ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΔΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΣΗ

ΟΓΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔ ΣΑ ΤΝΟΓΑ
ΣΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΖΝ Γ.Δ.
ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ

.Α.Τ.
ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ :
Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.16 ΣΔΤΥΟ Α΄) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 105/95, Ν.4605/2019
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1. ΓΔΝΗΚΑ
Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ
έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΣΗ ΟΓΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔ ΣΑ ΤΝΟΓΑ ΣΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΔΡΓΑ ΣΖΝ Γ.Δ. ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ»
θαη ζπληάρζεθε κε βάζε ην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212 Α): «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ».
Σν παξφλ (ζρέδην) θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα.
Με ηνλ φξν πξνζσξηλφ ή θηλεηφ εξγνηάμην πνπ ζην εμήο απνθαιείηαη "εξγνηάμην" λνείηαη : Κάζε εξγνηάμην
φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή θαη πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη γεληθά εθηειείηαη ηερληθφ
έξγν. Σέηνηεο είλαη θαη απηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν:
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Δθζθαθέο
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.
Καηαζθεπέο
πλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ.
Γηακφξθσζε ή εμνπιηζκφο
Μεηαηξνπέο
Αλαθαηλίζεηο
Δπηζθεπέο
Γηαιχζεηο
Καηεδαθίζεηο
Έθηαθηε ζπληήξεζε
Σαθηηθή ζπληήξεζε - εξγαζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ.
Δμπγίαλζε.

2. ΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξψλ ζρέδην λννχληαη σο:
2.1.
Κύξηνο ηνπ έξγνπ: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα έξγν.
2.2
Αλάδνρνο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε κειέηε ή θαη ε εθηέιεζε ή
θαη ε επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Ο νξηζκφο ηνπ αλαδφρνπ εμεηδηθεχεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ κεηαμχ ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ παξαγφλησλ ηνπ έξγνπ θαηά πεξίπησζε σο εμήο:
α. Δξγνιάβνο: Πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ
εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία
θέξεηαη αζθαιηζκέλνο ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θαη πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηα έξγα ν
αλάδνρνο φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1418/84.
β. Τπεξγνιάβνο: Πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε εξγνιάβν θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία θέξεηαη
αζθαιηζκέλνο ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Ωο ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη επίζεο θαη ην πξφζσπν
πνπ ζπκβάιιεηαη κε άιινλ ππεξγνιάβν θαη αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ
εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ.
2.3
Δξγνδόηεο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ
εξγαδφκελν θαη ελ πξνθεηκέλσ νη παξάγνληεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (α) θαη β)
ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, κε απνθιεηνκέλνπ θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ φηαλ απηφο
ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ εξγαδφκελν.
2.4
Δξγαδόκελνο: Κάζε πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη απφ έλαλ εξγνδφηε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ.
2.5
Δθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ: Κάζε εθιεγκέλν άηνκν, κε εηδηθή αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηεο αζθαιείαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Ν.
1568/85, ην Π.Γ. 315/87 "χζηαζε ΔΤΑΔ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη ελ γέλεη ηερληθψλ έξγσλ",
ηα άξζξα 1,2,3 4 θαη 5 ηνπ Ν. 1767/88"πκβνχιηα εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο δηαηάμεηοθχξσζε ηεο 135 δηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο" (63/Α) θαη ηα άξζξα 2 (παξ. 4) θαη 3 ηνπ Π.Γ.
17/96 " Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία
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2.6

2.7

ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ " (11/Α)γηα λα εθπξνζσπεί ηνπο
εξγαδνκέλνπο, φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ
εξγαζία.
Απηναπαζρνινύκελνο: Κάζε άηνκν, εθηφο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ φπσο απηνί νξίδνληαη
ζην άξζξν 2 (παξ. 4 θαη 5) ηνπ Π.Γ. 17/96, ην νπνίν κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα
ζπκβάιεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
πληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Κάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ, αλαζέηεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη παξαθάησ.

3. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΠΑΡΞΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ
Γηα εξγνηάμην φπνπ είλαη παξφληα πνιιά ζπλεξγεία νξίδεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπληνληζηέο ζε
ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
4. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ
Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ππάξρεη:
Α.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Β.
Όηαλ νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο φπσο απηέο
απαξηζκνχληαη ζηνλ παξαθάησ ελδεηθηηθφ θαηάινγν.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
1. Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θηλδχλνπο θαηαπιάθσζεο, βχζηζεο ζε άκκν /
ιάζπε ή πηψζεο απφ χςνο, νη νπνίνη επηδεηλψλνληαη ηδηαίηεξα απφ ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ή ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ηνπ έξγνπ.
2. Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ρεκηθέο ή βηνινγηθέο νπζίεο νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ή γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3. Δξγαζίεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο νη νπνίεο απαηηνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ειεγρνκέλσλ ή
επηηεξνπκέλσλ πεξηνρψλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηεο ΚΤΑ Α2 ζη/1539/13-5-85
"Βαζηθνί θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 80/836/EYPATOM
εο
ηεο 15 Ηνπιίνπ 1980 θαη 84/467/ΔΤΡΑΣΟΜ ηεο 3εο επηεκβξίνπ 1984" (280/Β).
4. Δξγαζίεο θνληά ζε ειεθηξηθνχο αγσγνχο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο.
5. Δξγαζίεο ζε κέξε φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ.
6. Φξέαηα, ππφγεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ζήξαγγεο.
7. Δξγαζίεο θαηαδχζεσλ κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.
8. Δξγαζίεο κε ζάιακν πεπηεζκέλνπ αέξα.
9. Δξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.
10. Δξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο βαξέσλ
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ.
Γ. Όηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, φπσο νξίδεηαη ζην ΠΓ 305/96 (Άξζξν 3παξ. 12)
φπνπ αλαθέξνληαη :
«Πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο
φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη φηαλ δελ
ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα
ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.»
δειαδή :
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΤ
ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΣΟΤ Π.Γ. 305/96
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ζκεξνκελία δηαβίβαζεο
:
Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ :
Αξηζκφο αδείαο (ή έγθξηζεο γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα)
:
Κχξηνο(νη) ηνπ έξγνπ (φλνκα(ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο) :
Δίδνο ηνπ έξγνπ
:
Αλάδνρνο (νη) {φλνκα (ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο))
:
πληνληζηήο (εο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
{φλνκα (ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο)}
:
8. πληνληζηήο (έο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
{φλνκα (ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο)}
:
9. Πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην
:
10. Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ
:
11. Πξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην
:
12. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ ζην εξγνηάμην
:
13. ηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί :
5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
ην παξφλ ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηγξάθνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη:
α. Οη θαλφλεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζην εξγνηάμην, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο
εθκεηάιιεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ.
β. Δηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ
παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.305/96.
5.1 Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα:
α. Σελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
β. Σελ αλάιπζε πνξείαο θαηαζθεπήο ζε θάζεηο.
γ. Σελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.
δ. Σελ αλάιπζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο.
ε. Σνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.
ζη. Σηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.
δ. Σε δηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ.
ε. Σε κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ φηαλ δελ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
5.2 Ο θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηιακβάλεη:
α. Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ.
β. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. Δλδεηθηηθά νη
νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ
εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα ( χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ,
αηκνχ θιπ.) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.
5.3

5.4

Σν ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε
ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη
λα δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο, ελψ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο απηφ
θαηαζθεπάζηεθε.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεξνχληαη ζην
εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ δελ ππάξρεη ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε
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κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ή δηάζπαζεο θαηφπηλ πψιεζεο ζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο, ν λένο
ηδηνθηήηεο, ή ν θάζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο αληίζηνηρα κεξηκλά, ψζηε λα πεξηέξρεηαη ζηελ δηάζεζε
ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.
6. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΛΖΦΖ
1. Ο εξγνδφηεο νθείιεη:.
α) Να ιακβάλεη φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ εθθέλσζε ησλ ρψξσλ
απφ εξγαδφκελνπο ηα αλαγθαία κέηξα ηα νπνία ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην κέγεζνο θαη ζηε θχζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηα άιια πξφζσπα πνπ είλαη παξφληα.
β) Να νξγαλψλεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη λα εμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο κε αξκφδηεο
εμσηεξηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ άκεζα ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ, επείγνπζαο
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δηάζσζεο θαη ππξαζθάιεηαο.
γ) Να ειέγρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ηαθηηθά, φζνλ αθνξά ηελ
πιεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.
2. Καη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν εξγνδφηεο πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα
νξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξψηεο
βνήζεηεο, ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ εθθέλσζε ησλ ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηνί νη εξγαδφκελνη
πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε επηκφξθσζε λα είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζή
ηνπο ην θαηάιιειν πιηθφ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο
εγθαηάζηαζεο.
3. Ο εξγνδφηεο επίζεο νθείιεη:
α) Να ζπληεξεί ηνπο ηφπνπο εξγαζίαο, ηα κεραλνινγηθά κέζα θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα κεξηκλά γηα
ηελ θαηά ην δπλαηφ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ απφ ηηο ειιείςεηο απηέο πξνθαιείηαη άκεζνο θαη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο ε εξγαζία ζην ζεκείν πνπ εκθαλίδνληαη νη
ειιείςεηο, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο.
β) Να ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ή ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ
ζε ζνβαξφ θαη άκεζν θίλδπλν, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ.
γ) Να ιακβάλεη κέηξα θαη λα δίλεη νδεγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα κπνξνχλ ζε πεξίπησζε
ζνβαξνχ, άκεζνπ θαη αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ λα δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ή/θαη λα εγθαηαιείπνπλ
ακέζσο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα κεηαβαίλνπλ ζε αζθαιή ρψξν.
δ) Να κε δεηά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δηθαηνινγνχκελεο απφ ηηο
πεξηζηάζεηο, λα αλαιάβνπλ πάιη ηελ εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη
ζνβαξφο θαη άκεζνο θίλδπλνο.
4. Ο εξγαδφκελνο ν νπνίνο, ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ άκεζνπ θαη αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ,
απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ή/θαη απφ κηα επηθίλδπλε δψλε δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί
θακία δπζκελή επίπησζε θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε δεκηνγφλν θαη αδηθαηνιφγεηε ζπλέπεηα
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
5. Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε ζέζε, ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ θαη
άκεζνπ θηλδχλνπ γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ αζθάιεηα ή γηα ηελ αζθάιεηα άιισλ πξνζψπσλ θαη φπνπ ππάξρεη
αδπλακία λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ αξκφδην ηεξαξρηθά πξντζηάκελν, λα ιακβάλνπλ νη ίδηνη ηα θαηάιιεια
κέηξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηα δηαζέζηκα ηερληθά κέζα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη
ζπλέπεηεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.
