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  Δημοτικέ Επιχεήρηση Ύδρευσης Αποχάτευσης Λάσβου 

Ελευθερήου Βενιζάλου 13-17, 81100 Λάσβος 

Σηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

E-mail:meletes@deyamyt.gr 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ:      
Επισκεσή πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στην Αγία 
Παρασκεσή 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  77/ 2020 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Πόροι ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ:   19.980,44€   χωρίς τον Υ.Π.Α. 

                                  7.  ΥΑΚΕΛΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΥΑΤ) 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο παρών ΥΑΤ συντΫχθηκε σύμφωνα με τις προβλάψεις του ΠΔ 3051/1996 

«ΕλΫχιστες προδιαγραφάς για ασφΫλεια και υγεήα που πράπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινΫ έ κινητΫ εργοτΫξια σε συμμόρφωση με την οδηγήα 92/57/ΕΟΚ.», ΥΕΚ 

212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεή στην πρόληψη των κινδύνων κατΫ τις ενδεχόμενες 

μεταγενάστερες εργασήες καθ’ όλη τη διΫρκεια ζωές του άργου. 

 

Οι προβλάψεις του παρόντος ΥΑΤ στηρήζονται: 

 την Ελληνικέ Νομοθεσήα (Νομοθετέματα που αφορούν στην Τγιεινέ και 

ΑσφΫλεια των εργαζομάνων γενικΫ, αλλΫ και Νομοθετέματα που αφορούν 

στην ΑσφΫλεια για τα τεχνικΫ άργα και τις εργασήες που εκτελούνται σε 

αυτΫ).  

 ε προδιαγραφάς εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεή στο εργο. 

 ε προδιαγραφάς υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο άργο. 

 την καλέ πρακτικέ, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, 

της εμπειρήας και τάχνης. 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

ΜετΫ την εκτάλεση του άργου, ο αναθεωρημάνος ΥΑΤ πράπει να παραδοθεή στον 

Κύριο του άργου. ημειώνεται ότι σε περήπτωση διαχωρισμού του άργου σε 

επιμάρους ιδιοκτέτες, κΫθε ιδιοκτέτης πράπει να λΫβει αντήγραφο του ΥΑΤ. 

Ο ΥΑΤ περιάχει χρέσιμα στοιχεήα για την ασφαλέ συντέρηση του άργου καθώς και 

εργασήες μετατροπές του. υνεπώς πράπει να λαμβΫνεται υπόψη κΫθε φορΫ που 

κρήνεται απαραήτητο από τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον 

προκύπτουν στοιχεήα. 

ημειώνεται ότι η εφαρμογέ της Ελληνικές Νομοθεσήας για την ΑσφΫλεια και Τγεήα 

των εργαζομάνων ελάγχεται από το αρμόδιο Κάντρο Πρόληψης Επαγγελματικού 

Κινδύνου. 

 

ΠΡΟΟΦΗ 

Ο παρών ΥΑΤ σε καμήα περήπτωση δεν υποκαθιστΫ την Ελληνικέ Νομοθεσήα. 

 

mailto:deyam@otenet.gr
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

4. ΠΑΡΑΔΟΦΕ 

5. ΤΛΙΚΑ 

6. ΦΡΗΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

7. ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΦΕΔΙΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΜΗΣΡΨΟ ΕΠΕΜΒΑΕΨΝ ΣΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΕΡΓΟ :« Επισκεσή πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στην 

Αγία Παρασκεσή» 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΡΓΟΤ : Δημοτικέ Ενότητα: Αγήας Παρασκευές 

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΕΡΓΟ  : Σο άργο κατασκευΫζεται επή της δημοτικές οδού  . 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ  :  

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  : Δ.Ε.Τ.Α. ΛΕΒΟΤ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ  : Ο συντονιστές ασφαλεήας κατΫ την εκτάλεση του 

άργου 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ  : ΚΕΠΕΚ 

 

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Σο προτεινόμενο άργο αφορΫ την επισκευέ  του πλακοσκεπέ αγωγού όμβριων 

υδΫτων . . Η αναλυτικέ περιγραφέ των παραπΫνω άργων δήνεται στην Σεχνικέ 

Περιγραφέ της Οριστικές Μελάτης και τα λοιπΫ Σεύχη ΔημοπρΫτησης. 

ΗΜΕΙΨΗ: ε περήπτωση που ακολουθέσουν τροποποιέσεις της μελάτης κατΫ τη 

διΫρκεια των εργασιών, ο υντονιστές ΑσφΫλειας κατΫ την εκτάλεση του άργου 

οφεήλει να ενημερώσει την παρούσα σύντομη τεχνικέ περιγραφέ, ώστε να 

ανταποκρήνεται στα πραγματικΫ δεδομάνα. 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οι κανονισμοή με βΫση του οποήους συντΫχθηκε η μελάτη αναφάρονται στα επή 

μάρους τεύχη της μελάτης, έτοι Σεύχος Έκθεσης, Σεχνικάς Προδιαγραφάς κλπ. 

