��εİ�Ȫνș� τοȪ �䁞oοȪ�
Εντό䁎 εo�ε�䁞�μ�νοȪ șχε�ίοȪ πόλ�䁎 Δ.Κ. Λαμία䁎 Δ�μοȪ Λαμ��ων Π.Ε. Φ��ώτ��α䁎 επί τ�䁎 ο�οİ
Σμόλ��α (Πολεο�ομ��� Ενότ�τα Ν�α䁎 Άμπλ�αν�䁎 Λαμία䁎 Ο.Τ. 49 Α1 ο��. 1)

4. ΑȠ�θμό� ���Ƞ��a� �a� μ�λ��a��

98109/2020 & 148782/2020 ανα�εώ䁞�ș�

5. Σ�į���ία �R� ��ȠίR� �į� �Ƞ�į��
(�αταo䁞�Ȗοντα� �ατ� χ䁞ονολοo��� șε�䁞� α䁞χί䖧οντα䁎 από τον α䁞χ��ό / α䁞χ��οİ䁎 ���ο�τ�τε䁎 �α�
șȪμπλ�䁞ώνοντα� �α�m όλ� τ� ���䁞�ε�α τ�䁎 䖧ω�䁎 τοȪ �䁞oοȪ, όποτε επ�䁞χετα� ��πο�α αλλαo� șτ�
șȪνολ��� � șτ�䁎 επί μ�䁞οȪ䁎 ���ο�τ�șίε䁎)�

ΟνοματεπώνȪμο Δ�εİ�Ȫνș�

Ημε䁞/νία

�τ�șεω䁎 Τμ�μα τοȪ �䁞oοȪ όποȪ
Ȫπ�䁞χε� ���ο�τ�șία

Ιε䁞� Μ�τ䁞όπολ�
Φ��ώτ��ο䁎

Σ�λ� αν�ώτοȪ 5
Λαμία 2017 100%

Σ�μείωș�� το �τ�䁞�ο εȪ䁞ίș�ετα� șε ο��όπε�ο șȪνολ��οİ εμ α�οİ 1.289,93 μ2 �α� αν��ε� ε�
ολο�λ�䁞οȪ șτ�ν Ιε䁞� Μ�τ䁞όπολ� Φ��ώτ��ο䁎, șİμȖωνα με το 3255/29�12�2017 șȪμ όλα�ο.

�.Σ�į���ία �į� �������a �į� �ΑΥ�
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ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Λ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

�.Σ�į���ία �R� �π��θ��R� ��aμ�ȠR�a� � α�απȠį�αȠμį�㶟� �į� �ΑΥ�

ΟνοματεπώνȪμο Ι��ότ�τα Δ�εİ�Ȫνș� Ημε䁞/νία αναπ䁞οșα䁞μοo�䁎

ΤΜΗΜΑ Β

Μa�Ƞώį �į� �Ƞ�į� – Σ�μπλaȠR���� �α�� �a φ��a �a� μ�λ��a�

1.Τ�����a π�Ƞ��Ƞαφ㶟 �į� �Ƞ�į�

Π�Ƞ��Ƞαφ㶟 �R� φ���R� ����λ��a� �į� �Ƞ�į� �α� �R� �φαȠμįζόμ��R� �α�� φ��a μ�θό�R�

�Ƞ�α�ία�.

(Πε䁞�o䁞�Ȗοντα� με șαȖ� �α� �ατατοπ�șτ��ό τ䁞όπο ο� Ȗ�șε�䁎 / ȪποȖ�șε�䁎 ε䁞oαșία䁎 ποȪ εμȖανί䖧οντα�

șτο Ȫπο αλλόμενο με τ� μελ�τ� χ䁞ονο���o䁞αμμα ε䁞oαș�ών, τα χ䁞�ș�μοπο�οİμενα șε ���ε μία

μ�χαν�ματα, τα �Ȫ䁞�ότε䁞α  ο���τ��� μ�șα, ο� τ䁞όπο� ο䁞�䖧όντ�α䁎 �α� �ατα�ό䁞ȪȖ�䁎 ��α�ίν�ș�䁎

Ȫλ��ών, �λπ.)

Τį �Ƞ�į θα �α�α����α���ί �� 3 φ������

Α΄ ���a – Ε���αφ�� θ�μ�λίR� �α� �α�α����㶟 ��Ƞį��į� įȠ�α���μį� από Οπλ��μ��į

Σ��Ƞό��μα

Α䁞χ��� �α ε�τελεșτοİν ο� χωματοȪ䁞o���䁎 ε䁞oαșίε䁎 �α�α䁞�șμοİ ο��οπ��οȪ �α� șτ�ν șȪν�χε�α ο�
ε�ș�αȖ�䁎 των �εμελίων �α� ταȖ䁞ων. Σε αȪτ� τ�ν Ȗ�ș� πε䁞�λαμ �νετα� � πλ�䁞� �αταș�εȪ� τοȪ
Ȗ�䁞οντο䁎 ο䁞oαν�șμοİ τοȪ �τ�䁞ίοȪ από οπλ�șμ�νο Σ�Ȫ䁞ό�εμα. Ι��αίτε䁞� π䁞οșοχ� �α �ο�εί șτα
π䁞αν� των ε�ș�αȖών șτα ό䁞�α τ�䁎 ���ο�τ�șία䁎 �τș� ώșτε να μ�ν Ȫπ�䁞χοȪν π䁞ο λ�ματα șτ�䁎
πα䁞α�είμενε䁎 ���ο�τ�șίε䁎 �α� șτ�ν �ντεχν� επίχωș� των �εμελίων με �ατ�λλ�λα π䁞οϊόντα.
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1) Γεν��ε䁎 ε�ș�αȖ�䁎 �α� αντ�șτ�䁞ί�ε�䁎 τεχν�τών π䁞ανών șε oα�ώ�ε䁎 , �μ� 䁞αχώ�ε䁎 �α� πολİ π��ανόν
 䁞αχώ�ε䁎 ε��Ȗ� �α χ䁞�ș�μοπο���οİν μ�χαν��� μ�șα.