Οη ελέξγεηέο ηνπο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ ζα ζπλεπάγνληαη δπζκελή κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ηνπ
εξγνδφηε, εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη δελ ελήξγεζαλ ζχκθσλα κε ξεηά δνζείζεο νδεγίεο ή επέδεημαλ
ζνβαξή ακέιεηα.
7. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΤΝΣΟΝΗΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
Οη ζπληνληζηέο πνπ νξίδνληαη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
α.
πληνλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο ή θαη
νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο
εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά θαη ζηελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ
δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο.
β.
πληνλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κεξηκλψληαο ψζηε νη εξγνιάβνη θαη
ππεξγνιάβνη θαη εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη
απηναπαζρνινχκελνη:
η) λα εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα ηηο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο θαη
ηη) φπνηε απαηηείηαη, λα εθαξκφδνπλ ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο
γ.
Αλαπξνζαξκφδνπλ ή κεξηκλνχλ ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο
θαη πγείαο.
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δ.
Οξγαλψλνπλ καδί κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο (εάλ απαηηείηαη) θαη ην γηαηξφ εξγαζίαο ηε
ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ εξγνιάβσλ θαη ππεξγνιάβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ
δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ ζην εξγνηάμην, θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ
ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζ. 7 (παξ. 9) ηνπ Π.Γ. 17/96, φηαλ
πνιιέο επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, κεξηκλψληαο γηα ηε ζπκκεηνρή εθφζνλ ππάξρεη
αλάγθε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ.
ε.
πληνλίδνπλ ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.
ζη. Λακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην εξγνηάμην κφλν ζηα πξφζσπα
πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα.
δ.
πλεξγάδνληαη κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ην γηαηξφ εξγαζίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απαζρφιεζεο ζην εξγνηάμην θαη δεηνχλ ηε γλψκε ηνπο θάζε θνξά πνπ θξίλνπλ απαξαίηεην.
8. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ.6 γεληθέο αξρέο πξφιεςεο, βάζεη ησλ
νπνίσλ νη εξγνδφηεο ζηα πιαίζηα ησλ επζπλψλ ηνπο ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο
ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απαξαίηεηεο
νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ, εθαξκφδνληαη θπξίσο φζνλ αθνξά:
α. Σε δηαηήξεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε απφ άπνςε ηάμεο θαη πγηεηλήο.
β. Σελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηηο
ζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νδψλ ή δσλψλ κεηαθίλεζεο ή θπθινθνξίαο.
γ. Σηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ.
δ. Σελ ηαθηηθή ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη αηέιεηεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε. Σελ νξηνζέηεζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ δσλψλ απνζήθεπζεο θαη ελαπφζεζεο ησλ δηαθφξσλ
πιηθψλ, εηδηθφηεξα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλα πιηθά ή νπζίεο.
ζη. Σηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
δ. Σελ απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε ή ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ.
ε. Σελ αλαπξνζαξκνγή, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην, ηεο πξαγκαηηθήο
δηάξθεηαο γηα ηα δηάθνξα είδε ή ζηάδηα εξγαζίαο.
ζ. Σε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ.
η. Σηο αιιειεπηδξάζεηο κε δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ζην ρψξν κέζα ή θνληά ζηνλ νπνίν έρεη
εγθαηαζηαζεί ην εξγνηάμην.
2. Γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζην εξγνηάμην, νη εξγνιάβνη θαη ππεξγνιάβνη:
α. Λακβάλνπλ κέηξα ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα
IV ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96 θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ.
β. Λακβάλνπλ ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.
3. Αλάινγεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1396/83 έρεη θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ.

9.
ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ
ε κνξθή παξαξηήκαηνο παξαζέηνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηα εξγνηάμηα
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 305/96
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV
ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ
Πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο.
Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα εθαξκφδνληαη θάζε θνξά πνπ απηφ
απαηηείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηηο πεξηζηάζεηο ή απφ
ελδερφκελν θίλδπλν.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ν φξνο "ρψξνη" θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα
παξαπήγκαηα.
ΜΔΡΟ Α
ΔΛΑΥΗΣΔ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ.
1. ηαζεξόηεηα, αληνρή θαη ζηεξεόηεηα.
1.1. Σα πιηθά, θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο λα ζέζεη ζε
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειν θαη
αζθαιή ηξφπν.
1.2. Ζ πξφζβαζε ζηηο ζηέγεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά κε
επαξθνχο αληνρήο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ παξέρεηαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο ή ηα θαηάιιεια κέζα
πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία λα δηεμαρζεί θαηά ηξφπν αζθαιή.
2. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο.
2.1. Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νχησο ψζηε
λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμεο θαη λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ απαξαίηεηε
πξνζηαζία θαηά ησλ θηλδχλσλ ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε ή έκκεζε επαθή.
2.2. Καηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ην είδνο θαη ε ηζρχο ηεο δηαλεκφκελεο ελέξγεηαο, ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ
παξαγφλησλ θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο.
3. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ.
3.1. Οη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο θαη λα νδεγνχλ κε ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε αζθαιή πεξηνρή.
3.2. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ, φιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθθελψλνληαη γξήγνξα
θαη ππφ ζπλζήθεο κέγηζηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.
3.3. Ο αξηζκφο, ε θαηαλνκή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ εμαξηψληαη απφ
ηε ρξήζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ ην
κέγηζην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη εθεί.
3.4. Οη εηδηθέο νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ.105/95
"Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 92/58/ΔΟΚ " (67/Α). Ζ ζήκαλζε απηή πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη
ζε θαηάιιεια ζεκεία.