ΗΜΕΙΨΗ: ε περήπτωση τροποποιέσεων της μελάτης ο κατΫλογος των 

Κανονισμών πράπει να ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρήνεται στα πραγματικΫ 

δεδομάνα. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΦΕ 

Οι παραδοχάς που ακολουθούν προάρχονται από τη μελάτη. Οι παραδοχάς δεν 

υποκα-θιστούν και δεν υπερισχύουν των αντήστοιχων της μελάτης. 

Α.  ΕΔΑΥΟ 

 Επιτρεπόμενη τΫση εδΫφους Mpa   0.25 

 Μάτρο συμπήεσης Mpa    15.000 

Β. ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 εισμικότητα περιοχές    ΙΙΙ 

 εισμικέ επιτΫχυνση εδΫφους    α = 0,16 

 υντελεστάς σεισμού     qw = 1,00 

Γ. ΥΟΡΣΙΑ 

 Ειδικό βΫρος οπλισμάνου σκυροδάματος  25,00 KN/m3 

 Ειδικό βΫρος γαιών     20,00 KN/m3 

 Ειδικό βΫρος γαιών υπό Ϋνωση   10,00 KN/m3 

 Επιστρώσεις πλακών     2,00  KN/m2 



 4 

ΗΜΕΙΨΗ: ε περήπτωση τροποποιέσεων της μελάτης, ο κατΫλογος των 

παραδοχών πράπει να ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρήνονται στα πραγματικΫ 

δεδομάνα. 

 

5. ΤΛΙΚΑ 

Σα υλικΫ που πρόκειται να ενσωματωθούν στο άργο πράπει να εήναι σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις Σεχνικάς Προδιαγραφάς Τλικών της μελάτης. 

ΗΜΕΙΨΗ: Σο παρόν κεφΫλαιο του ΥΑΤ πράπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις 

Σεχνικάς Προδιαγραφάς Τλικών που ενσωματώνονται στο άργο. 

 

 

 

6.  ΦΡΗΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου 

Για τις εργασήες συντέρησης καθώς και μελλοντικάς επεμβΫσεις στο άργο κρήνεται 

χρέσιμο να ληφθούν υπόψη οι επισημΫνσεις που αναφάρονται παρακΫτω. 

Ο ΑνΫδοχος εήναι υποχρεωμάνος με μάριμνα και δαπΫνη του να παραδώσει στη 

Δ.Ε.Τ.Α.Λ. άνα λεπτομεράς και πλέρες ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

του Έργου (των πΫσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομάνων του εξοπλισμού 

κινητού και μη κλπ). 

Σο Εγχειρήδιο αυτό θα περιλαμβΫνει όλες τις οδηγήες και τους τρόπους εκτάλεσης 

μιας πλέρως ικανοποιητικές και αποτελεσματικές συντέρησης του άργου, όπως 

ενδεικτικΫ και όχι περιοριστικΫ, αναφάρεται στα παρακΫτω : 

1. Οδηγήες συντέρησης αναφερόμενες στις χρονικάς περιόδους, υλικΫ, 

εξοπλισμό, κλπ. για κΫθε στοιχεήο της κατασκευές. 

2.  Σεύχος οδηγιών για τις επιθεωρέσεις και του ελάγχους, που θα πράπει να 

γήνονται περιοδικΫ στο μάλλον. 

3. Σεύχη οδηγιών για τη συντέρηση και λειτουργήα των διαφόρων κυρήων άργων 

(π.χ. αγωγών ακαθΫρτων – ομβρήων, καταθλιπτικών αγωγών, φρεατήων, 

δικλεήδων, αντλιοστασήων κλπ.) και όλου του εξοπλισμού, ακινέτου και κινητού. 

4.  Σεύχος οδηγιών για τις επιθεωρέσεις και τις συντηρέσεις που θα γήνονται στα 

άργα αποχάτευσης που θα κατασκευασθούν από τον ανΫδοχο, στα πλαήσια 

των υποχρεώσεων του και που απορράουν από τη ύμβαση. 

5. Αναλυτικάς Σεχνικάς Εκθάσεις και οδηγήες για τον τρόπο αποκατΫστασης 

φθορών και ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικΫ. 

6. Πρόταση οργΫνωσης της συντέρησης κατΫ την περήοδο που θα αναλΫβει η 

Δ.Ε.Τ.Α.Λ. την λειτουργήα – συντέρηση των άργων, μετΫ την οριστικέ παραλαβέ 

του άργου από τον ΑνΫδοχο. 

Σα παραπΫνω στοιχεήα θα εήναι κατΫ τρόπον ώστε να επιβοηθηθεή η Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

στην περαιτάρω οργΫνωση της συντέρησης του άργου, εήτε με ανΫληψη της 

λειτουργήας – συντέρησης από τον ήδιο, εήτε, εναλλακτικΫ, με σύναψη «ύμβασης 

υντέρησης» του άργου. 

