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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ 
πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα δσήο 
ηνπ έξγνπ 
 
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

1. ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά 
έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά). 

2. ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν. 

3. ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν. 

4. ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη 
ηέρλεο. 

 
ΖΜΔΗΩΖ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ. 
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο 
πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 
 
Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο 
κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από 
ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία. 
 
εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 
 

ΠΡΟΟΥΖ 

Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
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 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
 ΔΡΓΟ 

 
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟ 
Σ.Γ. ΡΗΕΩΝ» 

 
  

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 
 
 ΑΝΑΠΛΑΔΗ 
 
 ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 
 
 Σ.Κ. ΡΗΕΔ 
  
         ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 
  
 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟ 
  
   
 ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
 
 ΜΔΛΔΣΖΣΔ 
 
 Ο ζςνηονιζηήρ αζθαλείαρ καηά ηην εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ 

 
  
 
 Ο ανάδοσορ 

 
  
 
 Ο ζςνηονιζηήρ αζθαλείαρ καηά ηην εκηέλεζη ηού έπγος 
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2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

ηο θςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ πεπιλαμβάνονηαι: 

 Επγαζίερ καθαπιζμών και καθαιπέζεων 

 Επγαζίερ επιζηπώζεων και επενδύζεων 

 Επγαζίερ ανηικαηάζηαζηρ και επέκηαζηρ ηλεκηπομησανολογικών εγκαηαζηάζεων 

 Επγαζίερ καηαζκεςήρ ζηοισείων εξοπλιζμού και ππομήθεια εξοπλιζμού 

 Επγαζίερ ππαζίνος 

 

Σα εξαγόμενα πποϊόνηα μεηά ηον καθαπιζμό θα απομακπύνονηαι ζε νόμιμερ θέζειρ. 

 
 

ΖΜΔΗΩΖ 

 
ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, ν 
πληνληζηήο Αζθάιεηαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ παξνύζα ζύληνκε 
ηερληθή πεξηγξαθή, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
 
Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
· ΔΛΟΣ HD384 
· Καλνληζκόο ζθπξνδέκαηνο 
· ΔΣΔΠ 
 

ΖΜΔΗΩΖ 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκώλ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ώζηε 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα  
 
 

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 
 
Οη παξαδνρέο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο. 
 

 
ΖΜΔΗΩΖ 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρώλ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, 
ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
 
 
5. ΤΛΗΚΑ 
 
Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ. 
 
 

ΖΜΔΗΩΖ 
Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ 
πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε απεπζείαο παξαπνκπή ζην Πξόγξακκα 
Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). 
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6. ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζώο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα ιεθζνύλ 
ππόςε νη επηζεκάλζεηο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
· Οπηηθόο έιεγρνο δηάβξσζεο κεηαιιηθώλ κεξώλ 
· Έιεγρνο θζνξάο δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
· Έιεγρνο ινηπώλ δνκηθώλ πιηθώλ επηθάιπςεο 
 

ΖΜΔΗΩΖ 

 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη, ώζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
 
 

7.ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη 
Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο. 
 
Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 
 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 

 Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ην 
πξνζσπηθό  

 
 

ΖΜΔΗΩΖ 

 

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ, πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, νθείιεη λα ζπληάμεη 
Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ 
ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο Αζθαινύο Δξγαζίαο όζν θαη 
ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΗΑ «AS BUILT» 
  
  
 ΖΜΔΗΩΖ 
 Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξόλ 
 θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

 

 

 

  

  

    

    

     

      

          Γεωμεηπικό ζσήμα ημαζία 

 
 ήκαηα απαγόξεπζεο 

 
 ήκαηα ππνρξέσζεο 

 
 ήκαηα πξνεηδνπνίεζεο 

 
 ήκαηα δηάζσζεο ή βνήζεηαο 
 
 ήκαηα πνπ αθνξνύλ ην 
 ππξνζβεζηηθό πιηθό ή εμνπιηζκό 

 

 ήμαηα 
 απαγόπεςζηρ 

 

