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ΘΕΜΑ: ''Εφαρμογή του Προεδρικού διατάγματος 305/96  για την ασφάλεια και την
υγεία στα εργοτάξια''.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ.: 130076/27-2-97 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το οποίο γνωστοποιείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ 212/Α/29-8-96
του Π.Δ. 305/96 ''Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία  92/57/ΕΟΚ'', και
παρακαλούμε για την εφαρμογή του.

                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                              Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 27-2-1997

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. πρωτ. 130076

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Θέμα: Εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 305/96 για την ασφάλεια και την υγεία στα
εργοτάξια.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 212/Α/29.8.96 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 305/96 “Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ”. Με το διάταγμα αυτό καθορίζονται οι ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα εργοτάξια για την πρόληψη του
επαγγελματικού κινδύνου και την προστασία των εργαζομένων και έχει πλήρη εφαρμογή και στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, στο ως άνω διάταγμα περιλαμβάνεται πρόβλεψη (άρθρο 3 παρ. 8),
σύμφωνα με την οποία πρέπει μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την
έκδοση οικοδομικής αδείας ενός έργου να συμπεριλαμβάνεται και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 4 και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. Στην περίπτωση των
δημοσίων έργων που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο
Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας. Στην περίπτωση των δημοσίων έργων που δεν απαιτείται έκδοση
οικοδομικής άδειας, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας
αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιέχει στοιχεία και οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων
κατά την εκτέλεση του έργου ενώ ο Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας περιέχει στοιχεία για την
προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου. (άρθρο 3 παρ. 5, 6 και 7).

Την ευθύνη και τη μέριμνα της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας έχει ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου
(άρθρο 3 παρ. 3 και άρθρο 5 παρ. 3). Καταρτίζονται και υπογράφονται από τον συντονιστή για θέματα
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ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (άρθρο 5 παρ. 2), εφόσον υπάρχει
υποχρέωση απασχόλησης συντονιστή (άρθρο 3 παρ. 1). Σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να
καταρτίζονται και να υπογράφονται από τον μελετητή ή από άλλο πρόσωπο με τα προσόντα που του
παρέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα υπογραφής της συγκεκριμένης μελέτης
(άρθρο 5 παρ. 1) και στο οποίο πρόσωπο έχει ανατεθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου κι αν δεν υπάρχει
από τον κύριο του έργου (άρθρο 2 παρ. 8). Η ανάθεση αυτή θα προκύπτει με έγγραφο του
αναθέτοντος.

Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, δηλαδή της παρ. 8 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 περί υποβολής
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας στις κατά τόπους αρμόδιες
πολεοδομικές υπηρεσίες, αρχίζει από 1ης Μαρτίου 1997, όπως από το άρθρο 15 του εν λόγω Πρ. Δ/τος
προκύπτει, και δεν θα αφορά τις περιπτώσεις οι οποίες θα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στις υπηρεσίες
αυτές, δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες θα έχουν ήδη πριν από την παραπάνω ημερομηνία
υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις υπηρεσίες με πολεοδομικές αρμοδιότητες
σ’ολόκληρη τη χώρα, ώστε από 1ης Μαρτίου 1997 να μην παραλαμβάνουν αιτήσεις για έκδοση
οικοδομικής άδειας, εάν μεταξύ των δικαιολογητικών δεν συμπεριλαμβάνονται και Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου.

Η υποβολή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας θα αποτελεί
μόνον απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής αδείας του έργου και δεν χρειάζεται
αυτά να ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται από τις υπηρεσίες
επιθεώρησης εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατά την έναρξη και στη συνέχεια καθ’όλη
τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα υποβάλλονται εις διπλούν.
Το ένα αντίτυπο θα παραμένει στην πολεοδομική υπηρεσία και το άλλο θα επιστρέφεται σφραγισμένο
μαζί με την άδεια και θα τηρείται στο χώρο του εργοταξίου όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών
αρχών (άρθρο 3 παρ. 10).

Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής
άδειας. Γι’αυτό, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά όλες τις αρμόδιες για τα δημόσια έργα
υπηρεσίες του Υπουργείου σας, και κατ’επέκταση όλες τις υπηρεσίες και φορείς με ενασχόληση στα
δημόσια έργα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία χρειαστεί προκειμένου να εφαρμοστεί ορθά και
αποτελεσματικά το Π.Δ. 305/96. Αμέσως μόλις εκδοθεί και η ερμηνευτική εγκύκλιος θα σας
ενημερώσουμε σχετικά.

Συν.: π.δ. 305/96
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΡΕΤΗ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
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