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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

«Αγροτική Οδοποιία Δήμου Δίου – Ολύμπου  

(Ασφαλτοστρώσεις – Βελτιώσεις Αγροτικών Οδών)» 

 

 
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών Ασφαλτοστρώσεων και Βελτίωσης αγροτικών 

οδών στον ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΦΑΥ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

5. ΥΛΙΚΑ 

 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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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 212
Α
) 29-08-1996 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 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 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. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΕΡΓΟ 

«Αγροτική Οδοποιία Δήμου Δίου – Ολύμπου  

(Ασφαλτοστρώσεις – Βελτιώσεις Αγροτικών Οδών)» 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Έργο Ασφαλτοστρώσεων και Βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Δίου - Ολύμπου 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δίου - Ολύμπου 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δήμος Δίου – Ολύμπου 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Δίου – Ολύμπου 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ 

ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας – Θράκης/ ΤΤΥΕ: Πιερίας – Έδρα: Κατερίνη 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού  2.916.578,67 Ευρώ με Φ.Π.Α. πρόκειται να εκτελεστούν 

εργασίες ασφαλτοστρώσεων στα Δημοτικά διαμερίσματα Νέας Εφέσου, Κονταριώτισσας, 

Αγίου Σπυρίδωνα, Βροντούς,  Καρίτσας, Δίου και στην περιοχή Βαρικού Λιτοχώρου.  

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται  βόρεια του Οικισμού Λιτοχώρου και νότια της πόλεως 

Κατερίνης. Η περιοχή μελέτης είναι κυρίως αγροτική, στην οποία καλλιεργούνται εποχιακές 

καλλιέργειες, όπως  καλαμπόκια, τριφύλλια, σιτάρια κλπ και μόνιμες καλλιέργειες όπως 

ακτινίδια σταφύλια, διάφορα οπορωφόρα δένδρα  κλπ. Επίσης έχουν αναπτυχθεί πολλές 

εγκαταστάσεις με δραστηριότητα πρωτογενούς τομέα. 

  Το συνολικό  μήκος των υπό μελέτη  αγροτικών δρόμων  είναι 32.996,70 μ., επί 

υφιστάμενων και διανοιγμένων δρόμων.  Οι δρόμοι αυτοί σε προηγούμενές περιόδους 

έχουν γίνει εργασίες οδοστρωσίας και σήμερα οι περισσότεροι έχουν υποδομή 

ικανοποιητική προκειμένου να υποδεχθούν στην στρώση βάσης και τον ασφαλτοτάπητα.  

Σε περιοχές που είχε κλίση προβλέφθηκε η κατασκευή τριγωνικής τάφρου βάθους 0,40 μ. 

‘Όλες οι μηκοτομές των υπό μελέτη αγροτικών δρόμων χαράχθηκαν σε ύψος 0,15 m. έως 

και 0,35 μ. από την υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να γίνουν εργασίες κατασκευής 

βάσης και ασφάλτου και εκεί που δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή ή υπάρχουν σημεία ” 

ζύμωσης “ της οδοστρωσίας να γίνει η κατασκευή ολοκλήρου της οδοστρωσίας ( υπόβαση 

και βάση ) και μετά να ακολουθήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.   

Εκεί που υπάρχει ο χώρος δια πλάτυνση της οδού μετά το υφιστάμενο τμήμα του δρόμου 

προβλέπεται η κατασκευή -  δια πλάτυνση της οδοστρωσίας με υπόβαση , ακολουθεί η 

στρώση βάσης επί ολοκλήρου του καταστρώματος και τέλος μετά την ασφαλτική 

προεπάλειψη η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας  .   

Στις συμβολές με τους υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους θα γίνουν οι 

σχετικές διαπλατύνεις του καταστρώματος και η συναρμογή με αυτούς. 