 Απαγνξεύεηαη Απαγνξεύεηαη Απαγνξεύεηαη Απαγνξεύεηαη 
 ην θάπληζκα ε ρξήζε γπκλήο ε δηέιεπζε πεδώλ ε θαηάζβεζε 
 θιόγαο θαη ην κε λεξό 
 θάπληζκα 

 

 Mε πόζηκν λεξό Απαγνξεύεηαη Απαγνξεύεηαη Mελ αγγίδεηε 
 ε είζνδνο ζηνπο ε δηέιεπζε ζηα 
 κε έρνληεο νρήκαηα 
 εηδηθή άδεηα δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

 

 ήμαηα 
 ςποσπέωζηρ 

 

 Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή 
 πξνζηαζία ησλ πξνζηαζία ηνπ πξνζηαζία ησλ πξνζηαζία ησλ πξνζηαζία ησλ 
 καηηώλ θεθαιηνύ απηηώλ αλαπλεπζηηθώλ πνδηώλ 
 νδώλ 

 

 Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Τπνρξεσηηθή Γεληθή 
 πξνζηαζία ησλ πξνζηαζία ηνπ πξνζηαζία ηνπ αηνκηθή πξνζηαζία δηάβαζε γηα ππνρξέσζε 
 ρεξηώλ ζώκαηνο πξνζώπνπ έλαληη πηώζεσλ πεδνύο 
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 ήμαηα 
 πποειδοποίηζηρ 

 

 Δύθιεθηεο ύιεο Δθξεθηηθέο ύιεο Σνμηθέο ύιεο Γηαβξσηηθέο ύιεο Ραδηελεξγά πιηθά 
 ή/ θαη πςειή 
 ζεξκνθξαζία 

 

 Αησξνύκελα Ορήκαηα Κίλδπλνο Γεληθόο θίλδπλνο Kίλδπλνο 
 θνξηία δηαθίλεζεο ειεθηξνπιεμίαο παξαπαηήκαηνο 
 θνξηίσλ 

 

 ήμαηα 
 διάζωζηρ ή 
 βοήθειαρ 

 

 Πξώηεο βνήζεηεο Φνξείν Θάιακνο Πιύζε καηηώλ Σειέθσλν γηα 
 θαηαηνληζκνύ δηάζσζε θαη 
 αζθαιείαο πξώηεο βνήζεηεο 

 
 Όηαλ πξέπεη λα δείμνπκε ηελ θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα θηάζνπκε 
 ζηα κέζα βνήζεηαο ή δηάζσζεο ηόηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηα 
 παξαθάησ ζήκαηα θαηεύζπλζεο 

 

 ήμαηα πος 
 αθοπούν ηο 
 πςποζβεζηικό 
 ςλικό ή 
 εξοπλιζμό 
 
 Ππξνζβεζηηθή θάια Ππξνζβεζηήξαο Σειέθσλν γηα ηελ 
 κάληθα θαηαπνιέκεζε  
 ππξθαγηώλ 
 
 Όηαλ πξέπεη λα δείμνπκε ηελ θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα θηάζνπκε 
 ζηνλ ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό ηόηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηα 
 παξαθάησ ζήκαηα θαηεύζπλζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 

 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν 
πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα επέκβαζε ζε απηό, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ 
θάζε θνξά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

 Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85 

 Ν2224/1994 «Ρύζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο - Αζθάιεηαο 
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94 

 Ν1396/1983 «Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83 

 N1430/1984 «Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνύο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 
49Α/84 

 ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99) 

 ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96 

 ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη 
πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ», ΦΔΚ 260Α/81 

 ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ 
εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 94Α/99) 
θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) 

 ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94 

 ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94 

 ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89 

 ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ», ΦΔΚ 
193Α/80 

 ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθώλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91) 

 ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78 

 ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 
Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93 

 ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο (θξαδαζκνύο), ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05 

 ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95 

 ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο 
θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα», ΦΔΚ 946/03 

 ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84 

 ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ 
κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ», ΦΔΚ 
756Β/93 

 ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
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ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκόζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00 

 ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 
266Β/01 

 ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκόζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 

 ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03 


