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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4909, 4.12.2015
Αξηζκόο 410

Κ.Γ.Π. 410/2015

Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα)
Καλνληζκνί ηνπ 2015, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 ησλ πεξί
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκσλ ηνπ 1996 έσο 2015, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο
ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ
Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο
Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2015
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38
Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηινΔπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.: L 245,
26.8.1992, ζ. 6·
L 33, 9.2.1993, ζ. 18·
L 165, 27.6.2007, ζ. 21.

«Οδεγία 92/57/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ινπλίνπ 1992 ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή
θηλεηά εξγνηάμηα (φγδνε εηδηθή νδεγία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηεο
νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ «Οδεγία 2007/30/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ινπλίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ ηεο θαζψο
θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 83/477/ΔΟΚ, 91/383/ΔΟΚ, 92/29/ΔΟΚ θαη 94/33/ΔΚ, κε
ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εθζέζεσλ εθαξκνγήο»,

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 38
89(Ι) ηνπ 1996
ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 1996 έσο 2015, εθδίδεη ηνπο
158(Ι) ηνπ 2001
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
25(Ι) ηνπ 2002
41(Ι) ηνπ 2003
99(Ι) ηνπ 2003
33(Ι) ηνπ 2011
170(Ι) ηνπ 2015.
πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία (Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα) Καλνληζκνί ηνπ
2015.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή
έλλνηα«αλάδνρνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Νφκνο

.

«αξκφδην πξφζσπν» ζεκαίλεη πξφζσπν, ην νπνίν έρεη επαξθείο γλψζεηο θαη πείξα
θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, φπνπ απηφ ηζρχεη, γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ή/θαη
ηνλ έιεγρν ή/θαη ηελ επίβιεςε ηεο ππφ εθηέιεζε εξγαζίαο·
«δάπεδν ή εμέδξα εξγαζίαο» πεξηιακβάλεη αλαξηεκέλε εμέδξα εξγαζίαο·
«δηνξζσκέλε ελεξγφο ζεξκνθξαζία» ζεκαίλεη ηε ζεξκνθξαζία, ππφ ηελ νπνία αθίλεηε
κάδα αέξα θεθνξεζκέλε πδξαηκψλ ζα επέθεξε ην ίδην αίζζεκα ζεξκφηεηαο ην νπνίν
επηθέξεη ν ζπλδπαζκφο ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ ζεξκνθξαζίαο ζεξκνκέηξνπ κειάλεο
ζθαίξαο, ζεξκνκέηξνπ πγξνχ δνρείνπ θαη ηαρχηεηαο ηνπ αέξα εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο·
«δηνξίδεη» ζεκαίλεη, φπνπ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε νξηζκνχ ή δηνξηζκνχ πξνζψπνπ, ηνλ
νξηζκφ ή δηνξηζκφ κε γξαπηή ζπκθσλία, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν
πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπνπ απηφ ηζρχεη·
«εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε» ζεκαίλεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε
εξγνηαμίνπ πνπ δηαβηβάδεηαη ζην αξκφδην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 6·
«επηβιέπνληαο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ
αλάδνρν θαη αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο
ηνπ·
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«επηθιηλήο ζηέγε» πεξηιακβάλεη ζηέγε ή κέξνο ζηέγεο πνπ έρεη θιίζε κεγαιχηεξε απφ
10%, ε νπνία είλαη θαιπκκέλε είηε εμ’ νινθιήξνπ είηε κεξηθψο θαη επξίζθεηαη ππφ
θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηδηφξζσζε ή θαηεδάθηζε ή ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν
πξνζπέιαζεο πξνο ή απφ εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη πάλσ ζε νξνθή ή κέξνο ηεο
νξνθήο·
«εξγνιάβνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν ην νπνίν, σο εξγνδφηεο ή σο απηνεξγνδνηνχκελν
πξφζσπν, ζπκβάιιεηαη κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ
ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ·
«έξγν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε έξγν πνπ πεξηιακβάλεη ή αλακέλεηαη λα πεξηιάβεη
εξγαζίεο εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο θάζεηο θαη εξγαζίεο ησλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο ζχιιεςε, επεμεξγαζία θαη εθπφλεζε ηεο κειέηεο,
ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, επίβιεςε θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ή/θαη επηδηφξζσζεο ή/θαη ζπληήξεζεο ή/θαη θαηεδάθηζεο ή/θαη απνμήισζεο
ή/θαη θάζε άιιε εξγαζία πνπ αθνξά ην έξγν κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ·
«εξγνηάμην» ζεκαίλεη πξνζσξηλφ ή θηλεηφ εξγνηάμην·
«ηθξίσκα» ζεκαίλεη θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο ζέζε
εξγαζίαο ή σο κέζν πξφζβαζεο ή σο κέζν γηα ηε κεηαθνξά πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ
θαη πεξηιακβάλεη θάζε δάπεδν εξγαζίαο, ελαέξηα δίνδν, δηάδξνκν, θνξεηή ή πηπζζφκελε
θιίκαθα πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, καδί κε θάζε θηγθιίδσκα,
ρεηξνιηζζήξα, ζσξάθην (παξαπέην) ή άιια πξνζηαηεπηηθά κέζα θαζψο θαη θάζε εμάξηεκα
γηα ζηήξημε ή έδξαζε ηεο θαηαζθεπήο, αιιά δελ πεξηιακβάλεη αλπςσηηθέο ζπζθεπέο ή
θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζηήξημε ζπζθεπήο κεραλήκαηνο ή κεραληθήο
εγθαηάζηαζεο·
«θαηαζθεπή» πεξηιακβάλεη(α)

θάζε θηίξην, μχιηλε θαηαζθεπή, ηνηρνπνηία, ιηζνδνκή, κεηαιιηθή ή ζχκκεηθηε
θαηαζθεπή ή θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ή
γξακκή ακαμνζηνηρίαο ή άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ιηκάλη, απνβάζξα, ζήξαγγα,
γεθχξη, θαηαζθεπή κέζα ζε λεξφ, δίθηπα παξνρήο ππεξεζηψλ (λεξνχ, αεξίσλ,
παξνρήο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ), αγσγφ, θαιψδην, απνρεηεπηηθφ έξγν,
δξφκν, παξάθηην πξνζηαηεπηηθφ έξγν, απνζηξαγγηζηηθά έξγα θαη έξγα
απνμήξαλζεο, ρσκαηνπξγηθά έξγα, θξάγκαηα, ηνίρνπο, θαηαζθεπέο αληηζηήξημεο
πξαλψλ ή άιιεο θαηαζθεπέο γηα πξνζηαζία απφ θπζηθά θαηλφκελα·

(β)

μπιφηππν, ηθξίσκα ή θάζε άιιε πξνζσξηλή ή κφληκε θαηαζθεπή γηα ζθνπνχο
ππνζηήξημεο ή παξνρήο κέζνπ πξφζβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ ζε εξγνηάμην·

«θχξηνο ηνπ έξγνπ» ζεκαίλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ πνπ κπνξεί λα είλαη θάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα έξγν·
«κειεηεηήο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ
εξγνιάβν ή ηνλ ππεξγνιάβν θαη εθπνλεί ηε κειέηε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή κέξνπο
(ηκήκαηνο) ηνπ έξγνπ·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκνπο ηνπ 1996 έσο
2015·

Παξάξηεκα Ι.

«πξνζσξηλφ ή θηλεηφ εξγνηάμην» ζεκαίλεη θάζε ρψξν εξγαζίαο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή/θαη έξγα κεραληθψλ θαηαζθεπψλ ή/θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ
ή/θαη άιισλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι·
«ζπληειεζηήο έξγνπ» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν, ην νπνίν ζπκβάιιεηαη κε ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ ή ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ ππεξγνιάβν θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ην έξγν θαη
πεξηιακβάλεη ηνλ αλάδνρν, ην κειεηεηή, ηνλ επηβιέπνληα, ηνλ εξγνιάβν, ηνπο
ππεξγνιάβνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ή/θαη ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ζε ζρέζε κε ην έξγν
θαη πεξηιακβάλεη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ·
«ζπληνληζηήο κειέηεο» ζεκαίλεη ην ζπληνληζηή γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ·
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«ζπληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ»
ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 4·
«ζπληνληζηήο εθηέιεζεο» ζεκαίλεη ην ζπληνληζηή γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ·
«ζπληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ» ζεκαίλεη θάζε
πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 4·
«ππεξγνιάβνο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν, σο εξγνδφηεο ή σο απηνεξγνδνηνχκελν
πξφζσπν, ζπκβάιιεηαη κε εξγνιάβν ή άιιν ππεξγνιάβν θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ·
(2) Λέμεηο ή φξνη πνπ δελ νξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν.
Πεδίν εθαξκνγήο.

3.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί νξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
γηα ηα εξγνηάμηα.
(2) Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ εθαξκφδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο
γεσηξήζεσλ θαη εμφξπμεο ζηηο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο.
(3) Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ θαλνληζκψλ εθδίδνληαη δπλάκεη
απηνχ, εθαξκφδνληαη ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ, φηαλ απηέο ζπγθξηηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ
επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία.

Τπνρξέσζε απαζρφιεζεο
ζπληνληζηψλ.

4.-(1)(α)

Γηα εξγνηάμην φπνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο απφ πεξηζζφηεξνπο
ηνπ ελφο εξγνιάβνπο ή ππεξγνιάβνπο ή φπνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 6, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
ή ν κειεηεηήο νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπληνληζηέο
κειέηεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ζηνλ/ζηνπο νπνίνπο
αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπληνληζηή κειέηεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8.

(β) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1),
ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα ζπκβνπιεχεηαη ην κειεηεηή νιφθιεξνπ
ηνπ έξγνπ θαη, εάλ δελ ππάξρεη, ηνπο κειεηεηέο κε ζθνπφ ηνλ νξηζκφ ηνπ
ζπληνληζηή κειέηεο.
(γ) Όηαλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ αλαζέηεη ηε κειέηε νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ ζε κειεηεηή,
δηαζθαιίδεη φηη ν κειεηεηήο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
ζπληνληζηέο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο
παξαγξάθνπ (1).
(2)(α) Γηα εξγνηάμην φπνπ ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
εξγνιάβνπο ή ππεξγνιάβνπο ή φπνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πην θάησ Καλνληζκνχ 6, ν θχξηνο
ηνπ έξγνπ ή ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
ζπληνληζηέο εθηέιεζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
ζηνλ/ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπληνληζηή
εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 9.
(β) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2),
ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα
ζπκβνπιεχεηαη ην κειεηεηή νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη, εάλ δελ ππάξρεη, ηνπο
κειεηεηέο θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπληνληζηή εθηέιεζεο.
(γ) Όηαλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ζε
εξγνιάβν, δηαζθαιίδεη φηη ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ νξίδεη έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο ζπληνληζηέο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2).
(δ) Ο ζπληνληζηήο εθηέιεζεο νξίδεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη φζν πην ζχληνκα είλαη εχινγα εθηθηφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
κειέηεο.
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29(Ι) ηνπ 2001
200(Ι) ηνπ 2002
186(Ι) ηνπ 2004
148(Ι) ηνπ 2013.

(ε) Γηα εξγνηάμηα έξγσλ Πξώηεο Τάμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί
Εγγξαθήο θαη Ειέγρνπ Εξγνιεπηώλ Οηθνδνκηθώλ θαη Τερληθώλ Έξγσλ Νόκσλ
ηνπ 2001 έσο 2013, νξίδεηαη ζπληνληζηήο εθηέιεζεο ζε πιήξε απαζρόιεζε.
(3) Ο νξηζκόο ησλ ζπληνληζηώλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ (1) θαη (2) θαη ε αλάζεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο γίλεηαη κε γξαπηή ζπκθσλία.
(4) Τα έγγξαθα θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ζπληνληζηώλ
κειέηεο θαη εθηέιεζεο, θαζώο θαη ε γξαπηή ζπκθσλία νξηζκνύ ηνπο θπιάζζνληαη από ηνλ
θύξην ηνπ έξγνπ ή/θαη ην κειεηεηή νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή/ θαη ηνλ εξγνιάβν νιόθιεξνπ ηνπ
έξγνπ.
(5) Σηελ πεξίπησζε πνπ νξίδνληαη από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ ή ην κειεηεηή νιόθιεξνπ
ηνπ έξγνπ ή ηνλ εξγνιάβν νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ λνκηθά πξόζσπα σο ζπληνληζηέο κειέηεο
ή/θαη ζπληνληζηέο εθηέιεζεο, απηνί δηαζθαιίδνπλ όηη θαζνξίδνληαη ζηε γξαπηή ζπκθσλία ηα
θπζηθά πξόζσπα, ζηα νπνία αλαηίζεληαη ηα θαζήθνληα ησλ ζπληνληζηώλ, ηα νπνία πξέπεη
λα θαηέρνπλ ηα πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο 8 θαη 9.
(6)(α)

Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη όηη νη ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο πνπ
νξίδνληαη(i)

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο αλάδνρνπο κειεηεηέο, επηβιέπνληεο,
εξγνιάβνπο, ππεξγνιάβνπο θαη άιινπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ γηα ηα
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθώλ
αξρώλ πξόιεςεο·

(ii)

είλαη δηαζέζηκνη θαη εθηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ θαθέινπ
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ·

(iii)

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα απαηηνύκελα κέζα θαη ηελ αξκνδηόηεηα γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνπο
Καλνληζκνύο 8 θαη 9·

(iv)

είλαη ζε ζέζε θαη εθηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο ρσξίο λα επεξεάδνληαη
από ελδερόκελεο ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ· θαη

(v)

ρσξίο επεξεαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππό-ππνπαξαγξάθνπ (iii), έρνπλ
ζηε δηάζεζή ηνπο θαηάιιεια κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο
κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ.

(β)

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ζπληνληζηέο κειέηεο ή εθηέιεζεο νξίδνληαη /
δηνξίδνληαη από ην κειεηεηή νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηνλ εξγνιάβν
νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ, ν κειεηεηήο νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή/θαη ν εξγνιάβνο
νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ κεξηκλνύλ, ώζηε λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (α) γηα ηνπο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο.

(γ)

Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη όηη, όπνπ απαηηείηαη, αλαλεώλεηαη ε γξαπηή
ζπκθσλία κε ηνπο νξηζκέλνπο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο ή νξίδνληαη
άιινη ζπληνληζηέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο
παξαγξάθνπ (1) θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2)

(7)(α)

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδνληαη από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ ή ην κειεηεηή
νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηνλ εξγνιάβν νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ πεξηζζόηεξνη
από έλαο ζπληνληζηέο κειέηεο ή/θαη εθηέιεζεο πξέπεη λα νξίδεηαη επηθεθαιήο
ζπληνληζηήο κειέηεο θαη επηθεθαιήο ζπληνληζηήο εθηέιεζεο.

(β)

Οη επηθεθαιείο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο έρνπλ όιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ησλ ζπληνληζηώλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο, αληίζηνηρα, πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο.

(8)(α)

Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ θαη ν εξγνιάβνο νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ, όπνπ ππάξρεη,
πξέπεη λα ηνπνζεηνύλ ή λα αλαξηνύλ πηλαθίδα ζε πεξίνπην ζεκείν ηνπ
εξγνηαμίνπ, πξηλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη θαζόιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζήο ηνπο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα θαη ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ησλ ζπληνληζηώλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο.

(β)

Τν κέγεζνο, ην ζρήκα, ην ρξώκα θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
ζε απηή θαζνξίδνληαη κε νδεγίεο πνπ δεκνζηνπνηεί ν Αξρηεπηζεσξεηήο.
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ρέδην θαη θάθεινο
αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
5.4.2002.

5.-(1)(α)

(β)

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη ν αλάδνρνο δηαζθαιίδεη-

(i)

ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη

(ii)

ηελ θαηάξηηζε θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζην εξγνηάμην ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
εξγαζίεο ζε πθηζηάκελε θαηαζθεπή, αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα ν ήδε
ππάξρσλ θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαξηίδεηαη λένο θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο.

(2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, λα
επηηξέςεη παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) ζε ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ηνπ
ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ(α)

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4, απαηηείηαη ζπληνληζηήο
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ·

(β)

νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο γηα
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ
απηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα II· θαη

(γ)

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ 6.

