ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 305/1996
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 92/57/EOK
(Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996)
O ΠPOE∆POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ∆HMOKPATIAΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α.

των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του ν. 1338/83 “Eφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου” (34/A) που τροποποιήθηκαν αντιστοίχως µε το άρθρο 6 του ν.
1440/84 “Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις
προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού
EURATOM” (70/A) και µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 “Για τον εκσυγχρονισµό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (101/A) και

β.

της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 “Kύρωση της συνθήκης για
την Eυρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που
περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη” (136/A).

2. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του ν.1568/85 “Yγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων” (177/A) .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 “Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (79/A).
4. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 “Pύθµιση θεµάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης
Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες
διατάξεις” (112/A)
5. Tην αριθµ. 15/5-12-1994 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
6. Tις διατάξεις του Π.∆. 27/96 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (19/Α).
7. Tις διατάξεις του Π.∆. 373/95 “Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης” (201/Α).
8. Tην αριθ. 289/14.2.1996 κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και της Yπουργού
Ανάπτυξης “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στους Yφυπουργούς Ανάπτυξης Φοίβο Ιωαννίδη
και Μιχάλη Χρυσοχοϊδη” (92/B/14.2.1996).

9. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα”
(137/A), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 “Pύθµιση του θεσµού των
Eπιµελητηρίων κ.τ.λ.” (154/A).
10.Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας ή του κρατικού
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα
πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.
11.Tην αριθµ. 551/1995 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση
των Yπουργών Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης, Eθνικής
Oικονοµίας, Ανάπτυξης, Oικονοµικών, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας
και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος Xωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Yφυπουργού
Ανάπτυξης αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Eλληνικής
νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της
οδηγίας 92/57/EOK του Συµβουλίου της 24ης Iουνίου 1992 (EEL 245/26-8-92) “Σχετικά
µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια” (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
(παράγραφος1) της οδηγίας 89/391/EOK).
2. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 2.
3. Oι γενικές και ειδικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που
ισχύουν εφαρµόζονται πλήρως στα εργοτάξια µε την επιφύλαξη των πλέον δεσµευτικών
ή/και ειδικών διατάξεων που περιέχονται στο παρόν προεδρικό διάταγµα.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι
ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του
∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA” (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν.
1836/89.
5. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:
α.

Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.

β.

Στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

γ.

Στις δραστηριότητες γεωτρήσεων και εξόρυξης στις εξορυκτικές βιοµηχανίες κατά
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης 74/326/EOK του
Συµβουλίου της 27ης Iουνίου 1974 περί επεκτάσεως της αρµοδιότητας του µονίµου
οργάνου για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στα ανθρακωρυχεία στο
σύνολο των εξορυκτικών βιοµηχανιών.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι
δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του εν λόγω προσωπικού, εν όψει των στόχων του
παρόντος.
Άρθρο 2
Oρισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως :
1. Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, που στο εξής αποκαλείται “εργοτάξιο”: Kάθε
εργοτάξιο όπου πραγµατοποιούνται εργασίες οικοδοµικές ή/και πολιτικού µηχανικού και
γενικά εκτελείται τεχνικό έργο. Στο παράρτηµα I του άρθρου 12 περιλαµβάνεται
ενδεικτικός κατάλογος τέτοιων εργασιών.
2. Kύριος του έργου: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου
πραγµατοποιείται ένα έργο.
3. Aνάδοχος: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η µελέτη ή/και η
εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασµό του κυρίου του
έργου.
O ορισµός του αναδόχου εξειδικεύεται για τις ανάγκες του παρόντος διατάγµατος µεταξύ
ενός ή περισσοτέρων παραγόντων του έργου κατά περίπτωση ως εξής:
α.

Eργολάβος: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον κύριο του έργου και αναλαµβάνει
την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε
την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό και προκειµένου για
δηµόσια έργα ο ανάδοχος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του ν.1418/84.

β.

Yπεργολάβος: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε εργολάβο και αναλαµβάνει την
εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την
οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό. Ως υπεργολάβος
θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συµβάλλεται µε άλλον υπεργολάβο και
αναλαµβάνει σύµφωνα µε τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή
τµήµατός του.

γ.

Mελετητής: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο και
εκπονεί τη µελέτη του έργου.

4. Eργοδότης: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε
τον εργαζόµενο και εν προκειµένω οι παράγοντες του έργου που αναφέρονται στα
εδάφια (α) και (β) της προηγουµένης παραγράφου, µη αποκλειοµένου και του κυρίου
του έργου όταν αυτός συνδέεται απευθείας µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο.
5. Eργαζόµενος: Kάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ασκουµένων και των µαθητευοµένων.
6. Eκπρόσωπος των εργαζοµένων : Kάθε εκλεγµένο άτοµο, µε ειδική αρµοδιότητα σε
θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα
άρθρα 2 και 3 του ν.1568/85, το Π.∆. 315/87 “Σύσταση EYAE σε εργοτάξια οικοδοµών
και εν γένει τεχνικών έργων”, τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1767/88 “Συµβούλια
εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης
Eργασίας” (63/A), και τα άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 3 του Π.∆. 17/96 “Μέτρα για τη

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕOΚ και 91/383/ΕOΚ” (11/Α), για να εκπροσωπεί
τους εργαζόµενους, όσον αφορά τα ζητήµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
κατά την εργασία.
7. Aυτοαπασχολούµενος: Kάθε άτοµο, εκτός εργοδοτών και εργαζοµένων όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 2 (παράγραφοι 4 και 5) του Π.∆. 17/96, το οποίο µε την
επαγγελµατική του δραστηριότητα συµβάλλει στην εκτέλεση του έργου.
8. Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του
έργου: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου
και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που
προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 5.
9. Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου: Kάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν
υπάρχει ο κύριος του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο
3 του άρθρου 6.
Άρθρο 3
Yποχρέωση απασχόλησης συντονιστών.
Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας.
Eκ των προτέρων γνωστοποίηση.
1. Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι
συντονιστές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου,
σύµφωνα µε τη παράγραφο 8 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.
2. Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι
συντονιστές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε
τη παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.
3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και
εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου µεριµνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και
υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας.
4. H υποχρέωση εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας υπάρχει:
α.

Σε κάθε περίπτωση που σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
απαιτείται συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της
µελέτης του έργου.

β.

Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους
όπως αυτές απαριθµούνται στο παράρτηµα II του άρθρου 12 του παρόντος
διατάγµατος.

γ.

Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 12
του παρόντος άρθρου.

5. Στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται:

α.

Oι κανόνες που θα εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν
δραστηριότητες εκµετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου.

β.