3.5. Οη νδνί δηαθπγήο, νη έμνδνη θηλδχλνπ, φπσο θαη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο θαη νη ζχξεο πξφζβαζεο
ζ' απηνχο, δελ πξέπεη λα θξάζζνληαη απφ αληηθείκελα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
αλεκπφδηζηα αλά πάζα ζηηγκή.
3.6. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θσηηζκνχ, νη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πνπ ρξεηάδνληαη
θσηηζκφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ θσηηζκφ επαξθνχο έληαζεο.
4. Ππξαλίρλεπζε θαη ππξόζβεζε.
4.1. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ, ηνλ
ππάξρνληα εμνπιηζκφ, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νπζηψλ θαη πιηθψλ
θαζψο θαη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εθεί, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη
επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη
ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ.
4.2. Σα ελ ιφγσ ππξνζβεζηηθά κέζα, νη αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα
ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη αζθήζεηο θαηά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
4.3. Σα κε απηφκαηα (ρεηξσλαθηηθά) ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζηηά, εχρξεζηα θαη
λα επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ" (67/Α). Ζ ζήκαλζε απηή πξέπεη λα
έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία.
5. Αεξηζκόο
5.1. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηελ νπνία
θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαζαξνχ αέξα ζε επαξθείο πνζφηεηεο.
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5.2. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ, πξέπεη λα ηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη
λα κελ εθζέηεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ξεχκαηα αέξα πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία.
5.3. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηελ αλαγγειία ησλ βιαβψλ, εθφζνλ απηφ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
6. Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο
6.1. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία ηνπο νχηε ζε
εμσηεξηθέο βιαβεξέο επηδξάζεηο (π.ρ. αέξηα, αηκνί, ζθφλεο).
6.2. Δάλ νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη ζε δψλεο φπνπ ν αέξαο ελδέρεηαη λα πεξηέρεη
ηνμηθέο ή βιαβεξέο νπζίεο, λα έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν ή ηέινο λα είλαη εχθιεθηνο, ν αέξαο
εληφο ησλ δσλψλ απηψλ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα
γηα
ηελ πξφιεςε θάζε θηλδχλνπ.
6.3. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε αηκφζθαηξα θιεηζηνχ
ρψξνπ θαη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο απφ έμσ θαη λα ιακβάλνληαη φιεο νη
απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηνπο παξαζρεζεί απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε
βνήζεηα.
7. Θεξκνθξαζία
Ζ ζεξκνθξαζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηε
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ επνρψλ
ηνπ έηνπο.
8. Φπζηθόο θαη ηερλεηόο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ ρώξσλ θαη ησλ νδώλ
θπθινθνξίαο ζην εξγνηάμην.
8.1. Οη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ρψξνη θαη νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη φζν είλαη δπλαηφ λα δηαζέηνπλ επαξθή
θπζηθφ θσηηζκφ θαη λα θσηίδνληαη θαηάιιεια θαη επαξθψο κε ηερλεηφ θσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λχρηαο θαη φηαλ ην θσο ηεο εκέξαο δελ επαξθεί εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
θνξεηέο πεγέο θσηηζκνχ κε πξνζηαζία θαηά ησλ θξαδαζκψλ. Σν ρξψκα ηνπ ηερλεηνχ θσηφο δελ
πξέπεη λα αιινηψλεη ή λα επεξεάδεη ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζεκάησλ ή ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο.
8.2. Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ νδψλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε ην είδνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ θσηηζκνχ λα κε δεκηνπξγεί θίλδπλν
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο.
8.3. Οη ρψξνη, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη νδνί θπθινθνξίαο ζηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη είλαη ηδηαίηεξα
εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο ιφγσ βιάβεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε
θσηηζκφ αζθαιείαο επαξθνχο έληαζεο.
9. Θύξεο θαη πύιεο
9.1. Οη ζπξφκελεο ζχξεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα αζθάιεηαο ην νπνίν λα απνηξέπεη ηνλ
εθηξνρηαζκφ θαη ηελ πηψζε ηνπο.
9.2. Οη ζχξεο θαη νη πχιεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα πάλσ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα
αζθάιεηαο, ην νπνίν λα ηηο εκπνδίδεη λα μαλαπέθηνπλ.
9.3. Οη ζχξεο θαη νη πχιεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο νδνχο δηάζσζεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη
θαηάιιεια.
9.4. Αθξηβψο δίπια απφ ηηο πχιεο πνπ πξννξίδνληαη, θπξίσο γηα ηελ πξνζπέιαζε νρεκάησλ, θαη εθφζνλ
ε δηάβαζε γηα ηνπο πεδνχο δελ είλαη αζθαιήο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζχξεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ
επθξηλψο επηζεκαηλφκελεο θαη κνλίκσο ειεχζεξεο.
9.5. Οη κεραληθέο ζχξεο θαη πχιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θίλδπλν αηπρήκαηνο γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη λα έρνπλ, γηα πεξίπησζε θηλδχλνπ, κεραληζκνχο αθηλεηνπνίεζεο εχθνια
αλαγλσξίζηκνπο θαη πξνζηηνχο θαη λα κπνξνχλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο, λα
αλνίγνπλ κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ, εθηφο εάλ αλνίγνπλ απηφκαηα.
10. Οδνί θπθινθνξίαο - Εώλεο θηλδύλνπ.
10.1.Οη νδνί θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα θιηκαθνζηάζηα, νη ζηαζεξέο θιίκαθεο, νη
απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, λα ηνπνζεηνχληαη, λα δηεπζεηνχληαη θαη
λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια, κε πιήξε αζθάιεηα θαη
ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ρσξίο νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη θνληά ζε απηέο ηηο νδνχο
θπθινθνξίαο λα δηαηξέρνπλ νηνλδήπνηε θίλδπλν.