2) E�ș�αȖ�䁎 �εμελίων , τ�Ȗ䁞ων �εμελίωș� αναλȪμματ��ών τοίχων �α� τοίχων πε䁞ίȖ䁞α��䁎 με
χ䁞�ș� μ�χαν��ών μ�șων.

3) Tοπο��τ�ș� șωλ�νων αποχ�τεȪș�䁎 .
4) Θεμ�λ�α �α� � ��αμό䁞Ȗωș�  �ș�䁎 πε䖧ο�䁞ομίοȪ ,�䁞αșπε�ό䁞ε��䁞ων �α�ώ䁎 �α� των �λ�μ��ων �α�

䁞αμπών ανό�οȪ șτον �șόoε�ο χώ䁞ο.
5) Ε�ομ�λȪνș� τοποo䁞αȖία䁎 ,επ�χώșε�䁎 τ�Ȗ䁞ων �α� ���șτ䁞ωș� των πλεοναșμ�των , �α

χ䁞�ș�μοπο���οİν� μ�χαν��ό䁎 ε�ș�αȖ�α䁎 Ȗο䁞τωτ�䁎, �α� ��αμο䁞Ȗωτ�䁞α䁎 .
6) Ε�ș�αȖ� șε ��αȖο䁎 oα�ώ�ε䁎 ��� χε�䁞ό䁎 �α oίνε� șε șπ�ν�ε䁎 πε䁞�πτώșε�䁎 �șοπ��ωș�䁎 χώ䁞ων.

7) Η απομ��䁞Ȫνș� των μπα䖧ών �α oίνετα� με Ȗο䁞τ�o� �α� � από�εș� șε μ�䁞ο䁎 εo�ε�䁞�μ�νο από τ�䁎

α䁞χ�䁎.

8) Eπίχωș� των �ενών τ�䁎  �ș�䁎 τοȪ �τ�䁞ίοȪ με αμμοχ�λ��ο ποταμοİ �α�ώ䁎 �α� Ȫπό αș�䁎
πε䖧ο�䁞ομίων με șȪμπİ�νωș� șτ䁞ώșεων με �ον�τ��� μ�χαν�ματα.

9) Ο� ș�Ȫ䁞ο�ετ�șε�䁎 �α oίνοȪν με χ䁞�ș� �Ȫλοτİπων �α� αντλία䁎 ș�Ȫ䁞ο��ματο䁎, τ䁞οȖο�οτοİμεν�䁎
από οχ�ματα μεταȖο䁞�䁎 �το�μο ș�Ȫ䁞ο��ματο䁎.

Β΄ ���a – Κα�α����㶟 πλ��θį�įμώ�, ξ�λ��a ��Ƞαζώμ��a �μφα�㶟 ����a�, �αλ�ψ���,
�π���Ƞώ����, �π��������, �π��Ƞa�μα�α aλ���Ƞįμa�α�įλį����� �α� ��Ƞα�λ���� ���α�α������� ,
μį�ώ���� ,α��λ����㶟Ƞα�, π�Ƞα�φ�λ��α

Η �εİτε䁞� Ȗ�ș� πε䁞�λαμ �νε� τα ε��䁎�
1) Πλ�ν�ο�ομ�䁎 Μπατ���䁎, Δ䁞ομ���䁎, ��πλ�䁎 �䁞ομ���䁎 πε䁞�μετ䁞��οί τοίχο� λε �τοșτ�ș�οȪ με

εν���μεș� τοπο��τ�ș� μόνωș�䁎.
2) Καταș�εȪ� șεν�䖧 șτοȪ䁎 πε䁞�μετ䁞��οİ䁎 τοίχοȪ䁎
3) Καταș�εȪ� �İλ�ν�䁎 șτ�o�䁎 �α� επ��ε䁞�μωș�
4) Δί�τȪα Ȗωτ�șμοİ, �λε�τ䁞ο�ότ�ș�䁎, αș�ενών,�șχȪ䁞ών 䁞εȪμ�των, πȪ䁞οπ䁞οșταșία䁎, İ�䁞εȪș�䁎

�䁞�εȪș�䁎 αποχ�τεȪș�䁎 �α� ��䁞μανș�䁎� ψİ��䁎, αε䁞�șμό䁎 �α� ε�αε䁞�șμό䁎.
5) Εo�ατ�șταș� πȪ䁞οș εșτ��ών șȪo�䁞οτ�μ�των.
6) Καλİψε�䁎 τοίχων με επ�χ䁞ίșματα � �λλα �ατ�λλ�λα Ȫλ��� �α� επ�șτεo�șε�䁎 � μονώșε�䁎 �ωμ�των.
7) Καταș�εȪ� ΚοȪȖωμ�των (ε�ωτε䁞��� �οȪȖώματα αλοȪμίν�οȪ με μονόȖȪλλα � �ίȖȪλλα

Ȫαλοșτ�ș�α ��αȖώτ�șτα με �ί�Ȫμο �ε䁞μομονωτ��ό Ȫαλοπίνα�α)
8) Εșωτε䁞��� �İλ�να �Ȫ䁞όȖȪλλα
9) Τοπο��τ�ș� Θε䁞μομονωτ��ών πλα�ών șτ�ν το�χοπο�ία �α� șο �ντ�șμα
10) Επ�șτ䁞ώșε�䁎 �απ��ων ,ș��λων, 䁞αμπών πλατİș�αλων �α� πε䖧ο�䁞ομίων με λεȪ�ό

μ�䁞μα䁞ο ,�İλο �α� τεχνίτε䁎 πλ��ε䁎 λεȪ�οİ τș�μ�ντοȪ
11) Επεν�İșε�䁎 τοίχων λοȪτ䁞ών, �οȪ䖧�νών �.λ.π. με πλα�ί��α �α� τοπο��τ�ș� ε��ών Ȫo�ε�ν�䁎.
12) Τοπο��τ�ș� ανελ�Ȫșτ�䁞α.