Eιδικά µέτρα για τις εργασίες που περιλαµβάνονται σε µία ή περισσότερες
κατηγορίες του παραρτήµατος II του άρθρου 12 του παρόντος διατάγµατος.

6. Tο σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει επίσης να περιλαµβάνει στοιχεία για :
α.

Tην προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

β.

Tην ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις.

γ.

Tην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου.

δ.

Tην ανάλυση µεθόδων εργασίας κατά φάσεις.

ε.

Tον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.

στ. Tις συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών.
ζ.

Tη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A. βοηθειών.

η.

Tη µελέτη κατασκευής ικριωµάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.

7. O φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαµβάνει:
α.

Tο µητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου.

β.

Oδηγίες 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, όπως εργασίες συντήρησης, µετατροπής,
καθαρισµού, κλπ. Eνδεικτικά 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 κλπ), στην
πυρασφάλεια κλπ.

8. Tο σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την έκδοση
οικοδοµικής αδείας του έργου. Προκειµένου για δηµόσια έργα και εφόσον δεν απαιτείται
έκδοση οικοδοµικής αδείας, το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν
τµήµα της τεχνικής µελέτης που υποβάλλεται για έγκριση.
9. Tο σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αναπροσαρµόζονται σε συνάρτηση µε
την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην
αναπροσαρµογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ενώ µετά το πέρας των εργασιών
στην αναπροσαρµογή του φακέλου ασφάλειας και υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα
πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.
10.Kατά την εκτέλεση του έργου το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας τηρούνται
στο εργοτάξιο µε ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του
κυρίου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

11.Mετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συνοδεύει το έργο
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε
περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επί µέρους
ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης ή ο κάθε επί µέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα µεριµνά, ώστε
να περιέρχεται στη διάθεσή του ακριβές αντίγραφο του φακέλου ασφάλειας και υγείας.
12.Προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις
30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια ο
εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπει να
διαβιβάζει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την
εκ των προτέρων γνωστοποίηση που καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του
άρθρου 12 του παρόντος διατάγµατος.
13.H εκ των προτέρων γνωστοποίηση πρέπει να αναρτάται κατά τρόπο εµφανή στο
εργοτάξιο και, εάν χρειάζεται, να ενηµερώνεται.
14.Eπεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης Hµερολογίου Mέτρων Aσφάλειας, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν.1396/83 “Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων
ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά τεχνικά έργα” (126/Α), σε όλα τα εργοτάξια που
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Γενικές αρχές πρόληψης σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της
µελέτης του έργου.
1. Kατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της µελέτης του έργου, πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη από τους µελετητές σε συνεργασία µε τον εργολάβο και
υπεργολάβο ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχουν µε τον κύριο του έργου οι
γενικές αρχές πρόληψης σε θέµατα ασφάλειας και υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 7
του Π.∆. 17/96 ιδίως:
α.

Για τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να
προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται
ταυτόχρονα ή διαδοχικά

β.

Για την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή
φάσεων εργασίας.

2. Λαµβάνεται επίσης υπόψη κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, το σχέδιο και ο φάκελος
ασφάλειας και υγείας που καταρτίζονται ή αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3
του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 5
Προσόντα και καθήκοντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της µελέτης του
έργου.
1. Tα προσόντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου είναι αυτά
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις παρέχουν το δικαίωµα υπογραφής της
συγκεκριµένης µελέτης.

2. Oι συντονιστές που ορίζονται για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της
µελέτης του έργου:
α.

Συντονίζουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος
διατάγµατος.

β.

Kαταρτίζουν ή αναθέτουν την κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγµατος.

γ.

Kαταρτίζουν τον φάκελο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
παρόντος διατάγµατος.

3. Tην ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας
και υγείας έχει το πρόσωπο που όρισε τον συντονιστή.
Άρθρο 6
Προσόντα και καθήκοντα των συντονιστών κατά την εκτέλεση του έργου.
1. Tα προσόντα των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του
έργου είναι αυτά που προβλέπονται και για τους τεχνικούς ασφάλειας στο Π.∆.294/88
“Eλάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας κ.λπ.” (138/A), καθώς και στις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
2. Στους συντονιστές ασφάλειας και υγείας είναι δυνατόν να ανατεθούν το έργο και οι
αρµοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας σύµφωνα µε το ν.1568/85. Στην περίπτωση αυτή
ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.
3. Oι συντονιστές που ορίζονται για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του
έργου:
α.

Συντονίζουν την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις
τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειµένου να προγραµµατίζονται οι
διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και
στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων
εργασίας.

β.

Συντονίζουν την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε οι
εργολάβοι και υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των
εργαζοµένων, οι αυτοαπασχολούµενοι :

γ.

i)

να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του
παρόντος διατάγµατος και

ii)

όποτε απαιτείται, να εφαρµόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας που
αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγµατος.

Aναπροσαρµόζουν ή µεριµνούν ώστε να αναπροσαρµοστεί το σχέδιο και ο
φάκελος ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε τη παράγραφο 9 του άρθρου 3 του
παρόντος διατάγµατος.

δ.

Oργανώνουν µαζί µε τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας τη συνεργασία,
µεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και
το
συντονισµό των
δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία
ενηµέρωσή τους σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 (παράγραφος 9) του
Π.∆. 17/96, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας,
µεριµνώντας για τη συµµετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουµένων.

ε.

Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών.

στ. Λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο µόνο
στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.
ζ.

Συνεργάζονται µε τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας καθ' όλη τη
διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητούν τη γνώµη τους κάθε φορά που
κρίνουν απαραίτητο.
Άρθρο 7
Eυθύνες παραγόντων του έργου.

1. Tα πρόσωπα που αναθέτουν στους συντονιστές να εκτελέσουν τα καθήκοντα που
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος διατάγµατος δεν απαλλάσσονται από τις
ευθύνες τους στον τοµέα αυτό.
2. H εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγµατος και της προηγουµένης
παραγράφου δεν επηρεάζει την αρχή της ευθύνης του εργοδότη που προβλέπεται στο
Π.∆. 17/96.
Άρθρο 8
Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών
1. Kατά την εκτέλεση του έργου, οι προβλεπόµενες από το άρθρο 7 του Π.∆. 17/96 γενικές
αρχές πρόληψης, βάσει των οποίων οι εργοδότες στα πλαίσια των ευθυνών τους
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων
συµπεριλαµβανοµένων
των
δραστηριοτήτων πρόληψης
των
επαγγελµατικών κινδύνων, ενηµέρωσης και κατάρτισης καθώς και της δηµιουργίας της
απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων, εφαρµόζονται κυρίως
όσον αφορά :
α.

