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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ 

ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Α' ΦΑΣΗ)» 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38 – Τ.Κ. 60 300 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΓΙΝΙΟ 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: …………. 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: - 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 
 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 

1. Βλάβες σε κοινωφελή δίκτυα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κλπ.) 

2. Καταπτώσεις πρανών.   

3. Ρύθμιση κυκλοφορίας – Σήμανση για την κίνηση των οχημάτων  

 

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερώνεται ο ανάδοχος από τις 

αντίστοιχες Δ.Ε.Κ.Ο. για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και για τα επίγεια 

δίκτυα να γίνεται αντιστήριξη των στύλων. 

2. Να γίνεται σήμανση των έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 & 10 

ου Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) και τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο  5/21-03-95 αριθμ. 

Πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/305 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 
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Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας: 

 

 

2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου: 

 

 

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής άχρηστων. 

 

 

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών: 

 

 

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: 

 

 

6. Κατασκευή ικριωμάτων: 

 

Συνήθους μορφής βάσει Π.Δ. 778/80 και Π.Δ. 1073/81. 

 

 

Αιγίνιο,  13 - 03 - 2017 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

 
Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,7,8,9,10,11) 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38 – Τ.Κ. 60 300 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΓΙΝΙΟ 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: …………. 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: - 

 
 
 

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

     Από τις 06-01-2017 έως τις 13-01-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά 

φαινόμενα σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, που περιελάμβαναν πυκνές 

χιονοπτώσεις οι οποίες τις νυκτερινές και τις πρωινές ώρες συνοδεύονταν από ισχυρό 

παγετό, τα οποία δημιούργησαν πληθώρα προβλημάτων στα δίκτυα και 

εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και 

στο ενδοδημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Για τον 

λόγο αυτό εξάλλου εκδόθηκε και η Αρ. Πρωτ.: ΦΦΚ4/7142/88/09-01-2017 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε. 

Πιερίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις και παγετός). 

 

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 

   Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά 

μήκος οδού μήκους 35,00m αλλά και πεζοδρομίου εντός οικισμού. Η μέση διαφορά 

ύψους της στάθμης της οδού και των οικοπέδων είναι 3,80m. H κατολίσθηση έγινε 

λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, την μη ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και 

την έλλειψη συνοχής του υλικού κατασκευής των πρανών. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
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Συγκεκριμένα στον οικισμό Μεγάλης Γέφυρας της Δ.Ε. Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – 

Κολινδρού έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά μήκος οδού μήκους 20,00m αλλά και 

πεζοδρομίου εντός οικισμού. Η διαφορά ύψους της στάθμης της οδού και του 

οικοπέδου είναι 2,50m. H κατολίσθηση έγινε λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, την 

μη ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και την έλλειψη συνοχής του υλικού 

κατασκευής των πρανών. 

Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

   Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Λιβαδίου στον ήδη επιβαρυμένο λόγω παλαιότητας δρόμο 

έγινε διάρρηξη, αποκόλληση και καταστροφή ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος για 

μήκος 120,00m και πλάτος 5,00m. H καταστροφή αυτή του οδοστρώματος έγινε 

λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων, την μη ομαλή απορροή των 

ομβρίων υδάτων, την έλλειψη συνοχής του υλικού κατασκευής της οδού αλλά και 

του κλεισίματος του κύκλου ζωής των υλικών λόγω της παλαιότητας της. 

 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΣΧΕΔΙΑ 
 

 

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσπέλαση των οχημάτων κατά 

τον χρόνο εργασίας. 

 

 

 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λήψη στοιχείων τοποθέτησης των υπόγειων δικτύων από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.  



 7 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να 

συμπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών 

εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου  

Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας 

καλύπτονται από το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ.. Για τυχόν μετατροπές της 

μελέτης, όπως και για όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως 

εργασίες συντήρησης,  μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. συντάσσεται 

αναλυτικός Φ.Α.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02-03-

01. 

 

Ε. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

· 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, ο οποίος αντικατέστησε το 

Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και 

το 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) 

· Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως συμπληρώθηκε με το Ν4070/12 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 

· Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

· Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως 
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συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 

καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 

Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

· 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 

· Ν1396/1983 «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 

· 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 



 9 

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, όπως τροποποιήθηκε 

με το 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 «Eλάχιστες 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 
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· 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 221Α/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 

· 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) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 

121Α/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 
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· ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως 

τροποποιήθηκε με το 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, όπως τροποποιήθηκε με το 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 «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

· ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ1227Β/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 
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· ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης 

Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 

ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

· 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. 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 

· 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/οικ/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/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και 

ΦΑΥ των Δημοσίων Έργων» 31/03/2008 

 

Αιγίνιο,  13 - 03 - 2017 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