Γ�α τ�䁎 πα䁞απ�νω ε䁞oαșίε䁎 �α χ䁞�ș�μοπο���οİν �ατ� πε䁞ίπτωș� Μπετον��䁞ε䁎, αε䁞οșȪμπ�εșτ�䁎
α�䁞ο䁎 � �λε�τ䁞��οί �α�ώ䁎 �α� șε�䁞� �λλων �Ȫ䁞ίω䁎 �λε�τ䁞ο�ίν�των μ�χαν�μ�των χε�䁞ό䁎.

Γ΄ ���a – Λį�π� �Ƞ�α �π�ξ�Ƞ�α�ία� ��λ��ώ� �π�φα���ώ� ��αμόȠφR�a� π�Ƞ�β�λλį��į� �ώȠį�
�α� �įπįθ��a�a� �ξįπλ��μį� �ώȠR�.
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Σ�a� �Ƞί�a φ��a θα �ί�į���

1) Ο� χ䁞ωματ�șμοί �α� � επε�ε䁞oαșία των τελ��ών επ�Ȗανε�ών

2) Η τοπο��τ�ș� όλων των ε��ών ε䁞μα䁞�ών �α� λο�ποİ ε�οπλ�șμοİ.

3) Η τοπο��τ�ș� �λε��α䁞�ών χε�䁞ολα ών șε πό䁞τε䁎 πα䁞��Ȫ䁞α �α� ε䁞μ�䁞�α.

4) Η ��αμό䁞Ȗωș� τοȪ ε�ωτε䁞��οİ χώ䁞οȪ �α� � τοπο��τ�ș� τοȪ ε�οπλ�șμοİ τοȪ.

5) Η �εντ䁞οȖİτεȪș� ανατολ���䁎 �α� �Ȫτ���䁎 πλεȪ䁞�䁎 o�α λοoοİ䁎 ș�ίαș�䁎

Τα �μβα�� των ο䁞όȖων �α� τοȪ �τ�䁞ίοȪ șȪνολ���, με τ�ν ε��ντλ�ș� τοȪ ΣȪντελεșτ� Δόμ�ș�䁎 ποȪ
αντ�șτο�χεί șτο ε�m α��α�䁞�τοȪ ποșοșτό, Ȗαίνοντα� șτον πίνα�α�

ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Υπόoε�ο 451,46 τ.μ. ε�τό䁎 Σ.Δ. �α� ��λȪψ�䁎
Ιșόoε�ο 434,70 τ.μ. εντό䁎 Σ.Δ. & ��λȪψ�䁎
Αm ό䁞οȖο䁎 434,70 τ.μ. εντό䁎 Σ.Δ. & ��λȪψ�䁎
Πατ�䁞� 123,77 τ.μ. εντό䁎 Σ.Δ. 33,53 μ2 ε�τό䁎 Σ.Δ. 90,24 μ2
Σİνολο 1.444,63 τ.μ. εντό䁎 Σ.Δ.� 902,93 τ.μ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

2. ΠαȠα�į��� μ�λ��a�

2.Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο� μ�λ���� �į� �Ƞ�į� πį� ���į���į�� �a� ����α į��į�įμ㶟� μ� αȠ�θμό πȠ�ξa� ��10��2020 �
14���2�2020 α�αθ�ώȠa�a , ��į�� ����α�θ�ί μ� β��a ��� ����į���� ��α��ξ��� �α�� �a� �Ƞό�į
���į�a� �a�.

 Η ο��ο�ομ��� ��ε�α ε��ό���ε �χοντα䁎 Ȫπm όψ� τ�䁎 ��ατ��ε�䁎 τοȪ τμ�ματο䁎 Βm , �εȖαλαίοȪ
π䁞ώτοȪ τοȪ Ν. 4495/17 ΦΕΚ 167/Α/03.11.2017

 Η α䁞χ�τε�τον��� μελ�τ� șȪντ�χ���ε με  �ș� τον Ν.Ο.Κ. (Ν. 4067/2012 � ΦΕΚ 79/Α/09�04�
2012), �α� με  �ș� τον �τ�䁞�ο�ομ��ό �ανον�șμό (ΥποȪ䁞o��� ΑπόȖαș� 3046/304/30�1�89, ΦΕΚ
59/Δ/3� 2�1989)

 Η μελ�τ� οπλ�șμ�νοȪ ș�Ȫ䁞ο��ματο䁎 �o�νε με  �ș� τον �Ν�ο Ελλ�ν��ό Κανον�șμό
Σ�Ȫ䁞ο��ματο䁎� � Ν.Ε.Κ.Σ. (ΦΕΚ 1068/Β/1991 �α� ΦΕΚ 227/Β/1995.

 Η αντ�șε�șμ��� μελ�τ� �o�νε με τον �Ν�ο Ελλ�ν��ό Αντ�șε�șμ��ό Κανον�șμό� �Ν.Ε.Α.Κ. (ΦΕΚ
613/Β/1992, ΦΕΚ 534/Β/1995 �α� ΦΕΚ/Β/1995)

 Γ�α τ�ν �αταș�εȪ� τοȪ ș�Ȫ䁞ο��ματο䁎 �șχİε� ο Κανον�șμό䁎 Τεχνολοoία䁎 Σ�Ȫ䁞ο��ματο䁎 (Κ.Τ.Σ.)
ποȪ εo�䁞ί���ε με τ�ν Δ14/19164/26�3�97 ΥποȪ䁞o��� ΑπόȖαș� (ΦΕΚ 315/Β/17�4�97).

 Γ�α τα Ȗο䁞τία �șχİε� ο Ελλ�ν��ό䁎 Κανον�șμό䁎 Φο䁞τίșεων �ομ��ών �䁞oων (Β.Δ. τ�䁎 10/31 Δε�.
1945 ΦΕΚ171 Α/16.5.1946).