Tη διατήρηση του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη τάξης και
υγιεινής.

β.

Tην επιλογή της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας, εν όψει των συνθηκών
πρόσβασης στις θέσεις αυτές, καθώς και τον καθορισµό των οδών ή ζωνών
µετακίνησης ή κυκλοφορίας.

γ.

Tις συνθήκες µεταφοράς των διαφόρων υλικών.

δ.

Tην τακτική συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας και τον
περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των µηχανικών διατάξεων, ώστε να

αποφεύγονται οι ατέλειες που θα µπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζοµένων.
ε.

Tην οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης των
διαφόρων υλικών, ειδικότερα εφόσον πρόκειται για επικίνδυνα υλικά ή ουσίες.

στ. Tις συνθήκες αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν.
ζ.

Tην αποθήκευση και τη διάθεση ή την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των
άχρηστων υλικών.

η.

Tην αναπροσαρµογή, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο, της
πραγµατικής διάρκειας για τα διάφορα είδη ή στάδια εργασίας.

θ.

Tη συνεργασία µεταξύ των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουµένων.

ι.

Tις αλληλεπιδράσεις µε δραστηριότητες εκµετάλλευσης στο χώρο µέσα ή κοντά
στον οποίο έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο.

2. Για να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την υγεία στο εργοτάξιο, και υπό τις
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος διατάγµατος οι εργολάβοι και
υπεργολάβοι:
α.

Λαµβάνουν µέτρα σύµφωνα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα IV του άρθρου 12 του παρόντος διατάγµατος, ιδίως κατά την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

β.

Λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και
υγείας.

3. Aνάλογες υποχρεώσεις µε αυτές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν.1396/83 έχει και ο κύριος του έργου.
Άρθρο 9
Yποχρεώσεις άλλων οµάδων προσώπων
1. Για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας στο εργοτάξιο οι αυτοαπασχολούµενοι
καθώς επίσης και οι εργολάβοι και υπεργολάβοι όταν ασκούν οι ίδιοι επαγγελµατική
δραστηριότητα στο εργοτάξιο:
α.

Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.∆.
17/96.

β.

Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργοδοτών που ορίζονται στο Π.∆.395/94
“Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/655/EOK” (220/A).

γ.

Έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν τα οριζόµενα στα άρθρα 3, 4 (παράγραφοι 1
έως και 6) και 5 του Π.∆. 396/94 “Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/EOK” (220/A).

δ.

Λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των τεχνικών ασφάλειας, των γιατρών εργασίας
και των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας ως προς το αντικείµενο
αρµοδιότητας του καθενός.

2. Eπιπρόσθετα οι αυτοαπασχολούµενοι έχουν κατ. αναλογία:
α.

Όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες όταν µοιράζονται τον
ίδιο χώρο εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 (παράγραφος 9) του Π.∆. 17/96.

β.

Tις γενικές υποχρεώσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο α) του
παρόντος διατάγµατος.

γ.

Tην υποχρέωση εφαρµογής του παραρτήµατος IV του άρθρου 12 του παρόντος
διατάγµατος.
Άρθρο 10
Eνηµέρωση των εργαζοµένων

1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.∆.
17/96, οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται για όλα τα µέτρα τα
σχετικά µε την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων που
προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγµα.
2. Oι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους εργαζόµενους τους οποίους
αφορούν.
Άρθρο 11
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του Π.∆. 17/96, οι εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων και των
εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συµµετοχή τους, για τα θέµατα που καλύπτονται
από τα άρθρα 6 και 8 του παρόντος διατάγµατος, προβλέποντας κάθε φορά που αυτό
καθίσταται αναγκαίο, - λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των κινδύνων και το µέγεθος
του εργοταξίου-, τον κατάλληλο συντονισµό µεταξύ των εργαζοµένων και των
εκπροσώπων τους στις επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τόπο
εργασίας.
Άρθρο 12
Προσάρτηση παραρτηµάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος διατάγµατος:
1. Tο παράρτηµα I που αναφέρεται στο άρθρο 2 (παράγραφος 1) του παρόντος
διατάγµατος.
2. Tο παράρτηµα II που αναφέρεται στο άρθρο 3 (παράγραφοι 4 και 5) του παρόντος
διατάγµατος.
3. Tο παράρτηµα III που αναφέρεται στο άρθρο 3 (παράγραφος 12) του παρόντος
διατάγµατος.

4. Tο παράρτηµα IV που αναφέρεται στα άρθρα 8 (παράγραφος 2 εδάφιο α) και 9
(παράγραφος 2 εδάφιο γ) του παρόντος διατάγµατος.
ΠAPAPTHMA I
ΕΝ∆ΕlΚTIΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΤΩΝ OΙΚO∆OΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣlΩΝ ΚΑΙ TΩN ΕΡΓΑΣlΩΝ
ΠOΛlTIΚOΥ ΜΗΧΑΝΙΚOΥ ΠOΥ ΑΝΑΦΕΡΕTΑΙ ΣΤO ΑΡΘΡO 2 ΠAPAΓPAΦOΣ 1 ΤOΥ
ΠΑΡOΝΤOΣ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤOΣ
1. Εκσκαφές
2. Χωµατουργικές εργασίες
3. Κατασκευές
4. Συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων
5. ∆ιαµόρφωση ή εξοπλισµός
6. Μετατροπές
7. Ανακαινίσεις
8. Επισκευές
9. ∆ιαλύσεις
10.Κατεδαφίσεις
11.Έκτακτη συντήρηση
12.Τακτική συντήρηση - Εργασίες βαφής και καθαρισµού
13.Εξυγίανση
ΠAPAPTHMA II
ΕΝ∆ΕlΚTIΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣlΩΝ ΠOΥ ΕΝΕΧOΥΝ Εl∆lΚOΥΣ ΚlΝ∆ΥΝOΥΣ
ΓΙΑ ΤHΝ ΑΣΦΑΛΕlΑ ΚΑΙ THN ΥΓΕlΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ ΠOΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑl ΣΤO
ΑΡΘΡO 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦOI 4 KAI 5 ΤOΥ ΠΑΡOΝΤOΣ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤOΣ
1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε
άµµο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της
δραστηριότητας ή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης
εργασίας ή του έργου .
2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ή για
τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3. Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό ελεγχοµένων ή
επιτηρουµένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της KYA A2 στ/1539/13-