Οδηγίες ασφάλειας για την συντήρηση του έργου 

ΚΫθε εργασήα συντέρησης του άργου «Επισκευή πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων 

στην Αγία Παρασκευή» πράπει να γήνεται κΫτω από την εποπτεήα του τεχνικού 
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ασφαλεήας του φοράα που θα αναλΫβει τη συντέρηση του άργου (ΔΕΤΑΛ) Για 

κΫθε επιμάρους εργασήα θα τηρούνται : 

 Η ελληνικέ νομοθεσήα για την ασφΫλεια. 

 Οι πλάον της ελληνικές νομοθεσήας απαιτέσεις για την ασφΫλεια που θα 

οριστούν από τον φοράα που θα αναλΫβει τη συντέρηση του άργου. 

 Οι οδηγήες των προμηθευτών εξοπλισμού. 

 Οι οδηγήες των παρασκευαστών υλικών. 

Για την ομαλέ λειτουργήα του άργου πράπει σε τακτικΫ χρονικΫ διαστέματα να γήνει 

επιθεώρηση, ως ακολούθως : 

 Έλεγχος σωληνώσεων για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών, αποφρΫξεων 

κλπ. 

 υντέρηση των φρεατήων των δικτύων αποχάτευσης δύο φοράς το χρόνο και 

οπωσδέποτε πριν την άναρξη της περιόδου άντονων βροχοπτώσεων. 

ΠαρακΫτω δήνονται οδηγήες ασφαλεήας που αφορούν σε εργασήες και 

δραστηριότητες. 

ημειώνεται ότι σε κΫθε δραστηριότητα κΫθε φορΫ μπορεή να άχουν εφαρμογέ 

περισσότερες από μια οδηγήες ασφαλεήας. Πράπει κΫθε φορΫ να λαμβΫνονται 

υπόψη όλες οι οδηγήες ασφαλεήας που άχουν εφαρμογέ. 

ημειώνεται επήσης ότι οι οδηγήες θα πράπει να επικαιροποιηθούν από την 

εκτήμηση της επικινδυνότητας της κΫθε εργασήας, λαμβΫνοντας υπόψη τον τρόπο 

με τον οποήο αυτέ θα υλοποιεήται κΫθε φορΫ. 

 

Εργασίες συντήρησης  οδοστρώματος, σήμανσης και αποκατάστασης ζημιών. 

 

ΚατΫ τη διΫρκεια της λειτουργήας του άργου και μετΫ από άντονα καιρικΫ 

φαινόμενα (π.χ. υπερβολικάς βροχοπτώσεις, χιόνι κλπ) ενδάχεται να 

παρουσιαστούν ζημιάς οι οποήες θα απαιτέσουν επάμβαση και αποκατΫσταση. 

Για κΫθε τάτοιου εήδους εργασήα πράπει να ληφθούν υπόψη τα παρακΫτω: 

 

Κίνδυνοι 

Οι κήνδυνοι που ενδάχεται να παρουσιαστούν κατΫ τις εργασήες συντέρησης του 

άργου εήναι: 

 Σροχαήο ατύχημα 

 Πτώση από ύψος 

 ύγκρουση – καταπλΫκωση από αντικεήμενο 

 Ηλεκτροπληξήα 

 ΠυρκαϊΫ 

 

Εκτιθέμενες ομάδες  

Οι εκτιθάμενοι στους παραπΫνω κινδύνους εήναι : 

 Σο προσωπικό του συνεργεήου που πρόκειται να εκτελάσει τις εργασήες 

 Οι διερχόμενοι οδηγοή 

 

Προτεινόμενα μέτρα 

Για την αντιμετώπιση των παραπΫνω κινδύνων προτεήνονται : 

 Ενημάρωση των αρμοδήων αρχών πριν την άναρξη των εργασιών. 

 Ενημάρωση των οδηγών πριν την άναρξη των εργασιών. 

 Σοποθάτηση των κατΫλληλων προειδοποιητικών σημΫτων και πινακήδων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσήα για τη σέμανση αυτοκινητοδρόμων 

και Δημοτικών οδών. 

 Περήφραξη των άργων και φωτισμός κατΫ τη διΫρκεια της νύχτας. 

 ΕξασφΫλιση ασφαλούς διΫβασης των οχημΫτων. 
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 Οι εργαζόμενοι πράπει να φορούν φωσφορούχα γιλάκα και τα κατΫλληλα 

μάσα ατομικές προστασήας (κρΫνη, παπούτσια, γΫντια). 

 Ελαχιστοποήηση του παραγόμενου θορύβου. 

 Προσοχέ σε εναάρια δήκτυα και στις ηλεκτρικάς εγκαταστΫσεις του άργου. 

 Προσοχέ σε υπόγεια δήκτυα (εφόσον υπΫρχουν στη συγκεκριμάνη θάση 

εργασήας). 

 ΕξασφΫλιση καθαριότητας στον ευρύτερο χώρο εργασήας. 

 Σέρηση αστυνομικών διατΫξεων για τις ώρες που διεξΫγονται οι εργασήες. 

 ΕξασφΫλιση μη πρόσβασης τρήτων στο χώρο των εργασιών. 