Παξάξηεκα II.

(3) ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηγξάθνληαη θαη θαζνξίδνληαη, κε βάζε ηηο
γξαπηέο εθηηκήζεηο ησλ θηλδχλσλ θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα αθφινπζα:
(α)

Οη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην εξγνηάμην, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη
ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ·

(β)

ηα εηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ή/θαη αλακέλνληαη
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο II:

Παξάξηεκα ΙΙ.

Ννείηαη φηη ηα εηδηθά κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηα
νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα θαη άιιεο δηεπζεηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνληαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο,
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ή/θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ
ηπρφλ ζα επεξεαζηνχλ.
(4) Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη λα είλαη επαξθέο θαη θαηάιιειν, ζχκθσλα
κε ηε θχζε, ην κέγεζνο, ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ ζηελ
εξγαζία θαη ηηο ηδηαηηέξεο ζπλζήθεο ηνπ θάζε έξγνπ.
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4), ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη
πγείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα πην θάησ:
(α)

Γεληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην έξγν·

(β)

ηα νλφκαηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ έξγνπ·

(γ)

ηηο απαηηήζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο·

(δ)

ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπκπιεξσζεί ην έξγν θαη
ηηο δηάθνξεο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ·
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(ε)

ηηο δηεπζεηήζεηο, ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ
γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία
ή/ θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, νη νπνίνη θίλδπλνη(i)

ελέρνληαη ζηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα θάζε ζέζε
εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνληαη ζηηο
εξγαζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο II,

(ii)

ελέρνληαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ πεξηνρή
ηνπ έξγνπ θαη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ,

(iii)

δεκηνπξγνχληαη απφ ηαπηφρξνλε ή δηαδνρηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ
θαη/ ή

(iv)

εληνπίδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη δελ
είλαη ζπλήζεηο ή εχθνια αληηιεπηνί·

Παξάξηεκα ΙΙ.

(ζη)

εηδηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ηηο νπνίεο νη
κειεηεηέο ή/θαη ν ζπληνληζηήο κειέηεο γλσξίδνπλ θαη ηηο νπνίεο ν εξγνιάβνο
πξέπεη λα γλσξίδεη γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο·

(δ)

ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο·

(ε)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή
πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο·

(ζ)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ
εξγνηαμίνπ·

(η)

ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέζεηο
εξγαζίαο·

(ηα)

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ
απνθνκηδήο ησλ αρξήζησλ πιηθψλ·

(ηβ)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ επηθηλδχλσλ πιηθψλ·

(ηγ)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην
εξγνηάμην·

(ηδ)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, ιήςεο γεπκάησλ θαη πξψησλ
βνεζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ·

(ηε)

ηε κειέηε απφ αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ αλέγεξζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ
ηθξησκάησλ εξγαζίαο θαη ζηήξημεο ησλ μπινηχπσλ θαη άιισλ πξνζσξηλψλ
θαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο εθζθαθψλ
θαη θξεαηίσλ ή άιια θαηάιιεια θαη επαξθή έγγξαθα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ
επαξθή αληνρή θαη επζηάζεηά ηνπο·

(ηζη)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηε δηεχζπλζε/νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηα νλφκαηα
ησλ πξνζψπσλ πνπ νξίδεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ, νη εξγνιάβνη
θαη νη ππεξγνιάβνη, θαζψο θαη νη άιινη ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ γηα λα
αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ζην
εξγνηάμην·

(ηδ)

ηηο δηεπζεηήζεηο, φπνπ εθαξκφδεηαη, γηα ηελ ηξνραία θίλεζε ή/θαη ηε
δηαθίλεζε ησλ πεδψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ·

(ηε)

άιιεο δηεπζεηήζεηο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ
πξνζψπσλ πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζην εξγνηάμην θαη ησλ άιισλ
πξνζψπσλ πνπ πηζαλφ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
ζην εξγνηάμην·
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(ηζ)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ, επηθηλδχλσλ θαη εθηάθησλ
θαηαζηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο·

(θ)

ηηο απαηηήζεηο θαη δηεπζεηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ
πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία γηα ηα κέηξα, ηηο αζθαιείο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη
άιιεο δηεπζεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην εξγνηάμην· θαη

(ι)

ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπληνληζηψλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο γηα ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.

(6) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ απαηηείηαη εθπφλεζε ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη νη θαλφλεο
ηνπ εξγνηαμίνπ, κε βάζε ηε γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002.
(7) O θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
θαη πεξηιακβάλεη(α)

ηα ελεκεξσκέλα ζρέδηα, πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε
γηα άδεηα νηθνδνκήο, θαζψο θαη ηα ελεκεξσκέλα ζρέδηα ησλ ειεθηξνινγηθψλ
θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ
έξγνπ·

(β)

ηηο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη
ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θηλδχλνπο, ηα νπνία πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ·

(γ)

ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ·

(δ)

ηα νλφκαηα ησλ ζπληειεζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ·

(ε)

ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ή άιιεο
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο·

(ζη)

ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα
εθηειέζνπλ πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ή
άιιεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ή θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
θαη δελ είλαη ζχλεζεο ή εχθνιν λα εληνπηζζνχλ απφ άιινπο·

(δ)

ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζή ηνπο,
φπνπ απηφ ηζρχεη· θαη

(ε)

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο απφ ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κεραλνινγηθψλ,
ειεθηξνινγηθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη άιια έγγξαθα ζε
ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, ν νπνίνο επηβάιιεηαη απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

(8)(α)

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (9), ην ζρέδην θαη ν θάθεινο
αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη.

(β)

Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο γίλεηαη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε ζε απηφ λα πεξηγξάθνληαη θαη λα θαζνξίδνληαη
νη αζθαιείο κέζνδνη εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηδηαίηεξα φηαλ(i)

πθίζηαληαη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ή/θαη ηα
νξγαλσηηθά ή/θαη ηερληθά κέηξα ή/θαη ηα κέζα αλχςσζεο·

(ii)

ε θχζε θαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο αιιάδνπλ

.
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(iii)

ηξνπνπνηείηαη ε κειέηε ή/θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη άιια ζρέδηα·

(iv)

αιιάδνπλ νη εξγνιάβνη ή/θαη ππεξγνιάβνη
πξφζζεηνη εξγνιάβνη ή/θαη ππεξγνιάβνη·

(v)

αιιάδνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ·

(vi)

πθίζηαληαη αιιαγέο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν·

(vii)

ππάξρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία θαη είλαη δηαζέζηκεο·

(viii)

πθίζηαληαη αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ή ηηο εξγαζίεο·

(ix)

εηζάγνληαη λέεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη πξφηππα.

ή/θαη

δηνξίδνληαη

(γ)

Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο γίλεηαη κεηά ην πέξαο
ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε.

(9)(α)

Ο θάθεινο θαη ην ζρέδην αζθαιείαο θαη πγείαο θαηαξηίδνληαη θαη
αλαπξνζαξκφδνληαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο, κε ηε
ζπλεξγαζία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ησλ κειεηεηψλ, ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ
πξνκεζεπηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 8 θαη 9, φπνπ
απηφ εθαξκφδεηαη.

(β)

Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ θάθεινπ θαη ηνπ ζρεδίνπ αζθαιείαο θαη πγείαο
γίλεηαη(i)

απφ ην ζπληνληζηή κειέηεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ εξγνηαμίνπ·

(ii)

ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ· θαη

(iii)

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (8).

(γ)

Ο ζπληνληζηήο κειέηεο ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο γηα ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ θάθεινπ θαη ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπνπ απαηηείηαη θαη ηδηαίηεξα φηαλ ηξνπνπνηείηαη ε
κειέηε ή/θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.

(10)(α)

Οη ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο ή/θαη νη επηθεθαιείο ζπληνληζηέο
κειέηεο θαη εθηέιεζεο, φπνπ ππάξρνπλ, κεξηκλνχλ, ψζηε ην ζρέδην
αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν (9), ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ησλ αλαδφρσλ
(κειεηεηψλ, επηβιεπφλησλ, εξγνιάβσλ), ησλ άιισλ ζπληνληζηψλ κειέηεο
θαη εθηέιεζεο, ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ησλ απηνεξγνδνηνπκέλσλ θαη άιισλ
εξγνδνηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην έξγν θαη είλαη
ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο ζπλεηζθνξά θαη ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

(β)

Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν, φπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (9), είλαη δηαζέζηκν ζην εξγνηάμην θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.

(γ)

Ο θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο παξαδίδεηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κε
κέξηκλα ηνπ ζπληνληζηή κειέηεο ή/θαη ηνπ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ, εληφο
ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ πξνο ρξήζε.

(δ)

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη φηη αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο είλαη δηαζέζηκν ζηα πξφζσπα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζπληήξεζε
ηνπ έξγνπ ή κέξνπο ηνπ θαη γηα άιιεο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ.
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(11) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ
απαηηείηαη ν νξηζκφο ζπληνληζηψλ κειέηεο ή εθηέιεζεο(α)

ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη φηη:
(i)

(ii)

(β)

Δθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζε εξγνηαμίνπ.

6.-(1)(α)

ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο(iA)

εθπνλείηαη απφ ην κειεηεηή,

(iB)

ζπκπιεξψλεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη

(iΓ)

αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
επηβιέπνληα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ· θαη

ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηαξηίδεηαη απφ ην κειεηεηή θαη
αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ
επνπηεία ηνπ κειεηεηή θαη ηνπ επηβιέπνληνο ηνπ έξγνπ· θαη

ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο παξαδίδεηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ κε κέξηκλα ηνπ κειεηεηή ή/θαη ηνπ επηβιέπνληνο
ηνπ έξγνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ πξνο ρξήζε.
Πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην(i)

κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30)
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα
πεξηζζφηεξα απφ είθνζη (20) πξφζσπα ζηελ εξγαζία ή φηαλ ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα (500)
εκεξνκίζζηα ή

(ii)

ζην νπνίν ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο θαηεδάθηζεο ή/θαη δηάιπζεο ή/θαη
απνζπλαξκνιφγεζεο θαηαζθεπήο κε φγθν κεγαιχηεξν απφ
πεληαθφζηα (500) θπβηθά κέηξα ή δηαθφζηα (200) ηεηξαγσληθά κέηξα,

ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν αλάδνρνο δηαβηβάδεη, καδί κε ηα αλαγθαία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα,
ζην αξκφδην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηεο επαξρίαο φπνπ ζα
εγθαηαζηαζεί ην εξγνηάμην, ηνπιάρηζην δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε.
(β)
Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Η εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε δηαβηβάδεηαη κέζσ θαζνξηζκέλνπ
εληχπνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή θαη πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο III.

(2) Η εγθπξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζεο απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ ή/θαη ηνπ αλάδνρνπ.
(3)

Γεληθέο αξρέο πξφιεςεο
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε
ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη
ππνρξεψζεηο κειεηεηψλ.

H εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πξέπεη.

(α)

λα αλαξηάηαη θαηά ηξφπν εκθαλή ζην εξγνηάμην απφ ηνλ αλάδνρν θαη

(β)

εάλ ρξεηάδεηαη, λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ
αλάδνρν θαη λα δηαβηβάδεηαη εθ λένπ ζην αξκφδην Δπαξρηαθφ Γξαθείν
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.

7.-(1) Καηά ηα ζηάδηα ζχιιεςεο, επεμεξγαζίαο θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη θαηά ηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο κειεηεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ην κειεηεηή
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη ην ζπληνληζηή κειέηεο θαη, εάλ δελ ππάξρεη κειεηεηήο νιφθιεξνπ
ηνπ έξγνπ θαη ζπληνληζηήο κειέηεο, κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ θαη εηδηθφηεξα(α)

γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ
.
δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά θαη
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(β)

γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ
ή θάζεσλ εξγαζίαο.

(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη εθφζνλ είλαη εχινγα
εθηθηφ, ν κειεηεηήο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ελφο έξγνπ,
απνθεχγεη ηνπο πξνβιεπηνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία θάζε πξνζψπνπ, ην
νπνίν.
(α) ζα εθηειέζεη εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
.

(β)

ηπρφλ λα επεξεαζηεί απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

(γ)

ζα εθηειέζεη εξγαζίεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπψλ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ
θαζαξηζκνχ ησλ φςεσλ, αλνηγκάησλ, νξνθψλ· θαη

(δ)

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ σο ρψξν
εξγαζίαο.

(3) Σεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2), ν κειεηεηήο, εθφζνλ
είλαη εχινγα εθηθηφ(α)

απνθεχγεη ή κεηψλεη ηνπο πξνβιεπηνχο θηλδχλνπο, κε ηελ επηινγή
θαηάιιεισλ ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ ή ηελ πξνδηαγξαθή θαηάιιεισλ πιηθψλ
θαη αζθαιψλ κεζφδσλ εξγαζίαο ή πξνλνεί γηα ζπιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο
.
κε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο

(β)

ιακβάλεη ππφςε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα ζέκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ
.
ελδεηθηηθφ θαηάινγν ζην Παξάξηεκα II

(γ)

παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο, καδί κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ηηο νπνίεο έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ γηα θηλδχλνπο, νη νπνίνη δελ είλαη εχθνια πξνβιεπηνί γηα
.
ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ

(δ)

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηεί ε έθηαζε ησλ
πξνβιεπηψλ θηλδχλσλ γηα ηελ εθηίκεζή ηνπο θαη λα θαζνξηζηνχλ κέηξα
απνθπγήο ή/θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο, δηελεξγεί εηδηθή κειέηε ή/θαη
επηζθφπεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ απηψλ· θαη

(ε)

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο.

Παξάξηεκα ΙΙ.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
5.4.2002
30.4.2004.

(4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηελ έγθξηζε
ζρεδίσλ ή/θαη ππνινγηζκψλ ή/θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ππνζηαηηθψλ, θαηά
ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ην ζρεδηαζκφ θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο, ε νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο εξγαζίαο, ν κειεηεηήο πξέπεη, γηα ηε κειινληηθή ρξήζε ηεο
θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ
ξπζκίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ ηνπ 2002 θαη 2004.

(5) Ο κειεηεηήο ελεκεξψλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.
(6) Ο κειεηεηήο παξέρεη ζηνπο άιινπο αλαδφρνπο, ηνπο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη
εθηέιεζεο θαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε κειέηε θαη ην
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ.
(7) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ν κειεηεηήο νιφθιεξνπ ηνπ
έξγνπ θαη νη άιινη κειεηεηέο ιακβάλνπλ επίζεο ππφςε, θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
ην ζρέδην ή/θαη ην θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ θαηαξηίδνληαη ή αλαπξνζαξκφδνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5.
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(8) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη ν αλάδνρνο δηαζθαιίδεη φηη ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη
πγείαο, δειαδή ηα απαηηνχκελα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα, πεξηιακβαλνκέλσλ
εηδηθψλ κειεηψλ ή ηα απνηειέζκαηα επηζθνπήζεσλ, ησλ εηδηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη άιισλ
δηεπζεηήζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ελζσκαηψλνληαη
ζηε κειέηε, ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνθήξπμεο, ηνπο φξνπο
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβνιαίσλ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
Πξνζφληα θαη θαζήθνληα
ηνπ ζπληνληζηή κειέηεο.

8.-(1)(α)

Ο ζπληνληζηήο κειέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα:
(i)

Πξνζφληα πνπ ηνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο
γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκνπο ηνπ 1990
έσο 2015·

(ii)

επαξθείο γλψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο· θαη

(iii)

επαξθή πείξα ζηε κειέηε ή/θαη επίβιεςε ή/θαη δηαρείξηζε
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ.

224 ηνπ 1990
106(Ι) ηνπ 1992
15(Ι) ηνπ 1993
31(Ι) ηνπ 1993
53(Ι) ηνπ 1993
44(Ι) ηνπ 1996
34(Ι) ηνπ 1997
15(Ι) ηνπ 2002
24(Ι) ηνπ 2002
221(Ι) ηνπ 2002
19(Ι) ηνπ 2003
151(Ι) ηνπ 2003
105(Ι) ηνπ 2006
61(Ι) ηνπ 2009
101(Ι) ηνπ 2012
167(Ι) ηνπ 2013
100(Ι) ηνπ 2014
38(Ι) ηνπ 2015.