10.2. Ο ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ νδψλ θπθινθνξίαο πξνζψπσλ ή θαη εκπνξεπκάησλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θνξηψζεηο θαη εθθνξηψζεηο, πξέπεη λα γίλεηαη
κε βάζε ην αλακελφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ δηα ησλ ελ ιφγσ
νδψλ θπθινθνξίαο δηέξρνληαη κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο απφζηαζε αζθαιείαο
ή απνηειεζκαηηθά κέζα πξνζηαζίαο γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Οη νδνί απηνί πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη
επθξηλψο, λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα ζπληεξνχληαη.
10.3.Οη νδνί θπθινθνξίαο νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ζχξεο, πχιεο,
δηαβάζεηο πεδψλ, δηαδξφκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα.
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10.4.Δθφζνλ ζην εξγνηάμην ππάξρνπλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, νη δψλεο απηέο ζα πξέπεη λα
είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζπζηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ.
10.5.Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο
επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. Οη επηθίλδπλεο δψλεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο.
11. Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θόξησζεο
11.1.Οη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο εθθφξησζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο
ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ.
11.2.Οη απνβάζξεο θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ έμνδν.
11.3.Οη ξάκπεο θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαηά
ηεο πηψζεο.
12. Υψξνο γηα ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο. Ζ επηθάλεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο πξέπεη λα
ππνινγίδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ην πξνζσπηθφ λα δηαζέηεη επαξθή ειεπζεξία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε θάζε παξφληα απαξαίηεην εμνπιηζκφ ή πιηθφ.
13. Πξώηεο βνήζεηεο
13.1. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζ' νηαλδήπνηε ζηηγκή παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
13.2. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη αηχρεκα ή
παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα.
13.3. ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ είδνπο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ.
13.4. Οη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο
εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ, λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη κε θνξεία θαη λα θέξνπλ
ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ" (67/Α).
13.5 Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Σν πιηθφ απηφ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα είλαη εππξφζηην.
13.6. Ζ δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη
λα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο.
14. Υώξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθόο εμνπιηζκόο.
14.1. Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα
14.1.1. ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη θαηάιιεια απνδπηήξηα, εθφζνλ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ εηδηθά ξνχρα εξγαζίαο θαη δελ κπνξεί γηα ιφγνπο πγείαο ή εππξέπεηαο, λα ηνπο
δεηεζεί λα αιιάδνπλ ζε άιιν ρψξν. Σα απνδπηήξηα απηά πξέπεη λα είλαη εππξφζηηα, λα έρνπλ επαξθή
ρσξεηηθφηεηα θαη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε θαζίζκαηα.
14.1.2. Σα απνδπηήξηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο λα
επηηξέπεη ζε θάζε εξγαδφκελν λα ζηεγλψλεη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, ηα ξνχρα εξγαζίαο ηνπ θαη ηα
πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα θαη αληηθείκελα, θαη λα ηα θιεηδψλεη. Δαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ην απαηηνχλ (π.ρ.
επηθίλδπλεο νπζίεο, πγξαζία, ξχπνη) ηα ξνχρα εξγαζίαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη μερσξηζηά
απφ ηα πξνζσπηθά ξνχρα θαη αληηθείκελα.
14.1.3. ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη μερσξηζηά απνδπηήξηα γηα άλδξεο θαη
γπλαίθεο.
14.1.4. Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη απνδπηήξηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 14.1.1., θάζε εξγαδφκελνο
πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλα ρψξν πνπ λα κπνξεί λα θιεηδψλεη ηα ξνχρα ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά
ηνπ αληηθείκελα.
14.2. Νηνπο (θαηαησληζηήξεο) θαη ληπηήξεο
14.2.1. Δθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο εξγαζίαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα
έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηα θαηάιιεια ληνπο ζε επαξθή αξηζκφ.
14.2.2. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηέο αίζνπζεο ληνπο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
14.2.3. Οη αίζνπζεο ληνπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ ν θάζε εξγαδφκελνο λα
κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί άλεηα θαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο.
14.2.4. Σα ληνπο πξέπεη λα έρνπλ δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ.
14.2.5. Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη αίζνπζεο ληνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 14.2.1. πξέπεη λα ππάξρεη
επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ληπηήξσλ κε ηξερνχκελν λεξφ (εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, δεζηφ) θνληά ζηηο
ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα απνδπηήξηα. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηνί ληπηήξεο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο
εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο εππξέπεηαο.
14.2.6. Δάλ νη αίζνπζεο ληνπο ή ληπηήξσλ θαη ηα απνδπηήξηα είλαη ρσξηζηά ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ
κε επθνιία κεηαμχ ηνπο.
14.3. Απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο
κε επαξθή αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ θαη ληπηήξσλ, ζχκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Γ1/9900/27.11.74
"Πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξίσλ| (1266/Β) πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο
Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) θαη Αηβ/2055/4.3.80 (338/Β) θαη νη νπνίνη πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηε ζέζε
εξγαζίαο, ζηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο, ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνπο ρψξνπο ληνπο ή ληπηήξσλ.
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15. Υώξνη αλάπαπζεο θαη θαηαιύκαηα
15.1. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο εππξφζηηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο ή θαη
θαηαιχκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
15.2. Οη ρψξνη αλάπαπζεο ή/θαη ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ
ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα κε ξάρε ζε αξηζκφ πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.