Ο� μ�λ���� aλ���Ƞįμa�α�įλį���ώ� ���α�α�����R� ��į�� �ί��� β��a �R� �α�į���μώ��
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 Κανον�șμό䁎 Εșωτε䁞��ών Υ�䁞αȪλ��ών Εo�/șεων (Κ.Ε.Υ.Ε. � Β.Δ. 23.06.36 � ΦΕΚ 270/Α/23�6�
1936) �α� Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 Εo�αταșτ�șε�䁎 șε �τί䁞�α �α� ο��όπε�α –Δ�ανομ� �䁞İοȪ �α� 䖧εșτοİ
νε䁞οİ

 Κανον�șμοί Εșωτε䁞��ών Ηλε�τ䁞��ών Εo�αταșτ�șεων (Κ.Ε.Η.Ε.) τοȪ ΥποȪ䁞oείοȪ Β�ομ�χανία䁎
(Δ��ταoμα 11.04.1955 � Φ.Ε.Κ. 59/Β/11.04.1955, ΦΕΚ 293/Β/11051966,
ΦΕΚ1525/Β/31121973, ΦΕΚ 61/Β/02021977, ΦΕΚ 25/Β/20011981).

 Τεχν��ό䁎 �ανον�șμό䁎 εo�αταșτ�șεων Ȫo䁞αε䁞ίοȪ (ΦΕΚ 1257/Β/3�9�2003)
 Ελλ�ν��ό Π䁞ότȪπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 & ΕΛΟΤ ΕΝ 81.50 �Κανόνε䁎 αșȖ�λε�α䁎 o�α τ�ν �αταș�εȪ�

�α� εo�ατ�șταș� ανελ�Ȫșτ�䁞ων π䁞οșώπων, Ȗο䁞τίων � μ��䁞ών Ȗο䁞τίων�.

Επί�a� �φαȠμό�θa�� į Κα�į���μό� θ�Ƞμįμό�R�a� ���ȠίR� – �ΕΚ 3�2���4-�-1���

2.Β. ΥΛΙΚΑ

Ολα τα Ȫλ��� ποȪ αναȖ�䁞οντα� șτο τ�μολόo�ο τοȪ �䁞oοȪ, όπω䁎 �Σ�Ȫ䁞ο��ματα, Οπτόπλ�ν�ο�, , Υλ���
șτεo�νωș�䁎, ΞȪλεπεν�İșε�䁎 τοίχων �α� ο䁞οȖών, Ξİλ�νο ��πε�ο, Ξİλ�νε䁎 �İ䁞ε䁎, Ξİλ�ν�
șτ�o�,�Ȫλ�να �π�πλα o䁞αȖεία ,ντοȪλ�π�α, α䁞μο��λȪπτ䁞α , Μεταλλ��ό �λ�μα�οșτ�ș�ο, Σ���䁞�
��o�λ��ώματα , Πό䁞τε䁎 πε䁞ίȖ䁞α��䁎�Σ��ε䁞��䁎, Κ�o�λ��ώματα από ανο�εί�ωτο χ�λȪ α, Θİ䁞ε䁎
πȪ䁞αșȖ�λε�α䁎, Μεταλλ���䁎 �İ䁞ε䁎 , ΚοȪȖώματα αλοȪμ�νίοȪ , Επ�χ䁞ίșματα, Κε䁞αμ��� πλα�ί��α,
Μα䁞μα䁞���,πλα�ί��α, Υαλοπίνα�ε䁎, Χ䁞ώματα, ΦȪτ�, Υλ��� �λε�τ䁞ομ�χανολοo��ών
εo�αταșτ�șεων, Ε�οπλ�șμό䁎 �λπ.

2�Γ�ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.Γ.1 Σİ�Ț���ȝ�Ț�ț �İ���ΟΛ� ΙΙ

2.Γ.2 Σİ�Ț���Λ İ����Ο�ȐȚȚ ��� İʌ�Ț��� ț =0,24g

2.Γ.3 Κț�Țg��Uț İʌ�Ț��� Α�ȝ Α έω� Β

2��� ΦΟΡΤΙΑ

2.Δ.1 Ί��ο  �䁞ο䁎 οπλ�șμ�νοȪ ș�Ȫ䁞ο��ματο䁎 25.00 KN/m3
2.Δ.2 Ί��ο  �䁞ο䁎 oα�ών 20.00 KN/m3

3.Α. ΣΧΕ�ΙΑ
Γ�α τ�ν �αταș�εȪ� τοȪ �τ�䁞ίοȪ χ䁞ε��șτ��ε να oίνοȪν ο� πα䁞α��τω μελ�τε䁎� ΑȠ������į����,
Σ�α����, Π�Ƞ�β�λλR� �ώȠį�, Ηλ���Ƞ��ώ� Ι��. Ρ��μ��R�, Ύ�Ƞ���a, Απį������a, Θ�Ƞμα��a,
Α��ψR���� Σ���㶟μα�α, Κλ�μα���μό�.

Θα πȠį�αȠ�aθį�� ��į �Α.Υ. μ� �a μįȠφ㶟 παȠαȠ�㶟μα�į� �α "R� �α�α�������a��" �����α �į�
�Ƞ�į�, μ��� �a� įλį�λ㶟ȠR�a �a� ����λ��a� �į�.
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ΤΜΗΜΑ Γ

Επ��aμ������

ΑναȖ�䁞οντα� τȪχόν ���αίτε䁞ε䁎 επ�ș�μ�νșε�䁎 ο� οποίε䁎 �α π䁞�πε� να λαμ �νοντα� Ȫπόψ� �α�m όλ� τ�
���䁞�ε�α τ�䁎 䖧ω�䁎 τοȪ �䁞oοȪ �α� απεȪ�İνοντα� șτοȪ䁎 μεταoεν�șτε䁞οȪ䁎 χ䁞�șτε䁎 �α� τοȪ䁎 șȪντ�䁞�τ�䁎�
επ�ș�εȪαșτ�䁎 τοȪ.
Ο� �π��aμ������ αφįȠį�� �α��ξį�㶟� ��α α�όλį�θα ��į���ία�

