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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για
ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:
• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα
και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).

• Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο.
• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.
• Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και

τέχνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 
πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ.

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τους
εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων
ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.



ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

α) Τίτλος του έργου  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

β) Είδος έργου και χρήση αυτού  
Στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές και
ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες,  απαραίτητες  για  την  αποκατάσταση  των  φθορών  &  βλαβών  που
παρουσιάστηκαν στα σχολικά κτίρια & στους αύλειους χώρους τους, με την πάροδο του χρόνου, λόγω
της καθημερινής χρήσης τους και οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ομαλή λειτουργία των σχολικών
μονάδων και την ασφάλεια & υγιεινή των χρηστών τους. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά
άρτιο.

γ) Σύντομη περιγραφή του έργου
Η εκτέλεση του παρόντος έργου έχει σκοπό την επισκευή – συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών
κτιρίων του Δήμου Ωραιοκάστρου & των αύλειων χώρων τους, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα
(φθορές & βλάβες) που σχετίζονται κυρίως με την ομαλή λειτουργία τους και την ασφάλεια & υγιεινή
των χρηστών τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας το νεαρό της ηλικίας των χρηστών αυτών.
Ειδικότερα στα  πλαίσια  του  έργου  θα  εκτελεστούν  ενδεικτικά  οι  εργασίες  όπως  αναφέρονται
παρακάτω:
1. Αντικατάσταση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων στο 1ο & 2ο τμήμα Νηπιαγωγείου

Δρυμού, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου (Γαλήνη),
στο Δημοτικό Σχολείο Λητής, στο 1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου και στο Λύκειο Καλλιθέας.

2. Αντικατάσταση  ή  συντήρηση  υφιστάμενων  εσωτερικών  κουφωμάτων  στο  Δημοτικό  Σχολείο
Δρυμού και στο Γυμνάσιο Νεοχωρούδας - Πενταλόφου (Καλλιθέας).

3. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, από κουφώματα πυρασφάλειας στον υφιστάμενο χώρο του
Λεβητοστασίου στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού.

4. Τοποθέτηση τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου.
5. Αποκατάσταση  φθαρμένων  επιχρισμάτων,  με  τον  ανάλογο  χρωματισμό  τους  στο  Δημοτικό

Φιλαδέλφειας και στο Γυμνάσιο Νεοχωρούδας - Πενταλόφου (Καλλιθέας).
6. Εργασίες θερμομόνωσης - ηχομόνωσης στην οροφή του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου - Λυκείου

Δρυμού.
7. Επισκευή στέγης, στεγανοποίηση & θερμομόνωση δωμάτων στο 1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου.
8. Διαμορφώσεις  (πρόσβαση,  διαχωρισμός  με  ξύλινη  περίφραξη,  καθαιρέσεις  υφιστάμενων

τσιμεντοστρώσεων  που  έχουν  υποστεί  βλάβες,  αποκατάσταση  επικίνδυνων  σημείων,
τσιμεντοστρώσεις,  πλακοστρώσεις,  κανάλια  &  εσχάρες  υδροσυλλογής,  φρεάτια,  κλπ)  στους
αύλειους χώρους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου, του Δημοτικού Σχολείου Δρυμού,
του Νηπιαγωγείου & του Δημοτικού της Φιλαδέλφειας, του 2ου  Γυμνασίου Ωραιοκάστρου και του
Γυμνασίου  Νεοχωρούδας  -  Πενταλόφου  (Καλλιθέας),  κυρίως  για  την  απορροή  των  όμβριων
υδάτων, προκειμένου να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από τους χρήστες τους και την προστασία
των παρακείμενων κατασκευών των σχολικών μονάδων.

9. Τοποθέτηση οριζόντιων & κατακόρυφων υδρορροών, αντικατάσταση λεκανών & δοχείων πλύσεως
αποχωρητηρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου (Γαλήνη).

