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ΣΣ ΧΧ ΕΕ ∆∆ ΙΙ ΟΟ   ΑΑΣΣ ΦΦΑΑΛΛ ΕΕ ΙΙ ΑΑΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

1.1. Γενικά 

1.2. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» 

1.3. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

1.4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.: 

• Άννα Πουγαρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικής 

Υποστήριξης Κ. Μ. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης 

• Παναγιώτης Πολυµενίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικής 

Υποστήριξης Κ. Μ. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης 

2. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζόµενων κατά φάση 

µεθόδων εργασίας: 

Φάση 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες 

1.1: Προπαρασκευαστικές εργασίες - προετοιµασία εργοταξίου- τυχόν αδειοδοτήσεις 

Φάση 2: Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις WC ορόφου  
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2.1:    Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 

Φάση 3: Έργασίες Ανακαίνισης WC ορόφου 

         3.1:    Έργασίες Ανακαίνισης WC ορόφου 

 

Φάση 4: Η/Μ εργασίες WC ορόφου 

4.1: Η/Μ εργασίες WC ορόφου 

 

Φάση 5: Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις WC ισογείου 

5.1: Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 

Φάση 6: Έργασίες Ανακαίνισης WC ισογείου 

6.1: Έργασίες Ανακαίνισης WC ισογείου 

 

Φάση 7: Η/Μ εργασίες WC ισογείου 

7.1: Η/Μ εργασίες WC ισογείου 

 

Φάση 8: Σταδιακή αντικατάσταση κουφωµάτων ορόφου 

8.1: Σταδιακή αντικατάσταση κουφωµάτων ορόφου 

 

Φάση 9: Λοιπές Η/Μ εργασίες κτιρίου 

9.1: Λοιπές Η/Μ εργασίες κτιρίου 

 

Φάση 10: Λοιπές  εργασίες αποπεράτωσης έργου 

10.1: Λοιπές  εργασίες αποπεράτωσης έργου 

3. Απαιτούµενος εξοπλισµός: 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω 

µηχανήµατα. 

• Αερόσφυρα - σφύρα 

• Φορτηγά 

• Φορτηγά µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες) 

• Φορτωτής 

• ∆ιαβολάκι 

• κάθε µηχάνηµα ή εργαλείο που έχει σχέση µε την εκτέλεση όλων των έργων και 
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εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωσή τους. 

Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να έχει όλα τα παραπάνω µηχανήµατα και όλα τα 

απαιτούµενα εργαλεία, να τα συντηρεί και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση µε 

δαπάνες του. 

Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει στον κύριο του έργου όλα τα πιστοποιητικά των 

υλικών και αποτελέσµατα των δοκιµών που προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ. της 

µελέτης. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Β, σελ. Β1 - Β10) 

1. Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου 

Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια µεν από 

προκαταγεγραµένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες 

«φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

1) Αντιστοιχίζονται οι φάσεις-υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου 

έργου, όπως αυτές απαριθµούνται στο παραπάνω σηµείο (Περιγραφή των 

φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζόµενων κατά φάση µεθόδων 

εργασίας) του Σ.Α.Υ., σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι 

ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες. 

2) Για κάθε επιµέρους φάση-υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνονται οι 

κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την 

αναγραφή των αριθµών 1, 2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα 

εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική, 

αποδίδει δε την αντίληψη του υπογράφοντος για την ένταση των κινδύνων. 

α) Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση-

υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή 

θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα 

επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών 

εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, 

κ.λπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να 

επισυµβεί είναι περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης 

χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης 
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εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 

β) Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο 

(π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό 

εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από 

την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί 

είναι µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε 

συνθήκες καύσωνα). 

γ) Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 

περιπτώσεις. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Γ, σελ. Γ1 - Γ9) 

1. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε 

φορά µέτρα. 

(**) Περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την 

προστασία των εργαζόµενων, αλλά δεν προβλέπονται από την νοµοθεσία ή η 

πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για την συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης, εδώ πρέπει 

να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που 

ενέχουν ειδικούς κινδύνους. 