(β)

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνππνπαξαγξάθσλ (ii) θαη (iii) ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (α), o Τπνπξγφο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε δηάηαγκα ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηελ πείξα
ζηε κειέηε ή/θαη επίβιεςε ή/θαη δηαρείξηζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ.

(2) Ο ζπληνληζηήο κειέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα θαη πφξνπο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ην
ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
(3)

Ο ζπληνληζηήο κειέηεο(α)

(β)

ζπκβνπιεχεη θαηάιιεια θαη επαξθψο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζρεηηθά
αθφινπζα:
(i)

Σηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία·

(ii)

ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηα
ζέκαηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε
ησλ έξγσλ· θαη

(iii)

ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ ηνπ 2002 θαη 2004,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
ρψξνο εξγαζίαο·

ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη ηελ
ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ,
φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 7·

2428

(γ)

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β),
ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνληαη
ζηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ·

(δ)

ζπιιέγεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη
πγείαο θαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη κεξηκλά γηα ηε δηάζεζή ηνπο
ζηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ·

(ε)

θαηαξηίδεη ή αλαζέηεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 5, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ (4) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ·

(ζη)

κεξηκλά γηα ηελ ελζσκάησζε ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ζηα έγγξαθα
πξνθήξπμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ αλάζεζεο
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζρεδίσλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θξηηεξίσλ
επηινγήο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, κεζφδσλ εξγαζίαο, εξγνιάβσλ θαη
ππεξγνιάβσλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ
πνπ είλαη πξνβιεπηνί ζην ζηάδην ηεο κειέηεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πξφιεςεο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
γξαπηήο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ· θαη

(δ)

θαηαξηίδεη ή/ θαη αλαπξνζαξκφδεη ην θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 5, ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο,
φπνπ απηφ απαηηείηαη θαη κεξηκλά γηα(i)

ηε ζπλεξγαζία ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ, ησλ κειεηεηψλ θαη άιισλ
αλαδφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ηε δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ
πιεξνθνξηψλ·

(ii)

ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ζπληνληζηή
εθηέιεζεο· θαη

(iii)

ηελ πξνψζεζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο.

(4) ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ή/θαη θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο
ή/θαη ηα άιια θαζήθνληα ηνπ ζπληνληζηή κειέηεο αλαηίζεληαη ζε άιια πξφζσπα, εθηφο ησλ
κειεηεηψλ, ηα πξφζσπα απηά πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ
ζπληνληζηή κειέηεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) θαη λα πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, γηα ηα πξφζσπα πνπ δηεμάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε άιινπο
εξγνδφηεο ή ζε άιια απηνεξγνδνηνχκελα πξφζσπα.
Πξνζφληα θαη θαζήθνληα
ηνπ ζπληνληζηή εθηέιεζεο.

9.-(1) Γηα εξγνηάμηα έξγσλ Πξψηεο, Γεπηέξαο θαη Σξίηεο Σάμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ πεξί Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Νφκσλ
ηνπ 2001 έσο 2013, ν ζπληνληζηήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα έρεη(α)

ηα πξνζφληα πνπ ηνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε
Κιάδν ζρεηηθφ κε ηε κειέηε ή /θαη επίβιεςε ή /θαη δηαρείξηζε ή /θαη δηνίθεζε
ή /θαη εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκνπο ηνπ 1990 έσο
2015· θαη

(β)

επαξθείο γλψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπσο απηέο κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ.

(2) Γηα εξγνηάμηα έξγσλ Σέηαξηεο Σάμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί
Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Νφκσλ ηνπ 2001
έσο 2013, ν ζπληνληζηήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη ηνπιάρηζην λα έρεη(α)

δίπισκα ηξηεηνχο κεηαιπθεηαθνχ θχθινπ ζε Κιάδν ηεο Μεραληθήο ή ηζφηηκν
πξνζφλ ζε Κιάδν ζρεηηθφ κε ηε κειέηε ή/θαη επίβιεςε ή/θαη δηαρείξηζε
ή/θαη δηνίθεζε ή/θαη εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ·
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(β)

ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε εξγνηάμην· θαη

(γ)

επαξθείο γλψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπσο απηέο κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ.

(3) Γηα εξγνηάμηα έξγσλ Πέκπηεο Σάμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί
Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Νφκσλ ηνπ 2001
έσο 2013, ν ζπληνληζηήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη ηνπιάρηζην λα έρεη-

(4)

(α)

απνιπηήξην ιπθείνπ ή ηερληθήο ζρνιήο,

(β)

πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε εξγνηάμην θαη

(γ)

επαξθείο γλψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπσο απηέο κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ.

Ο ζπληνληζηήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
(α)

πληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ζ’ φηη
αθνξά(i)

ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ εξγαζηψλ·

(ii)

ηηο ηερληθέο επηινγέο·

(iii)

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ή
θάζεσλ εξγαζίαο, πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά· θαη

(iv)

ηελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ απηψλ
εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο·

(β)

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ν ζπληνληζηήο
εθηέιεζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο κειεηεηέο, ην ζπληνληζηή κειέηεο, ηνπο
επηβιέπνληεο, ηνπο εξγνιάβνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη άιινπο ζπληειεζηέο
ηνπ έξγνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζην εξγνηάμην·

(γ)

ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ κεξηκλψληαο
ψζηε νη εξγνιάβνη θαη νη ππεξγνιάβνη λα(i)

εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα ηηο αξρέο πξφιεςεο πνπ αλαθέξνληαη
.
ζηνλ Καλνληζκφ 11 θαη

(ii)

εθαξκφδνπλ ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5 θαη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηα
νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ
.
εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ

(δ)

αλαπξνζαξκφδεη ή κεξηκλά ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ζρέδην θαη ν
θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (8) ηνπ
Καλνληζκνχ 5, αθνχ πξνεγεζεί δηαβνχιεπζε κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ
.
πνπ ηπρφλ επεξεάδνληαη

(ε)

κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή/θαη ηνπ θάθεινπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην ζπληνληζηή κειέηεο θαη ηνπο άιινπο
.
ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ

(ζη)

νξγαλψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν ζην
εξγνηάμην θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ ακνηβαία ελεκέξσζή ηνπο
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Νφκν φηαλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο
.
εξγνιάβνη θαη ππεξγνιάβνη κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο
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(δ)

(ε)

(ζ)

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ) θαη (ε),
κεξηκλά θαη πξνβαίλεη ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηβιεπφλησλ,
θαζψο θαη φισλ ησλ εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη άιισλ ζπληειεζηψλ ηνπ
έξγνπ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ησλ κέηξσλ
πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη κεηαμχ άιισλ
κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε(i)

ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο έλαξμεο ηνπ έξγνπ κε ηνπο επηβιέπνληεο,
ηνπο εξγνιάβνπο θαη ππεξγνιάβνπο, πνπ αλαιακβάλνπλ
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ακέζσο κεηά ηε
.
ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ θαη

(ii)

ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ησλ θαζνξηζκέλσλ
.
κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ

ηεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ), κεξηκλά ψζηε φια ηα
πξφζσπα πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζην εξγνηάμην λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη εηδηθά γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη, κεηαμχ άιισλ νξγαλψλεη(i)

εηζαγσγηθφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ ηα
.
νπνία εθηεινχλ εξγαζίεο ζην εξγνηάμην θαη

(ii)

ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο

.

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ην κειεηεηή, ην ζπληνληζηή κειέηεο θαη ηνπο
επηβιέπνληεο(i)

θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην ζπληνληζκφ ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη εθαξκνγήο θαη
ειέγρνπ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ,
.
ιακβάλνληαο ππφςε ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη

(ii)

κεξηκλά ή/ θαη πξνβαίλεη ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ζπλαληήζεσλ κε ηνπο επηβιέπνληεο, εξγνιάβνπο, ππεξγνιάβνπο,
απηνεξγνδνηνχκελνπο θαη άιινπο εξγνδφηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην, γηα ζθνπνχο ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ
θαη ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θηλδχλσλ, ηδηαίηεξα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(iiA)

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ,

(iiΒ)

πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε θάζεο θαη εξγαζίαο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ,

(iiΓ)

φηαλ απαηηείηαη ζεκαληηθή αιιαγή ζην εξγνηάμην θαη

(iiΓ)

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζφιε ηε δηάξθεηα
.
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ

(η)

ζπληνλίδεη ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, κεηαμχ άιισλ, πξνβαίλεη ζε
δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εξγνιάβνπο θαη
ππεξγνιάβνπο, θαζψο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο αζθάιεηαο, ηελ επηηξνπή
.
αζθάιεηαο ή/θαη αληηπξφζσπνπο αζθάιεηαο, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη

(ηα)

ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην εξγνηάμην
κφλν ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
.
ηνπ εξγνηαμίνπ ή ζρεηηθή εμνπζία

(ηβ)

ζπληάζζεη ή /θαη κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε θαλφλσλ αζθάιεηαο γηα ην
.
εξγνηάμην θαη
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(ηγ)
Γηαηήξεζε επζπλψλ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ,
κειεηεηή, εξγνιάβνπ θαη
άιισλ εξγνδνηψλ.

ηεξεί ηα αλαγθαία αξρεία θαη ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ.

10.-(1) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν κειεηεηήο ή ν εξγνιάβνο, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 4, αλαζέηεη ζηνπο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο λα
εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 8 θαη 9, δελ απαιιάζζεηαη
απφ ηηο λνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο επζχλεο ηνπ ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία.
(2) H εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ 8 θαη 9 θαη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ δελ απαιιάζζεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην κειεηεηή ή ηνλ εξγνιάβν
ή ηνλ ππεξγνιάβν ή άιιν εξγνδφηε ή απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ή/θαη ηελ επίβιεςε ή/θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ θαη δελ επεξεάδεη ηελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε, φπσο απηή
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ.
(3) Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζε ζρέζε κε ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη
πγείαο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ηνπο αλάδνρνπο θαη άιινπο εξγνδφηεο απφ
ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάιινληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.

Γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ
εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ
θαη άιισλ εξγνδνηψλ.

11.-(1) Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ζε ζρέζε κε
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, νη εξγνιάβνη, νη ππεξγνιάβνη θαη νη άιινη εξγνδφηεο, ζηα
πιαίζηα ησλ επζπλψλ ηνπο θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, εθαξκφδνπλ ηηο
γεληθέο αξρέο πξφιεςεο θαη, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία,
θαζψο θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηδίσο
φζνλ αθνξά (α)

ηε δηαηήξεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε απφ άπνςε
.
ηάμεο, θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο

(β)

ηελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο πξφζβαζεο ζηηο ζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ νδψλ ή δσλψλ γηα κεηαθίλεζε ή θπθινθνξία πξνζψπσλ
.
θαη εμνπιηζκψλ

(γ)

ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ

(δ)

ηελ εθαξκνγή ησλ θαιπηέξσλ, εθφζνλ είλαη εχινγα εθηθηφ, δηεξγαζηψλ θαη
.
κεζφδσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο δηαθπγήο ζθφλεο ζηελ αηκφζθαηξα

(ε)

ηε ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ
πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ, ψζηε λα
δηνξζψλνληαη ή λα απνθεχγνληαη ηα ειαηηψκαηα ή ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ
.
εξγαζία

(ζη)

ηελ νξηνζέηεζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ δσλψλ απνζήθεπζεο θαη
ελαπφζεζεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, εηδηθφηεξα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
.
επηθίλδπλα πιηθά ή επηθίλδπλεο νπζίεο

.

.

(δ)

ηηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ

(ε)

ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε ή ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη
.
ησλ άρξεζησλ πιηθψλ

(ζ)

ηελ αλαπξνζαξκνγή, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην,
.
ηεο πξαγκαηηθήο δηάξθεηαο γηα ηα δηάθνξα είδε ή ζηάδηα εξγαζίαο

(η)

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ απηνεξγνδνηνχκελσλ
.
πξνζψπσλ

(ηα)

ηηο αιιειεπηδξάζεηο, κε επαγγεικαηηθέο ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο
εθκεηάιιεπζεο, ζην ρψξν κέζα ή θνληά ζηνλ νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ην
εξγνηάμην· θαη
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(ηβ)

ηελ απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, κέζσ
θαηάιιειεο πεξίθξαμεο επαξθνχο αληνρήο θαη χςνπο ή κέζσ άιισλ
απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ απνηξνπή εηζφδνπ ζε απηφ πξνζσπηθνχ
ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ή εμνπζία.

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Καλνληζκψλ 9 θαη 10, γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία ζην εξγνηάμην, νη εξγνιάβνη, νη ππεξγνιάβνη θαη άιινη εξγνδφηεο(α)

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, ιακβάλνπλ κέηξα ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ
.
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV

(β)

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπληνληζηέο κειέηεο θαη εθηέιεζεο θαη ιακβάλνπλ
.
ππφςε ηηο ππνδείμεηο ηνπο

(γ)

ζπκκνξθψλνληαη κε-

Παξάξηεκα IV.

.

(i)

ην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο

(ii)

ηνπο θαλφλεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη

(iii)

ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην· θαη

.

(δ)

ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β) θαη (γ) θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
Καλνληζκνχ 9, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνληαη θελά ή
παξαιείςεηο ζην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο, κεξηκλνχλ γηα ηελ έγθαηξε
αλαπξνζαξκνγή ηνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο θαη ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο ηνπ
έξγνπ.

(3)(α)

Ο εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, αλεμάξηεηα εάλ απηφ εθηειείηαη νιηθά ή
θαηά ηκήκαηα ή θαηά δξαζηεξηφηεηα κε ππεξγνιάβνπο, είλαη ζπλππεχζπλνο
κε ηνπο άιινπο ππεξγνιάβνπο ή εξγνδφηεο ή ηα άιια εξγνδνηνχκελα
πξφζσπα θαη ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί φια ηα κέηξα αζθάιεηαο
θαη πγείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2), ηα νπνία
αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν.

(β)

Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ζε πεξίπησζε
πνπ ηθξίσκα ή άιινο εμνπιηζκφο εξγαζίαο έρεη αλεγεξζεί, εγθαηαζηαζεί ή
πξνκεζεπηεί γηα ρξήζε απφ εξγνιάβν, ππεξγνιάβν, άιιν εξγνδφηε ή
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηθξίσκα ή ν εμνπιηζκφο
απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιν εξγνιάβν ή ππεξγνιάβν ή εξγνδφηε, πέξαλ
απηψλ γηα ηνπο νπνίνπο αξρηθά αλεγέξζεθε, εγθαηαζηάζεθε ή πξνκεζεχηεθε-

(γ)

(i)

ν εξγνιάβνο, ν ππεξγνιάβνο ή άιινο εξγνδφηεο, γηα ηνλ νπνίν
αξρηθά αλεγέξζεθε, εγθαηαζηάζεθε ή πξνκεζεχηεθε ην ηθξίσκα ή ν
εμνπιηζκφο, έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη φηη ην ηθξίσκα ή ν
άιινο εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο
.
λνκνζεζίαο

(ii)

ν εξγνιάβνο, ν ππεξγνιάβνο ή άιινο εξγνδφηεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί
ην ηθξίσκα ή ηνλ εμνπιηζκφ απηφ, έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη
φηη ην ηθξίσκα ή ν εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ.

Ο εξγνιάβνο, ν ππεξγνιάβνο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή άιινο εξγνδφηεο ή
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν είλαη ζπλππεχζπλνη θαη ππνρξενχληαη λα
ιακβάλνπλ θαη λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο (1) θαη (2), ηα νπνία αθνξνχλ ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ
αλέιαβαλ, αλεμάξηεηα εάλ απηφ εθηειείηαη νιφθιεξν ή θαηά δξαζηεξηφηεηα
κε ππεξγνιάβνπο.
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Άιιεο ππνρξεψζεηο
απηνεξγνδνηνχκελσλ
πξνζψπσλ.

12. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαθχιαμε ηηο πγείαο ζην εξγνηάμην, θάζε απηνεξγνδνηνχκελν
πξφζσπν(α)

ζπκκνξθψλεηαη, θαη’ αλαινγία, κε ηηο δηαηάμεηο.

(i)

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ

(ii)

ησλ παξαγξάθσλ (1), (2), ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηεο
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 11, ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ
Καλνληζκνχ 13 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
30.11.2001
30.4.2004.

(iii)

ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ
(Υξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ Δξγαζία
Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη 2004·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
14.12.2001.