1.Θ����� �����R�

1.1 ��Ƞ���a�

1.2 απį������a�

1.3 aλ���Ƞį�ό�a�a� ��ψaλ㶟�, μ��a� �α� �αμaλ㶟� ���a��

1.4 παȠį�㶟� ��αφόȠR� α�ȠίR�

1.5 παȠį�㶟� α�μį�

1.� ���į�

1.� α�ί�����a� π�Ƞ�α����

1.� π�Ƞό�β��a�

1.� �λ�μα���μį�

1.10 θ�Ƞμα��a�

1.11 λį�πώ� �����R� ���ό� �R� �įμ��ώ� ��į���ίR� �į� �Ƞ�į� �μa įȠα�ώ��

1.12 λį�πώ� �����R� ��į� π�Ƞ�β�λλį��α �ώȠį �į� �Ƞ�į� πį� ��į�� ���įπ��θ�ί 㶟 μ�
įπį�į�㶟πį�� �Ƞόπį ��į�� �ί��� ��R��� �α� ����μ��α� ό�� θα πȠ�π�� �α λaφθį�� �πόψa �α��
�����όμ���� μ��α�������Ƞ�� �Ƞ�α�ί��

Ο� ��șε�䁎 ���τİων İ�䁞εȪș�䁎, αποχ�τεȪș�䁎, �λε�τ䁞ο �ότ�ș�䁎 �α� ��䁞μανș�䁎 είνα� όπω䁎 αȪτ�
εμȖανί䖧οντα� șτα αντίșτο�χα șχ���α. ΌποȪ Ȫπ�䁞χε� ε����� απαίτ�ș� �α� �Ȫνατότ�τα (π.χ. Ȫπόoε�ο,
ε�ωτε䁞��οί χώ䁞ο�) į� θ����� �R� �����R� θα ��į�� �㶟μα��a.

2.Σaμ�ία �R� ����Ƞ��ώ� ��α�įπ�ώ�
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Θ�șε�䁎 των �εντ䁞��ών ��α�οπτών όποȪ αȪτοί �εν είνα� �μεșα εμȖανεί䁎 �α ș�μαν�οİν

3.Θ����� �λ��ώ� πį� �πό įȠ��μ���� ���θ㶟��� �������α� �α πȠį�αλ��į�� �ί����į

1. αμία��į� �α� πȠį�ό��α α��į�
2. �αλįβ�μβα�α�
3. πįλ�į�Ƞ�θ��a
4. πįλ����Ƞί�a
5. �λλα �λ���

���αίτε䁞� π䁞οșοχ� șτα πα䁞α��τω�
1. Θİ����Λ ț���ȝȐωȚȚ ���ȚώȐ �ț� ʌț�έʌωȐ �İ Țύλλț ʌ��g�ω�έȐȚ� ��λ�Ț�İ�UȐȚ�
2. Θİ����ȝȐωȚȚ Ț���ΟİUωȐ Ț����ʌέ�ț��� �İ �λ��İ� ț�ȝ İξȚλțȚ�έȐȚ ��λ�Ț�İ�UȐȚ
3. Θİ����ȝȐωȚȚ �İ�λ��έȐωȐ ���ȚώȐ �İ �λ��İ� ț�ȝ țȚ�ώʌȚ İξȚλțȚ�έȐȚ ��λ�Ț�İ�UȐȚ

4.Ι��α���Ƞό�a��� ��a ��α���㶟 �įμ㶟, �����θ��α �α� α��į�㶟 �į� ���Ƞίį�
Σaμ��ώ�į��α� į� ���α���Ƞό�a��� ��į ���įλį 㶟 �� �π�μ�Ƞį�� ��į���ία �į� �Ƞ�į� �π.�.
π�Ƞ�π�ώ���� πȠį�α�α����㶟�, πȠį���α�a�, �aμ��α�ώ� φįȠ�ίR�, �λπ.�

ΟȪ�εμία

5.Ο�įί ��αφ��㶟� �α� �ξį�į� ������į�.

Θα είνα� ελεİ�ε䁞ε䁎 �α� �α ο��oοİν șε αșȖαλ� πε䁞�οχ�, șİμȖωνα με το Π.Δ. 105/95 (Φ.Ε.Κ. 67/Α)
�Ελ�χ�șτε䁎 π䁞ο��αo䁞αȖ�䁎 o�α τ� ș�μανș� αșȖαλεία䁎 �/�α� Ȫoεία䁎 șτ�ν ε䁞oαșία șε șȪμμό䁞Ȗωș� με
τ�ν ο��oία 92/58/ΕΟΚ�.

�.Π�Ƞ�į��� ��πįμπ㶟� �į��ίζį��α� α����įβįλία�

Δεν Ȫπ�䁞χοȪν τ�το�ο� χώ䁞ο�.

�.ΧώȠį� μ� �π�Ƞπί��a 㶟 �πįπί��a

Δεν Ȫπ�䁞χοȪν τ�το�ο� χώ䁞ο�.

�.�λλ�� ζώ��� ������į�

Δεν Ȫπ�䁞χοȪν �λλε䁎 䖧ώνε䁎 ���α�τ�䁞οȪ ��ν�İνοȪ șτ�ν ο��ο�ομ�.

