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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 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 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 έργα 
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 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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Στοιχεία του  κυρίου του έργου 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΣΑΥ
...........................................
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Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη 
καταννόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΦΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και 
δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου.

Οι  εργασίες  που  περιλαµβάνονται  στο  ανωτέρω  έργο  θα  εκτελεσθούν στον  ∆ήµο  Ιλίου  και  

συγκεκριµένα επί της οδού Αγ. Νικολάου (αφ’ ενός µεν προς τη δυτική πλευρά της οδού, από το 

Ο.Τ. 1138 έως και το Ο.Τ. 957, αφ’ ετέρου δε προς την ανατολική πλευρά της οδού, από το Ο.Τ. 

2066Α έως και το Ο.Τ. 2002). Επιπλέον, θα ανακατασκευασθούν οι κάθετοι οδοί σε ένα σχετικά 

µικρό τµήµα από την  αξονοδιασταύρωσή τους µε την οδό Αγ. Νικολάου, για να επιτευχθεί η 

οµαλή προσαρµογή τους µε την λεωφόρο. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προβλέπονται εργασίες όπως:

· Επιµεληµένη εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες µε την φορτοεκφόρτωση και 

µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.

· Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες µε πλάτος 

πυθµένα έως 3,00m και σε οποιοδήποτε βάθος απαιτηθεί, µε την φορτοεκφόρτωση και 

µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.

· Τοµές µε χρήση ασφαλτοκόπτη σύµφωνα µε τη χάραξη, στις θέσεις όπου προβλέπονται από 

την µελέτη (λ.χ. εγκάρσια στο άξονα των καθέτων οδών που συµβάλλουν της οδό Αγ. 

Νικολάου, στην αρχή & τέλος κάθε µετώπου εργασίας επί της οδού Αγ. Νικολάου, και όπου 

αλλού απαιτηθεί).

· Αποξήλωση των ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 

τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.

· Αποξήλωση µετά προσοχής πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου, οποιουδήποτε 

πάχους, µε προσοχή για την εξαγωγή πλακών σε ποσοστό >50%. Επανατοποθέτηση των 

ακέραιων πλακών και συµπλήρωσή τους µε πλάκες της αυτής υφής, απόχρωσης, 

διαστάσεων και υλικού, προς αποκατάσταση της επίστρωσης του χώρου στην προτέρα 

κατάσταση (αφορά ενδεχόµενες φθορές στις πρασιές των παρακείµενων οικοδοµών, κοντά 

στην συναρµογή µε τις Ρ.Γ.).

· Αποξηλώσεις µετά προσοχής, στάσεων ΟΑΣΑ/ΗΛΠΑΠ (ιστών απλών και 

υποστέγων/κουβουκλίων παντός τύπου), περιπτέρων µε τα παρακολουθήµατά τους, 

στοιχείων αστικού εξοπλισµού (καλαθάκια απορριµµάτων, µεταλλικά κολωνάκια, θυρίδες 

ΕΛΤΑ κ.ά.), µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων (παντός τύπου και διαστάσεων) και 

αποσύνδεση µετά προσοχής όλων των πινακίδων που βρίσκονται αναρτηµένες επί αυτών, 

µεταλλικών κιγκλιδωµάτων, κ.ά., και επανατοποθετήσεις (υφιστάµενων ή νέων), στις ίδιες ή 

νέες θέσεις, ανά περίπτωση, σύµφωνα µε την χάραξη και την αρχιτεκτονική µελέτη (σε 

συνεννόηση µε τους αρµόδιους εµπλεκοµένους φορείς και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία).

· Επιµεληµένη καθαίρεση και τεµαχισµός παντός τύπου πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της 

υπόβασής τους, κρασπεδορείθρων, στοιχείων σκυροδέµατος κ.ά., που βρίσκονται εντός του 

όγκου της καθαίρεσης πεζοδροµίων.