(iv)

ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξήζε
ζηελ Δξγαζία Δμνπιηζκψλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ
2001·

Παξάξηεκα IV.

Δλεκέξσζε ησλ
πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία.

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
Δμνπιηζκνχ Δξγαζίαο)

(β)

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο·
θαη

(γ)

ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη σο
Δζσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΤΠΠ), ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 15.

13.-(1) ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ 9, νη εξγνδνηνχκελνη ή/θαη νη αληηπξφζσπνη αζθάιεηαο
ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο ή/θαη απφ ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο, γηα φια ηα
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο ζην
εξγνηάμην. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο γηα ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπο
νπνίνπο απηέο αθνξνχλ.
(2) ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηνχκελσλ, ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδεη φηη
φια ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία είλαη ελήκεξα γηα ηα κέζα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ
θαη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηελ πεξίπησζε απηή.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2), νη εξγνιάβνη θαη
ππεξγνιάβνη πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε εξγνδνηνχκελφο ηνπο(α)

ζπκκεηέρεη ζε εηζαγσγηθφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο γηα ηα ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη εηδηθά γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα πνπ
αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηε ζέζε εξγαζίαο ή/θαη ηα
θαζήθνληά ηνπο, ην νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ ή/θαη απφ
ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
.
ζην εξγνηάμην

(β)

ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο θαλφλεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γηα ηνπο ππεχζπλνπο
.
αζθάιεηαο απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ ή/θαη απφ ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο θαη

(γ)

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηε
ζέζε εξγαζίαο ή ηα θαζήθνληά ηνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα
ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ.

(4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3), νη απηνεξγνδνηνχκελνη
ελεκεξψλνληαη απφ ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο ή/θαη ηνλ εξγνιάβν ή/θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα
φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο ζην
εξγνηάμην θαη(α)

ζπκκεηέρνπλ ζε εηζαγσγηθφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο, ην νπνίν
νξγαλψλεηαη απφ ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο ή/θαη ηνλ εξγνιάβν ή/θαη ηνλ
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επηβιέπνληα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ απαηηείηαη ν νξηζκφο ζπληνληζηή
.
εθηέιεζεο, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο

Γηαβνχιεπζε θαη
ζπκκεηνρή ησλ
εξγνδνηνχκελσλ.

(β)

ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θαλφλεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γηα ηνπο ππεχζπλνπο
αζθάιεηαο απφ ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο ή/θαη ηνλ εξγνιάβν ή/θαη ηνλ
επηβιέπνληα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη ν νξηζκφο ζπληνληζηή
εθηέιεζεο· θαη

(γ)

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηε
ζέζε εξγαζίαο ή ηα θαζήθνληά ηνπο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα
ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ.

14.-(1) ηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηνχκελσλ, ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, νη εξγνδφηεο δεηνχλ ηε γλψκε ησλ εξγνδνηνχκελσλ
θαη ησλ αληηπξνζψπσλ αζθάιεηαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, γηα ηα ζέκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 9 θαη ηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ
Καλνληζκνχ 11, πξνβιέπνληαο, θάζε θνξά πνπ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ θηλδχλσλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηνλ θαηάιιειν
ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ή/θαη ησλ αληηπξνζψπσλ αζθάιεηαο ζηηο
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο.
(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζ) ηεο
παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 9 θαη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε
θάζε εξγνηάμην πνπ αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα δέθα (10) ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζηελ
εξγαζία, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη φηη ν αλάδνρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπληνληζηή
εθηέιεζεο, κεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο αζθάιεηαο, ε νπνία
απνηειείηαη απφ (α)

ηνλ ίδην ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη ν
πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαη

(β)

ηνπο αληηπξνζψπνπο αζθάιεηαο ηνπ εξγνιάβνπ θαη θάζε ππεξγνιάβνπ,
νη νπνίνη εθιέγνληαη ή νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί
Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ
ηνπ 2002.

(3) Ο εξγνιάβνο ή/θαη νη ππεξγνιάβνη δχλαηαη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή, αλ ην επηζπκνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή,
νη επηπξφζζεηνη αληηπξφζσπνη αζθάιεηαο νξίδνληαη ή εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002.
(4) Η πην πάλσ ζπληνληζηηθή επηηξνπή αζθάιεηαο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ
ηνπ 2002.
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κηα
θνξά θάζε κήλα.
(6) Οη εξγνιάβνη θαη νη ππεξγνιάβνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή
αζθάιεηαο δελ απαιιάζζνληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάιινληαη απφ ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο επηηξνπέο αζθάιεηαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Γηαρείξηζεο
Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002.
Δζσηεξηθέο Τπεξεζίεο
Πξνζηαζίαο θαη
Πξφιεςεο.

15.-(1) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, θάζε εξγνδφηεο πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, κεξηκλά
ψζηε ηα πξφζσπα πνπ νξίδεη σο Δζσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο
(ΔΤΠΠ) γηα λα αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ
θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο απηέο(α)
(β)

έρνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη πείξα ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
.
εξγαζία ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ζηα εξγνηάμηα
ζπλεξγάδνληαη κε ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο· θαη
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(γ)

ζπκβνπιεχνπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ
απαηηνχκελσλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη
ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζηα ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία.

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, εάλ ν εξγνδφηεο δε δηαζέηεη θαηάιιεινπο
εξγνδνηνχκελνπο γηα λα δηνξίζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), κπνξεί λα
απεπζχλεηαη ζε θαηάιιειεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ή ζε θαηάιιεια εμσηεξηθά πξφζσπα.
(3) Σα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ, πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1)
πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλα ζε ρψξν πξνζηηφ θαη εκθαλή ζην εξγνηάμην ζην νπνίν ηνπο
αλαηίζεληαη θαζήθνληα.
Αξκφδηα Πξφζσπα.

16.-(1) Καλέλα πξφζσπν, ζην νπνίν επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ, δε δηνξίδεη ή / θαη αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο ή ηελ επίβιεςε
ηεο εθηέιεζεο ή ηελ εθηέιεζε έξγνπ ή / θαη ζπκβάιιεηαη κε νπνηνδήπνηε ζπληνληζηή
κειέηεο ή ζπληνληζηή εθηέιεζεο, κειεηεηή, επηβιέπνληα, εξγνιάβν, ππεξγνιάβν,
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν ή άιιν εξγνδφηε, εθηφο αλ δηαζθαιίζεη απφ ην πξφζσπν
πνπ ηνλ νξίδεη / δηνξίδεη, εθφζνλ απηφ είλαη εχινγα εθηθηφ, φηη ην νξηζκέλν / δηνξηζκέλν
πξφζσπν είλαη αξκφδην πξφζσπν.
(2) Καλέλα πξφζσπν, ζην νπνίν επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δελ απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ή ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο
κειέηεο έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπφλεζεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ή
θαηάξηηζεο θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ή ηελ αλάζεζε επίβιεςεο ηεο εθηέιεζεο ή
εθηέιεζεο έξγνπ ή εξγαζίαο, εθηφο αλ είλαη αξκφδην πξφζσπν.
(3) Καλέλα πξφζσπν, ζην νπνίν επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δελ πξνβαίλεη ζε δηεπζεηήζεηο ή αλαζέηεη ζε πξφζσπν ζηελ
εξγαζία λα δηεμάγεη ή λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηεμαγσγή κειέηεο έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο εθπφλεζεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ή θαηάξηηζεο θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ή
δηεμαγσγήο ηεο επίβιεςεο ηεο εθηέιεζεο έξγνπ ή εξγαζίαο, εθηφο αλ ην πξφζσπν απηφ
είλαη αξκφδην πξφζσπν ή έρεη επαξθή εηδηθή εθπαίδεπζε θαη είλαη ππφ ηελ επίβιεςε
αξκφδηνπ πξνζψπνπ.

Άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ
θχξηνπ ηνπ έξγνπ.

17.-(1) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδεη, εθφζνλ απηφ είλαη εχινγα εθηθηφ, φηη θάζε
πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηε κειέηε ή ηκήκα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ή ηηο εξγαζίεο
εθηέιεζεο ή κέξνο ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην
έξγν, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη (α)

πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηελ
αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ
πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία·

(β)

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλή ρξήζε ηνπ έξγνπ σο ρψξνπ εξγαζίαο·

(γ)

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πθηζηάκελν θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπνπ
απηφ εθαξκφδεηαη.

(2) ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ζε έλαλ
εξγνιάβν, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ιακβάλεη, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ηκήκαηνο
ηνπ έξγνπ απφ εξγνιάβν ή ππεξγνιάβν ή απφ άιιν εξγνδφηε ή άιιν απηνεξγνδνηνχκελν
πξφζσπν θαη ηεξεί, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, φια ηα κέηξα
αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ Καλνληζκνχ 11, εθφζνλ
απηά δελ αθνξνχλ ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβαλ θαη εθηεινχλ εξγνιάβνη, ππεξγνιάβνη
ή άιινη εξγνδφηεο ή απηνεξγνδνηνχκελα πξφζσπα.
(3) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ιακβάλεη φια ηα
πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα, ηα νπνία δηαηεξεί αλαιινίσηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δηαθνπήο.
Κχξηνο ηνπ έξγνπ γηα
δίθηπα ππεξεζηψλ.

18. ηηο πεξηπηψζεηο έξγνπ εηδηθψλ δηθηχσλ, φπνπ ην έξγν πεξηιακβάλεη δίθηπα παξνρήο
ππεξεζηψλ, φπσο λεξνχ, αεξίσλ, παξνρήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ή /θαη άιισλ
έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θπξίνπ ηνπ έξγνπ,
νη ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νξίδεηαη έλαο θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα νιφθιεξν ην
έξγν, ν νπνίνο ελεξγεί εθ κέξνπο φισλ ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ.
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Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
5.4.2002.

19. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
(Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα) Καλνληζκνί ηνπ 2002
θαηαξγνχληαη.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
(Καλνληζκφο 2)
1. Δθζθαθέο.
2. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.
3. Καηαζθεπέο.
4. πλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή/θαη άιισλ θαηαζθεπψλ.
5. Γηακφξθσζε ή εμνπιηζκφο.
6. Μεηαηξνπέο θαη Σξνπνπνηήζεηο.
7. Αλαθαηλίζεηο.
8. Δπηζθεπέο.
9. Γηαιχζεηο ή απνζπλαξκνιφγεζε θαηαζθεπψλ.
10. Καηεδαθίζεηο.
11. Έθηαθηε ζπληήξεζε.
12. Σαθηηθή ζπληήξεζε – Δξγαζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ.
13. Απνρεηεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα.
14. Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο εξγνηαμίνπ θαη εξγαζίεο ζεκειίσζεο.
15. Απνκάθξπλζε θαηαζθεπήο ή άρξεζησλ πιηθψλ απφ θαηεδάθηζε, απνμήισζε, δηάιπζε, απνζπλαξκνιφγεζε
θαηαζθεπήο ή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία απνηεινχζαλ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ
(Καλνληζκνί 5 θαη 7)
1.

Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ πξφζσπα ζηελ εξγαζία ζε θηλδχλνπο θαηαπιάθσζεο, βπζίζεσο 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 πξφζσπα ζηελ εξγαζία ζε ρεκηθέο ή βηνινγηθέο νπζίεο νη νπνίεο είηε παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία είηε πεξηιακβάλνπλ λνκηθή
ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ηνπο.

3.

Δξγαζίεο κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ειεγρφκελσλ ή
πεξηνρψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

4.

Δξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ή απνζπλαξκνιφγεζεο βαξέσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ.

5.

Δξγαζίεο θνληά ζε ειεθηξηθνχο αγσγνχο πςειήο ή κέζεο ηάζεο.

6.

Δξγαζίεο ζε κέξε φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ.

7.

Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππφγεηα ρσκαηνπξγηθά έξγα θαη ζήξαγγεο.

8.

Δξγαζίεο θαηαδχζεσλ κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.

9.

Δξγαζίεο κε ζάιακν πεπηεζκέλνπ αέξα.

10.

Δξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

11.

Δξγαζίεο κε ακηαληνχρα πιηθά.

12.

Δξγαζίεο ζε θιεηζηνχο ή πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο.

επηηεξνχκελσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
(Καλνληζκφο 6)
1.

Ηκεξνκελία δηαβίβαζεο: …………..........................

2.

Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ: ....……………

3.

Αξκφδηα Αξρή έθδνζεο πνιενδνκηθήο άδεηαο ή άδεηαο νηθνδνκήο: ......................................……..

4.

Κχξηνο(νη) ηνπ έξγνπ [φλνκα(ηα), δηεχζπλζε(εηο), ηειέθσλα, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε]: ..................................

5.

Δίδνο ηνπ έξγνπ (ζχληνκε πεξηγξαθή): ...................................................

6.

Μειεηεηήο (εο) ηνπ έξγνπ [φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλα, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε]: ...………………………

7.

Δξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ / εξγνιάβνο [φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλα, ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε]:..........................

8.

πληνληζηήο(έο) κειέηεο (εκ. 1) [φλνκα(ηα), δηεχζπλζε(εηο), ηειέθσλα, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε]:...................

9.

πληνληζηήο(έο) εθηέιεζεο (εκ. 2) [φλνκα(ηα), δηεχζπλζε(εηο),ηειέθσλα, ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε]:........................................

10.

Πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην : .............................................

11.

Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ: ................

12.

Πξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζην εξγνηάμην: ............................................

13.

Πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζε εκεξνκίζζηα: ………………………………………………..

14.

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηνεξγνδνηνπκέλσλ ζην εξγνηάμην: .......

15.

ηνηρεία ησλ εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηνεξγνδνηνπκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί [φλνκα(ηα),
δηεχζπλζε(εηο),ηειέθσλα, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν]: .......
ΤΝΖΜΜΔΝΑ
Σα πην θάησ έγγξαθα ππνβάιινληαη καδί κε ην έληππν ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζεο:

1. Τπνγξακκέλε δήισζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ εξγνιάβν ηνπ έξγνπ φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη παξφληεο Καλνληζκνί.
1

2. πκθσλεηηθφ έγγξαθν νξηζκνχ ησλ ζπληνληζηψλ κειέηεο θαη εθηέιεζεο θαη γξαπηή απνδνρή ηνπ δηνξηζκνχ εθ κέξνπο
ηνπο.
3. Τπνγξακκέλε δήισζε απφ ην ζπληνληζηή κειέηεο φηη εθπφλεζε ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ή/θαη αλέζεζε ηελ
εθπφλεζή ηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλάζεζε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ, φπνπ απηφ
εθαξκφδεηαη.
εκείσζε 1: πληνληζηήο κειέηεο: πληνληζηήο(έο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 4 θαη 8.
εκείσζε 2: πληνληζηήο εθηέιεζεο: πληνληζηήο(έο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 4 θαη 9.

1

ηελ πεξίπησζε πνπ νξίδνληαη λνκηθά πξφζσπα σο ζπληνληζηέο, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηε γξαπηή ζπκθσλία ηα θπζηθά πξφζσπα
ζηα νπνία αλαηίζεληαη ηα θαζήθνληα ησλ ζπληνληζηψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ
(Καλνληζκνί 11 θαη 12)
Πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο.
0.1 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 ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν.
0.2 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ν φξνο "ρψξνη" πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα παξαπήγκαηα.
0.3 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, θάζε αλαθνξά ζε εμέδξα ή δάπεδν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη θαη
εμέδξα εξγαζίαο ζηαζεξνχ ή/ θαη θηλεηνχ ή/ θαη θξεκαζηνχ ηθξηψκαηνο.
0.4 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, θάζε αλαθνξά ζην βάξνο πξνζψπνπ, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ
βάξνπο ηνπ πξνζψπνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βάξνπο νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ην νπνίν κεηαθέξεηαη ή
ππνζηεξίδεηαη θαηά ην δεδνκέλν ρξφλν απφ ην πξφζσπν απηφ.