 

Γενικές παρατηρήσεις για κάθε είδους εργασία συντήρησης και επέμβασης κατά 

την λειτουργία του έργου 

ε κΫθε περήπτωση πράπει να αναγνωρήζονται και να προλαμβΫνονται οι κήνδυνοι: 

 Σης εργασήας για το προσωπικό που θα τις αναλΫβει. 

 Σης εργασήας για τους διερχόμενους οδηγούς. 

 Οτιδέποτε αντικαθήσταται να εήναι συμβατό με την κατασκευέ. 

 Όταν τοποθετεήται νάος εξοπλισμός να καταγρΫφεται. 

 Όταν ενσωματώνονται νάα υλικΫ να δήνονται τα MSDS του από τους 

προμηθευτάς    

  και να προσαρτώνται στο ΥΑΤ. 

 ΚΫθε εργασήα πράπει να σχεδιΫζεται λαμβΫνοντας υπόψη της 

αποχετεύσεως. 

          Πριν από μερικέ έ ολικέ κατεδΫφιση να εκτιμιούνται υλικΫ που μπορεή : 

 Να επαναχρησιμοποιηθούν 

 Να ανακυκλωθούν 

 Να θρυμματισθούν 

 Να παρΫγουν σκόνη 

Επήσης πράπει να αξιολογηθούν τα υλικΫ που άχουν χρησιμοποιηθεή με τη γνώση 

που θα υπΫρχει τότε που θα γήνουν οι επεμβΫσεις. 

 

Δελτία Πληροφοριών Ασφαλείας (MSDS) 

το παρΫρτημα του ΥΑΤ θα προσαρμόζονται τα δελτήα πληροφοριών ασφαλεήας 

(MSDS) των υλικών που θα ενσωματωθούν στο άργο κατΫ τη διΫρκεια της 

κατασκευές, με ευθύνη του τεχνικού ασφαλεήας, του κατασκευαστέ και του 

συντονιστέ ασφαλεήας κατΫ την εκτάλεση του άργου. 

Ο τεχνικός του φορέα που θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου εήναι 

υποχρεωμάνος να προσαρτέσει στο παρΫρτημα τα δελτήα πληροφοριών 

ασφαλεήας (MSDS) των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντέρηση και σε 

ενδεχόμενες επισκευάς του άργου. 

Σημειώνεται ότι η προσκόμιση των δελτίων πληροφοριών ασφαλείας (MSDS) των 

υλικών είναι νομοθετική υποχρέωση όλων των προμηθευτών. 

ΗΜΕΙΨΗ:ε περήπτωση τροποποιέσεων της μελάτης, οι παρακΫτω επισημΫνσεις 

πράπει να ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρήνονται στα πραγματικΫ δεδομάνα. 

 

7. ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Για τις εργασήες συντέρησης που αναμάνονται, κατΫ τη διΫρκεια ζωές του άργου, 

παρατήθενται οι Οδηγήες Ασφαλούς Εργασήας. 

ΚΫθε Οδηγήα Ασφαλούς Εργασήας περιάχει : 

 Περιγραφέ των προτεινόμενων μάτρων προστασήας για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων 

 ΑναφορΫ των απαραήτητων Μάσων Ατομικές Προστασήας που πράπει να 

χρησιμοποι-ούνται από το προσωπικό. 
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ΗΜΕΙΨΗ: Ο Σεχνικός ΑσφΫλειας του συνεργεήου που θα εκτελάσει τις 

συγκεκριμάνες εργασήες οφεήλει να συντΫξει Εκτήμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και 

να την υποβΫλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλές του συνεργεήου πράπει να 

λΫβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγήας Ασφαλούς Εργασήας όσο και 

της Εκτήμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
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ΕΡΓΑΙΑ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΣΑΥΡΟΤ 

Μέτρα       1 
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                18   

Πριν την άναρξη των εργασιών πράπει να διερευνηθεή, σε 

συνεργασήα με τους αρμόδιους φορεής, η τυχόν ύπαρξη και 

θάση υπογεήων δικτύων. Η ακριβές θάση των δικτύων πράπει να 

επιβεβαιωθεή με επιτόπου ερευνητικάς τομάς. (ΠΔ 1073/1981,ΠΔ 

16/1993) 

Πριν την άναρξη των εργασιών πράπει να μελετηθεή η ανΫγκη 

αντιστέριξης των πρανών της τΫφρου (υπόγειος ορήζοντας, 

παλαιότερες εκσκαφάς στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) 

καθώς και οι παρακεήμενες κατασκευάς. Σα απαιτούμενα μάτρα 

αντιστέριξης πράπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 

1073/1981,ΠΔ 16/1996)     

Ο χώρος εργασήας πράπει να περιφραχθεή, ώστε να αποτραπεή η 

πρόσβαση σε διερχόμενους πεζούς και οχέματα και να 

τοποθετηθεή σέμανση για ενημάρωση των διερχόμενων οδηγών 

και προσωρινέ εκτροπέ της κυκλοφορήας, (ΤΑ 503/2003, 

ΠΔ1073/1981,ΠΔ 16/1996) 

