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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &
ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)

Αθήνα, 31-3-2008
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΔ/οικ/215

Ταχ. Δ/νση : Σεβαστουπόλεως 1 &
Φειδιππίδου Αμπελόκηποι

ΠΡΟΣ
:

Τους αποδέκτες

Ταχ. Κωδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ του πίνακα διανομής
Πληροφορίες : Ελ. Σκαραμαγκά
Τηλέφωνο : 210-7716225
FAX : 210-7710216
e-mail : ested1@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των
Δημοσίων Έργων.

Σχετικά με:

· τις προϋποθέσεις εκπόνησης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και κατάρτισης
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και

· τις διαδικασίες αποδοχής τους στο στάδιο μελέτης και κυρίως στο στάδιο κατασκευής
των έργων,

που προβλέπονται από την Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και εκπόνησης μελετών
και ειδικότερα, έχοντας υπόψη :

α) Το Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/84) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως
έχει τροποποιηθεί,  συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 8
«Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες», παρ.1 και 2.

β) Το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και ιδιαίτερα το άρθρο 3 «Υποχρέωση απασχόλησης συντονιστών.
Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση», παρ. 3, 8 και
9.

γ) Την Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β/2001) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη
μελέτη του έργου» και ιδιαίτερα το άρθρο 3, παρ. 3.

δ) Την Υ.Α ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β/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».

ε) Την Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και
ειδικότερα την παρ. 2.9.
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στ) Τον Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) «Συμβάσεις μελετών Δημοσίων Έργων και
Παροχής Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 31, παρ. 5.

ζ) Τον Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ 279/Α/2007) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της
Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του
Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο τέταρτο, παρ. 1 και 2.

η) Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, κλπ» και ειδικότερα το άρθρο 25, παρ. 4.
και

θ) Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νομικού συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ περί
Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Δημοσίων Έργων,

παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την Υ. Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3
του ΠΔ 305/96, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση και παραλαβή μιας
μελέτης Δημοσίου Έργου, (άρθρα 15 και 22 του Ν. 716/77, όπως αντικαταστάθηκε από
τον Ν. 3316/05, άρθρο 37), η οποία εκπονείται (α) σε στάδιο οριστικής μελέτης είτε (β) σε
στάδιο μελέτης εφαρμογής (σύμφωνα με το ΠΔ 696/74, όπως αντικαταστάθηκε από τον
κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 Απόφαση) .

Προς εξασφάλιση της απαίτησης αυτής πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

· Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ να ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους κλπ από τα εντεταλμένα
όργανα που εγκρίνουν τις μελέτες, και στην εγκριτική Απόφαση καθώς και στην
Βεβαίωση Παραλαβής του κάθε σταδίου εκπόνησης της μελέτης, να αναφέρεται ρητά ο
ανωτέρω έλεγχος.

· Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ,  που έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες στο
στάδιο της οριστικής μελέτης ή της μελέτης εφαρμογής, θα ισχύουν και κατά το στάδιο
της κατασκευής του έργου, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν έχει τροποποιηθεί η μελέτη του
έργου της οποίας αποτελούν μέρος. Σχετικά σημειώνεται ότι το άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001, σύμφωνα με την οποία το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν τμήμα της
τεχνικής μελέτης και υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΚτΕ,
εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην μεταγενέστερη Υ.Α
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001.

2. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ),
αναπροσαρμόζονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 9 του ΠΔ
305/96 και της παρ.2.9 της Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 και συνυποβάλλονται προς έγκριση
μαζί με:

· την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα
με το άρθρο 31, παρ.5 του Ν.3316/2005 ή

· την μελέτη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (ΑΠΕ), όταν σε αυτόν καλύπτονται από τα απρόβλεπτα, δαπάνες εργασιών



που εμπίπτουν στο άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
τέταρτο, παρ. 1 του Ν. 3621/2007.

3. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης νέων εργασιών, που εμπίπτουν στο άρθρο 8, παρ.1 του
Ν.1418/84, οι οποίες δεν προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη με βάση την οποία
δημοπρατήθηκε το έργο,  το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ,  εφόσον είναι απαραίτητο,
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 9 του ΠΔ 305/96 και
της παρ.2.9 της Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002, προκειμένου να περιλάβουν και την εκτέλεση
των εργασιών αυτών.

4. Η αναθεώρηση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση μελετών που υλοποιούνται πριν από τη
διαδικασία δημοπράτησης των έργων (που εμπίπτουν στο άρθρο τέταρτο, παρ. 2 του Ν
3621/2007) είναι προφανές ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από αναθεωρημένα αναλόγως
ΣΑΥ και ΦΑΥ.

Η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο Υφυπουργός
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ Θεμισ. Ξανθόπουλος
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντων της ΓΓΔΕ
6. Δ/νση Πληροφορικής (με δισκέτα για την ανάρτηση

στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε)