Σε τμήματα όπου οι υπό μελέτη δρόμοι,  συμβάλουν κάθετα με τάφρους αποστράγγισης 

προβλέπεται η τοποθέτηση εκατέρωθεν με μήκος 12,0 μ. στηθαίων α ασφαλείας για 

αποφυγή ανατροπής οχημάτων και  αγροτικών μηχανημάτων . 

    Τα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές  θα μεταφερθούν σε κατάλληλο ΑΕΚΚ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται ανά Δημοτική Κοινότητα οι δρόμοι που θα 

ασφαλτοστρωθούν και τα αντίστοιχα μήκη αυτών. 
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ΔΡΟΜΟΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ.Κ.   ΔΙΟΥ ΔΙΟΝ_11 7 1.956,25  0.25 + 5.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_12 8 795,11  0.25 + 4.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_13 9 402,06  0.25 + 4.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_14 10 364,47  0.25 + 4.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_15 11 354,66   0.25 + 4.0 + 0.25 10

Δ.Κ.  ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣ_1 12 621,93  0.25 + 4.0 + 0.25 2,5 / ΚΟΙΝ

ΑΣ_2 13 919,39  0.25 + 4.0 + 0.25 3

ΑΣ_3 14 1.302,80   0.25 + 4.0 + 0.25 3

ΑΣ_4 15 840,21   0.25 + 4.0 + 0.25 3

Δ.Κ.  ΒΡΟΝΤΟΥ ΒΡΟ_1 16 260,62 0.25 + 4.0 + 0.25 5

ΒΡΟ_2 17 2.089,70  0.25 + 5.0 + 0.25 5

ΒΡΟ_3 18 210,38   0.25 + 5.0 + 0.25 5

ΒΡΟ_4 19 1.406,38  0.25 + 4.0 + 0.25 5

Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΡ_1 20 1.439,49    0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_2 21 273,75   0.25 + 3.5 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_3 22 1.285,94   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_4 23 614,26   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_5 24 463,62   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_6 25 351,75   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_7 26 336,49   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_8 27 361,76  0.25 + 5.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

Δ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΑΣ ΚΟΝ_1 28 487,22  0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΚΟΝ_2 29 910,92   0.25 + 3.5 + 0.25 4,0 / 2,5

ΚΟΝ_3 30 2.391,05   0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΚΟΝ_4 31 1.173,35    0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

Δ.Κ.  ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ ΕΦΕΣ_1 32 841,47   0.25 + 3.5 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΕΦΕΣ_2 33 1.788,54   0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΕΦΕΣ_3 34 131,04   0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΕΦΕΣ_4 35 251,80   0.25 + 3.5 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΕΦΕΣ_5 36 678,50     0.25 + 4.0 + 0.25 ΌΧΙ

Δ.Κ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΒΑΡ_1 1 1.723,07     0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

ΒΑΡ_2 2 1.240,99    0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

ΒΑΡ_3 3 1.158,67    0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

ΒΑΡ_4 4 1.293,46    0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

LIT_5 5 1.390,47    0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

LIT_8 6 855,15     0.25 + 4.0 + 0.25 ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΟΝ 32.966,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΤΟΜΗ
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι κανονισμοί με βάση τους οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 

ενημερώνεται ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν 

και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 

ενημερώνεται ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

 

5. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας παραπομπή στο 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 

 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο, κρίνεται χρήσιμο να 

ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να 

ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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 Ασφαλείας 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ “ASBUILT” 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 

κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των “asbuilt” σχεδίων του έργου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: 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 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που 
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων 
που έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

• Π∆17/1996 «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 Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• Π∆305/1996 «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 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆395/1994 «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 Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 
241Α/00) 

• Π∆396/1994 «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 

• Π∆397/1994 «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 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 
106Α/89 

• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 
εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του 
συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• Π∆ 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 

• Π∆105/1995 «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 
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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 ∆ηµόσιου 
Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη 

του έργου», ΦΕΚ266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/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 ∆ηµόσιο 
Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου 
κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 

 

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ  17/08/2020 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                                               ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. MSc                                                    Πολιτικός Μηχανικός 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 Α/Α 

 

 

 

ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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