ΚατΫ τις εκσκαφάς πράπει να αντλούνται συνεχώς. Σα νερΫ 

πράπει να διοχετεύονται σε στόμια υπονόμων, εφόσον εήναι 

εφικτό. (ΠΔ 1073/1981) 

Σα υπόγεια ύδατα πράπει να αντλούνται συνεχώς. Σα νερΫ πράπει 

να διοχετεύονται σε στόμια υπονόμων, εφόσον εήναι εφικτό. (ΠΔ 

1073/1981) 

Προσωρινέ αποθέκευση προϊόντων εκσκαφές πράπει να γήνεται 

σε θάσεις εκτός του εύρους κατΫκλισης του πιθανού πρήσματος 

ολήσθησης. Σα προϊόντα εκσκαφές δεν πράπει να 

αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επήσης κοντΫ στα 

πρανέ δεν πράπει να αποθηκεύονται υλικΫ και εργαλεήα. (ΠΔ 

1073/1981) 

Οι χειριστάς των μηχανημΫτων πράπει να κρατούν αποστΫσεις 

ασφαλεήας από πρΫνη και υφιστΫμενες κατασκευάς – 

εξοπλισμό, δήκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημΫτων πράπει να 

γήνεται με ιδιαήτερη προσοχέ. (ΠΔ 1073/1981) 

Οι εργασήες εντός της εκσκαφές πράπει να ξεκινούν μετΫ τη 

βεβαήωση του αρμόδιου εργολΫβου ότι δεν υπΫρχει κήνδυνος. 

(ΠΔ 1073/1981) 

Η πρόσβαση στην τΫφρο πράπει να γήνεται από σκΫλες, οι 

οποήες προσδάνονται και στα δυο Ϋκρα τους. (ΠΔ 1073/1981)  

ε περήπτωση που ο φυσικός φωτισμός στην τΫφρο δεν επαρκεή, 

πράπει να εγκαθήστανται προβολεής. (ΠΔ 1073/1981)  

Οι οδηγοή των φορτηγών αυτοκινέτων που μεταφάρουν 

προϊόντα εκσκαφές πράπει να τηρούν τις διατΫξεις του ΚΟΚ. Σα 

φορτηγΫ δεν πράπει να υπερφορτώνονται πάραν του ωφάλιμου 

βΫρους. Επήσης τα αδρανέ δεν πράπει να ξεπερνούν τα χεήλη της 

καρότσας. Σάλος πράπει να χρησιμοποιεήται το προστατευτικό 

κΫλυμμα της καρότσας. (ΠΔ 1073/1981)   

Οι οδηγοή των φορτηγών αυτοκινέτων πράπει να κρατούν 

αποστΫσεις ασφαλεήας από εναάρια δήκτυα ηλεκτροδότησης. Για 

λόγους ευστΫθειας των φορτηγών δεν πράπει να κυκλοφορούν 

με υπερυψωμάνες τις καρότσες τους. (ΠΔ 1073/1981) 

Οι εργαζόμενοι πράπει να τηρούν αποστΫσεις ασφαλεήας από 

κινούμενα μηχανέματα και οχέματα. Επήσης δεν πράπει να 

αναπαύονται σε επικήνδυνους χώρους. (ΠΔ 1073/1981)  
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ΕΡΓΑΙΑ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΟΦΕΣΟΤ 

Μάτρα             

1 

 

                         

                         

2 

 

                         

3 

  

 

                         

4 

                    

                         

Η στΫθμευση οχέματος μεταφορΫς του προσωπικού 

συντέρησης των οχετών πράπει να γήνεται σε ασφαλάς σημεήο. 

(ΠΔ 16/1996) 

Η εργασήα πράπει να εκτελεήται παρουσήα τουλΫχιστον δυο 

ατόμων (άνα εντός του οχετού και άνα εκτός).(ΠΔ 16/1996) 

υνιστΫται η χρέση συστέματος ενδοεπικοινωνήας μεταξύ των 

εργαζομάνων. Επήσης πράπει να εξετΫζεται και δυνατότητα 

επικοινωνήας με μονΫδα παροχές πρώτων βοηθειών. 

υνιστΫται να γήνεται οπτικός άλεγχος των εξόδων του οχετού 

πριν την άναρξη των εργασιών. 

υνιστΫται να αποφεύγεται το κΫπνισμα και η χρέση φλόγας 

εντός του οχετού 

υνιστΫται να αποφεύγονται οι εργασήες σε οχετούς όταν 

επικρατούν δυσμενεής καιρικάς συνθέκες (βροχέ, Ϋνεμος, χιόνι, 

παγετός). 

 

 

                19 

 

                20 

 

Σα πρανέ της τΫφρου και οι αντιστηρήξεις πράπει να 

επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο σε καθημερινέ βΫση, 

εφόσον το βΫθος της τΫφρου υπερβαήνει το 1,50 μ. (ΠΔ 

1073/1981)  

Σα πρανέ της τΫφρου και οι αντιστηρήξεις πράπει να 

επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο, εφόσον το Ϋκρο της 

διανοιγόμενης τΫφρου εήναι βΫθους μεγαλύτερου των 3,00 μ. 