ΜΔΡΟ Α
ΔΛΑΥΗΣΔ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ
ΓΔΝΗΚΑ
1. ηαζεξόηεηα θαη ζηεξεόηεηα.
1.1 Σα πιηθά θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαηαζθεπήο πνπ ζα κπνξνχζε, θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο, λα ζέζεη ζε
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία, πξέπεη λα ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειν θαη αζθαιή
ηξφπν.
1.2 Όια ηα κέζα, ηα ηθξηψκαηα, νη θιίκαθεο θαη άιινο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο θαη φια ηα ηκήκαηα θαη
εμαξηήκαηά ηνπο, πξέπεη λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, απφ θαηάιιεια θαη πγηή πιηθά, επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζθνπφ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, απαιιαγκέλα απφ θάζε εκθαλέο ειάηησκα θαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλα.
1.3 Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ ζεκείνπ 2 (α) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηκήκαηα ή εμαξηήκαηα απφ μχιν, ην μχιν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο
πνηφηεηαο, ζε θαιή θαηάζηαζε, απαιιαγκέλν εληειψο απφ ην θινηφ θαη λα κελ είλαη επηθαιπκκέλν κε
νπζίεο πνπ απνθξχπηνπλ ηπρφλ ειαηηψκαηα·
(β) ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα θαη εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο πνηφηεηαο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε,
απαιιαγκέλα απφ δηάβξσζε ή άιιν εκθαλέο ειάηησκα.
1.4 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ, ηκεκάησλ ή εμαξηεκάησλ.
1.5 Όια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη, ψζηε λα παξακέλνπλ θαηάιιεια θαη επαξθνχο αληνρήο γηα ην
ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
1.6 Όια ηα πιηθά, ηα κέζα, ηα ηθξηψκαηα, νη θιίκαθεο θαη άιινο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν ρψξν.
1.7 Αθαηάιιεια ή θζαξκέλα πιηθά, ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα ησλ ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηoχληαη, πξέπεη λα απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηα θαηάιιεια πιηθά, ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα θαη λα
απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
2. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο.
2.1(α) Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο παξνρήο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
θαηαζθεπάδνληαη, εθφζνλ είλαη εχινγα εθηθηφ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.
2.1(β) Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, νχησο ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν
ππξθαγηάο ή έθξεμεο θαη λα παξέρνπλ ζηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία 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, πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε ην είδνο θαη ε ηζρχο ηεο δηαλεκφκελεο ελέξγεηαο, ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο.
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2.3 Όια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ κέζσ ξεπκαηνδνηψλ 13Α θνξεηέο ή θηλεηέο ζπζθεπέο ή θαη
εμνπιηζκφ εξγαζίαο πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο δηαξξνήο (Residual Current Devices R.C.D.s)
ςειήο επαηζζεζίαο, ηνπιάρηζηνλ 30mA ή θαη κηθξφηεξεο, αλάινγα κε ηηο ηδηάδνπζεο πεξηζηάζεηο ή λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
εθνδηάδνληαη κε άιιεο θαηάιιειεο ζπζθεπέο γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία.
3. Οδνί θαη έμνδνη θηλδύλνπ.
3.1 Οη νδνί θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο θαη λα νδεγνχλ, κε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηξφπν, ζε
δψλε αζθαιείαο.
3.2 ε πεξίπησζε θηλδχλνπ, φιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθθελψλνληαη γξήγνξα θαη ππφ ζπλζήθεο
κέγηζηεο αζθάιεηαο γηα ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία.
3.3 Οη απνζήθεο κε εχθιεθηα πιηθά δελ πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα κέζα δηαθπγήο απφ
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο.
3.4 Ο αξηζκφο, ε θαηαλνκή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νδψλ 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 πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα
βξίζθνληαη εθεί.
3.5 Οη εηδηθέο νδνί θαη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα
2
ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2000 θαη 2015. Η ζήκαλζε πξέπεη λα έρεη ηελ
απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηίζεηαη επί θαηάιιεισλ θαη εκθαλψλ ζεκείσλ.
3.6 Οη ζχξεο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα θιεηδψλνληαη. Οη νδνί θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ, φπσο θαη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο
θαη νη ζχξεο πξφζβαζεο ζε απηνχο, δελ πξέπεη λα θξάζζνληαη απφ αληηθείκελα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
αλεκπφδηζηα αλά πάζα ζηηγκή.
3.7 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θσηηζκνχ, νη νδνί θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πνπ ρξεηάδνληαη θσηηζκφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ
εθεδξηθφ θσηηζκφ επαξθνχο έληαζεο, ηνπιάρηζηνλ 20 Lux.
3.8 Οη ζχξεο θηλδχλνπ πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα ζπληεξνχληαη θαηάιιεια.
3.9 Οη ζχξεο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο ή ζηεξεσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηηο αλνίμεη,
εχθνια θαη ακέζσο, απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, θάζε πξφζσπν πνπ ηπρφλ ρξεηαζηεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζε
πεξίπησζε αλάγθεο.
3.10 Οη ζπξφκελεο θαη νη πεξηζηξεθφκελεο ζχξεο πνπ πξννξίδνληαη εηδηθά γηα ζχξεο θηλδχλνπ απαγνξεχνληαη.
3.11 Οη θπθιηθέο ή ειηθνεηδείο θιίκαθεο πνπ απνηεινχλ ηηο απνθιεηζηηθέο δηαδξνκέο δηαθπγήο απαγνξεχνληαη.
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
πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εθεί, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ππξνζβεζηηθψλ
κέζσλ θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ.
4.2 Σα ππξνζβεζηηθά κέζα, νη αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα
ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.
4.3 Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη αζθήζεηο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, ησλ αληρλεπηψλ ππξθαγηάο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ θαηά ηε
ρξήζε ηνπο.
4.4 Ο κε απηφκαηνο εμνπιηζκφο θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο πξέπεη λα είλαη εππξφζηηνο θαη εχρξεζηνο θαη νπνηνδήπνηε
πξφζσπν ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν. Πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκαίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνχο ηνπ
2000 θαη 2015. Η ζήκαλζε πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηίζεηαη επί θαηάιιεισλ θαη εκθαλψλ ζεκείσλ.
5. Αεξηζκόο
5.1 Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηελ νπνία θαηαβάιινπλ ηα πξφζσπα
ζηελ εξγαζία, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαζαξνχ αέξα ζε επαξθείο πνζφηεηεο.

2

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 21.7.2000, 13.2.2015.
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5.2 Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ, πξέπεη λα ηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, λα κελ εθζέηεη ηα
πξφζσπα ζηελ εξγαζία ζε ξεχκαηα αέξνο πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία θαη λα ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ ζα
πξνεηδνπνηεί ζε ελδερφκελε πεξίπησζε βιάβεο, εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ
εξγαζία.
6. Έθζεζε ζε εηδηθνύο θηλδύλνπο
6.1(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Πξνζηαζία απφ ην Θφξπβν)
3
Καλνληζκψλ ηνπ 2006, ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία ηνπο.
6.1(β) Σα πξφζσπα ζηελ εξγαζία δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε εμσηεξηθέο βιαβεξέο επηδξάζεηο, φπσο αέξηα, αηκνί θαη
ζθφλεο.
6.2 Δάλ ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία είλαη ππνρξεσκέλα λα εηζέξρνληαη ζε δψλεο, φπνπ ν αέξαο ελδέρεηαη λα πεξηέρεη
ηνμηθέο ή βιαβεξέο νπζίεο, λα έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν ή λα είλαη εχθιεθηνο, ν αέξαο εληφο ησλ δσλψλ
απηψλ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη πξέπεη λα (α) ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θάζε θηλδχλνπ,
(β) εθαξκφδεηαη ζχζηεκα γξαπηήο άδεηαο εξγαζίαο, πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη
(γ) παξαθνινπζείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο κε ηαθηηθέο κεηξήζεηο.
6.3 Σα πξφζσπα ζηελ εξγαζία δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε αηκφζθαηξα θιεηζηνχ ή
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 17 ηνπ Σκήκαηνο II ηνπ Μέξνπο
Β ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
6.4 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Υεκηθνί Παξάγνληεο) Καλνληζκψλ ηνπ
4
2001 έσο 2015, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ αλαζπκηάζεηο ή ζθφλε πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ πξέπεη (α) λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ζπιινγήο ησλ αλαζπκηάζεσλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ην
ρψξν εξγαζίαο,
(β) λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη λα εθαξκφδνληαη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα
θαηαζηνιήο ηεο ζθφλεο ή ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζήο ηεο απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη
(γ) λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί
Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξήζε ζηελ Δξγαζία Δμνπιηζκνχ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο)
Καλνληζκψλ ηνπ 2001.
6.5 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 6.1(β), θαηά ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ
θαηεδάθηζεο ή απνμήισζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ζθφλεο.
7. Θεξκνθξαζία
7.1 Η ζεξκνθξαζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηά ην
ρξφλν εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιινπλ ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία.
7.2 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηε Θεξκηθή
5
Καηαπφλεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ) Γηαηάγκαηνο ηνπ 2014 (α) ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ εθηειείηαη ζπλερήο εξγαζία πξέπεη (i)
ε δηνξζσκέλε ελεξγφο ζεξκνθξαζία λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα αζθαινχο εθζέζεσο
ζε ζεξκφηεηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο·
(ii)
λα ιακβάλνληαη κέηξα, φζν απηφ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο
δηνξζσκέλεο ελεξγνχ ζεξκνθξαζίαο εληφο ησλ νξίσλ αλέζεσο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο·
(iii)
αλ ε δηνξζσκέλε ελεξγφο ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα αζθαινχο εθζέζεσο ζε
ζεξκφηεηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ή αλ
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο πξνέξρεηαη απφ αθηηλνβνινχζεο πεγέο ζεξκφηεηαο, λα
ιακβάλνληαη φια ηα πξαθηηθψο εθηθηά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία
είηε κε ηε ρξήζε παξαπεηάζκαηνο απφ ππξάληνρν πιηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ πεγψλ
αθηηλνβνιίαο ηεο ζεξκφηεηαο είηε κε ηε δηαηήξεζε επαξθνχο ηαρχηεηαο αέξα πεξηκεηξηθά είηε
κε ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απνηειεζκαηηθήο κεζφδνπ·
(iv)
ηα ζπζηήκαηα ή νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε
ηθαλνπνηεηηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, λα ειέγρνληαη, λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ζπληεξνχληαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ηε δηαθπγή κέζα ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο
νπνησλδήπνηε νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ ηέηνηαο θχζεο ή ζπγθέληξσζεο πνπ πηζαλφ λα
θαζίζηαληαη βιαβεξέο ή ελνριεηηθέο γηα ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία·
3

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 28.7.2006.
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(β)

ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο πξέπεη (i)
λα εθαξκφδνληαη ηα φξηα ή ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο·
(ii)
λα ιακβάλνληαη κέηξα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ηελ ελαιιαγή
ηεο εξγαζίαο, ηα ζπρλά δηαιείκκαηα, ηελ παξνρή δξνζεξνχ πφζηκνπ λεξνχ, ηελ ηνπνζέηεζε
αληηειηαθψλ ζηεγάζηξσλ ή λα εθαξκφδνληαη θαη άιια κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ
ηεο έθζεζεο ζε ζεξκηθφ θνξηίν, θαζφζνλ απηφ είλαη εχινγα εθηθηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
εθαξκνζκέλεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ ηα
πξφζσπα ζηελ εξγαζία.

