
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου 

 

1) Ορίζεται: Από τον εργολάβο ολοκλήρου του έργου και όταν δεν υπάρχει 

από τον κύριο του έργου. 

2) Προσόντα: Τα ίδια που πρέπει να έχει και ο µελετητής 

3) Σε ποιες περιπτώσεις ορίζεται: Όταν στο εργοτάξιο είναι παρόντα πολλά 

συνεργεία. 

4) Πότε ορίζεται:  Στη φάση ανάθεσης της µελέτης του έργου 

5) Ποια καθήκοντα έχει: 

 - Συντάσσει το ΣΑΥ και τον ΦΑΥ 

 - Φροντίζει ώστε κατά το στάδιο της µελέτης ο µελετητής σε συνεργασία µε 

τον εργολάβο και υπεργολάβο ολόκληρου του έργου (ή τον κύριο του 

έργου), να παίρνει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης (βλέπε στο τέλος 

της επόµενης σελίδας) 

6) Ποιος ευθύνεται για τη µη κατάρτιση ΣΑΥ-ΦΑΥ:  Ο εργολάβος, κι αν δεν 

υπάρχει, ο κύριος του έργου. 
 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

κατά την εκτέλεση του έργου 

 

1) Ορίζεται: Ως άνω. 

2) Προσόντα: Τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 294/88 για τον Τεχνικό Ασφαλείας. 

3) Σε ποιες περιπτώσεις ορίζεται: Ως άνω. 

4) Πότε ορίζεται:  Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου. 

5) Ποια καθήκοντα έχει: 

 - Εφαρµόζει το ΣΑΥ 
- Μεριµνά ώστε οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυταπασχολούµενοι να 
εφαρµόζουν στο εργοτάξιο τις γενικές αρχές πρόληψης (Π.∆. 17/96 αρθ.7)  
στα εξής θέµατα, επιγραµµατικά: (Γενικές αρχές πρόληψης στο τέλος της επόµενης σελίδας) 

α. Τάξη – Υγιεινή 
β. Θέσεις εργασίας σε συνδυασµό µε πρόσβαση, µετακίνηση, κυκλοφορία 
γ. Μεταφορά υλικών. 
δ. Συντήρηση – έλεγχος εγκαταστάσεων και µηχανών. 
ε. Αποθήκευση υλικών (επικινδύνων και µη) 
στ. Αποκοµιδή επικίνδυνων υλικών. 



ζ. Αποθήκευση, αποκοµιδή απορριµµάτων 
η.  Αναπροσαρµογή χρόνου και διάρκειας εργασιών 
θ.  Συνεργασία εργοδοτών και αυταπασχολουµένων. 
ι.  Αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων εργοταξίου και τυχόν άλλων 

δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης. 
 

- Αναπροσαρµόζουν το ΣΑΥ και τον ΦΑΥ σύµφωνα µε την εξέλιξη των 

εργασιών και τυχόν τροποποιήσεις κατά την κατασκευή. 

- Μαζί µε τον ΤΑ και το ΓΕ φροντίζουν για τη συνεργασία εργολάβων-

υπεργολάβων και το συντονισµό των δραστηριοτήτων όταν πολλές 

επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο χώρο. Συνεργάζονται µαζί τους και για 

άλλα θέµατα όταν απαιτείται. 

- Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών 

διαδικασιών ενηµερώνοντας εργοδότες και αυταπασχολούµενους. 

- Εξασφαλίζουν την µη είσοδο στο εργοτάξιο άσχετων προσώπων. 

 

Γενικές αρχές πρόληψης 

- Αποφυγή κινδύνων 

- Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

- Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη 

διαµόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισµών 

εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειµένου ιδίως  

να µετριασθεί η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία  

και να µειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία. 

- Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο 

επικίνδυνο. 

- Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που 

ενσωµατώνει την πρόληψη, την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις 

συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων 

και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία. 

- Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους. 

- Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα 

µέτρα ατοµικής προστασίας. 

- Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

- Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζοµένους. 



ΣΑΥ – ΦΑΥ 
 

1) Τι είναι: 
ΣΑΥ- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. Πρόκειται για µελέτη όπου 
προβλέπονται τα στοιχεία πρόληψης ατυχηµάτων ή βλάβης της υγείας 
κατά την εργασία στη φάση εκτέλεσης του έργου. 
ΦΑΥ – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. Πρόκειται για αρχείο στοιχείων, 
οδηγιών και υποδείξεων για χρήση κατά τη µετέπειτα ζωή του έργου. 

 
2) Ποιος τα συντάσσει: 
 Ο συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης. 
Όταν δεν προβλέπεται συντονιστής, ο µελετητής ή άλλος µε τα ίδια προσόντα. 

 
3) Ποιος αναθέτει τη σύνταξη: 
 Ο εργολάβος ολοκλήρου του έργου, και όταν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου. 
 
4) Πότε απαιτούνται: 
 α) Το ΣΑΥ: 

Όταν απαιτείται συντονιστής µελέτης. 
Όταν οι εργασίες ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους. 
Όταν ο όγκος της εργασίας απαιτεί περισσότερα από 500 ηµεροµίσθια. 

 β) Ο ΦΑΥ: Πάντα 
 
5) Τι περιλαµβάνεται σ’ αυτά: 
 Στο ΣΑΥ, (βλ. Π.∆. 305/96 αρθ.3 παρ.5 και 6): Οι κανόνες ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και τα ειδικά µέτρα για εργασίες µε 
ιδιαίτερους κινδύνους (παραρτ.ΙΙ του Π.∆.), καθώς και στοιχεία για τα εξής: 

 - την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
 - την ανάλυση πορείας κατασκευής κατά φάσεις. 
 - την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 
 - την ανάλυση µεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 
 - τον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
 - τις συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
 - τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και α’ βοηθειών. 
 - τη µελέτη κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στη νοµοθεσία 
 Στον ΦΑΥ, (βλ. Π.∆. 305/96 αρθ.3 παρ.7) 
 - το µητρώο του έργου, δηλ. τα σχέδια και η τεχνική περιγραφή του έργου. 
 - οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας που θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µετά την κατασκευή του έργου, την 
αποτροπή κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες εργασίες συντήρησης, 
µετατροπών, καθαρισµού κλπ. 

 
6) Ποιος τα τηρεί: 
Ο εργολάβος ολοκλήρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου 
στον τόπο του έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του. Πρέπει να είναι 
θεωρηµένα από την Πολεοδοµία ή τον αρµόδιο για την έγκριση της 
τεχνικής µελέτης στα δηµόσια έργα – όταν δεν εκδίδεται οικοδοµική άδεια. 
Τον ΦΑΥ, µετά την ολοκλήρωση του έργου, τηρεί ο κύριος του έργου, 
αναπροσαρµοσµένο σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά την 
κατασκευή. Τυχόν νέοι ιδιοκτήτες παραλαµβάνουν ακριβές αντίγραφο. 