(ΠΔ 1073/1981)  

Οι παρατηρέσεις των παραπΫνω ελάγχων πρανών από το 

αρμόδιο πρόσωπο πράπει να καταγρΫφονται στο Ημερολόγιο 

Μάτρων ΑσφΫλειας του άργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

Λεπτομερές εξάταση της τΫφρου διενεργεήται από τον αρμόδιο 

μηχανικό μετΫ από ζημιάς η καταπτώσεις πρανών. (ΠΔ 

1073/1981) 

 

Λεπτομερές εξάταση της τΫφρου διενεργεήται από τον αρμόδιο 

μηχανικό μετΫ τη διακοπέ εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών (πχ θεομηνήα, παγετός). (ΠΔ 1073/1981) 

Λεπτομερές εξάταση της τΫφρου διενεργεήται από τον αρμόδιο 

μηχανικό, ανεξαρτέτως των παραπΫνω, μια φορΫ 

εβδομαδιαήως. (ΠΔ 1073/1981)  

Οι παρατηρέσεις των παραπΫνω ελάγχων πρανών από το 

μηχανικό πράπει να καταγρΫφονται στο Ημερολόγιο Μάτρων 

ΑσφΫλειας του άργου. (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983) 

Μ.Α.Π 1 

                     

2 

                     

3 

                     

4 

Παπούτσια (απαραήτητα για κΫθε εργασήα στο εργοτΫξιο) ΕΝ 

345 (S3) 

ΓΫντια ΕΝ 388 

ΚρΫνος (απαραήτητο για κΫθε εργασήα στο εργοτΫξιο) ΕΝ 397 

Ανακλαστικό γιλάκο ΕΝ 471 (class 2) 
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6 

 

                         

7 

Πράπει να τηρεήται καλέ υγιεινέ από το προσωπικό 

συντέρησης των οχετών (πλύσιμο χεριών, αλλαγέ ρούχων 

μετΫ την εργασήα). 

Μ.Α.Π.           
1 

2 

3 

4 

5
 

ΜΫσκα πλέρους προσώπου με φήλτρα ΕΝ 136 class 2 

Παπούτσια (απαραήτητα για κΫθε εργασήα στο εργοτΫξιο) ΕΝ  

345 (S3) 

ΓΫντια ΕΝ 388 

ΚρΫνος (απαραήτητο για κΫθε εργασήα στο εργοτΫξιο) ΕΝ 345 

(S3) 

Υόρμα εργασήας ΕΝ 465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΙΑ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΥΡΕΑΣΑ 

Μέτρα          1 
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6 

Οι υπεύθυνοι των συνεργεήων συντέρησης φρεατήων πράπει 

να εήναι ενημερωμάνοι για όλα τα διαθάσιμα στοιχεήα 

(μεθοδολογήα, εήδος φρεατήου, εήδος εργασήας, συνθέκες 

κυκλοφορήας). 

Ο χώρος εργασήας επή της οδού πράπει να περιφραχθεή, ώστε 

να αποτραπεή έ πρόσβαση σε διερχόμενους πεζούς και 

οχέματα και να τοποθετηθεή σέμανση για ενημάρωση των 

διερχόμενων οδηγών και προσωρινέ εκτροπέ της 

κυκλοφορήας, (ΠΔ 16/1996) 

Για το προσωπικό που θα εργαστεή εντός των φρεατήων 

πράπει να εξασφαλιστεή η επΫρκεια οξυγόνου (ΠΔ 16/1996) 

Εντός των φρεατήων πράπει να διενεργούνται μετρέσεις 

παραγόντων για ανήχνευση επικήνδυνων ουσιών. (ΠΔ 16/1996) 

Πράπει να εξασφαλιστεή μάθοδος επικοινωνήας μεταξύ των 

συνεργεήων εντός και εκτός των φρεατήων. (ΠΔ 16/1996) 

Για την αντιμετώπιση άκτακτων καταστΫσεων πράπει να 

υπΫρχει εργαζόμενους πΫνω από το φρεΫτιο για 

παρακολούθηση και παροχέ βοέθειας, εφόσον κριθεή 

αναγκαήο. (ΠΔ 16/1996) 
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18 

Η πρόσβαση και άξοδος από το φρεΫτιο πράπει να γήνεται 

μάσω των σκαλών έ με τη βοέθεια ανυψωτικές διΫταξης σε 

τρήποδα. (ΠΔ 16/1996) 

Εντός των φρεατήων πράπει να εξασφαλιστεή φωτισμός. (ΠΔ 

16/1996) 

Εξοπλισμός, εργαλεήα και καλώδια που χρησιμοποιούνται 

εντός των φρεατήων πράπει να εήναι κατΫλληλα για υγρό 

περιβΫλλον. (ΠΔ 16/1996) 

Σο προσωπικό που εργΫζεται εντός των φρεατήων πράπει να 

εξετΫζεται περιοδικΫ από τον ιατρό εργασήας της επιχεήρησης. 