8. Φπζηθόο θαη Σερλεηόο 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. Δπίζεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηέο πεγέο θσηηζκνχ κε πξνζηαζία θαηά ησλ θξαδαζκψλ, εθφζνλ
είλαη απαξαίηεην. 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 πξνβιεπφκελνπ θσηηζκνχ λα κελ δεκηνπξγεί θίλδπλν αηπρήκαηνο.
8.3 Οη ρψξνη, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη νδνί θπθινθνξίαο, ζηνπο νπνίνπο ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία είλαη ηδηαίηεξα
εθηεζεηκέλα ζε θηλδχλνπο ιφγσ βιάβεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θσηηζκφ αζθαιείαο
(εθεδξηθφ θσηηζκφ) επαξθνχο έληαζεο, ηνπιάρηζηνλ 20 Lux.
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, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ
2000 θαη 2015.
9.4 Αθξηβψο δίπια απφ ηηο πχιεο πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ πξνζπέιαζε νρεκάησλ, πξέπεη λα ππάξρνπλ,
εθφζνλ ε δηάβαζε γηα ηνπο πεδνχο δελ είλαη αζθαιήο, ζχξεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, επθξηλψο επηζεκαζκέλεο θαη
κνλίκσο ειεχζεξεο.
9.5 Οη κεραληθέο ζχξεο θαη πχιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θίλδπλν αηπρήκαηνο γηα ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία.
Πξέπεη λα έρνπλ κεραληζκνχο αθηλεηνπνίεζεο, ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, 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 – Αζθαιείο ρώξνη εξγαζίαο θαη κέζα πξόζβαζεο
10.1 Οη νδνί θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα θιηκαθνζηάζηα, νη ζηαζεξέο θιίκαθεο, νη απνβάζξεο θαη νη
ξάκπεο θφξησζεο, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, ηνπνζεηνχληαη, δηεπζεηνχληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια, κε πιήξε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ρσξίο ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία
πνπ απαζρνινχληαη θνληά ζε απηέο ηηο νδνχο θπθινθνξίαο λα δηαηξέρνπλ νπνηνλδήπνηε θίλδπλν.
10.2 Ο ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ νδψλ θπθινθνξίαο πξνζψπσλ ή/θαη πιηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ
φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θνξηψζεηο θαη εθθνξηψζεηο, πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη
ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ ησλ ελ ιφγσ νδψλ θπθινθνξίαο δηέξρνληαη κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα
πξνβιέπεηαη επαξθήο απφζηαζε αζθάιεηαο 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.
10.4 Δθφζνλ ζην εξγνηάμην ππάξρνπλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, νη δψλεο απηέο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε
ζπζηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία, ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηθίλδπλεο
δψλεο. Οη επηθίλδπλεο δψλεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο.
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10.5 Πξέπεη λα δηαηεξείηαη επαξθήο, θαζαξφο θαη ρσξίο εκπφδηα ρψξνο γχξσ απφ θάζε κεράλεκα φηαλ ηνχην βξίζθεηαη
ζε ιεηηνπξγία ή φηαλ εθηειείηαη πάλσ ζ' απηφ ή γχξσ απφ απηφ νπνηαδήπνηε εξγαζία, ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη ρσξίο
θίλδπλν.
10.6 Όια ηα θηίξηα, δάπεδα, ζθαιηά, ζθάιεο, πεξάζκαηα θαη δηάδξνκνη πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, απφ πιηθά
ηα νπνία δελ αλαδίδνπλ αλαζπκηάζεηο θαη πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαηάιιεια. Δπηπιένλ, ηα δάπεδα, ζθαιηά, ζθάιεο,
πεξάζκαηα θαη δηάδξνκνη πξέπεη λα ηεξνχληαη ειεχζεξα απφ νπνηαδήπνηε εκπφδηα θαη απφ νπνηεζδήπνηε νπζίεο ή πιηθά
πνπ ηα θαζηζηνχλ νιηζζεξά.
10.7 ε ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απνζεθεχνληαη ή παξάγνληαη ή αλαδίδνληαη εχθιεθηεο ή νμεηδσηηθέο
νπζίεο ή παξάγεηαη ή αλαδίδεηαη ζθφλε κε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε ηέηνηα ζπγθέληξσζε πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιεί
έθξεμε ή αλάθιεμε, φιν ην θηήξην, ηα ζθαιηά, νη ζθάιεο, ηα πεξάζκαηα θαη νη δηάδξνκνη πξέπεη λα είλαη ππξάληνρεο
θαηαζθεπήο.
10.8 Οη εχθιεθηεο νπζίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιειεο απνζήθεο ππξάληνρεο θαηαζθεπήο, εθηφο νπνηνπδήπνηε
ππνζηαηηθνχ ζην νπνίν ππάξρνπλ πξφζσπα.
10.9 Κάζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή ζθάια θηηξίνπ πξέπεη λα δηαζέηεη δχν ρεηξνιηζζήξεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπληεξνχλ
θαηάιιεια.
10.10 Οπνηαδήπνηε αλνηθηή πιεπξά ζθάιαο πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ζηεξενχ θαη
θαηάιιεινπ θηγθιηδψκαηνο, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,10 κέηξα απφ θάζε ζθαιί ή κε άιια απνηειεζκαηηθά κέηξα.
11. Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θόξησζεο
11.1 Οη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ.
11.2 Οη απνβάζξεο θφξησζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία ηνπιάρηζηνλ έμνδν.
11.3 Οη ξάκπεο θφξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία θαηά ηεο πηψζεο.
12. Υώξνο γηα ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο
Η επηθάλεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα δηαζέηεη επαξθή ειεπζεξία
θηλήζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε παξφληα απαξαίηεην εμνπιηζκφ ή πιηθφ.
13. Πξώηεο Βνήζεηεο
13.1 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Πξψηεο Βνήζεηεο) Καλνληζκψλ ηνπ
6
2009, γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ (α) ζε εξγνηάμην φπνπ απαζρνινχληαη κέρξη 10 πξφζσπα ζηελ εξγαζία, πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θηβψηηα
πξψησλ βνεζεηψλ επαξθή ζε αξηζκφ θαη ζε θαηάιιειε ζέζε θνληά ή εχθνια πξνζηηά ζην ρψξν φπνπ
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο·
(β) ζε εξγνηάμην φπνπ απαζρνινχληαη ή αλακέλεηαη λα απαζρνιεζνχλ πέξαλ ησλ 100 πξνζψπσλ, πξέπεη λα
ππάξρεη (i)
δηαζέζηκν ζην εξγνηάμην ή ζε ρψξν πξνζηηφ ζην εξγνηάμην θαηάιιειν αζζελνθφξν φρεκα
εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειν θνξείν, εθηφο φπνπ είλαη εχινγα εθηθηή ε εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ
αζζελνθφξνπ νρήκαηνο κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο απφ λνζνθνκείν ή άιιν ηαηξηθφ
θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζε ρψξν πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ· θαη
(ii)
θαηάιιεινο ρψξνο πξψησλ βνεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξί
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Πξψηεο Βνήζεηεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2009.
13.2 Ο ρψξνο θαη ηα πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Διάρηζησλ
Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνχο ηνπ 2000 θαη 2015.
13.3 Η δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη
επθξηλψο.
14. Απνδπηήξηα θαη εξκάξηα γηα ηα ξνύρα
14.1 ηε δηάζεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ 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.
14.2 Σα απνδπηήξηα πξέπεη λα είλαη εππξφζηηα, λα έρνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε θαζίζκαηα.
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14.3 Σα απνδπηήξηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο λα επηηξέπεη ζε θάζε
εξγνδνηνχκελν λα ζηεγλψλεη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, ηα ξνχρα εξγαζίαο ηνπ, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα θαη
αληηθείκελα θαη αηνκηθά εξκάξηα, ρσξεηηθφηεηαο ελφο ηνπιάρηζην ηεηάξηνπ ηνπ θπβηθνχ κέηξνπ θαη επαξθψο αεξηδφκελα,
ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ζε θάζε εξγνδνηνχκελν λα θιεηδψλεη ηα ξνχρα εξγαζίαο ηνπ, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ
ξνχρα θαη αληηθείκελα.
14.4 Δάλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ην απαηηνχλ, φπσο επηθίλδπλεο νπζίεο, πγξαζία, ξχπνη, ηα ξνχρα εξγαζίαο πξέπεη λα
κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη μερσξηζηά απφ ηελ πνιηηηθή πεξηβνιή θαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα.
14.5 ηε δηάζεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη μερσξηζηά απνδπηήξηα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
14.6 Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη απνδπηήξηα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 14.1, θάζε εξγνδνηνχκελνο πξέπεη λα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ, έλα ρψξν επαξθή θαη θαηάιιειν πνπ λα θιεηδψλεη, γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ ξνχρσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπ αληηθεηκέλσλ.
15. Υώξνη δηεπθνιύλζεσλ θαζαξηζκνύ
15.1 Δθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο εξγαζίαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη εξγνδνηνχκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο ηα θαηάιιεια ληνπο ζε επαξθή αξηζκφ.
15.2 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηέο αίζνπζεο ληνπο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
15.3 Οη αίζνπζεο ληνπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ ν θάζε εξγνδνηνχκελνο λα κπνξεί λα ηηο
ρξεζηκνπνηεί άλεηα θαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Σα ληνπο πξέπεη λα έρνπλ δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν
λεξφ.
15.4 Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ληπηήξσλ κε ηξερνχκελν λεξφ (θξχν θαη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην,
δεζηφ) θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα απνδπηήξηα.
15.5 Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ληπηήξσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
ηαπηφρξνλα θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
15.6 ην ρψξν δηεπθνιχλζεσλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζαπνχλη ή άιιν απνξξππαληηθφ πιηθφ
θαζαξηζκνχ.
15.7 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηνί ληπηήξεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
15.8 Δάλ νη αίζνπζεο ληνπο ή ληπηήξσλ θαη ηα απνδπηήξηα είλαη ρσξηζηά, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε επθνιία κεηαμχ
ηνπο.
15.9 Δάλ ν ρψξνο ησλ δηεπθνιχλζεσλ θαζαξηζκνχ είλαη θιεηζηφο, πξέπεη λα εμαεξίδεηαη κε 5 ηνπιάρηζηνλ αιιαγέο αέξα
αλά ψξα, λα θσηίδεηαη επαξθψο (ηνπιάρηζην 100 Lux), λα ζπληεξείηαη θαλνληθά θαη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά
ηελ εκέξα.
15.10 ην ρψξν δηεπθνιχλζεσλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα θαηάιιεια κέζα μεξάλζεσο φπσο
πξνζφςηα θαη αηνκηθά ρεηξφκαθηξα κηαο ρξήζεο ή άιια θαηάιιεια κέζα ζηεγλψκαηνο ή ζπζθεπέο ζηεγλψκαηνο ησλ
ρεξηψλ κε ζεξκφ αέξα (κία αλά 4 ή ιηγφηεξα πξφζσπα πνπ δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ηαπηφρξνλα).
15.11 ην ρψξν δηεπθνιχλζεσλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά δνρεία γηα ηελ απφξξηςε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ
ρεηξφκαθηξσλ.
16. Υώξνη πγεηνλνκηθώλ δηεπθνιύλζεσλ
16.1 Οη εξγνδνηνχκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνζηηνχο θαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, μερσξηζηνχο
ρψξνπο εθνδηαζκέλνπο κε επαξθή αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ θαη νπξεηεξίσλ.
16.2 Ο ειάρηζηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ θαη νπξεηεξίσλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
16.3 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρσξηζηά απνρσξεηήξηα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, κε θαηάιιειε ζήκαλζε.
16.4 Κάζε ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε ρσξηζηφ ζαιακίζθν απνρσξεηεξίσλ κέζα ζην ρψξν ησλ
πγεηνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ.
16.5 Οη ιεθάλεο απνρσξεηεξίσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πιχζε ηνπ
φινπ ζπζηήκαηνο θαη θαηάιιειε απνρέηεπζε ή λα δηαζέηνπλ άιια ηζνδχλακα ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ, φπσο ζπζηήκαηα
ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ.
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16.6 Κάζε ζαιακίζθνο απνρσξεηεξίνπ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ζηελ νξνθή.
16.7 Μέζα ζηνλ ρψξν ησλ πγεηνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηεπθνιχλζεηο θαζαξηζκνχ (ληπηήξεο),
εθηφο εάλ νη δηεπθνιχλζεηο απηέο επξίζθνληαη ζε δσκάηην ή ζε ρψξν άκεζα παξαθείκελν ηνπ ρψξνπ απηνχ.
16.8 Κάζε ζαιακίζθνο απνρσξεηεξίνπ πξέπεη λα έρεη(α) ηδηαίηεξε ζχξα, ψζηε ν ρψξνο ηνπ ζαιακίζθνπ λα κελ είλαη νξαηφο απέμσ· απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ζηε
ζχξα ηνπνζεηείηαη δηάηαμε καλδάισζεο, φπσο ζχξηεο ή θιεηδαξηά, θαη
(β) επαξθή πνζφηεηα ραξηηνχ πγείαο.
16.9 Κάζε ρψξνο πγεηνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξέπεη λα έρεη:
(α) δάπεδα θαη ηνίρνπο απφ αδηαπφηηζηα πιηθά κε επηθάλεηα ηέηνηα ψζηε λα θαζαξίδεηαη εχθνια,
(β) απνρέηεπζε δαπέδνπ κε πδξνπαγίδα γηα δηεπθφιπλζε ηνπ θαζαξηζκνχ,
(γ) ζχξα εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα απηφκαηεο επαλαθνξάο, ε νπνία θιείλεη απηφκαηα κε εηδηθφ κεραληζκφ,
(δ) παξάζπξα ή αλνίγκαηα πνπ λα αλνίγνπλ απεπζείαο πξνο ην χπαηζξν θαη επαξθή εμαεξηζκφ ηνπιάρηζηνλ
πέληε ελαιιαγψλ αέξα ηελ ψξα· ζε πεξίπησζε πνπ είλαη πξαθηηθψο αδχλαην λα ππάξρνπλ παξάζπξα ή
αλνίγκαηα, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ν ίδηνο αξηζκφο ελαιιαγψλ αέξα κε ηερλεηφ εμαεξηζκφ,
(ε) θσηηζκφ έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 100 lux θαη
(ζη) δνρείν γηα ηα άρξεζηα πιηθά.
16.10 Ο ρψξνο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εκέξα.
17. Υώξνη αλάπαπζεο, θαηαιύκαηα, αίζνπζα ιήςεο γεπκάησλ
17.1 Σα πξφζσπα ζηελ εξγαζία πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εππξφζηηνπο, επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο, σο
αθνινχζσο:
(α) Υψξνπο αλάπαπζεο ή/θαη θαηαιχκαηα (πξνζηαηεπηηθά ππφζηεγα) ή άιινπο ρψξνπο γηα ρξήζε, ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο ιφγσ θαθνθαηξίαο, πςεινχ ζεξκηθνχ θφξηνπ ή άιισλ δπζκελψλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ ή εθφζνλ ε αζθάιεηα ή ε πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ην επηβάιιεη, θπξίσο ζε ζπλάξηεζε
κε ην είδνο ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή εθφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ
απαζρνινχληαη ζην εξγνηάμην ππεξβαίλεη ηνπο 10 ή ιφγσ απφζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ·
(β) ρψξνπο ιήςεο γεπκάησλ πνπ λα δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα ηε ζέξκαλζε, ην λεξφ θαη ελδερνκέλσο
επθνιίεο γηα λα παξαζθεπάδνληαη γεχκαηα θάησ απφ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίνη (i)
λα έρνπλ εκβαδφλ δαπέδνπ ηνπιάρηζην 18 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ αλά 20 πξφζσπα ή ιηγφηεξα
πνπ δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ηαπηφρξνλα·
(ii)
λα έρνπλ ιείν δάπεδν θαη ηνίρνπο κε ιείεο επηθάλεηεο·
(iii)
λα εμαεξίδνληαη κε 5 ηνπιάρηζηνλ αιιαγέο αέξα αλά ψξα·
(iv)
λα έρνπλ θσηηζκφ έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 100 LUX·
(v)
λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά θαη λα θαζαξίδνληαη κία ηνπιάρηζην θνξά αλά εξγάζηκε εκέξα·
(vi)
λα έρνπλ ηξαπέδηα ηέηνηνπ κεγέζνπο, ψζηε λα παξέρεηαη εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 1/4 ηνπ
ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ γηα θάζε πξφζσπν· θαη
(vii)
λα έρνπλ θαζίζκαηα κε ξάρε, παξέρνληαο ρψξν πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1/2 ηεηξαγσληθνχ
κέηξνπ γηα θάζε θαζήκελν πξφζσπν.
17.2 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 πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία πνπ δηαθφπηνπλ ηαπηφρξνλα
ηελ εξγαζία ηνπο.
17.3 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 17.1, σο ρψξνη αλάπαπζεο ή/θαη θαηαιχκαηα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ρψξνη ιήςεο γεπκάησλ.
17.4 ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο ή/θαη ζηα θαηαιχκαηα ή/θαη ζηνπο ρψξνπο ιήςεο γεπκάησλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κε θαπληζηψλ απφ ηελ φριεζε ηνπ θαπλνχ.
17.5 ηελ πεξίπησζε ησλ κφληκσλ θαηαιπκάησλ θαη εθφζνλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έθηαθηεο κφλν πεξηζηάζεηο, απηά
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο ρψξνπο πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφ εμνπιηζκφ, εληεπθηήξην θαη αλαπαπηήξην. Πξέπεη
επίζεο λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θξεβάηηα, εξκάξηα, ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα κε ξάρε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη, ελδερνκέλσο, ζηελ παξνπζία εξγνδνηνπκέλσλ θαη ησλ δχν θχισλ.
17.6 Οη ρψξνη αλάπαπζεο θαη ηα θαηαιχκαηα δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ ή
κεραλεκάησλ ή άιινπ εμνπιηζκνχ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε εθηφο απφ ηελ αλάπαπζε, ηελ πξνζηαζία απφ ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε ιήςε γεπκάησλ.
18. Έγθπεο θαη ζειάδνπζεο κεηέξεο
Οη έγθπεο θαη νη ζειάδνπζεο κεηέξεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθιίλνληαη πξνο αλάπαπζε ζε θαηάιιειεο
ζπλζήθεο.
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19. Πξόζσπα ζηελ εξγαζία κε εηδηθέο αλάγθεο
Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαξξπζκηζκέλνη, έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο
ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία κε εηδηθέο αλάγθεο. Η δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη, ηδίσο, γηα ηηο ζχξεο, ηηο νδνχο
επηθνηλσλίαο, ηα θιηκαθνζηάζηα, ηα ληνπο, ηνπο ληπηήξεο, ηα απνρσξεηήξηα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή
απαζρνινχληαη άκεζα πξφζσπα ζηελ εξγαζία κε εηδηθέο αλάγθεο.
20. Πεξίθξαμε Δξγνηαμίνπ – Δίζνδνο θαη Έμνδνο ζην Δξγνηάμην
20.1 Ο πεξηβάιισλ ρψξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρνπλ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε
ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο, ψζηε (α) λα είλαη επθξηλψο νξαηνί θαη αλαγλσξίζηκνη θαη, φπνπ απαηηείηαη, λα ηνπνζεηείηαη ηθαλνπνηεηηθφο πξνζσξηλφο
θσηηζκφο,
(β) λα απνηξέπεηαη ή εκπνδίδεηαη ε ζειεκαηηθή ή αζέιεηε είζνδνο ζην εξγνηάμην πξνζψπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ
εξγαζία, ηε ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ ή ηελ εμνπζία λα εηζέιζνπλ ζην εξγνηάμην, θαη
(γ) λα απνκνλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ν ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο
πιηθψλ θαη αρξήζησλ, θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.
20.2 Η πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθφ χςνο, ηνπιάρηζηνλ 1.80 m, εθηφο αλ ηεθκεξηψλεηαη κε
βάζε ηε γξαπηή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, πνπ εηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνχο ηνπ 2002, φηη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ, ηε ζέζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ
κηθξφηεξν χςνο πεξίθξαμεο, είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη επαξθέο γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 20.1.
20.3 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ αζθαιή θαη ρσξίο θηλδχλνπο, είζνδν θαη έμνδν πξνζψπσλ, νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ ζην εξγνηάμην ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ ηξνραία θπθινθνξία, θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή
θαη ρσξίο θηλδχλνπο δηαθίλεζε ησλ πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ.
20.4 Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 20.1 θαη 20.2, ζηηο πεξηπηψζεηο εξγνηαμίσλ ζε νδηθέο αξηεξίεο πνπ είλαη
αλνηρηέο ζηελ θπθινθνξία, πξέπεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία ή/θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, λα ηνπνζεηνχληαη
θαηάιιεια θαη επαξθή ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο, φπσο ζηεζαία αζθαιείαο ή άιια ηζνδχλακα κέηξα κε αλάινγε ξχζκηζε
ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ γηα ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ.
21. Πόζηκν λεξό
21.1 ηε δηάζεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηίζεληαη επαξθείο θαη θαηάιιειεο πνζφηεηεο πφζηκνπ,
δξνζεξνχ λεξνχ θαη, ελδερνκέλσο, έλα άιιν θαηάιιειν κε αιθννινχρν πνηφ ζε επαξθή πνζφηεηα, ηφζν ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, φζν θαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.
21.2 ην ζεκείν παξνρήο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πξέπεη λα ππάξρεη επθξηλήο ζήκαλζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη, εθφζνλ
είλαη απαξαίηεην, θαη ζε άιιε γιψζζα πνπ είλαη θαηαλνεηή απφ ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία, κε ηε θξάζε «πφζηκν λεξφ».
22. Σήξεζε αξρείσλ
Πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή φηαλ
απηά δεηεζνχλ, ηα αθφινπζα:
(α) Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο καδί κε ηηο γξαπηέο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ ησλ ζπληνληζηψλ, νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο γεξαλψλ, κεραλεκάησλ θαη
άιινπ εμνπιηζκνχ, άιιεο εθζέζεηο ή/θαη άιια έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ην Νφκν θαη ηνπο παξφληεο
Καλνληζκνχο,
(β) ην βηβιίν εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ
7
Νφκνπ θαη
(γ) πηζηφ αληίγξαθν ηεο εθδνζείζαο άδεηαο νηθνδνκήο, ησλ φξσλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ.
23. Απνζήθεπζε Τιηθώλ - Άρξεζηα πιηθά
23.1 Σα πιηθά θαη ηα άρξεζηα πιηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζσξνχο ή/θαη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεινπο
ρψξνπο, ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε εξγαζία θαη ε δηαθίλεζε πξνζψπσλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ.