· Καθαιρέσεις, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µεµονωµένων στοιχείων/κατασκευών 

οπλισµένου σκυροδέµατος (π.χ. τοιχείων, παρτεριών, ζαρντινιέρων, υπερυψωµένων 

πεζοδροµίων, υπαρχόντων συνδετήριων αγωγών µεταξύ των φρεατίων υδροσυλλογής και 

του κεντρικού συλλεκτήρα οµβρίων κ.ά.), σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

· Εξυγίανση υπερκείµενων ζωνών υφιστάµενων αγωγών αλλά και µεµονωµένων θέσεων 

(όπως κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού εδάφους κ.ά.), οι οποίες δύναται να 

αποκαλυφθούν µετά από την ολοκλήρωση των βασικών εκσκαφών από Ρ.Γ. σε Ρ.Γ., µε 

χρήση αδρανών υλικών σταθεροποιουµένου τύπου (Π.Τ.Π. Ο-150 – υπόβαση οδοστρωσίας 

µεταβλητού πάχους σε m3) µε συµπύκνωση κατά στρώσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τις εντολές της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.
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· Επιχώσεις µε θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου, σύµφωνα µε την µελέτη και 

τα σχέδια της νέας διαµόρφωσης (Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες Κ.Λ.1), την ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" και τις εντολές της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας, για την επίχωση σε στρώσεις κάτω από τα πεζοδρόµια και το 

οδόστρωµα  (υπόβαση και βάση οδοστρωσίας). 

· Επιχώσεις µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα την µελέτη, την 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων", και τις εντολές της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ενδεικτική χρήση, ανά περίπτωση: κατά την κατασκευή των 

αγωγών σύνδεσης µεταξύ του κεντρικού συλλεκτήρα οµβρίων υδάτων και των νέων φρεατίων 

υδροσυλλογής, για την επανεπίχωση του όγκου εκσκαφής από τα καθαιρούµενα παλαιά 

φρεάτια υδροσυλλογής, κατά την κατασκευή των νέων φρεατίων υδροσυλλογής τύπου “Α”, 

κατά την κατασκευή των φρεατίων προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτων, κατά 

την κατασκευή/ανακατασκευή τµηµάτων εξωτερικής διακλαδώσεως ακινήτου µε τον αγωγό 

αποχέτευσης ακαθάρτων όπου και όταν απαιτηθεί (λ.χ. περίπτωση καταστροφής της κατά την 

κατασκευή των φρεατίων προσαρµογής), κατά την προσαρµογή των φρεατίων κάθε τύπου 

στην επιθυµητή ανά περίπτωση στάθµη και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο

· Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου, σύµφωνα µε 

την  ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων». Ενδεικτική χρήση, 

ανά περίπτωση: α) της κατασκευής φρεατίων προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης 

ακινήτου, ή/και β) κατασκευής ή ανακατασκευής τµηµάτων εξωτερικής διακλαδώσεως 

ακινήτου µε τον αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου και όταν απαιτηθεί (λ.χ. περίπτωση 

καταστροφής της κατά την κατασκευή των φρεατίων προσαρµογής) και όπου αλλού κριθεί 

απαραίτητο.

· Κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεµα C12/15 αφού πρώτα οπλιστεί µε δοµικό πλέγµα 

Β500C κάτω από τα πεζοδρόµια που ανακατασκευάζονται και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

· Κατασκευή κοιτόστρωσης έδρασης/εγκιβωτισµού από σκυρόδεµα C12/15 των συνδετηρίων 

αγωγών µεταξύ των νέων φρεατίων υδροσυλλογής και του κεντρικού συλλεκτήρα οµβρίων, 

των νέων φρεατίων υδροσυλλογής κ.ά.

· Χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, µετά των κατάλληλων ξυλοτύπων (επίπεδων ή/και 

καµπύλων) και οπλισµού:

- για επεµβάσεις (π.χ. κλείσιµο οπών) επί του κεντρικού συλλεκτήρα οµβρίων υδάτων σε 

όποια σηµεία του κριθεί απαραίτητο, λόγω µετακίνησης κάποιων εκ των συνδετήριων 

αγωγών οµβρίων (σύνδεση: κεντρικού αγωγού µε τα φρεάτια υδροσυλλογής) σε νέες θέσεις, 

- για την επιτόπου κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής, 

- για την επιτόπου ανακατασκευή του λαιµού φρεατίων επίσκεψης οµβρίων ή ακαθάρτων ή 

Ο.Κ.Ω., φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων, κ.ά., και την έντεχνη προσαρµογής τους στην 

επιθυµητή στάθµη, 

καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

· Μικροκατασκευές και µικρά έργα από σκυρόδεµα C16/20  όπου απαιτηθούν, από σκυρόδεµα 

χρήσει των κατάλληλων ξυλοτύπων και οπλισµού (π.χ. ανακατασκευή υπό νέα διάταξη 

τµήµατος τοιχείου παιδικής χαράς στο Ο.Τ.2023Α, βάσεις στήριξης πληροφοριακών 

πινακίδων, φρεάτια, κατασκευή ρείθρων, κατασκευή στρώσης εγκιβωτισµού των νέων 

φρεατίων υδροσυλλογής, προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής κ.ά.).

· Κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεµα C16/20 και νέων προκατασκευασµένων κρασπέδων µε 

απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, από σκυρόδεµα C20/25, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1340, ακολουθώντας τα σχέδια της µελέτης (χάραξη, στάθµες, επικλίσεις) και σύµφωνα µε 

την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 «Κράσπεδα – Ρείθρα – Τάφροι παράπλευρα της οδού», την µελέτη 

και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

· Επιστρώσεις νέων πεζοδροµίων κυρίως µε ψυχρούς κυβόλιθους, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες κλίσεις (ανά θέση/ περίπτωση) και βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, των 
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λοιπών τευχών - σχεδίων της µελέτης και των οδηγιών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα, για την δαπεδόστρωση των πεζοδροµίων προβλέπεται η χρήση ψυχρών 

τσιµεντοπλακών (cool materials): 

i) για την κατασκευή  ειδικής  λωρίδας  «οδηγού  τυφλών» που  αποβλέπει  στην  

καθοδήγηση  και  ασφαλή  διακίνηση  των  ατόµων  µε  προβλήµατα  όρασης, 

ii) ως ειδική διαµόρφωση για ΑΜΕΑ τις γωνίες των πεζοδροµίων (συνέχεια της ειδικής 

λωρίδας «οδηγού τυφλών»), οι οποίες υποβιβάζονται κατάλληλα για την  διευκόλυνση 

πεζών, αµαξιδίων ΑΜΕΑ κ.ά., 

iii) για τη διαµόρφωση των σηµατοδοτούµενων διαβάσεων πεζών (πεζοφάναρα) οι οποίες θα 

κατασκευάζονται υπό µορφή σκάφης για την σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε τη 

στάθµη του οδοστρώµατος,

αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τις 

προδιαγραφές των οδηγιών «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ, την υπ’ αριθµ. 

52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009) Υπουργική Απόφαση ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθµίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται 

για την κυκλοφορία πεζών» και τα σχεδιαγράµµατα που τη συνοδεύουν, τα λοιπά τεύχη -

σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Επιπλέον, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι, στο πεζοδρόµιο της ανατολικής πλευράς της οδού προβλέπεται η χρήση, ως 

διακοσµητικών στοιχείων, φιλέτων λευκού µαρµάρου πλάτους 10,00cm.

· Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα (ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης, 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας)

· Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (διαγραµµίσεις, πινακίδες σήµανσης, κ.λ.π.).   