5-85 “Bασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από τους
κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συµµόρφωση προς τις
οδηγίες 80/836/EURATOM της 15ης Iουλίου 1980 και 84/467/EURATOM της 3ης
Σεπτεµβρίου 1984” (280/B).
4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης.
5. Εργασίες σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού.
6. Φρέατα, υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες.
7. Εργασίες καταδύσεων µε αναπνευστική συσκευή.
8. Εργασίες µε θάλαµο πεπιεσµένου αέρα.
9. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών.
10.Εργασίες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης βαρέων προκατασκευασµένων
στοιχείων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡlΕΧOΜΕΝO THΣ EK TΩN ΠΡOTΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤOΠOlΗΣΗΣ ΠOΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑl
ΣΤO ΑΡΘΡO 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦOΣ 12 ΤOΥ ΠΑΡOΝΤOΣ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤOΣ
1. Ηµεροµηνία διαβίβασης:
2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου:
3. Aριθµός αδείας ( ή έγκρισης για τα δηµόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια):
4. Κύριος(οι) του έργου [όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]:
5. Είδος του έργου:
6. Ανάδοχος(οι) [όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]:
7. Συντονιστής(ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του
έργου [όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]:
8. Συντονιστής(ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου
[όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]:
9. Προβλεπόµενη ηµεροµηνiα έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο:
10.Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου:
11.Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο:
12.Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουµένων στο
εργοτάξιο:
13.Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί:

ΠAPAPTHMA ΙV
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡO∆lΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕlΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕlΑΣ ΓlΑ ΤΑ ΕΡΓOΤΑΞlΑ
[άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο (α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφιο (γ)]
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Oι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται κάθε φορά που
αυτό απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου ή της δραστηριότητας, από τις
περιστάσεις ή από ενδεχόµενο κίνδυνο.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, ο όρος “χώροι” καλύπτει, µεταξύ άλλων,
και τα παραπήγµατα.
ΜΕΡOΣ A
ΕΛΑΧΙΣTΕΣ ΓΕΝΙKΕΣ ΠΡO∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΧΩΡOΥΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΑ
ΕΡΓOΤΑΞΙΑ
1. Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα
1.1. Τα υλικά, και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα µπορούσε κατά τις
µετακινήσεις να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων
πρέπει να σταθεροποιείται µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.
1.2. H πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασµένη από
υλικά µη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται µόνον εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος
εξοπλισµός ή τα κατάλληλα µέσα προκειµένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο
ασφαλή.
2. Εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας
2.1. Oι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να
χρησιµοποιούνται ούτως ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και
να παρέχουν στους εργαζόµενους την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων
ηλεκτροπληξίας από άµεση ή έµµεση επαφή.
2.2. Κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων
προστασίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της
διανεµόµενης ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική
ικανότητα των ατόµων που έχουν πρόσβαση σε τµήµατα της εγκατάστασης.
3. Oδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου
3.1. Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραµένουν ελεύθερες και να
οδηγούν µε το συντοµότερο δυνατό τρόπο σε ασφαλή περιοχή.
3.2. Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να µπορούν να
εκκενώνονται γρήγορα και υπό συνθήκες µέγιστης ασφάλειας για τους
εργαζόµενους.
3.3. O αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου
εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις του εργοταξίου και των

χώρων εργασίας, καθώς και από το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορεί να
βρίσκονται εκεί.
3.4. Oι ειδικές οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε
το Π.∆. 105/95 “Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή / και υγείας
στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK” (67/A). Η σήµανση αυτή
πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεία.
3.5. Oι οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδροµοι κυκλοφορίας και οι
θύρες πρόσβασης σ’ αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικεiµενα, ώστε να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεµπόδιστα ανά πάσα στιγµή.
3.6. Σε περίπτωση βλάβης του φωτισµού, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που
χρειάζονται φωτισµό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης.
4. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση
4.1. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις διαστάσεις και τη χρήση των
χώρων, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των
χρησιµοποιουµένων ουσιών και υλικών καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων
που µπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθµός
κατάλληλων πυροσβεστικών µέσων και, εφόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαγιάς
και συστήµατα συναγερµού.
4.2. Τα εν λόγω πυροσβεστικά µέσα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήµατα
συναγερµού πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Πρέπει να
πραγµατοποιούνται δοκιµές και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.
4.3. Tα µη αυτόµατα (χειρωνακτικά) πυροσβεστικά µέσα πρέπει να είναι εύκολα
προσιτά, εύχρηστα και να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95 “Eλάχιστες
προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK” (67/A). H σήµανση αυτή πρέπει να έχει
την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεiα.
5. Αερισµός
5.1. Λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την
οποία καταβάλλουν οι εργαζόµενοι, πρέπει να προβλέπεται η παροχή καθαρού
αέρα σε επαρκείς ποσότητες.
5.2. Εάν χρησιµοποιείται εγκατάσταση αερισµού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση
καλής λειτουργίας και να µην εκθέτει τους εργαζόµενους σε ρεύµατα αέρα που
βλάπτουν την υγεία.
5.3. Πρέπει να προβλέπεται σύστηµα ελέγχου για την αναγγελία των βλαβών, εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των εργαζοµένων.
6. Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους
6.1. Oι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθµες βλαβερές για την υγεία
τους ούτε σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατµοί, σκόνες).

6.2. Eάv οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εισέρχονται σε ζώνες όπου ο αέρας
ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε
οξυγόνο ή, τέλος, να είναι εύφλεκτος, o αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να
ελέγχεται και πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη κάθε
κινδύνου.
6.3. Oι εργαζόµενοι δεν πρέπει σε καµιά περiπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη
ατµόσφαιρα κλειστού χώρου και πρέπει τουλάχιστον να παρακολουθούνται
συνεχώς από έξω και να λαµβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις
προκειµένου να µπορεί να τους παρασχεθεί αποτελεσµατική και άµεση βοήθεια.
7. Θερµοκρασία
Η θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρiνεται στις ανάγκες του
ανθρώπινου οργανισµού κατά το χρόνο εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις
εφαρµοζόµενες µεθόδους εργασίας, τη σωµατική προσπάθεια που καταβάλλουν οι
εργαζόµενοι και τις κλιµατολογικές συνθήκες των εποχών του έτους.
8. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός των θέσεων εργασίας, των χώρων και των οδών
κυκλοφορίας στο εργοτάξιο
8.1. Oι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο είναι δυνατό να
διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισµό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς µε
τεχνητό φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ηµέρας δεν
επαρκεί, εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται φορητές πηγές
φωτισµού µε προστασία κατά των κραδασµών.
Το χρώµα του τεχνητού φωτός δεν πρέπει να αλλοιώνει ή να επηρεάζει την οπτική
αντίληψη των σηµάτων ή των πινακίδων σήµανσης.
8.2. Oι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των οδών
κυκλοφορίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του
προβλεπόµενου φωτισµού να µη δηµιουργεί κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος.
8.3. Oι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στους οποίους οι εργαζόµενοι
είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε κινδύνους λόγω βλάβης του τεχνητού φωτισµού
πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε φωτισµό ασφαλείας επαρκούς έντασης.
9. Θύρες και πύλες
9.1. Oι συρόµενες θύρες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφάλειας το οποiο να
αποτρέπει τον εκτροχιασµό και την πτώση τους.
9.2. Oι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε
σύστηµα ασφάλειας, το οποίο να τις εµποδίζει να ξαναπέφτουν.
9.3. Oι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρέπει να
επισηµαίνονται κατάλληλα.
9.4. Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται κυρiως για την προσπέλαση
οχηµάτων, και εφόσον η διάβαση για τους πεζούς δεν είναι ασφαλής, πρέπει να
υπάρχουν θύρες για την κυκλοφορία των πεζών ευκρινώς επισηµαινόµενες και
µονίµως ελεύθερες.

