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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε. 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & 
ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (∆ΙΠΑ∆) 
 

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

Ταχ. ∆/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  : ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) των ∆ηµοσίων 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 ∆ηµοσίων Έργων και 
εκπόνησης µελετών και ειδικότερα, έχοντας υπόψη : 
 
α)Το Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/84) ΄΄∆ηµόσια 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 Π∆ 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 ∆ΙΠΑ∆/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 ∆ΕΕΠΠ/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 ∆ηµόσιο Έργο΄΄. 
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ε)Την Υ.Α ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) ΄΄Πρόληψη και αντιµετώπιση 
του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και 
ΦΑΥ)΄΄ και ειδικότερα την παρ. 2.9. 

 
στ)Τον Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) ΄΄Συµβάσεις µελετών ∆ηµοσίων 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.∆ 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 
ΥΠΕΧΩ∆Ε περί Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ∆ηµοσίων 
Έργων, 

 
 
παρέχουµε τις κατωτέρω διευκρινίσεις: 
 
1. Σύµφωνα µε την Υ. Α. ∆ΕΕΠΠ/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 Π∆ 305/96, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία 
για την έγκριση και παραλαβή µιας µελέτης ∆ηµοσίου 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 Π∆ 696/74, όπως αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών, που εγκρίθηκε µε την µε αρ. 
πρωτ.  ∆ΜΕΟ/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 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001, σύµφωνα µε την οποία το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ 
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αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης και υποβάλλονται για έγκριση 
στην αρµόδια υπηρεσία του ΚτΕ, εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τα 
διαλαµβανόµενα στην µεταγενέστερη Υ.Α  ∆ΕΕΠΠ/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 Π∆ 305/96 και της παρ.2.9 της Υ.Α 
∆ΙΠΑ∆/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 Π∆ 305/96 και της παρ.2.9 της Υ.Α ∆ΙΠΑ∆/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 

∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε  
 

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

στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε) 
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