ΤΜΗΜΑ ∆΄ 

1. Πρόσθετα στοιχεία 

1.1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις 

εργασίας. 

∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. 

1.2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 

∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. 
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1.3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού. 

Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο. 

1.4. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκοµιδής αχρήστων. 

Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο και αποκοµιδή αχρήστων µε 

µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους ειδικούς 

όρους της ΕΣΥ. 

1.5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της Ε.Σ.Υ. 

1.6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 

Θα δηµιουργηθεί πρόχειρο φαρµακείο στον εργοταξιακό χώρο. 

1.7. Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζοµένων. 

∆εν απαιτούνται άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων. 

1.8. Ιδιαίτερη προσοχή εργασιών 

Επειδή η ανακαίνιση θα γίνει σε κτίριο που λειτουργεί  πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη 

προσοχή σε όλα τα στάδια της κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για 

την ασφαλή λειτουργία του καθώς και για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 

καθώς και για τυχόν αδειοδοτήσεις - εγκρίσεις. ∆ηλαδή οι εργασίες θα πρέπει να 

γίνουν σταδιακά και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών 

που στεγάζονται στο κτίριο. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ Νοµοθετικά κείµενα για τη λήψη µέτρων προστασίας 

Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι τα οποία αφορούν τη σχετική 

νοµοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας είναι τα εξής: 

(1) Π∆ 778/80 

Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών 

(2) Π∆-1073/81 

Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών 
και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού 

(3) Ν 1430/84 
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Κύρωση της αριθ.62 διεθνούς σύµβασης εργασίας "που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία" και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν 
σχέση µε αυτή 

(4) Π∆-396/94 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

(5) Π∆-305/96 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 

(6) Αποφ-∆ΕΕΠΠ/85/01 

Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου 
Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 
µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε 
∆ηµόσιο Έργο 

(7) Π∆-225/89 

Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα 

(8) Εγκ-130159/97 

Εγκύκλιος εφαρµογής του Π∆-305/96 ‘Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία ΕΟΚ-57/92 

(9) Εγκ-52206/36/97 

(10) Εγκ-∆ΙΠΑ∆/307/11/01 

Κοινοποίηση απόφασης για την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη 
∆ηµοσίων Έργων 

(11) Π∆ 17/1996 

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλεια και της υγείας των εργαζοµένων κατά την 
εργασία 

(12) Π∆ 18/1996 

Τροποποίηση προεδρικού διατάγµατος 377/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ 

(13) Π∆ 377/93-(160/A/1993) 

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές 

(14) Π∆ 395/94-(220/A/1994) 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (τροποποίηση Π∆ 89/99 - ΦΕΚ 
94/Α/1999) 

(15) Π∆ 85/91 - (38/Α/1991) 

Προστασία των εργαζόµενων από τους κίνδυνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
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86/188/ΕΟΚ 

(16) ΥΑ Α5/2375/78 

Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών 

(17) Π∆ 16/96 

Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας οδηγία της ΕΟΚ 
654/89 ΦΕΚ 10/Α/96 

(18) Αποφ -Β-4373/1205/93 

Οδηγία ΕΟΚ 686/89 σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας ΦΕΚ 187/Β/93 

(19) Π∆ 14.3.34 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων και υπαλλήλων - 
Περιεχόµενα ΦΕΚ-112/Α/22-3-34 

 

Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Για τις Οικοδοµικές εργασίες 
 
 

Άννα Πουγαρίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Γ' Βαθµό 

 

Για τις Η/Μ εργασίες 
 
 

Παναγιώτης Πολυµενίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός µε ΣΤ' Βαθµό 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Για τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

Ο Αν. Προϊστάµενος του  
Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Κ. Μ. 

 
 

Αντώνης Σαµαράς 
ΠΕ Μηχανικών µε ∆  ́Βαθµό 

 
 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.27303/18-04-2016 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α∆Μ-Θ 
 