15.3. Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη, πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ άιινη ρψξνη γηα
παξακνλή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ.
15.4. ηελ πεξίπησζε ησλ κνλίκσλ θαηαιπκάησλ, θαη εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έθηαθηεο κφλνλ
πεξηζηάζεηο, απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο ρψξνπο πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφ εμνπιηζκφ,
εληεπθηήξην θαη αλαπαπηήξην. Πξέπεη επίζεο λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξεβάηηα, εξκάξηα ηξαπέδηα θαη
θαζίζκαηα κε ξάρε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη, ελδερνκέλσο, ζηελ
παξνπζία εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δχν θχισλ.
15.5. ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ κε θαπληζηψλ απφ ηελ φριεζε ηνπ θαπλνχ.
16. Έγθπεο θαη γαινπρνύζεο κεηέξεο
Οη έγθπεο θαη νη γαιαρνχζεο κεηέξεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθιίλνληαη πξνο
αλάπαπζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
17. Δξγαδόκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο
Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαξξπζκηζκέλνη έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά
πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη, ηδίσο, γηα
ηηο ζχξεο, ηηο νδνχο επηθνηλσλίαο, ηα θιηκαθνζηάζηα, ηα ληνπο, ηνπο ληπηήξεο, ηα απνρσξεηήξηα θαη ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ή ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη άκεζα εξγαδφκελνη κε εηδηθέο
αλάγθεο.
18. Γηάθνξεο δηαηάμεηο
18.1. Ο πεξηβάιινλ ρψξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρνπλ επθξηλή θαη εκθαλή
ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε, ψζηε λα είλαη επθξηλψο νξαηνί θαη αλαγλσξίζηκνη.
18.2. ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηίζεηαη πφζηκν λεξφ θαη, ελδερνκέλσο έλα
άιιν θαηάιιειν κε αιθννινχρν πνηφ ζε επαξθή πνζφηεηα, ηφζν ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, φζν θαη θνληά
ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.
18.3. ηνπο εξγαδνκέλνπο πξέπεη λα παξέρνληαη επθνιίεο γηα λα ιακβάλνπλ ηα γεχκαηα ηνπο θάησ απφ
ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο θαη , ελδερνκέλσο, επθνιίεο γηα λα παξαζθεπάδνπλ ηα γεχκαηα ηνπο θάησ απφ
ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο.

ΜΔΡΟ Β
ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ
Πξνθαηαξθηηθή παξαηήξεζε
Ζ θαηάηαμε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ζε δχν ηκήκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, δελ
πξέπεη λα ζεσξεζεί σο επηηαθηηθή φηαλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ.
Σκήκα Η
Θέζεηο εξγαζίαο ζηα εξγνηάμηα εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
1. ηαζεξόηεηα, αληνρή θαη ζηεξεόηεηα.
Οη θαηαζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε δνκή θαη ζηαζεξφηεηα αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο
ηνπο.
2. Θύξεο θηλδύλνπ.
2.1. Οη ζχξεο θηλδχλνπ πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ.
2.2. Οη ζχξεο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα ηηο αλνίμεη
νηνδήπνηε, εχθνια θαη ακέζσο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
2.3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξφκελσλ θαη πεξηζηξεθφκελσλ ζπξψλ σο ζπξψλ θηλδχλνπ.
3. Δμαεξηζκόο
3.1. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ή κεραληθνχ εμαεξηζκνχ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ
θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ελνριεηηθά ξεχκαηα αέξνο.
3.2. Απνζέζεηο θαη ξχπνη πνπ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ
κφιπλζεο ηνπ εηζπλενκέλνπ αέξα, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαρέσο.
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4. Θεξκνθξαζία
4.1. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ αλάπαπζεο, ησλ ρψξσλ δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ επηθπιαθήο, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ησλ θπιηθείσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ.
4.2. Σα παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη ηα παισηά ηνηρψκαηα δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ ππεξβνιηθφ
ειηαζκφ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ.
5. Φπζηθόο θαη ηερλεηόο θσηηζκόο
Οη ρψξνη εξγαζίαο, πξέπεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θαη
δηαηάμεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερλεηφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
6. Γάπεδα, ηνίρνη θαη νξνθέο ησλ ρώξσλ
6.1. Σα δάπεδα ησλ ρψξσλ πξέπεη λα κελ παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο, ηξχπεο ή επηθίλδπλα θεθιηκέλα
επίπεδα θαη λα είλαη ζηαζεξά, ζηεξεά θαη αληηνιηζζεηηθά.
6.2. Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ, ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα
κπνξνχλ λα πθίζηαληαη ζπλήζε θαη ζε βάζνο θαζαξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη θαηάιιειεο
ζπλζήθεο πγηεηλήο.
6.3. Σα δηαθαλή ή δηαθψηηζηα ηνηρψκαηα, θαη ηδηαίηεξα ηα εληειψο παισηά ηνηρψκαηα, εθφζνλ βξίζθνληαη
κέζα ζε ρψξνπο ή θνληά ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε νδνχο θπθινθνξίαο, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη
επθξηλψο θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά αζθαιείαο ή λα ρσξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ηνπο δηαδξφκνπο θπθινθνξίαο νχησο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα
ηνηρψκαηα απηά, νχηε λα ηξαπκαηίδνληαη απφ ηπρφλ ζξαχζκαηα ηνπο.