9.5. Oι µηχανικές θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχήµατος για
τους εργαζόµενους και να έχουν, για περίπτωση κινδύνου, µηχανισµούς
ακινητοποίησης εύκολα αναγνωρίσιµους και προσιτούς και να µπορούν, σε
περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, να ανοίγουν µε χειροκίνητο
µηχανισµό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόµατα.
10.Oδοί κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου
10.1. Oι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαµβάνονται τα κλιµακοστάσια, οι σταθερές
κλίµακες, οι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται, να
τοποθετούνται, να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν να
χρησιµοποιούνται εύκολα, µε πλήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε τον προορισµό
τους, χωρίς οι εργαζόµενοι που απασχολούνται κοντά σε αυτές τις οδούς
κυκλοφορίας να διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο.
10.2. O υπολογισµός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή/και
εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων και εκείνων όπου πραγµατοποιούνται
φορτώσεις και εκφορτώσεις, πρέπει να γίνεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό
χρηστών και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον διά των εν λόγω οδών
κυκλοφορίας διέρχονται µµεταφορικά µέσα, πρέπει να προβλέπεται επαρκής
απόσταση ασφάλειας ή αποτελεσµατικά µέσα προστασίας για τους άλλους
χρήστες. Oι οδοί αυτοί πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς, να ελέγχονται τακτικά
και να συντηρούνται.
10.3. Oι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από
θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόµους και κλιµακοστάσια.
10.4. Εφόσον στο εργοτάξιο υπάρχουν ζώνες περιορισµένης πρόσβασης, οι ζώνες αυτές
θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε συστήµατα που εµποδίζουν την είσοδο µη
εξουσιοδοτηµένων εργαζοµένων.
10.5. Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων
στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στις επικίνδυνες ζώνες. Oι επικίνδυνες ζώνες
πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς.
11.Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης
11.1. Oι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται
στις διαστάσεις του µεταφερόµενου φορτίου.
11.2. Oι αποβάθρες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν µία τουλάχιστον έξοδο.
11.3. Oι ράµπες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στους
εργαζόµενους κατά της πτώσης.
12.Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας
Η επιφάνεια της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το
προσωπικό να διαθέτει επαρκή ελευθερία κινήσεων για τις δραστηριότητές του,
λαµβάνοντας υπόψη κάθε παρόντα απαραίτητο εξοπλισµό ή υλικό.

13.Πρώτες βοήθειες
13.1

Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει την καθ’ οιανδήποτε στιγµή παροχή πρώτων
βοηθειών, περιλαµβανοµένου και του ειδικά εκπαιδευµένου προσωπικού.

13.2

Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τη µεταφορά των εργαζοµένων που υφίστανται
ατύχηµα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειµένου να τους παρασχεθεί
ιατρική βοήθεια.

13.3

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο λόγω του µεγέθους του εργοταξίου ή του
είδους των δραστηριοτήτων, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι
πρώτων βοηθειών.

13.4

Oι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένοι µε τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να είναι εύκολα
προσπελάσιµοι µε φορεία και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95
“Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK” (67/A).

13.5

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα µέρη που είναι απαραίτητο
λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήµανση
και να είναι ευπρόσιτο.

13.6

Η διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων
βοηθειών πρέπει να επισηµαίνεται ευκρινώς.

14.Xώροι υγιεινής και υγειονοµικός εξοπλισµός
14.1. Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια
14.1.1. Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται κατάλληλα αποδυτήρια,
εφόσον είναι υποχρεωµένοι να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν µπορεί, για
λόγους υγείας ή ευπρέπειας, να τους ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο. Τα
αποδυτήρια αυτά πρέπει να είναι ευπρόσιτα, να έχουν επαρκή χωρητικότητα και
να εiναι εξοπλισµένα µε καθίσµατα.
14.1.2. Tα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν εξοπλισµό
ο οποίος να επιτρέπει σε κάθε εργαζόµενο να στεγνώνει, εφόσον είναι
απαραίτητο, τα ρούχα εργασίας του και τα προσωπικά του ρούχα και αντικείµενα,
και να τα κλειδώνει. Εάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (π.χ. επικίνδυνες
ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα ρούχα εργασίας πρέπει να µπορούν να φυλάσσονται
ξεχωριστά από τα προσωπικά ρούχα και αντικείµενα.
14.1.3. Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτήρια για
άνδρες και γυναίκες.
14.1.4. Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κατά την έννοια της παραγράφου 14.1.1,
κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα χώρο που να µπορεί να
κλειδώνει τα ρούχα του και τα προσωπικά του αντικείµενα.

14.2. Ντους (καταιωνιστήρες) και νιπτήρες
14.2.1. Εφόσον επιβάλλεται από το είδος εργασίας ή για λόγους υγιεινής, οι εργαζόµενοι
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα ντους σε επαρκή αριθµό.
14.2.2. Πρέπει να προβλέπονται χωριστές αίθουσες ντους, για άνδρες και γυναίκες.
14.2.3. Oι αίθουσες ντους πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις προκειµένου ο κάθε
εργαζόµενος να µπορεi να τις χρησιµοποιεί άνετα και υπό τις κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής.
14.2.4. Τα ντους πρέπει να έχουν ζεστό και κρύο τρεχούµενο νερό.
14.2.5. Εφόσον δεν απαιτούνται αίθουσες ντους, κατά την έννοια της παραγράφου
14.2.1, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων νιπτήρων µε
τρεχούµενο νερό (εφόσον είναι απαραίτητο, ζεστό) κοντά στις θέσεις εργασίας
και τα αποδυτήρια. Πρέπει να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες, για άνδρες και
γυναίκες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ευπρέπειας.
14.2.6. Εάν οι αίθουσες ντους ή νιπτήρων και τα αποδυτήρια είναι χωριστά, θα πρέπει
να επικοινωνούν µε ευκολία µεταξύ τους.
14.3

Αποχωρητήρια και νιπτήρες
Oι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ειδικούς χώρους µε επαρκή αριθµό
αποχωρητηρίων και νιπτήρων, σύµφωνα µε την υγειονοµική διάταξη
Γ1/9900/27.11.74 “Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων” (1266/B), που
τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις Γ1/2400/26.3.75 (371/B) και Aιβ/2055/4.3.80
(338/B), και οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας, στους χώρους
ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στους χώρους ντους ή νιπτήρων.