10. Τοποθέτηση  Ανυψωτικής  πλατφόρμας  (κατακόρυφης  ανύψωσης)  για  αμαξίδιο  ΑΜΕΑ  στο  1ο

Νηπιαγωγείο Λητής.
11. Τοποθέτηση Αλεξικέραυνου στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού.
12. Αντικατάσταση Λεβήτων που έχουν υποστεί  σοβαρές φθορές στο 1ο & 2ο τμήμα Νηπιαγωγείου

Δρυμού, στο Δημοτικό Σχολείο Λητής, στο Δημοτικό Νεοχωρούδας και στο Δημοτικό Πενταλόφου. 
13. Τοποθέτηση Αλεξικέραυνου στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
Δήμος Ωραιοκάστρου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Οδοί καλής βατότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε  περίπτωση  που  ακολουθήσουν  τροποποιήσεις  της  μελέτης  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών,  ο
Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την παρούσα σύντομη
τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

δ) Στοιχεία του κυρίου του έργου

Κύριος του έργου είναι  ο  Δήμος  Ωραιοκάστρου  με  έδρα τη διεύθυνση  Κομνηνών 76, ΤΚ 570 13
Ωραιόκαστρο  Θεσσαλονίκης  και  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  είναι  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Πολεοδομίας, με έδρα τη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος, ΤΚ 57013 στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης. 

ε)     Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ  

Μηχανικοί Συντάκτες του ΦΑΥ είναι οι υπάλληλοι του Δήμου Ωραιοκάστρου, Τζούνη Ιωάννα, πολ. μηχ.
τ.ε. και Τσομίδου Άννα, μηχ. μηχ. 

στ)     Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ  
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο πρέπει
να ενημερώνεται  μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν κάθε
φορά.

   Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής



2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι προδιαγραφές και οι ιδιότητες όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο καθορίζονται στο
Τιμολόγιο της Μελέτης, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου.
Τονίζεται  ρητά ότι  όλα τα υλικά και  οι  εργασίες  θα πρέπει  να εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου και να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αναγραφόμενα:
• το Αναλυτικό Τιμολόγιο της Μελέτης
• την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
• τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης  ο  κατάλογος  των Κανονισμών πρέπει  να  ενημερώνεται,
ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και δεν
υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης.

ΥΛΙΚΑ
Τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών που θα ενσωματωθούν στο έργο, βάσει του ΦΕΚ 1914Β/15- 6-2012
υποχρεωτικά θα φέρουν σήμανση συμμόρφωσης CE.
Επίσης όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο, θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που
ορίζονται από τα Τεύχη Δημοπράτησης, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα
και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης,  ο  κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενημερώνεται,
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.



ΤΜΗΜΑ B  - ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚIΝΔΥΝΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καθορισθεί το πρόγραμμα των αναγκαίων επιθεωρήσεων
και  συντηρήσεων  του.  Η  συντήρηση  θα  περιλαμβάνει  εργασίες  που  αναμένεται  να  είναι  του
ιδίου είδους και φύσης με αυτές που εκτελέστηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

Η επικινδυνότητα των εργασιών αυτών αναμένεται  να είναι του ιδίου ή χαμηλότερου βαθμού
αυτών  που  εκτελέσθηκαν  κατά  την  αρχική  κατασκευή,  εκτός  αν  έχουν  μεταβληθεί  ιδιαίτερα
παράγοντες που επηρεάζουν την Υγιεινή και Ασφάλεια.

Πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών συντήρησης θα πρέπει με βάση το Σ.Α.Υ. του έργου να
εκτιμάται  η  επικινδυνότητα των εργασιών  και  να  παίρνονται  τα κατάλληλα μέτρα όπως αυτά
αναφέρονται στο Σ.Α.Υ. και στην κείμενη νομοθεσία.

Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για τις Εργασίες Συντήρησης του Έργου
Για τις  εργασίες  συντήρησης που αναμένονται,  κατά τη διάρκεια  ζωής του έργου,  παρατίθενται  οι
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας.
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:
• Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων.
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από το 

προσωπικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο  Τεχνικός  Ασφάλειας  του  συνεργείου  που  θα  εκτελέσει  τις  συγκεκριμένες  εργασίες  οφείλει  να
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής
του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο
και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο
του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και  των "Ως κατεσκευάσθη”  -  "as  built"   σχεδίων του
έργου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΑΠΟΜΠΕΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85
 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής - Ασφάλειας κλπ»,
ΦΕΚ 112Α/94
 Ν1396/1983  «Υποχρεώσεις  λήψης  και  τήρησης  των μέτρων ασφάλειας  στις  οικοδομές  και  λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83
 N1430/1984  «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
 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 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999
(ΦΕΚ 157Α/99)
 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
 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81
 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, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και
ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)
 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
 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 221Α/94
 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89
 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80
 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)
 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων»
ΦΕΚ 20Α/78
 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
 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
  ΠΔ105/1995  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  για τη σήμανση ασφάλειας  ή/και  υγείας στην εργασία σε

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
  ΥΑ 502/2003  «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής  Σήμανσης  Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και

εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03
  ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
  ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93
  ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου

για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00
  ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01
  ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ  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
  ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή

Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03



  Ν. 1338/83, διατάξεις παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.
1440/84.