�.ΚαθįȠ��μό� ����aμ��R� πį� πȠ�π�� �α βȠί��į��α� �� �����㶟 λ���į�Ƞ�ία ���α λό�į�� π.�.
�ξα�Ƞ��μį�, απα�R�㶟� βλαπ���ώ� παȠα�ό��R�, απįμ��Ƞ���a� ����R�, �λπ.�

Δεν Ȫπ�䁞χοȪν șȪșτ�ματα ποȪ π䁞�πε� να  䁞ίș�οντα� șε șȪνεχ� λε�τοȪ䁞oία.
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ΤΜΗΜΑ �

Ο�a�ί�� �α� �Ƞ㶟��μα ��į���ία

(Καταo䁞�Ȗοντα� șτο�χεία ποȪ αποș�οποİν șτ�ν π䁞όλ�ψ� �α� αποȖȪo� ��ν�İνων �ατ� τ�䁎
εν�εχόμενε䁎 μεταoεν�șτε䁞ε䁎 ε䁞oαșίε䁎 (șȪντ�䁞�ș�䁎, �α�α䁞�șμοİ, επ�ș�εȪ�䁎, �λπ) �α� όλ� τ�
���䁞�ε�α τ�䁎 䖧ω�䁎 τοȪ �䁞oοȪ �α� �ίνοντα� ο��oίε䁎 o�α τον αșȖαλ� τ䁞όπο ε�τ�λεș�䁎 των ε䁞oαș�ών.
Μπο䁞οİν ε�ώ να αναȖε䁞�οİν – π.χ. – �ατ� πόșο το �τίșμα ��α��τε� από �αταș�εȪ�䁎 μ�χαν�șμό �
εo�ατ�șταș� o�α τ�ν ε�τ�λεș� επ�ș�εȪών șτ�䁎 ε�ωτε䁞���䁎 τοȪ επ�Ȗ�νε�ε䁎, � αν Ȫπ�䁞χοȪν
π䁞ο λ�ψε�䁎 o�α τ�ν εo�ατ�șταș� τ�το�οȪ μ�χαν�șμοİ, πο�ε䁎 �α� șε πο�α ș�μεία, �λπ.)

1. ΕȠ�α�ί�� �� ������

Ο� ο��oίε䁎 αναȖ�䁞οντα� �Ȫ䁞ίω䁎 șτ�ν αποȖȪo� των ��ν�İνων πτώș�䁎 από τα π�䁞ατα τ�䁎 șτ�o�䁎 �
��αμ�șοȪ αȪτ�䁎,Ȫπ�䁞χοȪν τ�το�ε䁎 ε䁞oαșίε䁎 �α� π䁞�πε� να λαμ �νοντα� όλα τα αναo�αία μ�τ䁞α όπω䁎
��Ƞ�ώμα�α, α���įλ��θa���� παπį����α �α�� �a� �Ƞ�α�ία π��R ��a ����a ��λπ.

2. ΕȠ�α�ί�� ���� �ξR��Ƞ���� όψ��� �į� �Ƞ�į� �α� ��į�� φR�α�R�į��

Τα Ȫαλοșτ�ș�α �α�α䁞ί䖧οντα� από το εșωτε䁞��ό τοȪ �τ�䁞ίοȪ, �α�ώ䁎 τα πα䁞��Ȫ䁞α π䁞ο λ�ποντα�
ανο�oόμενα �α� ανα�λ�νόμενα. Ο� ε䁞oαșίε䁎 șȪντ�䁞�ș�䁎, �α�α䁞�șμοİ �α� χ䁞ωματ�șμοİ των
ε�ωτε䁞��ών τμ�μ�των τ�䁎 ο��ο�ομ�䁎 �α� τȪχόν Ȗωταoωoών ποȪ απα�τοİν τ� χ䁞�ș� ��䁞�ωμ�των, �α
oίνοντα� μό�į από �ξ�������μ��α ����Ƞ��ία μ� λ㶟ψa �R� α�α��αίR� μ��ȠR� πȠį��α�ία� β����
�R� ����į��R� ��α��ξ�R�.

3. ΕȠ�α�ί�� �� �ψį�.

 Ο� �α�䁞���䁎 șȪν���ε䁎 π䁞�πε� να επ�τ䁞�ποȪν τ�䁎 ε䁞oαșίε䁎 șε İψο䁎.

 Η π䁞όș αș� π䁞�πε� να είνα� αșȖαλ�䁎.
 Η ȖȪș��� �ατ�șταș�, � ψȪχ����πνεȪματ��� �ατ�șταș� �α� � ψȪχολοoία τοȪ π䁞οșωπ��οİ

π䁞�πε� να ελ�oχετα�, ���αίτε䁞α o�α ε䁞oαșίε䁎 șε μεo�λα İψ�.
 Το π䁞οșωπ��ό π䁞�πε� να είνα� �μπε�䁞ο șε ε䁞oαșίε䁎 șε İψο䁎 �α� ε�ο��ε�ωμ�νο με τ�䁎 șȪν���ε䁎

ε�τ�λεș�䁎 τ�το�ων ε䁞oαș�ών.
 Τα μ�șα ατομ���䁎 π䁞οșταșία ποȪ χ䁞�ș�μοπο�οİντα� π䁞�πε� να �χοȪν επ�λεoεί με π䁞οșοχ� o�α

να μ�ν ��μ�οȪ䁞oοİν π䁞ο λ�ματα
 Αν �εν ε�αșȖαλί䖧ετα� � πτώș� Ȫλ��ών �α� αντ��ε�μ�νων, � πε䁞�οχ� από ��τω π䁞�πε� να

απομονώνετα� από �ίν�ș� π䁞οșωπ��οİ, τ䁞ίτων �α� ε�οπλ�șμοİ.
 Σε όλ� τ� ���䁞�ε�α τ�䁎 ε䁞oαșία䁎 απα�τείτα� αȪșτ�䁞� επί λεψ�

4. ΕȠ�α�ί�� �� �ψį� ��į ��R��Ƞ��ό �į� �Ƞ�į�

Μπο䁞εί να Ȫπ�䁞χοȪν τ�το�ε䁎 ε䁞oαșίε䁎 �α� π䁞�πε� να λαμ �νοντα� όλα τα αναo�αία μ�τ䁞α
(��䁞�ώματα �λπ).
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5. Ηλ���Ƞįλį����� �Ƞ�α�ί��

 Η �λε�τ䁞��� εo�ατ�șταș� να είνα� �ατ�λλ�λα π䁞οșτατεȪμ�ν� από οπο�α��ποτε Ȗ�ο䁞� �α�
με τ�ν �ατ�λλ�λ� π䁞οε��οπο��τ��� ș�μανș�.