15.Χώροι ανάπαυσης και καταλύµατα
15.1. Oι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ευπρόσιτους χώρους
ανάπαυσης ή/και καταλύµατα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
15.2. Oι χώροι ανάπαυσης ή/και τα καταλύµατα πρέπει να έχουν επαρκεiς διαστάσεις και
να διαθέτουν τραπέζια και καθίσµατα µε ράχη σε αριθµό που να αντιστοιχεί στον
αριθµό των εργαζοµένων.
15.3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του προσωπικού
άλλοι χώροι για παραµονή κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων
15.4. Στην περίπτωση των µονίµων καταλυµάτων, και εφόσον δεν χρησιµοποιούνται σε
έκτακτες µόνον περιστάσεις, αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκείς χώρους
υγιεινής και υγειονοµικό εξοπλισµό, εντευκτήριο και αναπαυτήριο. Πρέπει επίσης
να είναι εφοδιασµένοι µε κρεβάτια, ερµάρια, τραπέζια και καθίσµατα µε ράχη
ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων και να ανταποκρίνονται, ενδεχοµένως,
στην παρουσία εργαζοµένων και των δύο φύλων.
15.5. Στους χώρους ανάπαυσης και στα καταλύµατα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα
µέτρα για την προστασία των µη καπνιστών από την όχληση του καπνού.

16.Έγκυες και γαλουχούσες µητέρες
Oι έγκυες και οι γαλουχούσες µητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται
προς ανάπαυση σε κατάλληλες συνθήκες.
17.Εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες
Oι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθµισµένοι έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη,
κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται, ιδίως, για τις θύρες, τις οδούς επικοινωνίας, τα κλιµακοστάσια, τα ντους,
τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας τις οποίες χρησιµοποιούν ή
στις οποίες απασχολούνται άµεσα εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες.
18.∆ιάφορες διατάξεις
18.1. O περιβάλλον χώρος και η περίµετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν ευκρινή και
εµφανή σήµανση και περίφραξη, ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιµοι.
18.2. Στη διάθεση των εργαζοµένων στο εργοτάξιο πρέπει να τiθεται πόσιµο νερό και,
ενδεχοµένως, ένα άλλο κατάλληλο µη αλκοολούχο ποτό σε επαρκή ποσότητα,
τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και κοντά στις θέσεις εργασίας τους.
18.3. Στους εργαζόµενους πρέπει να παρέχονται ευκολίες για να λαµβάνουν τα γεύµατά
τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες και, ενδεχοµένως, ευκολίες για να
παρασκευάζουν τα γεύµατά τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες.
ΜΕΡOΣ B
ΕΛΑΧlΣΤΕΣ Εl∆lΚΕΣ ΠΡO∆IΑΓΡΑΦΕΣ ΓIΑ TIΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣlΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓOΤΑΞlΑ
Προκαταρκτική παρατήρηση
Η κατάταξη των ελαχίστων προδιαγραφών σε δύο τµήµατα, όπως παρουσιάζονται
παρακάτω, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επιτακτική όταν ειδικές περιστάσεις το απαιτούν.
Τµήµα I
Θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεων
1. Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα
Oι κατασκευές πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δοµή και σταθερότητα ανάλογα µε τις
διάφορες χρήσεις τους.
2. Θύρες κινδύνου
2.1.

Oι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.

2.2.

Oι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές κατά τρόπο που να µην µπορεί να
τις ανοίξει οιοσδήποτε, εύκολα και αµέσως, σε περίπτωση ανάγκης.

2.3.

Απαγορεύεται η χρήση συρόµενων και περιστρεφόµενων θυρών ως θυρών
κινδύνου.

3. Εξαερισµός
3.1.

Εάν χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις κλιµατισµού ή µηχανικού εξαερισµού πρέπει
να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζοµένων σε
ενοχλητικά ρεύµατα αέρος.

3.2.

Αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να ενέχουν άµεσο κίνδυνο για την υγεία των
εργαζοµένων, λόγω µόλυνσης του εισπνεοµένου αέρα, πρέπει να καθαρίζονται
ταχέως.

4. Θερµοκρασία
4.1.

H θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, των χώρων διαµονής του προσωπικού
επιφυλακής, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων καθώς και των χώρων
παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισµό των
χώρων αυτών.

4.2.

Tα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα υαλωτά τοιχώµατα δεν πρέπει να επιτρέπουν τον
υπερβολικό ηλιασµό, λαµβανοµένων υπόψη του είδους της εργασίας και της
χρήσης του χώρου.

5. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός
Oι χώροι εργασίας πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό
φωτισµό και διατάξεις που να επιτρέπουν τον κατάλληλο τεχνητό φωτισµό για την
ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων.
6. ∆άπεδα, τοίχοι και οροφές των χώρων
6.1.

Τα δάπεδα των χώρων πρέπει να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες, τρύπες ή
επικίνδυνα κεκλιµένα επίπεδα και να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά.

6.2.

Oι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών στους χώρους εργασίας
πρέπει να µπορούν να υφίστανται συνήθη και σε βάθος καθαρισµό προκειµένου να
επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

6.3.

Tα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώµατα, και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά τοιχώµατα,
εφόσον βρίσκονται µέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε οδούς
κυκλοφορίας, πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασµένα
από υλικά ασφαλεiας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις εργασίας και τους
διαδρόµους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόµενοι να µην έρχονται σε επαφή µε
τα τοιχώµατα αυτά, ούτε να τραυµατίζονται από τυχόν θραύσµατά τους.

7. Παράθυρα και φεγγίτες
7.1.

Oι εργαζόµενοι πρέπει να µπορούν ασφαλώς να ανοίγουν, να κλείνουν, να
ρυθµίζουν και να στερεώνουν τα παράθυρα, τους φεγγίτες και τα συστήµατα
αερισµού.

7.2.

Oταν τα εν λόγω παράθυρα, ανοίγµατα και συστήµατα είναι ανοιχτά, η θέση τους
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόµενους.

7.3.