7. Παξάζπξα θαη θεγγίηεο
7.1. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα κπνξνχλ αζθαιψο λα αλνίγνπλ, λα θιείλνπλ, λα ξπζκίδνπλ θαη λα
ζηεξεψλνπλ ηα παξάζπξα, ηνπο θεγγίηεο θαη ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ.
7.2. Όηαλ ηα ελ ιφγσ παξάζπξα, αλνίγκαηα θαη ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά, ε ζέζε ηνπο πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
7.3. Σα παξάζπξα θαη νη θεγγίηεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπν ελαξκνληδφκελν κε ηνλ
εμνπιηζκφ ή εθνδηαζκέλα κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα έηζη ψζηε λα θαζαξίδνληαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ην
πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ θαη γηα ηνπο παξφληεο εξγαδφκελνπο.
8. Θύξεο θαη πύιεο
8.1. Ζ ζέζε, ν αξηζκφο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζπξψλ θαη ησλ ππιψλ θαζνξίδνληαη κε
βάζε ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ.
8.2. ηηο δηαθαλείο ζχξεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη επηζήκαλζε, ζην χςνο ησλ καηηψλ.
8.3. Οη ζχξεο θαη πχιεο πνπ αλνίγνπλ θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο ή λα
έρνπλ δηαθαλή θαηλψκαηα.
8.4. Δθφζνλ νη δηαθαλείο ή δηαθψηηζηεο επηθάλεηεο ησλ ζπξψλ θαη ππιψλ δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ πιηθά αζθαιείαο θαη ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηπρφλ ζξαχζκαηα ηνπο,
νη επηθάλεηεο απηέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε
Θξαχζε ηνπο.
9. Οδνί θπθινθνξίαο
Δθφζνλ ε ρξήζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ ην απαηηνχλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα ππνδεηθλχεηαη ζαθψο ε ράξαμε ησλ νδψλ θπθινθνξίαο.
10. Δηδηθά κέηξα γηα ηηο θπιηόκελεο ζθάιεο θαη ηνπο θπιηόκελνπο δηαδξόκνπο.
Οη θπιηφκελεο ζθάιεο θαη νη θπιηφκελνη δηάδξνκνη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο, λα δηαζέηνπλ ηα
απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ζπζηήκαηα επείγνπζαο αθηλεηνπνίεζεο,
ηα νπνία λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη λα είλαη εππξφζηηα.
11. Γηαζηάζεηο θαη όγθνο αέξα ησλ ρώξσλ
Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα θαη χςνο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα
εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία ή ηελ επεμία ηνπο.
Σκήκα ΗΗ
Θέζεηο εξγαζίαο ζε εξγνηάμηα εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
1. ηαζεξόηεηα, αληνρή θαη ζηεξεόηεηα
1.1. Οη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο ή ζε βάζνο πξέπεη λα είλαη ζηεξεέο
θαη ζηαζεξέο αλάινγα κε:
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α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο
β. Σα αλψηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο.
γ. Σηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ.
1.2. Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ δελ δηαζέηνπλ εγγελή επζηάζεηα,
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή κέζα ζηεξέσζεο, ψζηε λα
απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε άθαηξε ή αθνχζηα κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
1.3. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε ζηεξεφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια, ηδίσο κεηά
απφ ελδερφκελε αιιαγή ηνπ χςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ απηψλ.
2. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελεξγείαο.
2.1. Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηδίσο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε
εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.
2.2. Οη πξνυπάξρνπζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα εληνπίδνληαη,
λα ειέγρνληαη θαη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο.
2.3. Δθφζνλ ππάξρνπλ ελαέξηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί, πξέπεη λα εθηξέπνληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην είηε
λα ηίζεληαη εθηφο ηάζεο. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα ή
πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο λα παξακέλνπλ ζε απφζηαζε. ε
πεξίπησζε πνπ νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ νθείινπλ λα πεξάζνπλ θάησ απφ ηνπο αγσγνχο απηνχο, πξέπεη
λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα ιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ελαέξηα πξνζηαζία.
2.4. Σα κέηξα ηεο πξνεγνπκέλεο παξ. 2.3. ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
3. Αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο
Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο.
4. Πηώζεηο αληηθεηκέλσλ
4.1. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, απφ ηηο πηψζεηο
αληηθεηκέλσλ κε κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο.
4.2. Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο.
4.3. Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηεγαδφκελνη δηάδξνκνη ζην εξγνηάμην ή λα
θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο.
5. Πηώζεηο από ύςνο
5.1. Οη πηψζεηο απφ χςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, ηδίσο κέζσ ζηεξεψλ θηγθιηδσκάησλ κε επαξθέο
χςνο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφδην ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, έλα ρεηξνιηζζήξα θαη
ελδηάκεζν νξηδφληην ζηνηρείν, ή άιιν ηζνδχλακν κέζν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
5.2. Οη εξγαζίεο ζε χςνο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ ή κε κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο φπσο θηγθιηδψκαηα, εμέδξεο ή δίρηπα
πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ δελ είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ
εξγαζηψλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέζα πξφζβαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο
αζθαιείαο ή άιιεο κέζνδνη αζθάιεηαο κε αγθχξσζε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
6. Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο
6.1. Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κελ
κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ή λα κεηαηνπηζζνχλ ηπραία.
6.2. Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα θαηαζθεπή,
δηαζηάζεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
πηψζε πξνζψπσλ ή ε έθζεζε ηνπο ζε πηψζεηο αληηθεηκέλσλ.
6.3. Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο
β. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
γ. Μεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο ή κεηά απφ
νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε ζηαζεξφηεηα ηνπο.
