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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια με 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 σ’ αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και της 

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 αποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ:   ΕΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:   ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκπόνηση της μελέτης: 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ 

Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 



2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Με τη μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 293.340,00 € , προτείνεται η αποχέτευση των ομβρίων 

υδάτων και η διαμόρφωση του αθλητικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου Πάργας. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

α) Αποξήλωση του υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα. 

β) Κατασκευή νέου συνθετικού χλοοτάπητα. 

γ) Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων περιμετρικά του 

αγωνιστικού χώρου στην Ανατολική και Νότια πλευρά του καθ’ όλο το μήκος τους, στην θέση που 

σήμερα υπάρχει ανοιχτός αύλακας, και καθαρισμός του υπάρχοντος καναλιού στην Βόρεια και Δυτική 

πλευρά. 

δ) Κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων στην βόρεια είσοδο του γηπέδου. 

ε) Διαμορφώσεις για την διοχέτευση των ομβρίων στο παραπάνω κανάλι και την περισυλλογή 

τους μετά το τέλος αυτού. 

ζ) Απομάκρυνση της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην βορειοανατολική γωνία του γηπέδου. 

Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Πάργας γίνεται εντατική χρήση από μεγάλο αριθμό 

ποδοσφαιρικών ομάδων και ακαδημιών ποδοσφαίρου τόσο για τους αγώνες όσο και για τις 

προπονήσεις και λόγω μη ύπαρξης άλλου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Δημοτική 

Κοινότητα Πάργας. Ο υπάρχων συνθετικός χλοοτάπητας βρίσκεται σε υποβαθμισμένη κατάσταση 

λόγω παλαιότητας, εντατικής χρήσης και ελλιπούς συντήρησης με αποτέλεσμα να έχει φθαρεί σε 

τέτοιο βαθμό που έχει καταστήσει το γήπεδο ακατάλληλο για χρήση. Συγκεκριμένα το γήπεδο είναι 

πολύ σκληρό και το καουτσούκ συμπυκνωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, με ιδιαίτερα χαμηλή 

απορρόφηση κραδασμών. Οι κόκκοι καουτσούκ, λόγω παλαιότητας, μη ανανέωσης και συνεχούς 

έκθεσης στον ήλιο έχουν σκληρύνει αρκετά και προκαλούν γδαρσίματα και άλλους τραυματισμούς 

στο δέρμα των αθλούμενων.  Η ίνα (τρίχα) του συνθετικού χλοοτάπητα έχει χάσει τελείως τις χημικές 

- μηχανικές της ιδιότητες και παραμένει συνεχώς σε κυρτή θέση. Παρουσιάζει επίσης αυξημένη 

ολισθηρότητα και κρύβει πολλούς κινδύνους για τραυματισμούς των παιδιών και πρόκληση 

προβλημάτων στις αρθρώσεις και τους μυς. 

Η απορροή των ομβρίων υδάτων είναι προβληματική καθώς ο ανοιχτός αύλακας δεν είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένος με αποτέλεσμα τα ύδατα να λιμνάζουν και να υπερχειλίζουν 

δημιουργώντας προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον στην θέση της βόρειας εισόδου δεν 

υπάρχει κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων με συνέπεια αυτά να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο 

και να εντείνουν την φθορά του γηπέδου. 

Ο στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών άθλησης των αθλουμένων και η 

διαμόρφωση του γηπέδου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αθλητική δραστηριότητα της περιοχής 

και στην κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, 

ο Συντονιστής Ασφαλείας 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 τους 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 ανταποκρίνεται 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 

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 Ασφαλείας 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. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 



Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003) 

2 Απαγορεύεται η παραμονή προσώπων που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες στους 

χώρους επεμβάσεων. 

3 Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων 

βοηθειών . 

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 φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό αποφυγής 

ατυχημάτων 

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του 

εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003) 

8 Τα ακραία σημεία των εκτεινόμενων στοιχείων των μηχανημάτων πρέπει να απέχουν 2 

(δύο) μέτρα καθ’ ύψος από τυχόν δίκτυα (ΔΕΗ , ΟΤΕ, κ.λ.π.) Η ίδια απόσταση πρέπει να 

τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανοί 

κ.λ.π.) 

9 Εργασίες γενικά σε θέσεις που υπάρχει έκθεση σε χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες, καθώς και σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς δεν υπάρχουν 

λόγω της φύσεως του έργου. 

10 Θα τηρούνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ΚΟΚ – ΤΟΤΕΕ κ.λ.π. κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. 

11 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται 

(ΥΑ 503/2003) 

12 Γενικά θα λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία (Π.Δ. 1073/81 , 

Π.Δ. 305/96 , Π.Δ. 778/80 , Π.Δ. 396/94 , Π.Δ. 95/98 , Π.Δ. 89/99 , Π.Δ. 159/99 , Δ1 

3Ε/8068/510/2000) 

Κατά τις μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κλπ του έργου, η 

ασφάλεια των εργαζομένων θα αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για 

το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζομένους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή 

οποιουδήποτε κινδύνου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο 

έργο πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σ’ αυτό, με τα στοιχεία που θα 

προκύπτουν κάθε φορά. 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

(ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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



 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής - 

Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

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

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 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 

 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) 

 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 

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

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 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) 

 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 

 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 

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

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 

193Α/80 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

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

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

 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 

 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 

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

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 



 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 

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», ΦΕΚ 1176Β/00 

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

κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

                                                                      Αν. Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Πάργας 
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