7

Κεθ. 96. 14 ηνπ 1959, 67 ηνπ 1963, 6 ηνπ 1964, 65 ηνπ 1964, 12 ηνπ 1969, 38 ηνπ 1969, 13 ηνπ 1974, 28 ηνπ 1974, 24 ηνπ 1978, 25
ηνπ 1979, 80 ηνπ 1982, 15 ηνπ 1983, 9 ηνπ 1986, 115 ηνπ 1986, 199 ηνπ 1986, 53 ηνπ 1987, 87 ηνπ 1987, 316 ηνπ 1987, 108 ηνπ 1988,
243 ηνπ 1988, 122 ηνπ 1990, 97(Ι) ηνπ 1992, 45(Ι) ηνπ 1994, 14(Ι) ηνπ 1996, 52(Ι) ηνπ 1996, 37(Ι) ηνπ 1997, 72(Ι) ηνπ 1997, 71(Ι) ηνπ
1998, 35(Ι) ηνπ 1999, 61(Ι) ηνπ 1999, 81(Ι) ηνπ 1999, 57(Ι) ηνπ 2000, 66(Ι) ηνπ 2000, 73(Ι) ηνπ 2000, 126(Ι) ηνπ 2000, 157(Ι) ηνπ 2000,
26(Ι) ηνπ 2002, 33(Ι) ηνπ 2002, 202(Ι) ηνπ 2002, 101(Ι) ηνπ 2006, 21(I) ηνπ 2008, 32(Ι) ηνπ 2008, 47(Ι) ηνπ 2011, 77(Ι) ηνπ 2011, 131(I)
ηνπ 2011, 152(I) ηνπ 2011, 34(Ι) ηνπ 2012, 149(Ι) ηνπ 2012, 66(Ι) ηνπ 2013, 40(Ι) ηνπ 2015.
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23.2 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ ή λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 20.
23.3(α) ε θάζε πεξίπησζε φπνπ πιηθά θαη άρξεζηα πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη άιιεο
θαηαζθεπέο ή/θαη ηκήκαηα απηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, δάπεδα εξγαζίαο, ζηέγεο θαη ελαέξηνπο
δηαδξφκνπο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα θαη ε επαξθήο αληνρή ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ ή/θαη ησλ ηκεκάησλ
ηνπο.
23.3(β) Γελ επηηξέπεηαη ε ζπζζψξεπζε πιηθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ ζε δάπεδα εξγαζίαο, ζηέγεο, ελαέξηνπο δηαδξφκνπο,
πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη άιιεο θαηαζθεπέο ή/θαη ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ ζε πεξίπησζε φπνπ ελδέρεηαη λα
πξνθιεζεί θίλδπλνο ή/θαη ππεξθφξησζε απηψλ.
23.4 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ έθζεζε πξνζψπσλ ζε πιηθά θαη αληηθείκελα κε αηρκεξά άθξα
ή ζηνηρεία κε ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ή δηαθηλνχληαη ζην
εξγνηάμην, φπσο μπιεία ή άιια πιηθά κε εμέρνπζεο θαξθνβειφλεο, θηγθιηδψκαηα κε αηρκεξέο άθξεο θαη άθξα κεηαιιηθψλ
ξάβδσλ νπιηζκνχ.
ΜΔΡΟ Β
ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ
Πξνθαηαξθηηθή παξαηήξεζε
Η θαηάηαμε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ζε δχν ηκήκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί
σο επηηαθηηθή, φηαλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ.
Σκήκα Η
Θέζεηο εξγαζίαο ζηα εξγνηάμηα εληόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ
1. ηαζεξόηεηα 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 νηνζδήπνηε, 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 εξγνδνηνπκέλσλ ζε ελνριεηηθά ξεχκαηα αέξνο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο θαη ν εμνπιηζκφο
απηφο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.
3.2 Απνζέζεηο θαη ξχπνη πνπ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ιφγσ κνιχλζεσο
ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαρέσο.
4. Θεξκνθξαζία
4.1 Η 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, ηα αλνίγκαηα δεληζηαθνχ θσηηζκνχ (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, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζβάζεσλ, 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 πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία.
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6. Γάπεδα, ηνίρνη θαη νξνθέο ησλ ρώξσλ - Αλνίγκαηα θαη δηαθαλή ηνηρώκαηα
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 εηο 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 αζθάιεηαο ή λα ρσξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηνπο δηαδξφκνπο θπθινθνξίαο, νχησο ψζηε ηα
πξφζσπα ζηελ εξγαζία λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηνηρψκαηα απηά, νχηε λα ηξαπκαηίδνληαη απφ ηπρφλ ζξαχζκαηά
ηνπο.
6.4 Όια ηα αλνίγκαηα ζηα δάπεδα πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη απνηειεζκαηηθά ή λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ
παξεκπφδηζε πηψζεσο πξνζψπσλ.
6.5 Όια ηα δάπεδα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κέζα ζηα νπνία εθηειείηαη εξγαζία θαη ησλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε πδξνπεξαηά πιηθά, ηνπνζεηεκέλα κε θαηάιιειν ηξφπν.
6.6 Όπνπ δηεμάγεηαη νπνηαδήπνηε δηεξγαζία, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπζζψξεπζε ζην δάπεδν ηέηνηαο
πνζφηεηαο πγξνχ, ψζηε λα κπνξεί λα αθαηξεζεί κέζσ απνρέηεπζεο, πξέπεη λα παξέρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη
απνηειεζκαηηθά κέζα απνρέηεπζεο.
6.7 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 6.4 θαη ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ Σκήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο Μέξνπο ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο, γηα ηελ παξεκπφδηζε πηψζεο πξνζψπσλ απφ αλνίγκαηα, γσλίεο ή άθξα ηα νπνία είλαη
πξνζηηά απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζηελ εξγαζία ή πιεζίνλ ή δηακέζνπ ησλ νπνίσλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν είλαη
δπλαηφ λα δηέιζεη, πξέπεη (α) λα ιακβάλνληαη κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ Σκήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο Μέξνπο ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ή
(β) λα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν θάιπκκα, ζηεξεσκέλν θαη επαξθνχο αληνρήο, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε πηψζε
πξνζψπσλ, πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ, καδί κε επθξηλή θαη επαλάγλσζηε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε, ε νπνία λα
ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε θηλδχλνπ.
6.8 Οη δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 6.7 εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ παξεκπφδηζε πηψζεο πξνζψπσλ απφ αλνίγκαηα, γσλίεο ή
άθξα, ηα νπνία βξίζθνληαη (α) πάλσ ζε ζηέγε ή νξνθή ή αλνηθηέο δνθνχο νξνθήο ή δάπεδν, ηνίρν ή άιιν παξφκνην κέξνο ή θηήξην ή άιιε
θαηαζθεπή ζπκπιεξσκέλε ή κεξηθψο ζπκπιεξσκέλε ή ππφ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηδηφξζσζε ή
θαηεδάθηζε ή
(β) πάλσ ζε δάπεδν εξγαζίαο, ελαέξην δίνδν ή δηάδξνκν ή
(γ) ζε ηέηνηα ζέζε πνπ ππάξρεη ελδερφκελν πηψζεο πξνζψπνπ απφ χςνο πνπ δεκηνπξγεί ηε δπλαηφηεηα
πηψζεο πξνζψπνπ ζε νηνλδήπνηε πγξφ ή πιηθφ πνπ δεκηνπξγεί θίλδπλν.
7. Παξάζπξα θαη θεγγίηεο
7.1 Σα πξφζσπα ζηελ εξγαζία πξέπεη λα κπνξνχλ κε αζθαιή ηξφπν λα αλνίγνπλ, λα θιείλνπλ, λα ξπζκίδνπλ θαη λα
ζηεξεψλνπλ ηα παξάζπξα, ηνπο θεγγίηεο θαη ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ. Όηαλ ηα ελ ιφγσ παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη
ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά, ε ζέζε ηνπο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηα πξφζσπα ζηελ
εξγαζία.
7.2 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
ηα παξφληα πξφζσπα ζηελ εξγαζία.
8. Θύξεο θαη πύιεο
8.1 Η 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 δχν 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 γηα ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία απφ ηπρφλ ζξαχζκαηά ηνπο, νη επηθάλεηεο απηέο πξέπεη
λα πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζξαχζε ηνπο.