· Καθαίρεση υπαρχόντων, παντός τύπου, φρεατίων υδροσυλλογής και κατά περίπτωση, των 

αγωγών σύνδεσής τους µε τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό οµβρίων και στην συνέχεια 

κατασκευή των νέων φρεατίων υδροσυλλογής τύπου “Α” & (κατά περίπτωση) των νέων 

αγωγών σύνδεσής τους µε τον κεντρικό αγωγό οµβρίων, προκειµένου αυτά να 

προσαρµοστούν στο νέο πλάτος οδοστρώµατος της οδού, σύµφωνα µε την µελέτη, τα σχέδια 

που την συνοδεύουν και τις οδηγίες της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας. Προβλέπεται, σε 

περίπτωση κατασκευής νέου συνδετήριου αγωγού, ο οποίος θα πρέπει να συνδεθεί µε τον 

κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό σε νέα θέση/οπή διαφορετική από την υφιστάµενη, τόσο η 

χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος C20/25 και κατάλληλων ξυλοτύπων για το έντεχνο κλείσιµο 

των υφιστάµενων οπών, όσο και η καθαίρεση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 

ιδιαίτερες απαιτήσεις (αδιατάρακτη κοπή) για την διάνοιξη των νέων οπών επί του κεντρικού 

συλλεκτήρα οµβρίων, και πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη και την επίβλεψη της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας.

· Προσαρµογή φρεατίων επίσκεψης οµβρίων ή ακαθάρτων ή Ο.Κ.Ω./ παραλληλόγραµµο ή 

στρογγυλό, φρεατίων δικλίδας (βαννοφρεατίων) και εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, στην 

στάθµη και την επίκλιση του καταστρώµατος της οδού 

· Κατασκευή φρεατίων προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου, όπου δεν υπάρχουν, 

αλλά πάντα µε την σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας υπηρεσίας

· Πλήρης κατασκευή ή ανακατασκευή τµηµάτων εξωτερικής διακλαδώσεως ακινήτου µε τον 

αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου και όταν απαιτηθεί (λ.χ. περίπτωση καταστροφής της, 

κατά την κατασκευή φρεατίων προσαρµογής). Προβλέπεται το ενδεχόµενο χρήσης αντλητικού 

συγκροτήµατος ισχύος 1,0 έως 2,0HP, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κατά την 

διάρκεια των εργασιών.

· Πλήρης κατασκευή φρεατίων υδρορροών και τοποθέτηση ή αντικατάσταση υφιστάµενων 

φρεατίων Ο.Κ.Ω., όπου κριθεί αναγκαίο.

· Μεταλλικές κατασκευές (π.χ. µεταλλικό κιγκλίδωµα περίφραξης ανακατασκευαζόµενου 

τµήµατος παιδικής χαράς στο Ο.Τ.2023Α), υπό περιπτώσεις κατάλληλα χρωµατισµένες

· Επενδύσεις – Επιστρώσεις, κυρίως µε πλάκες Καρύστου, όπου κριθεί απαραίτητο (π.χ. 

Σελίδα 6 από 30ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ



Μελέτη ΦΑΥ

επένδυση τοιχείου παιδικής χαράς στο Ο.Τ.2023Α)

· Αντικατάσταση καλυµµάτων – πλαισίων επισκέψεως φρεατίων ακαθάρτων κυκλικά, µε νέα 

χυτοσιδηρά σφαιροειδούς γραφίτη, µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) και ειδικό δακτύλιο από 

υψηλής ποιότητας ελαστοµερές για σταθερότητα και απουσία θορύβων

· Αντικατάσταση καλυµµάτων – πλαισίων λοιπών φρεατίων (επισκέψεως οµβρίων, 

τηλεπικοινωνιών κ.τ.λ.) κατά περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητο, κυρίως λόγω φθοράς ή 

καταστροφής τους κατά την εκτέλεση των εργασιών

· Εργασίες χρωµατισµών, όπου κριθεί απαραίτητο

· Λήψη µέτρων ασφαλείας, σήµανσης και πληροφόρησης κατά την διάρκεια κατασκευής των 

έργων (π.χ. εργοταξιακή σήµανση, προσωρινές γεφυρώσεις, εργοταξιακά στηθαία οδού 

τύπου New Jersey, κ.τ.λ.)

· Τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού (απορριµµατοδέκτες, κ.λ.π.)

Τέλος κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του έργου, όπως αυτές οι 

εργασίες αναφέρονται στον προϋπολογισµό της µελέτης.