6.4. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνχληαη ζσζηά. Πξέπεη επίζεο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
6.5. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο ησλ θηλεηψλ
ηθξησκάησλ.
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7. πζθεπέο αλύςσζεο.
7.1. Κάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα αλχςσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο,
ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ αγθπξψζεσλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη:
α. Να ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά θαη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε αληνρή γηα ηελ
ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη.
β. Να εγθαζίζηαληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά
γ. Να ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
δ. Να παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ε. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη έρνπλ εθνδηαζηεί
κε ηηο θαηάιιειεο άδεηεο βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
7.2. Κάζε ζπζθεπή θαη εμάξηεκα αλχςσζεο πξέπεη λα θέξεη επθξηλψο έλδεημε ηνπ αλψηαηνπ
επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
7.3. Οη ζπζθεπέο αλχςσζεο, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
7.4. Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ. Πξέπεη λα επξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαη λα είλαη
ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
8. Ορήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθώλ.
8.1. Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ
πξέπεη:
α. Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ,
ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο.
β. Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ κεηαηξνπέο λα εγθξίλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο απαηηνχκελεο
άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
8.2. Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ
κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα.
8.3. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ
θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν εθζθαθήο ή ζην λεξφ.
8.4. Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη, λα είλαη εθνδηαζκέλα
κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ν νδεγφο λα
πξνζηαηεχεηαη θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαηά ηεο
πηψζεο αληηθεηκέλσλ.
8.5. Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ή ηνλ νδεγφ θαη λα
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
9. Δγθαηαζηάζεηο, κεραλέο, εμνπιηζκόο
9.1. Οη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεραλνθηλήησλ ή κε
εξγαιείσλ ρεηξφο πξέπεη:
α. Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ,
ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο.
β. Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
δ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
9.2. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φξγαλα ππφ πίεζε πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε
δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
10. Δθζθαθέο, θξέαηα, ρσκαηνπξγηθέο θαη ππόγεηεο εξγαζίεο, ζήξαγγεο.
10.1.ηηο εθζθαθέο, ηα θξεάηηα, ηηο ππφγεηεο εξγαζίεο ή ηηο ζήξαγγεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη
απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο:
α. Γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ.
β. Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πηψζε αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ, θαζψο
θαη απφ ηελ εηζξνή χδαηνο.
γ. Γηα λα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα δηαηεξεί ηελ αηκφζθαηξα
θαηάιιειε γηα ηελ αλαπλνή, ρσξίο λα παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία.
δ. Γηα λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα πξνθπιάζζνληαη ζε ρψξν αζθαιή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο,
εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ.
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10.2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ θηλδχλσλ απφ ππφγεηα θαιψδηα θαη άιια ζπζηήκαηα
εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο.
10.3. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αζθαιείο νδνί εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ρψξν εθζθαθήο.
10.4. Σα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, ν εμνπιηζκφο θαη ηα θηλνχκελα νρήκαηα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε
απφζηαζε απφ ηηο εθζθαθέο. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιειεο
πεξηθξάμεηο.
11. Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο
Όηαλ ε θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ ή έξγνπ ελέρεη θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ή ην θνηλφ:
α. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο.
β. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθηεινχληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. (ΦΔΚ 451/24-6-1993)
12. Φέξνληεο νξγαληζκνί από κέηαιιν ή ζθπξόδεκα, μπιόηππνη θαη βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα
ζηνηρεία.
12.1. Οη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη μπιφηππνη, ηα
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ή ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα
ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
12.2. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζην εχζξαπζην ή ζηελ πξνζσξηλή αζηάζεηα ελφο έξγνπ.
12.3. Οη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα
ππνινγίδνληαη, λα εθηεινχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζηηο
θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ.
13. Πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη ζάιακνη εθηέιεζεο ππνβξπρίσλ εξγαζηώλ.
13.1.Οια ηα πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη νη ζάιακνη γηα ππνβξχρηεο εξγαζίεο πξέπεη:
α. Να θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά κε θαηάιιεια θαη ζηεξεά πιηθά επαξθνχο αληνρήο.
β. Να δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκφ ψζηε λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα πξνζηαηεπηνχλ ζε
πεξίπησζε απφηνκεο εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ.
13.2. Ζ θαηαζθεπή, ε ηνπνζέηεζε, ε κεηαηξνπή ή ε απνζπλαξκνιφγεζε ελφο πξνζσξηλνχ θξάγκαηνο ή
ελφο ζαιάκνπ πξέπεη λα γίλνληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ.
13.3. Όια ηα πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη νη ζάιακνη πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα
απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ.
14. Δξγαζίεο ζηηο ζηέγεο.
14.1. ηηο εξγαζίεο πάλσ ζε ζηέγεο ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηψζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εξγαιείσλ ή άιισλ
αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ.
14.2. Όηαλ εξγαδφκελνη πξέπεη λα εξγαζηνχλ επί ή πιεζίνλ ζηέγεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηθάλεηαο
απφ εχζξαπζην πιηθφ δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά
κέηξα έηζη ψζηε λα κελ βαδίζνπλ απφ απξνζεμία ζηελ επηθάλεηα ησλ εχζξαπζησλ πιηθψλ, νχηε λα
πέζνπλ ζην έδαθνο.

Μεζζήλε 22-3-2019
Ο πληάθηεο

Μεζζήλε
Θεσξήζεθε
Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Γηνλχζηνο Κνχβειαο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αλδξέαο Καξακπέηζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο
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