(ΠΔ 16/1996, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Σα φρεΫτια πράπει να κλεήνονται μετΫ τη λέξη των εργασιών 

(βΫρδια, ημάρα).(ΠΔ 16/1996) 

Η υλοποήηση συστέματος Άδειας Εργασήας αποτελεή μάτρο 

που συμβΫλλει ουσιαστικΫ στην πρόληψη των ατυχημΫτων 

και συνεπώς πράπει να ληφθεή υπόψη. 

Σο σύστημα Ϋδειας εργασήας πράπει να προβλάπει ποιος 

εκδήδει την Ϋδεια. 

Σο σύστημα Ϋδειας εργασήας πράπει να προβλάπει για ποιόν 

εκδήδεται η Ϋδεια. 

Σο σύστημα Ϋδειας εργασήας πράπει να προβλάπει για ποια 

εργασήα εκδήδεται η Ϋδεια. 

Σο σύστημα Ϋδειας εργασήας πράπει να προβλάπει την 

ημερομηνήα άκδοσης και ισχύος της Ϋδειας. 

Σο σύστημα Ϋδειας εργασήας πράπει να προβλάπει ποια η 

διΫρκεια της Ϋδειας (όχι μεγαλύτερη της μιας βΫρδιας). 

Σο σύστημα Ϋδειας εργασήας πράπει να προβλάπει ποια εήναι 

τα απαραήτητα μάτρα που πράπει να ληφθούν κατΫ την εήσοδο 

και εργασήα σε κλειστό χώρο. 

Μ.Α.Π.          1 
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4 
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6 

ΜΫσκα πλέρους προσώπου με φήλτρα ΕΝ 136 class 2 

Παπούτσια (απαραήτητα για κΫθε εργασήα στο εργοτΫξιο) ΕΝ 

345 (S3) 

ΓΫντια ΕΝ 388 

ΚρΫνος (απαραήτητο για κΫθε  εργασήα στο εργοτΫξιο) ΕΝ 397 

Υόρμα εργασήας ΕΝ 465 

Ανακλαστικό γιλάκο ΕΝ 471 (class 2) 

 

ΕΡΓΑΙΑ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΟΔΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ (συνέχεια)  

Μέτρα          1 

 

Πριν την άναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορήα πράπει 

να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχάς και οι Ϋμεσα 
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ενδιαφερόμενοι. (ΤΑ 503/2003) 

Η τροχαήα της περιοχές πράπει να ενημερωθεή για τις εργασήες 

και τις κυκλοφοριακάς ρυθμήσεις, ώστε να διευθετηθεή το θάμα 

των αδειών. Επήσης πράπει να καθοριστεή αν απαιτεήται η 

συνδρομέ της τροχαήας για τη ρύθμιση της κυκλοφορήας. (ΤΑ 

503/2003) 

Η προσωρινέ σέμανση της οδού πράπει να γήνεται όπως 

προβλάπεται από τα σκαριφέματα της ΤΑ 502/2003 έ τη 

σχετικέ μελάτη (εφόσον η περήπτωση δεν αντιστοιχεή σε κΫποιο 

από τα σκαριφέματα). (ΤΑ 503/2003) 

Πράπει να εξασφαλήζεται πλέρης και ικανοποιητικέ περήφραξη 

του χώρου των εργασιών, αποτράποντας τους μη άχοντες 

εργασήα να εισάλθουν σε αυτόν. Επήσης πράπει να αποτράπεται 

η εήσοδος οχημΫτων, που άχουν παρεκκλήνει από την πορεήα 

τους, στο χώρο. (ΤΑ 503/2003) 

Όλες οι εργασήες πράπει να εκτελούνται εντός της περήφραξης 

του άργου. (ΤΑ 503/2003) 

Όλοι οι εργαζόμενοι πράπει να φορούν φωσφορήζοντα γιλάκα 

συνεχώς. (ΤΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 

Να διατηρεήται καθαρός ο χώρος εργασήας Ϋλλα και ο 

ευρύτερος χώρος περή αυτόν (οδόστρωμα). (ΤΑ 503/2003)  

ΜετΫ το τάλος της εργασήας όλα τα οχέματα και μηχανέματα 

πράπει να ασφαλήζονται. (ΤΑ 503/2003) 

Η ανΫρτηση των πινακήδων, κατΫ τις ανυψωτικάς εργασήες που 

απαιτούνται για την τοποθάτηση τους, πράπει να γήνεται 

ξεχωριστΫ για καθεμήα και με «πνιχτό» δάσιμο. (ΤΑ 503/2003) 

Οι εργαζόμενοι πράπει να απομακρύνονται από το χώρο 

τοποθάτησης των πινακήδων μάχρι να πλησιΫσουν στο 

άδαφος. (ΤΑ 503/2003) 

Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακήδες και στηθαήα πράπει 

να χρησιμοποιούν γΫντια. (ΤΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994) 

Οι πινακήδες πράπει να στερεώνονται, ώστε να μην 

ανατραπούν (βαριάς βΫσεις, πρόσδεση).(ΤΑ 503/2003) 

υνιστΫται να χρησιμοποιεήται τουλΫχιστον άνας εργαζόμενος 

για την προσωρινέ ρύθμιση της κυκλοφορήας αν κριθεή 

απαραήτητο. Ο εργαζόμενος πράπει να φορΫει φωσφορήζον 

γιλάκο, κρΫνος, παπούτσια και να κρατΫει κόκκινη σημαήα. 