Στόχος του έργου είναι να αναβαθµιστεί αισθητικά η οδός Αγ. Νικολάου, να εξασφαλιστεί καθ' όλο 
το µήκος επέµβασης άνετη κυκλοφορία πεζών και να διευκολυνθεί η εµπορική δραστηριότητα που 
ούτως ή άλλως υφίσταται κατά µήκος του άξονα.

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. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ  

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.

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 
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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.
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7. Ο∆ΗΓΙΕΣ 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.
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή 
του. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

2 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό. (Π∆ 395/1994, Π∆  
89/1999)

3 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισµός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση µε λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)

4 Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών 
προβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισµούς, όπως το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384.  
(Φ 7.5/1816/88/2004)

5 Ελαττωµένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση µέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται 
ακίνδυνη για τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώµατος περίπου 1000Ohm) εφόσον 
διατηρείται για χρόνο µέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004)

6 ∆ιαχωρισµός (προστασία µε αποµόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τµήµα της που 
χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή µεθόδου εργασίας, δια µέσω 
µετασχηµατιστή 1/1. Το τµήµα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να 
συνδέεται µε γειωµένο ουδέτερο. Σε περίπτωση σφάλµατος µονώσεως, αποφεύγεται η 
κυκλοφορία ρεύµατος µέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004)

7 Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω 
κάποιου σφάλµατος µόνωσης, καλύπτονται µε µονωτικό. Αν αυτό δε µπορεί να εφαρµοστεί 
τοποθετείται µόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία 
αυτά. (Φ 7.5/1816/88/2004)

8 ∆ιπλή µόνωση. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει διπλή µόνωση των στοιχείων που έχουν 
ηλεκτρική τάση από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ 
7.5/1816/88/2004)

9 Γείωση άµεση. Συνίσταται στην αγώγιµη σύνδεση µε τη γη, µέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των 
µεταλλικών στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να 
έχει τιµή τέτοια ώστε, εφ’ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύµα διαρροής να 
τήκει την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόµατο διακόπτη. 
(Φ 7.5/1816/88/2004)

10 Ουδετέρωση. Η µέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην  
σύνδεση των προστατευοµένων µεταλλικών µερών ή εγκαταστάσεων µε τον γειωµένο 
ουδέτερο. Στην περίπτωση αυτή, σώµα µόνωσης ισοδυναµεί µε βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης 
και ουδέτερου. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθµό όσο και στην είσοδο της 
εγκατάστασης µε ίσες αντιστάσεις. (Φ 7.5/1816/88/2004)

11 Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί µε χρήση ∆ιακόπτη 
∆ιαφυγής (πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι µικρή (σε χρόνο 
απόζευξης 0,1 sec) ή ∆ιαφορικού ∆ιακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το 
αλγεβρικό άθροισµα των ρευµάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από µηδέν 
(διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά µόνον από διαφυγή προς τη γη). Συνήθης 
τιµή απόζευξης 28-30 mΑ, σε χρόνο πολύ µικρό. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζει είναι η 
µεγάλη ευαισθησία του ∆ιακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004)

12 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύµα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία 
εκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ 
7.5/1816/88/2004)

13 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήµανση) της εγκατάστασης σε όλα 
τα σηµεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004)

14 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται µε  
κατάλληλο δοκιµαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι 
δοκιµαστικοί). (Φ 7.5/1816/88/2004)

15 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραµµών εγκαταστάσεων. Στο  
σηµείο διακοπής και  κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώµατα. 
Σε κάθε σηµείο πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση µε  
υπάρχουσα γείωση. Η σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004)

16 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισηµαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να 
έχουν ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει µε ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσµατα. 
(Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

17 Φυσικά µετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης αποµακρύνει τα εργαλεία και τον 
εξοπλισµό του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρµόζοντας τα παραπάνω κατά την 
αντίθετη σειρά εργασίας. (Φ 7.5/1816/88/2004)
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια ...)