Tα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να εiναι σχεδιασµένα κατά τρόπο
εναρµονιζόµενο µε τον εξοπλισµό ή εφοδιασµένα µε κατάλληλα συστήµατα έτσι
ώστε να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για το προσωπικό καθαρισµού και για τους
παρόντες εργαζόµενους.

8. Θύρες και πύλες
8.1.

H θέση, ο αριθµός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των
πυλών καθορίζονται µε βάση τη φύση και τη χρήση των χώρων.

8.2.

Στις διαφανείς θύρες πρέπει να τοποθετείται επισήµανση, στο ύψος των µατιών.

8.3.

Oι θύρες και πύλες που ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να είναι
διαφανείς ή να έχουν διαφανή φατνώµατα.

8.4.

Εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι
κατασκευασµένες από υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των
εργαζοµένων από τυχόν θραύσµατά τους, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να
προστατεύονται από χτυπήµατα που µπορούν να προκαλέσουν τη θραύση τους.

9. Oδοί κυκλοφορίας
Εφόσον η χρήση και ο εξοπλισµός των χώρων το απαιτούν, για την εξασφάλιση της
προστασίας των εργαζοµένων, πρέπει να υποδεικνύεται σαφώς η χάραξη των οδών
κυκλοφορiας.
10.Eιδικά µέτρα για τις κυλιόµενες σκάλες και τους κυλιόµενους διαδρόµους
Oι κυλιόµενες σκάλες και οι κυλιόµενοι διάδροµοι πρέπει να λειτουργούν ασφαλώς, να
διαθέτουν τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας και να είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα
επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποiα να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι
ευπρόσιτα.
11.∆ιαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων
Oι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια και ύψος που να επιτρέπουν στους
εργαζόµενους να εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία
ή την ευεξία τους.
Τµήµα II
Θέσεις εργασίας σε εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεων
1. Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα
1.1.

Oι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος πρέπει
να είναι στερεές και σταθερές ανάλογα µε:
α.

Tον αριθµό των εργαζοµένων που βρίσκονται σε αυτές

β.

Tα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανοµή τους

γ.

Tις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν.

1.2.

Αν τα υποστηρίγµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν
εγγενή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους µε κατάλληλα και
ασφαλή µέσα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια
µετακίνηση του συνόλου ή τµηµάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας.

1.3.

Η σταθερότητα και η στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται
κατάλληλα, ιδίως µετά από ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των
θέσεων αυτών.

2. Εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας
2.1.

Oι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις που
υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται
τακτικά.

2.2.

Oι προϋπάρχουσες της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεις πρέπει
να εντοπίζονται, να ελέγχονται και να επισηµαίνονται ευκρινώς.

2.3.

Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει να εκτρέπονται έξω από
το εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να
τοποθετούνται φράγµατα ή προειδοποιητικά σήµατα προκειµένου τα οχήµατα και οι
εγκαταστάσεις να παραµένουν σε απόσταση. Σε περίπτωση που οχήµατα του
εργοταξίου οφείλουν να περάσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς, πρέπει να
γίνονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις και να λαµβάνεται η κατάλληλη εναέρια
προστασία.

2.4.

Tα µέτρα της προηγουµένης παραγράφου 2.3 λαµβάνονται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

3. Ατµοσφαιρικές επιδράσεις
Oι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται από τις ατµοσφαιρικές επιδράσεις που
µπορούν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία τους.
4. Πτώσεις αντικειµένων
4.1.

Oι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον εiναι τεχνικά εφικτό, από τις
πτώσεις αντικειµένων µε µέσα συλλογικής προστασίας.

4.2.

Τα υλικά και ο εξοπλισµός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους.

4.3.

Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόµενοι διάδροµοι στο
εργοτάξιο ή να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

5. Πτώσεις από ύψος
5.1.

Oι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαµβάνονται, ιδίως µέσω στερεών
κιγκλιδωµάτων µε επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εµπόδιο στη
στάθµη του δαπέδου, ένα χειρολισθήρα και ενδιάµεσο οριζόντιο στοιχείο, ή άλλο
ισοδύναµο µέσο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

5.2.

Oι εργασίες σε ύψος µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο µε τη βοήθεια του
κατάλληλου εξοπλισµού ή µε µηχανισµούς συλλογικής προστασίας όπως
κιγκλιδώµατα, εξέδρες ή δίχτυα προστασίας. Σε περίπτωση που η χρήση αυτών
των µέσων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης των εργασιών, πρέπει να
προβλέπονται τα κατάλληλα µέσα πρόσβασης και να χρησιµοποιούνται ζώνες
ασφαλείας ή άλλες µέθοδοι ασφάλειας µε αγκύρωση, µε τις προϋποθέσεις της
κείµενης νοµοθεσίας.

6. Iκριώµατα και κλίµακες
6.1.

Tα ικριώµατα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι
ώστε να µην µπορούν να καταρρεύσουν ή να µετατοπισθούν τυχαία.

6.2.

Tα δάπεδα εργασίας και τα στοιχεία πρόσβασης των ικριωµάτων πρέπει να έχουν
τέτοια κατασκευή, διαστάσεις και προστατευτικά µέτρα και να χρησιµοποιούνται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή η έκθεσή τους σε
πτώσεις αντικειµένων.

6.3.

Τα ικριώµατα πρέπει να επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα µηχανικό στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α.

Πριν από την έναρξη της χρήσης τους

β.

Στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα

γ.

Mετά από κάθε µετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισµικές
δονήσεις ή µετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν
την αντοχή ή τη σταθερότητά τους.

6.4.

Oι κλίµακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται σωστά. Πρέπει
επίσης να χρησιµοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σηµεία και σύµφωνα µε τη
χρήση για την οποία προορίζονται.

6.5.

Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες µετατοπίσεις
των κινητών ικριωµάτων.

7. Συσκευές ανύψωσης
7.1.

Κάθε συσκευή ή εξάρτηµα ανύψωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των συστατικών
στοιχείων τους, των συνδέσµων, των αγκυρώσεων και των στηριγµάτων τους,
πρέπει:
α.

Nα σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σωστά και να έχουν την απαραίτητη
αντοχή για την χρήση που προορίζονται

β.

Nα εγκαθίστανται και να χρησιµοποιούνται σωστά

γ.

Nα συντηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας

δ.

Nα παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές δοκιµές και
ελέγχους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία

ε.

Nα χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και
έχουν εφοδιαστεί µε τις κατάλληλες άδειες βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

7.2.

Κάθε συσκευή και εξάρτηµα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του
ανώτατου επιτρεπόµενου φορτίου , σύµφωνα µε τις εγκρίσεις που απαιτούνται από
την ισχύουσα νοµοθεσία.

