ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2003
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
(Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".
2. Την Υ6/31-10-01 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε "Ανάθεση
αρµοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στους Υφυπ/γους ΠΕΧΩ∆Ε" (ΦΕΚ 1484Β/31-1001).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 81/99 (ΦΕΚ 92Α/11-5-99) "Τροποποίηση και Συµπλήρωση
διατάξεων του Π.∆. 428/95 (ΦΕΚ 245Α/24-11-95): Σύσταση της Γενικής ∆/νσης
Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε" και δη το άρθρο 2α.
4. Την ∆16α/010/9/Φ∆/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29-2-84) "∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα και ιδιαίτερα το
άρθρο 21 παρ.1.
6. Τις διατάξεις του Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α/1985) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων".
7. Τις διατάξεις του Π.∆.609/85 (ΦΕΚ223Α/31-12-85) "Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων"
όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα.
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ260Α/16-9-1981) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος
Πολιτικού Μηχανικού".
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279Α/21-12-00) "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ", και
ιδιαίτερα το άρθρο 12 παρ.2 .
10. Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/18-1-96) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ" και δη το άρθρο 7 του ανωτέρω Π.∆. (Γενικές υποχρεώσεις των
εργοδοτών) που αναφέρει την αρχή ευθύνης του αναδόχου.
11. Το Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α/29-8-96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

12. Την ∆ΕΕΠΠ/οικ/433/19-9-2000 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1176Β/22-92000). "Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου".
13. Την ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 686Β/1-6-2001)
"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".
14. Την ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2-3-01 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 266Β/14-3-01) για
την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου, και επειδή:
1. Για την πρόληψη των ατυχηµάτων σε τεχνικά έργα απαιτείται η λήψη µέτρων για την
ασφάλεια και υγεία τόσο κατά τη φάση της µελέτης όσο και κατά τη φάση της
κατασκευής τους.
2. Από το Π.∆. 305/96 Προκύπτει η υποχρέωση του Αναδόχου να εξαλείφει ή να
ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους εργαζοµένους και τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη, που µπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας. Την
υποχρέωσή του αυτή υλοποιεί µε τη λήψη µέτρων προστασίας βασισµένων στη
νοµοθεσία, στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την φάση της µελέτης, στο
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και στις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά την φάση της κατασκευής του έργου.
3. Η αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση του επαγγελµατικού κινδύνου στο
εργοτάξιο επιτυγχάνεται µε την οργάνωση του Αναδόχου σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις και τα ισχύοντα Πρότυπα.
4. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. κάθε έργου:
1. Κανονιστικές απαιτήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται
µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο
ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται
οι εξής:
2.1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
2.2. Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και
καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού
ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
(Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων
του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας

καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. για την κάλυψη
των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και
γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση
προσωπικού, κ.λ.π. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς
συνεργάτες ή / και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) από το
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
2.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ.
2.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
2.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες
για:
•

αναφορά ατυχήµατος,

•

διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας

•

αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης,

•

χρήση µέσων ατοµικής προστασίας,

•

εκπαίδευση προσωπικού,

•

ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων

2.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη
προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της
κατασκευής.
2.7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων,
του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία
βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες
εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά.
2.8. Άλλες προβλέψεις
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.
•

Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε
θέµατα ΑΥΕ.

•

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους
στο εργοτάξιο.

•

Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το
συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας
και του ιατρού Εργασίας.

2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό
ΦΑΥ. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών,
στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και
παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε
περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον
Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
2.9.1. Γενικά
•

Είδος έργου και χρήση αυτού

•

Σύντοµη περιγραφή του έργου

•

Ακριβής διεύθυνση του έργου

•

Στοιχεία του κυρίου του έργου

•

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ

2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις
θέσεις εργασίας.
2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του
εργοταξίου.
2.9.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής
αχρήστων.
2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ βοηθειών.
2.9.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες
διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή
επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.

2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και απόφασης του έργου µε
κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να
αποφευχθούν.
2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για
εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του
Π.∆. 305/96).
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
2.9.Α. Γενικά:
-

είδος έργου και χρήση αυτού

-

ακριβή διεύθυνση του έργου

-

αριθµό αδείας

-

στοιχεία του κυρίου του έργου

-

στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.

2.9.Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου:
-

τεχνική περιγραφή του έργου

-

παραδοχές µελέτης

-

τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη".

2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης,
µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά
αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π.

2.9.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαµβάνεται:
-

Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα
αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά
φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες
ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα
κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.

-

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του
έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που
ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π.

-

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες
για την περιοδική συντήρηση του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε
ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα
Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη
του ΚτΕ.
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2002
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙ∆ΗΣ