18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριµένη εργασία είναι αδύνατη 
(συνήθως για λόγους παραγωγής ή άλλης µείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η 
εργασία υπό χαµηλή τάση, σε εξειδικευµένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες µετά ειδική άδεια 
του αρµόδιου προϊσταµένου (εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

19 Τα ειδικά µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαµβάνουν χρήση 
εργαλείων µονωµένων, ελαστικά µονωτικά γάντια και εφαρµογή µεθόδων ασφαλούς εργασίας. 
(Φ 7.5/1816/88/2004)

1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π.

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ

1 Μόνο εξειδικευµένο προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπό τάση, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που 
βρίσκεται υπό τάση (οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστή η µέγιστη τάση και οι ελάχιστες 
αποστάσεις προσέγγισης) καθώς και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
προστασία του προσωπικού. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του εξοπλισµού πριν την έναρξη των  
εργασιών. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Πρέπει να χρησιµοποιούνται µπάρες ή χωρίσµατα για την εξασφάλιση απόστασης ασφαλείας 
από τον εξοπλισµό. Η σήµανση των χωρισµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. (Ν 158/1975, Φ  
7.5/1816/88/2004)

5 Πρέπει να ληφθούν µέτρα για ακούσιο χειρισµό από το προσωπικό. (Ν 158/1975, Φ  
7.5/1816/88/2004)

6 Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται σε µη έχοντες εργασία. Οι πόρτες 
πρέπει να παραµένουν κλειστές κατά τις µη εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση που αφαιρούνται 
µόνιµα προστατευτικά χωρίσµατα για λόγους εργασίας, πρέπει να αντικαθίστανται µε  
προσωρινά µεταθετά. (Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

7 Οι εργασίες υπό τάση πρέπει να εκτελούνται υπό συνεχή επίβλεψη. (Ν 158/1975, Φ  
7.5/1816/88/2004)

1 Ενδυµασία προστασίας για εγκαταστάσεις υψηλής τάσης ΕΝ 50286

2 Παπούτσια ηλεκτρικά µονωµένα για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης ΕΝ 50321

Μ.Α.Π.

3 Γάντια από µονωτικό υλικό ΕΝ 60903

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται 
η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

3 Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα 
της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 
σκαριφήµατα). (ΥΑ 503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆  
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν 
(οδόστρωµα). (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ  
503/2003)

9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την  
τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ  
503/2003)

Μέτρα

10 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να 
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

Σελίδα 11 από 30ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ



Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (συνέχεια ...)

11 Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ  
503/2003, Π∆ 396/1994)

12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).  
(ΥΑ 503/2003)

13 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου 
από την οδό. (ΥΑ 503/2003)

14 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 
503/2003)

Μέτρα

15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά 
σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται  
άµεσα τα µέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

1 Σε περίπτωση αναµενόµενης χιονόπτωσης πρέπει να τίθενται σε κατάσταση επιφυλακής 
προσωπικό και µηχανήµατα εκχιονισµού.

2 Πριν την εµφάνιση των πρώτων νιφάδων χιονιού πρέπει να διαβρέχεται ο αυτοκινητόδροµος 
µε αλατόνερο.

3 Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων από τους διερχόµενους 
οδηγούς πρέπει να εγκατασταθεί προσωπικό της τροχαίας για την ενηµέρωση των οδηγών.

4 Μεταξύ των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τον εκχιονισµό ή/και τη διαβροχή και 
των οχηµάτων πρέπει να µεσολαβεί όχηµα της τροχαίας για την εξασφάλισης απόστασης 
ασφαλείας ή τη διακοπή της κυκλοφορίας.

5 Οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να καθαρίζονται σε περίπτωση που καλυφθούν µε χιόνια ή 
λάσπη, το συντοµότερο δυνατόν.

6 Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του προσωπικού κατά τις εργασίες 
εκχιονισµού.

Μέτρα

7 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική ∆ιαδικασία από τον ΚτΕ, τα περιεχόµενα της 
υπερισχύουν των ανωτέρω προβλέψεων.

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)Μ.Α.Π.