Επήσης πράπει να εήναι ενημερωμάνος για τους τρόπους 

ρύθμισης της κυκλοφορήας και ενημάρωσης των διερχόμενων 

οδηγών. ΚατΫ τη διΫρκεια των εργασιών πράπει να 

χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξήου 

από την οδό (ΤΑ 503/2003) 

Να χρησιμοποιεήται, αν απαιτεήται, όχημα προειδοποήησης των 

διερχόμενων οδηγών. (ΤΑ 503/2003) 

Πράπει να ελάγχεται σε καθημερινέ βΫση ότι δεν μετακινέθηκαν 

έ αφαιράθηκαν υλικΫ σέμανσης έ ασφΫλισης. ε περήπτωση 

που άχει συμβεή κΫτι τάτοιο, πράπει να αποκαθήστανται Ϋμεσα 

τα μάτρα ασφΫλειας. (ΤΑ 503/2003) 
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Μ.Α.Π          1  Ανακλαστικό γιλάκο ΕΝ 471 (class 2) 

                    

                                                         ΜΤΣΙΛΗΝΗ  ΙΟΤΝΙΟ   2020 

 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑ  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΩΑ  ΚΑΒΟΤΡΑ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

 

 

               Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Σ.Τ.                        

                        ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

                    ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ 

       ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

  

  

          

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΦΕΔΙΑ «AS BUILT» 

 

Μελάτη που εφαρμόζονται εήναι: 

 

Η διΫρθρωση της μελάτης εήναι η παρακΫτω: 

 

ΣΕΤΦΗ 

1. Σεχνικέ Έκθεση 

2. Σιμολόγιο Μελάτης 

3. ΑνΫλυση Σιμών 

4. υγγραφέ Τποχρεώσεων 

5. Προϋπολογισμός Μελάτης 

6. Σεχνικάς Προδιαγραφάς 

7. ΥΫκελος ΑσφΫλειας και Τγεήας (ΥΑΤ) 

8. χάδιο ΑσφΫλειας και Τγεήας (ΑΤ) 

 

ΗΜΕΙΨΗ 

Ο υντονιστές Ασφαλεήας κατΫ την εκτάλεση του άργου οφεήλει να 

συμπεριλαμβΫνει στο παρόν κεφΫλαιο του ΥΑΤ κατΫλογο των μελετών 

εφαρμογές και των “as built” σχεδήων του άργου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΕΩN ΣΟ ΕΡΓΟ 

 

ΠαρακΫτω παρουσιΫζεται το μητρώο επεμβΫσεων στο άργο. Σο μητρώο 

επεμβΫσεων στο άργο πράπει να ενημερώνεται μετΫ από κΫθε νάα επάμβαση σε 

αυτό, με τα στοιχεήα που θα προκύπτουν κΫθε φορΫ.  

 

ΕΠΕΜΒΑΗ 

(ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ 

ΠΡΟΕΚΤΧΑΝ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ  

 

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

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμΫτων εργασήας, συνδικαλιστικών δικαιωμΫτων, 

Τγιεινές – ΑσφΫλειας κλπ», ΥΕΚ 112Α/94 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις 

οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΥΕΚ 126Α/83 

 Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που 

αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση 

θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΥΕΚ 49Α/84  

 ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ», ΥΕΚ 11Α96, 

όπως τροποποιέθηκε με το ΠΔ 159/1999 (ΥΕΚ 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», ΥΕΚ 212Α/96 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 

Μηχανικού», ΥΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 



 16 

εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», 

ΥΕΚ 220Α94, όπως τροποποιέθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΥΕΚ 94Α/99) ΚΑΙ 

ΠΔ304/2000 (ΥΕΚ 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», 

ΥΕΚ 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», ΥΕΚ 221Α/94 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΥΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ778/1989 «Περί των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών 

εργασιών», ΥΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

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

τροποποιέθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΥΕΚ 180Α/91) 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις 

εργασίας συγκολλήσεων» ΥΕΚ 20Α/78 

 ΠΔ95/1978 «Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία 

του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΥΕΚ 34Α/93 

 ΠΔ176/2005 «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», 

ΥΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΥΕΚ 

67Α/95 

 ΤΑ502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων 

Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», 

ΥΕΚ 946/03 

 ΤΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΥΕΚ 154Β/84 

 ΚΤΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 

χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΥΕΚ 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», ΥΕΚ 1176Β/00 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη 

του έργου», ΥΕΚ 226Β/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», ΥΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΥΕΚ 16Β/03 

 

 