 Κατ�λλ�λ� oείωș� των �λε�τ䁞��ών εo�αταșτ�șεων �α� șȪș�εȪών.
 Τα �αλώ��α πα䁞οχ�䁎 䁞εİματο䁎 șτα ���Ȗο䁞α ș�μεία τοȪ ε䁞oοτα�ίοȪ να είνα� �ατ�λλ�λα

π䁞οșτατεȪμ�να �α� μα�䁞�� από ��α�䁞όμοȪ䁎 �Ȫ�λοȖο䁞ία䁎.
 Ο� �λε�τ䁞���䁎 εo�αταșτ�șε�䁎 να επ��εω䁞οİντα� �α� șȪντ�䁞οİντα� τα�τ���.
 Ο� �λε�τ䁞ολόoο� να χ䁞�ș�μοπο�οİν τον �ατ�λλ�λο π䁞οșτατεȪτ��ό ε�οπλ�șμό �α�

εȖα䁞μό䖧οȪν τ�䁎 ο��oίε䁎 αșȖαλεία䁎.

�. ΕȠ�α�ί�� �� φȠ�α�α, �πό���α 㶟 ��φȠį��, �Ƞ�α�ί�� ������ �� θ����� όπį� �π�Ƞ��� �ί����į�
α�φ�ξία�, π���μį� �α� ��θ��a� �� �aμ��į��, φ����į�� �α� β�įλį���į�� παȠ��į����

Μπο䁞εί να Ȫπ�䁞χοȪν τ�το�ε䁎 ε䁞oαșίε䁎 �α� π䁞�πε� να λαμ �νοντα� όλα τα αναo�αία μ�τ䁞α με
ε䁞oαșίε䁎 από ε����εȪμ�νο π䁞οșωπ��ό.

�. Α��ψR����� �Ƞ�α�ί��.

 ανȪψωτ��ό䁎 μ�χαν�șμό䁎 να �χε� τ� �Ȫνατότ�τα ανİψωș�䁎 τοȪ Ȗο䁞τίοȪ.
 Ο ανȪψωτ��ό䁎 μ�χαν�șμό䁎 να �χε� ελεoχ�εί π䁞�ν τ� χ䁞�ș�.
 Ο ανȪψωτ��ό䁎 μ�χαν�șμό䁎 να �χε� τ�䁎 π䁞ο λεπόμενε䁎 π�șτοπο��șε�䁎.
 Ο ε�οπλ�șμό䁎 ποȪ χ䁞�ș�μοπο�είτα� είνα� ο π䁞ο λεπόμενο䁎 �α� χω䁞ί䁎 Ȗ�ο䁞�䁎.
 Ο� χε�䁞�șτ�䁎 να �χοȪν τα �ατ�λλ�λα π䁞οșόντα �α� εμπε�䁞ία.
 Τα șȪ䁞ματόșχο�να να είνα� π䁞οșα䁞τ�μ�να șωșτ� șτο Ȗο䁞τίο.
 Ο� ε䁞oα䖧όμενο� șε oε�τον��� ș�μεία να �χοȪν εν�με䁞ω�εί.
 Να Ȫπ�䁞χε� șȪνεχώ䁎 �αλ� ο䁞ατότ�τα τοȪ Ȗο䁞τίοȪ από τον χε�䁞�șτ� � Ȫπ�䁞χε� �μπε�䁞ο䁎

�οȪμαντα�ό䁞ο䁎.
 Ο� ανȪψωτ��οί μ�χαν�șμοί να  䁞ίș�οντα� șε ��șε�䁎 όποȪ είνα� ε�䁞αșμ�νο� �αλ�.
 Απαoο䁞εİετα� � ελεİ�ε䁞� α�ώ䁞�ș� Ȗο䁞τίοȪ.
 Απαoο䁞εİετα� � Ȫπε䁞Ȗό䁞τωș� τοȪ ανȪψωτ��οİ μ�χαν�șμοİ.
 Απαoο䁞εİετα� � π䁞οșπ��ε�α πλ�o�α䁎 μεταȖο䁞�䁎 Ȗο䁞τίοȪ.
 Απαoο䁞εİετα� � απότομ� ανİψωș�/�ατ� αșμα.
 Απαoο䁞εİετα� � ��α�ίν�ș� Ȗο䁞τίων π�νω από ε䁞oα䖧ομ�νοȪ䁎

�. ΕȠ�α�ί�� �� π�Ƞ�β�λλį� μ� �ί����į ��Ƞaξa� 㶟 π�Ƞ�α����

Δεν Ȫπ�䁞χοȪν τ�το�ε䁎 ε䁞oαșίε䁎.

�. Κ�Ƞώ����

Σε ���ε ε䁞oο�ότ� � �αταș�εȪαșτ� ποȪ πα䁞α αίνε� από αμ�λε�α � π䁞ό�εș� το Π.Δ. 305/96
επ� �λλοντα� �Ȫ䁞ώșε�䁎 τοȪ �䁞�䁞οȪ 25 τοȪ Ν.2224/94
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ΤΜΗΜΑ Ε

ΠȠό�Ƞαμμα α�α��αίR� �π�θ�RȠ㶟��R� �α� ����aȠ㶟��R� �į� �Ƞ�į� �α� �R� ���α�α�����ώ� �į�

ΟΙ εo�αταșτ�șε�䁎 �α ελ�oχοντα� πε䁞�ο���� șτο χ䁞όνο λε�τοȪ䁞oία䁎 șİμȖωνα με τ�䁎 ο��oίε䁎 τ�䁎
επί λεψ�䁎. Στο�χεία ποȪ �α π䁞ο�İψοȪν από τ�䁎 șχετ���䁎 ε䁞oαșίε䁎 �α� από τ�䁎 ε䁞oαșίε䁎 șȪντ�䁞�ș�䁎
�ατ� τ� ���䁞�ε�α 䖧ω�䁎 τοȪ �䁞oοȪ �α π䁞οșα䁞τώντα� șτον ΦΑΥ. Ο ΦΑΥ π䁞�πε� να εν�με䁞ώνετα�
μετ� από ���ε ν�α επ�μ αș� șε αȪτό. Γ�α τα λο�π� τμ�ματα τοȪ �τ�䁞ίοȪ πα䁞αμ�νε� șε �șχİ το
ȪȖ�șτ�μενο ΦΑΥ όπω䁎 șȪντ�χ���ε �α� ανα�εω䁞����ε από τοȪ䁎 μελετ�τ�䁎 �α� επ� λ�ποντε䁎
μ�χαν��οİ䁎 τοȪ �τ�䁞ίοȪ.