2 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ

1 Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα 
διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας),

2 Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε  
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των 
διερχόµενων οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996)

3 Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια 
οξυγόνου. (Π∆ 16/1996)

4 Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση 
επικίνδυνων ουσιών. (Π∆ 16/1996)

5 Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των 
φρεατίων. (Π∆ 16/1996)

6 Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το 
φρεάτιο για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996)

7 Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια 
ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996)

8 Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996)

9 Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι 
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996)

10 Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον 
ιατρό εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)

Μέτρα

11 Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996)
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Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ (συνέχεια ...)

12 Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.

13 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.

14 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια.

15 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια.

16 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της 
άδειας.

17 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη 
της µιας βάρδιας).

Μέτρα

18 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο.

1 Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465

Μ.Α.Π.

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ

1 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να 
επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)

2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της 
τάφρου (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) 
καθώς και οι παρακείµενες κατασκευές. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να 
µελετούνται από αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)

3 Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόµενους 
πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και 
προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)

4 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα 
οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (Π∆ 1073/1981)

5 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια 
υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981)

6 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους 
κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία. (Π∆ 1073/1981)

7 Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και 
υφιστάµενες κατασκευές – εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται 
µε ιδιαίτερη προσοχή. (Π∆ 1073/1981)

8 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου 
εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. (Π∆ 1073/1981)

9 Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο  
άκρα τους. (Π∆ 1073/1981)

10 Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισµός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται  
προβολείς. (Π∆ 1073/1981)

11 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν 
τις διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιµου 
βάρους. Επίσης τα αδρανή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να 
χρησιµοποιείται το προστατευτικό κάλυµµα της καρότσας. (Π∆ 1073/1981)

12 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια 
δίκτυα ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν µε 
υπερυψωµένες τις καρότσες τους. (Π∆ 1073/1981)

13 Οι εργαζόµενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα µηχανήµατα και  
οχήµατα. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (Π∆ 1073/1981)

Μέτρα

14 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε 
καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 µ. (Π∆ 1073/1981)
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Μελέτη ΦΑΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ (συνέχεια ...)

15 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο, 
εφόσον το άκρο της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆  
1073/1981)

16 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρµόδιο πρόσωπο πρέπει να 
καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)

17 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή 
καταπτώσεις πρανών. (Π∆ 1073/1981)

18 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά τη διακοπή 
εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός). (Π∆ 1073/1981)

19 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό, ανεξαρτήτως των 
παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. (Π∆ 1073/1981)

Μέτρα

20 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το µηχανικό πρέπει να καταγράφονται 
στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Γάντια ΕΝ 388

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

Μ.Α.Π.

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»   

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.
AS BUILT  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 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 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)

� Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 
116, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, ∆ηµοσίων 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 ∆ιεθνούς 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

� Π∆115/2012 «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

� Π∆114/2012 «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

� Π∆113/2012 «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 

Σελίδα 16 από 30ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ



Μελέτη ΦΑΥ

ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198Α/12

� Π∆112/2012 «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

� Π∆82/2010 «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

� Π∆57/2010 «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.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆81/2011, ΦΕΚ 197Α/10

� Π∆162/2007 «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

� Π∆212/2006 «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

� Π∆149/2006 «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

� 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∆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∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95

� 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∆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∆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) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).

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

� Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α

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

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

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

� ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών 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

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

� ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/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. 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

� 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/∆ΙΠΑ∆/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/∆ΙΠΑ∆/οικ/215 «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των ∆ηµοσίων 
Έργων» 31/03/2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ
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Ίλιον, 16/04/2018 Ίλιον, 17/04/2018 Ίλιον, 17/04/2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
του Τμήματος Μελετών 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

   
Κερανία Μακράκη 
Πολιτικός Μηχανικός 

   

 Μαρία Στρατουδάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Διονύσιος Πολίτης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
Προϊστάμενος Τμήματος 
 Ηλεκτρομηχανολογικών  
Έργων & Σηματοδότησης 

 
 
 

Μαριάνθη Ράππου 
Γεωπόνος MSC - Αρχ. Τοπίου (MLA) 

Προϊσταμένη Τμήματος 
Προγραμματισμού και Μελετών 
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