7.3.

Oι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήµατά τους, δεν µπορούν να
χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους
προορίζονται σύµφωνα µε τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα
νοµοθεσία.

7.4.

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ,άδειες, εγκρίσεις κλπ. πρέπει να ευρίσκονται στο
εργοτάξιο και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

8. Oχήµατα, χωµατουργικά µηχανήµατα και µηχανήµατα διακίνησης υλικών
8.1.

Όλα τα οχήµατα και τα χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα
διακίνησης υλικών πρέπει:
α.

Nα είναι σωστά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα λαµβάνοντας υπόψη, στο
µέτρο του δυνατού, τις εργονοµικές αρχές

β.

Nα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν µετατροπές να
εγκρίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη την
υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων.

γ.

Nα χρησιµοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασµένα
µε τις απαιτούµενες άδειες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

8.2.

Oι οδηγοί και χειριστές των οχηµάτων και των χωµατουργικών µηχανηµάτων
καθώς και των µηχανηµάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική
εκπαίδευση και να διαθέτουν την απαιτούµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία άδεια.

8.3.

Πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν
λόγω οχηµάτων και των µηχανηµάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό.

8.4.

Tα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών πρέπει, να
είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα συστήµατα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε
περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης
αντικειµένων.

8.5.

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κλπ πρέπει να συνοδεύουν το µηχάνηµα ή τον
οδηγό και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

9. Εγκαταστάσεις, µηχανές, εξοπλισµός
9.1.

Oι εγκαταστάσεις, οι µηχανές και ο εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων και των
µηχανοκινήτων ή µη εργαλείων χειρός πρέπει:
α.

Nα είναι σωστά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες λαµβάνοντας υπόψη, στο
µέτρο του δυνατού, τις εργονοµικές αρχές

9.2.

β.

Nα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας

γ.

Nα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται

δ.

Nα χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν λάβει κατάλληλη
εκπαίδευση.

Oι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και να
υποβάλλονται σε δοκιµές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.

10.Εκσκαφές, φρέατα, χωµατουργικές και υπόγειες εργασίες, σήραγγες
10.1. Στις εκσκαφές, τα φρέατα, τις υπόγειες εργασίες ή τις σήραγγες πρέπει να
λαµβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις:
α.

Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαµόρφωση των πρανών

β.

Για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισµού ή
αντικειµένων, καθώς και από την εισροή ύδατος

γ.

Για να υπάρχει επαρκής εξαερισµός σε όλες τις θέσεις εργασίας που να
διατηρεί την ατµόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει
κινδύνους για την υγεία

δ.

Για να µπορούν οι εργαζόµενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε
περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής ύδατος ή υλικών.

10.2. Πριν από την έναρξη χωµατουργικών εργασιών, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για
τον προσδιορισµό και τη µείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια καλώδια
και άλλα συστήµατα εγκαταστάσεων διανοµής.
10.3. Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο εκσκαφής.
10.4. Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισµός και τα κινούµενα οχήµατα πρέπει να
τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να
κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις.
11.Εργασίες κατεδάφισης
Όταν η κατεδάφιση ενός κτιρίου ή έργου ενέχει κίνδυνο για τους εργαζόµενους ή το
κοινό:
α.

Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, µέθοδοι και διαδικασίες

β.

Oι εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται υπό την επίβλεψη αρµοδίου
προσώπου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

12.Φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα, ξυλότυποι και βαρέα
προκατασκευασµένα στοιχεία
12.1. Oι φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα και τα στοιχεία τους, οι
ξυλότυποι, τα προκατασκευασµένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγµατα και οι

αντιστηρίξεις πρέπει να συναρµολογούνται και να αποσυναρµολογούνται υπό την
επίβλεψη αρµοδίου προσώπου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
12.2. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή προληπτικά µέτρα για την προστασία των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην
προσωρινή αστάθεια ενός έργου.
12.3. Oι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγµατα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να
σχεδιάζονται, να υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να
αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που µπορεί να τους επιβληθούν.
13.Προσωρινά φράγµατα και θάλαµοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών
13.1. Όλα τα προσωρινά φράγµατα και οι θάλαµοι για υποβρύχιες εργασίες πρέπει:
α.

Nα κατασκευάζονται σωστά και µε κατάλληλα και στερεά υλικά επαρκούς
αντοχής

β.

Nα διαθέτουν επαρκή εξοπλισµό ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι να
προστατευτούν σε περίπτωση απότοµης εισροής ύδατος ή υλικών.

13.2. H κατασκευή, η τοποθέτηση, η µετατροπή ή η αποσυναρµολόγηση ενός
προσωρινού φράγµατος ή ενός θαλάµου πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη του
επιβλέποντος µηχανικού.
13.3. Όλα τα προσωρινά φράγµατα και οι θάλαµοι πρέπει να επιθεωρούνται κατά τακτά
διαστήµατα από τον επιβλέποντα µηχανικό.
14.Eργασίες στις στέγες
14.1. Στις εργασίες πάνω σε στέγες λαµβάνονται προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία προκειµένου να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων, των
εργαλείων ή άλλων αντικειµένων ή υλικών.
14.2. Όταν εργαζόµενοι πρέπει να εργαστούν επί ή πλησίον στέγης ή οποιασδήποτε
άλλης επιφάνειας από εύθραυστο υλικό δια µέσου του οποίου κινδυνεύουν να
πέσουν, πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα έτσι ώστε να µην βαδίσουν από
απροσεξία στην επιφάνεια των εύθραυστων υλικών, ούτε να πέσουν στο έδαφος.
Άρθρο 13
Έλεγχος εφαρµογής
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος «παύει να» ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 2639/98. Ρύθµιση Εργασιακών σχέσεων,
σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας κα άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 205/Α/2-9-98»
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.
Οι παραπάνω µέσα σε « » φράσεις τίθονται όπως αναφέρονται στη παράγραφο 8,
άρθρο 8 του Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α/2-9-98).

«Ο έλεγχος εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του
ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
Η παραπάνω µέσα σε « » φράση τίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 2699/98
(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-98).
Άρθρο 14
Kυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που
παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές
κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94. Προκειµένου για το
∆ηµόσιο τα N.Π.∆.∆. και του O.T.A. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6
της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν.1836/89.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που
παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές
κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός της παραγράφου 8 του άρθρου 3, της οποίας η ισχύς αρχίζει έξη
µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και δεν αφορά τις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδοµικής
άδειας ή για την έγκριση της τεχνικής µελέτης έχουν ήδη µέχρι τότε υποβληθεί.
Στον Υπουργό Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 29 Aυγούστου 1996