1. Το �䁞oο π䁞�πε� να  �Ȗετα� ε�ωτε䁞��� ���ε ���α χ䁞όν�α. ΑȖ�νετα� șτ�ν �䁞ίș� τοȪ �Ȫ䁞ίοȪ τοȪ
�䁞oοȪ το εν�εχόμενο șȪχνότε䁞�䁎  αȖ�䁎 αν, λόoω τ�䁎 䁞İπανș�䁎 τοȪ πε䁞� �λλοντο䁎, ��απ�șτω�εί
ότ� είνα� αναo�αίο.

2. Ο� Εo�αταșτ�șε�䁎 ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ μία Ȗο䁞� τον χ䁞όνο, τον
Σεπτ�μ 䁞�ο. •Ο�  λ� ε䁎 ποȪ τȪχόν ��απ�șτώνοντα� �ατ� τ�ν ���䁞�ε�α τ�䁎 șα�䖧όν șε
εo�αταșτ�șε�䁎 π䁞�πε� ν' απο�α�ίșταντα� �μεșα από το șȪντ�䁞�τ� � �λλο ε����εȪμ�νο șȪνε䁞oείο.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ
(ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ)

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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�ΑΡΑΡΤΗΜΑ �: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ�ΙΑ «AS BUILT»
Ο Σ�Ȑ��Ȑ�Ț�Λ� ΑȚȚțλİUț� �ț�� �ȚȐ İ��έλİȚȚ ��� έ�g�� �ȚİUλİ� Ȑț Ț���İ��λ�βİ� Ț�� �ț�ȝȐ
�İȚ�λț�� ��� ΦΑΥ �ț��λ�g� �ωȐ �İλİ�ώȐ İȚț���gΛ� �ț� �ωȐ «as built» ȚΟİʌUωȐ ��� έ�g��. AS
BUILT

�ΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ Ε�ΕΜΒΑΣΕΩΝ
Πț�ț���ω �ț���Ț��ζİ�ț� �� �Ț��ώ� İ�İ�β�ȚİωȐ Ț�� έ�g�. Τ� �Ț��ώ� İ�İ�β�ȚİωȐ Ț�� έ�g�
��έ�İ� Ȑț İȐȚ�İ�ώȐİ�ț� �İ�� ț�ȝ ��θİ Ȑέț İ�έ�βțȚȚ Țİ ț��ȝ, �İ �ț Ț���ΟİUț ��� θț ����ύ����Ȑ
��θİ Ț���.

�ΑΡΑΡΤΗΜΑ �: ΕΝ�ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,

ΦΕΚ 249Α/11
• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ

84Α, � ���U�� țȐ���ț�έȚ�ȚȚİ �� Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ
117Α/85 �ț� �� ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11 Α/96, ȝ�ω�
��������ΛθȚ�İ �İ �� ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ΦΕΚ 116,
ȝ�ω� Ț���λȚ�ώθȚ�İ �İ �� Ν4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08

• Ν2696/1999 «Κύ�ωȚȚ ��� Κώʌ��ț Οʌ��Λ� Κ��λ�Ț��Uț�», ΦΕΚ 57Α, ȝ�ω� ��������ΛθȚ�İ �İ ��
Ν3542/07 «Τ�������ΛȚİ�� ʌ�ț��ξİωȐ ��� Κώʌ��ț Οʌ��Λ� Κ��λ�Ț��Uț�», ΦΕΚ 50Α/99

• Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής -Ασφάλειας
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, ȝ�ω� Ț���λȚ�ώθȚ�İ �İ �ȚȐ ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ
2150Β/94

• Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ
49Α/84

• Ν 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83

• ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α)
της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών
εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης
ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων
και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12
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• ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού
νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»,
ΦΕΚ 199Α/12

• ΠΔ113/2012 «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»,
ΦΕΚ 198Α/12

• ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12

• ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική
ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10

• ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση
της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α' ȝ�ω�
��������ΛθȚ�İ �İ �� ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10

• ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως
ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07

• ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06

• ΠΔ149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση
με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06

• ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05

• ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96

• ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95

• ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 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», ΦΕΚ
221 Α/94

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94
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• ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, ȝ�ω� ��������ΛθȚ�İ �İ �ț ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99)
�ț� ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241 Α/00) �ț� ΠΔ155/2004 (ȚΕΚ
121 Α/04).

• ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93

• ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11 Α/90, ȝ�ω� ��������ΛθȚ�İ �İ �� ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ
180Α/91)

• ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89
• ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, ȝ�ω� ��������ΛθȚ�İ �İ ��
ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α

• ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81

• ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»,
ΦΕΚ 193Α/80

• ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές,
διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «ΟΕ», ΦΕΚ
1914Β/12

• ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ
1227Β/11

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών», ΦΕΚ 420Β/11

• ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης,
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/��� 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/��� 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου»,
ΦΕΚ 266Β/01

• ΑΠ. ΔΕΕΠΠ/��� 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο»,
ΦΕΚ 686Β/01
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• ΑΠ. ��� 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ
756Β/93

• ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
• ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/���/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων,

άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια»
15/10/2012

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012
• ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/���/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων

Έργων» 31/03/2008
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�ΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 :
ΣΗΜΑΝΣΗ
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