  Ν.  1568/85,  (ΦΕΚ  177/Α/18-10-1985)  «Υγιεινή  και  ασφάλεια  των  εργαζομένων»,  διατάξεις  των
άρθρων 29 και 36 και της παραγράφου 3 των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 14.
  Ν. 1558/85.
  Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων

από κινδύνους οφειλόμενους στην έκθεση στον αμίαντο κατά την διάρκεια της εργασίας.
  Το Π.Δ.  212/2006: 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 Α΄212/2006)

  ΚΥΑ  13588/725/06  (ΦΕΚ  383/Β/28-03-2006)  :  «Μέτρα,  όροι  και  περιορισμοί  για  την  διαχείριση
επικινδύνων  αποβλήτων»,  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  91/689/ΕΟΚ,  «για  τα
επικίνδυνα  απόβλητα»  του  Συμβουλίου  της  12ης  Δεκεμβρίου  1991.  Αντικατάσταση  της  υπ’  αρ.
19396/1546/1997  κοινής  υπουργικής  απόφασης:  «Μέτρα και  όροι  για  την  διαχείριση  επικινδύνων
αποβλήτων».
  Την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 130115/6-6-2007 (εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 212/2006)
  Την αριθμ. Υ 1321/25, 9, 1987 απόφαση Πρωθυπουργού.
  Την αριθμ.  Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ 1737/3-11-87 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και  Υπουργού Εθνικής

Οικονομίας.
  Την με αριθμ. 10/4-5-87 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.
  Την με αριθμ. 522/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας.
  Την με αριθμ. 6972Β/1996 κοινή υπουργική απόφαση.
  Το Ν.1650/86 άρθρου 12 (παραγρ. 2,3 και 4) με την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης

αριθμ. 72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα … κ.λ.π.».
  Την απόφαση 94/904/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(EEL 356/14/31-12-94).
  Την αριθμ.  49541/1424/86 κοινή Υπουργική Απόφαση «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την

οδηγία 75/442/ΕΟΚ».
  Την Υ.Α. 8243/1113 (Εσωτερικών – Εθνικής Οικονομίας-Κοιν. Ασφαλίσεων-ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας) της

26.2/8-3-91  «Καθορισμός  μέτρων  και  μεθόδων  για  την  πρόληψη  και  μείωση  της  ρύπανσης  του
περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου-(Β 138).
  Το άρθρο 35 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) , ρύθμιση

θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄75/2009).
  Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 5/10-6-2009)

  Απόφαση  21017/84  /30-6-2009  (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
1287/30-6-2009).
  Υ.Α. οικ. 152442/2015 (ΦΕΚ 2156/Β`/7.10.2015) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος

έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες»
(Παράρτημα XII) της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης
  Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ 81/Α`/17.7.2015) Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των

οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  ώστε  να  ευθυγραμμιστούν  με  τον  κανονισμό  (ΕΚ)
αριθμ.  1272/2008  για  την  ταξινόμηση,  την  επισήμανση  και  τη  συσκευασία  των  ουσιών  και  των
μειγμάτων» −Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ.
399/1994
  Αρ. Πρωτ. οικ. 34829/962/2015 (ΦΕΚ --/30/7.2015) Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 52/2015 (ΦΕΚ Α΄

81/17.07.2015)  «εναρμόνιση  με  την  οδηγία  2014/27/ΕΕ  «Για  την  τροποποίηση  των  οδηγιών  του
Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008



για  την  ταξινόμηση,  την  επισήμανση  και  τη  συσκευασία  των  ουσιών  και  των  μειγμάτων»  –
Τροποποίηση των π.δ. 105/95, π.δ. 176/97, π.δ. 62/98, π.δ. 338/01 και π.δ. 399/94»

  Υ.Α.  4690/12/2014 (ΦΕΚ 396/Β`/20.2.2014)  Εργασίες  για  τις  οποίες  απαγορεύεται  η  απασχόληση
μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης.
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