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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 212Α,
29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή 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 έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).
Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του
έργου.
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 του 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική
Νομοθεσία.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ∆ηµοσίων Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ και Η/Μ.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
Περιοχή όπου εκτελείται το έργου
ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο
ΕΥΚΟΛΗ
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του Έργου είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στο βόρειο
τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμβάλλοντας στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των φοιτητών και των εργαζόμενων του Ιδρύματος και στη
βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης μέσω της αναβάθμισης του μικροκλίματος.
Επιπλέον, η αναβάθμιση του χώρου θα αναδείξει το Πανεπιστήμιο αφού μπορεί να
προσελκύσει καθημερινά περισσότερους επισκέπτες, όπως κατοίκους της περιοχής
και μαθητές, επισκέπτες σχολείων και να φιλοξενήσει δραστηριότητες ψυχαγωγίας,
παιχνιδιού, χαλάρωσης και πολιτισμού.
Για την υλοποίησή του θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
•

•
•
•
•

Η δημιουργία χώρου περιπάτου και άθλησης, με σταθεροποιημένο
χωμάτινο δάπεδο τύπου κουρασάνι, πλάτους 2 m και συνολικού
μήκους 800 m περίπου.
Η συντήρηση και αναβάθμιση του χώρου πρασίνου,
Η πρόβλεψη για την ανεμπόδιστη, άνετη και ασφαλή κίνηση ΑμΕΑ σε
όλη την περιοχή παρέμβασης
Η τοποθέτηση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,
ποδηλατοστάτες, κάδοι απορριμμάτων κα)
Ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη
διάρκεια των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου
οφείλει να ενημερώσει την παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να
ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι Κανονισμοί με βάση του 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 παραδοχών
πρέπει να ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.
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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 Ασφάλειας 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.

Αθήνα 08/12/2020
Οι συντάξαντες
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο
παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των σχεδίων «as
built” του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Το Μητρώο επεμβάσεων του έργου πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα
επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που προκύπτουν κάθε φορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• 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 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
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•

•

•

•

•

•

•

•

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 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
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)», ΦΕΚ 1227Β/11
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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
ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»,
ΦΕΚ 946/03
ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/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
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