2449

9. Οδνί θπθινθνξίαο
Δθφζνλ ε ρξήζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ ην απαηηνχλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ ζηελ
εξγαζία, πξέπεη λα ππνδεηθλχεηαη ζαθψο ε ράξαμε ή ε φδεπζε ησλ νδψλ θπθινθνξίαο.
10. Δηδηθά κέηξα γηα θπιηόκελεο ζθάιεο θαη δηάδξνκνπο
Οη θπιηφκελεο ζθάιεο θαη νη θπιηφκελνη δηάδξνκνη πξέπεη(α) λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα,
(β) λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη
(γ) λα εμνπιίδνληαη 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 ζηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία λα εθηεινχλ ηελ
εξγαζία ηνπο ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία ή ηελ επεμία ηνπο.
12. Δμαεξηζκόο θιεηζηώλ ρώξσλ εξγαζίαο
12.1 ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο λσπφο αέξαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κεζφδσλ
εξγαζίαο, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηελ νπνία θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη.
12.2 ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο αλαγξάθεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο αιιαγψλ αέξνο αλά ψξα, αλάινγα
κε ηνλ ηχπν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία αλαιακβάλεηαη εληφο απηνχ.
12.3 Όπνπ ν θαζνξηδφκελνο αξηζκφο αιιαγψλ αέξνο αλά ψξα δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε θπζηθφ αεξηζκφ ή φπνπ είλαη
δπζρεξήο ε παξνρή θαη ζπληήξεζε επαξθνχο λσπνχ αέξα ζε φιν ηνλ ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηε δεκηνπξγία ελνριεηηθψλ
ξεπκάησλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλεηά κέζα ή ζπζηήκαηα.
12.4 Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ εμαεξηζκνχ, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη
λα ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ λα πξνεηδνπνηεί ζε ελδερφκελε πεξίπησζε βιάβεο.
12.5 Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ή κεραληθνχ εμαεξηζκνχ, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν ψζηε
λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζε ελνριεηηθά ξεχκαηα αέξα.
12.6 Απνζέζεηο θαη ξχπνη πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ιφγσ
κνιχλζεσο ηεο αηκφζθαηξαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαρέσο.
12.7 Κάζε ρψξνο εξγαζίαο ζηνλ νπνίν ν αεξηζκφο γίλεηαη κφλν κε θπζηθά κέζα πξέπεη λα έρεη ζχξεο ή παξάζπξα πνπ λα
αλνίγνπλ θαηεπζείαλ ζην χπαηζξν. Οη ζχξεο θαη ηα παξάζπξα πξέπεη λα έρνπλ εκβαδφλ φρη κηθξφηεξν απφ ην έλα δέθαην
(1/10) ηνπ εκβαδνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα πνπ λα αλνίγνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ην κηζφ
εκβαδφλ ηνπο.
12.8 Οη ζθφλεο, θαπλνί, αηκνί θαη ηα αέξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, λα
παξαθξαηνχληαη ή λα απάγνληαη ζην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο κε ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην κέζα, ζπζηήκαηα θαη
εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Σκήκα ΗΗ
Άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε εξγνηάμηα
1. ηαζεξόηεηα θαη ζηεξεόηεηα – Έιεγρνο, ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο ή ζε βάζνο – Γάπεδα εξγαζίαο, ελαέξηνη
δίνδνη θαη δηάδξνκνη
1.1 Οη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα κέζα πξνζπέιαζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελαέξησλ δηφδσλ
θαη δηαδξφκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο ή ζε βάζνο πξέπεη λα είλαη ζηεξεέο θαη ζηαζεξέο αλάινγα κε (α) ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία πνπ απαζρνινχληαη ζε απηέο,
(β) ηα αλψηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο θαη
(γ) ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ.
1.2 Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ηνπ ζεκείνπ 1.1 δελ δηαζέηνπλ εγγελή επζηάζεηα, πξέπεη
λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηά 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 Η ζηαζεξφηεηα θαη ε επζηάζεηα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν, ηδίσο κεηά απφ ελδερφκελε αιιαγή ηνπ
χςνπο ή ηνπ βάζνπο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ηελ αθαίξεζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ή θαθνθαηξία ή ζεηζκηθή δφλεζε ή κεηά
απφ νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο.
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1.4 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 1.1 θαη 12.3, θάζε εμέδξα ή δάπεδν εξγαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο ή
ζε βάζνο ή θάζε ελαέξηνο δίνδνο ή δηάδξνκνο πξέπεη (α) λα θαηαζθεπάδεηαη, λα έρεη ηηο δένπζεο δηαζηάζεηο, λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη, θαηά ηξφπν
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε πξνζψπσλ ή ε έθζεζή ηνπο ζε πηψζεηο αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ·
(β) λα έρεη ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα παξέρεη επαξθή ρψξν εξγαζίαο
ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο/ηνπ θαη αλάινγα κε(i)
ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ/ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ,
(ii)
ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πιηθά πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή ελαπνηεζνχλ ζε
απηφλ/απηή/απηφ θαη
(iii)
ην ρψξν πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα ελαπνηεζεί
ζε απηή/απηφ/απηφλ·
(γ) λα έρεη ειάρηζην πιάηνο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ/ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5 ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο·
(δ) λα είλαη νξηδφληηα/ν ή κε κηθξή θιίζε, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ην 1 πξνο 1,5 (1:1,5)· ζε πεξίπησζε πνπ
απηφ επηβάιιεηαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο, ε θιίζε κπνξεί λα είλαη κέρξη 1 πξνο 4 θαη λα παξέρνληαη
πξφζζεηεο ζηεξίμεηο γηα ηνπο νξζνζηάηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα –
(i)
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια δηαζηήκαηα θαη
(ii)
ην κήθνο ηνπο λα είλαη επαξθέο γηα λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο εμέδξαο, ηεο
δηφδνπ ή ηνπ δηαδξφκνπ κε ελδηάκεζεο δηαθνπέο πιάηνπο κέρξη 0,10 κέηξα, γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε δηαθίλεζε ρεηξακαμψλ ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη άιια ηζνδχλακα κέηξα·
(ε) λα απνηειείηαη απφ θαηάιιεια θαη ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο ζηνηρεία, ηα νπνία(i)
ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε απφζηαζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ή ζηνηρείσλ λα
είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε· ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη κέρξη 0,025 κέηξα,
λννχκελνπ φηη δελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν πξφζσπα πνπ ηπρφλ βξίζθνληαη θάησ απφ ην
δάπεδν απφ ηελ πηψζε δηακέζνπ ηνπ δαπέδνπ εξγαιείσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ,
(ii)
ζηεξεψλνληαη ή εμαζθαιίδνληαη κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε ηπραία
κεηαηφπηζε ηνπο ή ε αλχςσζε ηνπο απφ ηελ αλεκνπίεζε,
(iii)
έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα,
(iv)
ηνπνζεηνχληαη, ζηεξεψλνληαη θαη εμαζθαιίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κε
έθζεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε θίλδπλν λα ζθνληάςνπλ θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αζθαινχο δηαθίλεζεο ρεηξακαμψλ, θαη
(v)
ζε πεξίπησζε πνπ απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε δηάθελα (ζράξα), ηα δηάθελα απηά λα κελ
έρνπλ εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ 0,40 ηεηξαγσληθά κέηξα ή δηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ 0,10
κέηξα, λννπκέλνπ φηη ηα πξφζσπα πνπ ηπρφλ βξίζθνληαη θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο δελ
εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηελ πηψζε εξγαιείσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ δηακέζνπ απηψλ.
1.5 Κάζε ζαλίδα ή καδέξη πνπ απνηειεί κέξνο δαπέδνπ ή εμέδξαο εξγαζίαο ή ελαέξηαο δηφδνπ ή δηάδξνκνπ πξέπεη λα–
(α) έρεη ηθαλνπνηεηηθφ πάρνο πνπ λα ηνπ εμαζθαιίδεη επαξθή αληνρή αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαδεπγκάησλ ή ησλ νξζνζηαηψλ ή άιισλ κέζσλ πάλσ ζηα
νπνία ζηεξίδεηαη,
(β) έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,20 m ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πάρνο ηνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,03 m ην
πιάηνο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,15 m,
(γ) κελ εμέρεη απφ ην αθξαίν ππνζηήξηγκα ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ηέζζεξεηο θνξέο ην πάρνο ηνπ εθηφο
αλ ιεθζνχλ θαηάιιεια θαη ηθαλνπνηεηηθά κέηξα γηα απνθπγή αλαηξνπήο θαη δηαζθάιηζε φηη απηφ είλαη
ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο γηα θάζε θνξηίν ην νπνίν πηζαλφ λα ελαπνηεζεί πάλσ ζε απηφ,
(δ) ζηεξίδεηαη κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα ή κέζα πάλσ ζηα ππνζηεξίγκαηα ηνπ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
επζηάζεηα ηνπ θαη ηελ επαξθή αληνρή ηνπ γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη
(ε) ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ ππνζηεξίγκαηα εθηφο αλ παξεκπνδίδεηαη ε ππεξβνιηθή θάκςε ηνπ κε
άιια θαηάιιεια κέζα.
1.6 ε πεξίπησζε πνπ δηεμάγεηαη εξγαζία ζε άθξνλ ηνίρνπ ή θαηαζθεπήο, ην δάπεδν εξγαζίαο πνπ πξφζθεηηαη ζηνλ ηνίρν
ή ηελ θαηαζθεπή απηή πξέπεη λα επεθηείλεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60cm πέξαλ ηνπ άθξνπ απηνχ.
1.7 Σα δάπεδα εξγαζίαο ζε φςεηο θηηξίνπ ή θαηαζθεπήο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε απφ 0,30
m απφ ηελ φςε ηνπ θηεξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 5, φπνπ ε απφζηαζε απηή
είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,30 m πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ
δαπέδνπ εξγαζίαο γηα πξνζηαζία απφ πηψζε.
1.8 Κάζε ελαέξηα δίνδνο θαη ελαέξηνο δηάδξνκνο ζε χςνο ή βάζνο πξέπεη λα έρεη επαξθέο πιάηνο γηα ηε δηαθίλεζε
πξνζψπσλ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σν πιάηνο απηφ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
0,65 m ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα ιακβάλνληαη άιια θαηάιιεια, ηζνδχλακα θαη επαξθή κέηξα γηα
ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ.
1.9 Γηα ηελ απνθπγή ηεο πηψζεο πξνζψπσλ ή πιηθψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ απφ δάπεδα ή εμέδξεο εξγαζίαο ζε χςνο
ή ζε βάζνο, θιίκαθεο, θιηκαθνζηάζηα, ελαέξηνπο δηφδνπο, πιαηχζθαια θαη δηαδξφκνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
ζεκείνπ 5, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηα ζσξάθηα πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο θιίκαθεο θαη ηα θιηκαθνζηάζηα.
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1.10 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 23 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, θάζε εμέδξα/ δάπεδν
εξγαζίαο, ελαέξηνο δίνδνο, δηάδξνκνο, θιηκαθνζηάζην ή θιίκαθα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο/ή/ν, ειεχζεξνο/ε/ν απφ
άρξεζηα εκπφδηα θαη πιηθά, απαιιαγκέλνο/ε/ν απφ αθαζαξζίεο θαη πξνεμέρνπζεο θαξθνβειφλεο θαη άιια αηρκεξά
αληηθείκελα θαη λα ιακβάλνληαη άιια θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο νιίζζεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ
ηνλ/ηελ/ην ρξεζηκνπνηνχλ.
2. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο
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.
2.3.1.1 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 2.4, εθφζνλ ππάξρνπλ ελαέξηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί, πξέπεη,
φπνηε είλαη δπλαηφ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, νη αγσγνί απηνί
είηε λα εθηξέπνληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην είηε λα ηίζεληαη εθηφο ηάζεο.
2.3.1.2 Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ,
πξέπεη νη ειεθηξνθφξνη αγσγνί λα κνλψλνληαη θαηάιιεια θαη λα ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα, εκπφδηα ή πξνεηδνπνηεηηθά
ζήκαηα, πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα, ηα κεραλήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο λα παξακέλνπλ ζε απφζηαζε. Σα θξάγκαηα θαη
εκπφδηα ζηεξεψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε ηπραία αθαίξεζή ηνπο. Πξέπεη, φκσο, λα κπνξνχλ λα
αθαηξεζνχλ ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε θιεηδηψλ ή εξγαιείσλ. ε πεξίπησζε πνπ νρήκαηα ή κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ
νθείινπλ λα πεξάζνπλ θάησ απφ ηνπο αγσγνχο απηνχο, πξέπεη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα αίξεηαη
πξνζσξηλά ε πξνζηαζία.
2.3.2 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 10.2, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εθζθαθήο θαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, πξνζδηνξίδνληαη νη ππφγεηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί θαη
δεηείηαη απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ (i)
ε ππφδεημε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ησλ αγσγψλ θαη
(ii)
λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν νη αγσγνί λα ηεζνχλ εθηφο ηάζεο ή λα κεηαθηλεζνχλ· ζε
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ λα ηεζνχλ εθηφο ηάζεο ή λα κεηαθηλεζνχλ νη
αγσγνί, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ε κέζνδνο εθζθαθήο γχξσ απφ ηνπο αγσγνχο απηνχο.
2.4 ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ απφ ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο ή/θαη άιιεο
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε βάζε ηε γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ.
2.5 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 2.3 θαη 2.4, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά Κππξηαθά ή Δπξσπατθά ή άιια ηζφηηκα αλαγλσξηζκέλα πξφηππα γηα ηελ παξεκπφδηζε
νπνηαζδήπνηε ηπραίαο επαθήο κε ηνπο ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο, εθηφο αλ θαζνξίδεηαη πην απζηεξή απφζηαζε δπλάκεη
ησλ ζρεηηθψλ Κππξηαθψλ ή Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ.
2.6 Όια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα πνπ ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ξεπκαηνδνηψλ 13Α, θνξεηέο ή θηλεηέο ζπζθεπέο ή θαη
εμνπιηζκφ εξγαζίαο πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο δηαξξνήο (Residual Current Devices R.C.D.s)
ςειήο επαηζζεζίαο, ηνπιάρηζηνλ 30mA ή θαη κηθξφηεξεο, αλάινγα κε ηηο ηδηάδνπζεο πεξηζηάζεηο, ή λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
εθνδηάδνληαη κε άιιεο θαηάιιειεο ζπζθεπέο γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία.
2.7 Σα ειεθηξνθφξα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο πηλάθσλ δηαλνκήο ή ειέγρνπ, θαζψο θαη ηα θαιψδηα θνξεηψλ ή θηλεηψλ
ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ εξγαζίαο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα απφ λεξφ θαη πγξαζία,
ψζηε λα κελ εμαζθείηαη ζε απηά κεραληθή θαηαπφλεζε.
2.8 Καζφζνλ είλαη εχινγα εθηθηφ, νη αγσγνί ηξνθνδνζίαο ησλ θνξεηψλ ή θηλεηψλ ζπζθεπψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο, πάλσ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε
πξνζψπσλ, κεραλεκάησλ ή νρεκάησλ θάησ απφ απηά.
2.9 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε ζέζε πξνζηηή, θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, πίλαθεο δηαλνκήο θαη ξεπκαηνδφηεο
εγθαηαζηεκέλνη κφληκα θαη ζηαζεξά γηα ζθνπνχο ηξνθνδνζίαο ησλ θνξεηψλ ή θηλεηψλ ζπζθεπψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε επθάκπησλ θαισδίσλ κεγάινπ κήθνπο.
2.10 Οη ξεπκαηνδφηεο θαη ξεπκαηνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ θαηαζθεπαζκέλνη απφ
κε εχζξαπζην πιηθφ.
2.11 Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
βξίζθνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ νπζίεο, ζθφλεο, λεξφ, πγξαζία θαη άιια επηθίλδπλα πιηθά.
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3. Αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο
Οη εξγνδνηνχκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη θαηά ησλ αηκνζθαηξηθψλ επηδξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο.
4. Πηώζεηο αληηθεηκέλσλ θαη πιηθώλ
4.1 Γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ επξίζθνληαη ή δηέξρνληαη απφ ή πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηηο
πηψζεηο πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα.
4.2 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 4.1 (α) πξέπεη λα ιακβάλνληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο,
(β) ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο,
(γ) εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηεγαζκέλνη δηάδξνκνη ζην εξγνηάμην ή λα θαζίζηαηαη
αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο θαη
(δ) φια ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πξέπεη λα θαηαβηβάδνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
κέζσλ, φπσο κε ηε ρξήζε αγσγψλ απφξξηςεο ή άιινπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 23 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
4.3 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, εθθέλσζε ή θαηαθξήκληζε απφ χςνο ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ή
πιηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ αρξήζησλ πιηθψλ.
5. Πηώζεηο από ύςνο
5.1 Όπνπ ε εξγαζία δελ είλαη δπλαηφ λα εθηειεζηεί κε αζθάιεηα ζην ή απφ ην έδαθνο, πξέπεη λα παξέρνληαη θαη λα
ζπληεξνχληαη θαηάιιεια ηθξηψκαηα ή άιινο θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ εξγαζία ζε χςνο.
5.2 Οη πηψζεηο απφ χςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, ηδίσο κέζσ ζηεξεψλ θηγθιηδσκάησλ κε επαξθέο χςνο πνπ
δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζσξάθην (παξαπέην, εκπφδην ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ), έλα ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν
νξηδφληην ζηνηρείν, ή κε άιιν ηζνδχλακν κέζν θαη (α) ην χςνο ησλ θηγθιηδσκάησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,10 κέηξα απφ ην δάπεδν θαη ε απφζηαζε κεηαμχ
ζσξαθίνπ ή άιινπ εκπνδίνπ θαη ρεηξνιηζζήξα ή άιινπ νξηδφληηνπ ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
0,45 κέηξα· ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηθξηψκαηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα
αληίζηνηρα θππξηαθά ή επξσπατθά ή άιια ηζνδχλακα αλαγλσξηζκέλα πξφηππα κε φια ηα απαξαίηεηα
παξειθφκελα ή εμαξηήκαηα ηνπο, ην χςνο ησλ θηγθιηδσκάησλ πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα
πξφηππα απηά θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηζνδχλακα κέηξα γηα απνθπγή ηεο πηψζεο δηακέζνπ ησλ
θηγθιηδσκάησλ·
(β) ηα ζσξάθηα (παξαπέηα, εκπφδην ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ) πξέπεη λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 0,15 m·
(γ) ηα ζσξάθηα θαη νη ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη κε αζθάιεηα πάλσ ζηνπο νξζνζηάηεο, λα
ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ νξζνζηαηψλ ή λα ιακβάλνληαη άιια θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην ζρέδην δηακφξθσζεο·
(δ) ζε πεξίπησζε πνπ νη ρεηξνιηζζήξεο, ηα ζσξάθηα θαη άιια εκπφδηα επηβάιιεηαη λα αθαηξεζνχλ γηα ζθνπνχο
δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ή γηα ηε δηαθίλεζε πιηθψλ πξέπεη –
(i)
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ρσξίο ηα κέηξα πξνζηαζίαο λα είλαη φζν ην δπλαηφ
πην ζχληνκν θαη ε έθηαζε ηνπ ρψξνπ αθαίξεζεο ησλ κέηξσλ λα είλαη φζν ην δπλαηφ
πεξηνξηζκέλε,
(ii)
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηά αθαηξνχληαη, λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ
5.3(β) θαη
(iii)
νη ρεηξνιηζζήξεο, ηα ζσξάθηα θαη άιια εκπφδηα λα επαλαηνπνζεηνχληαη ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία αθαηξέζεθαλ.
5.3(α) Οη εξγαζίεο ζε χςνο κπνξνχλ θαηαξρήλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ή
κε κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο φπσο ηθξηψκαηα, θηλεηέο αλπςσηηθέο εμέδξεο ή άιιεο θαηάιιειεο εμέδξεο,
θηγθιηδψκαηα, δίρηπα πξνζηαζίαο ή άιινπο ηζνδχλακνπο κεραληζκνχο.
5.3(β) ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ εμνπιηζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5.3(α) δελ είλαη δπλαηή, ιφγσ ηεο
θχζεσο ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη (i)
λα πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέζα πξφζβαζεο,
(ii)
λα ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηηζκνί ή άιια κέζα αζθάιεηαο κε αγθχξσζε, φπσο δψλε αζθαιείαο κε ηκάληεο
αζθαιείαο επαξθνχο αληνρήο θαη εθνδηαζκέλε κε κεραληζκφ θαηά ησλ πηψζεσλ ή ζπζθεπή απνξξφθεζεο
ελέξγεηαο θαη άιια θαηάιιεια πξνζαξηήκαηα, ψζηε λα απνηξέπνπλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηα
ρξεζηκνπνηεί ζε πεξίπησζε πηψζεο θαη
(iii)
λα πξνβιέπνληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, επαξθείο ρεηξνιαβέο θαη ζηεξίγκαηα ησλ πνδηψλ.
6. Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο
6.1 Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ
Δξγαζία Δμνπιηζκνχ Δξγαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη 2004, ζηα ηθξηψκαηα θαη ηηο θιίκαθεο εθαξκφδνληαη επίζεο νη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζεκείνπ.
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6.2 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη, λα αλεγείξνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κελ
κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ή λα κεηαηνπηζζνχλ ή λα ππνρσξήζνπλ ηπραία.
6.3 Οη εμέδξεο εξγαζίαο, νη γέθπξεο θαη νη θιίκαθεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη, λα έρνπλ ηηο δένπζεο
δηαζηάζεηο, λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε πξνζψπσλ ή ε
έθζεζή ηνπο ζε πηψζεηο αληηθεηκέλσλ.
6.4 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιεια θιηκαθνζηάζηα επαξθψλ δηαζηάζεσλ ή κε άιια ηζνδχλακα
κέζα γηα αζθαιή πξφζβαζε ζηηο εμέδξεο εξγαζίαο ηνπο.
6.5 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη, ζπλαξκνινγνχληαη, κεηαζθεπάδνληαη, απνζπλαξκνινγνχληαη ή λα πθίζηαληαη
ζεκαληηθέο πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο κφλν απφ πξφζσπα ζηελ εξγαζία κε επαξθή εηδηθή εθπαίδεπζε θαη πείξα, πνπ
κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ, ππφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ.
6.6 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζπλαξκνιφγεζε, απνζπλαξκνιφγεζε ή άιιε εξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηθξηψκαηνο
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αξκφδηνπ πξνζψπνπ πνπ εηνηκάδεη ηε κειέηε ππνινγηζκνχ
αληνρήο θαη επζηάζεηαο θαη ην ζρέδην δηακφξθσζεο ζπλαξκνιφγεζεο, ρξήζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο θαη
(α) πξέπεη λα παξέρεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο πνζφηεηα πιηθψλ θαη επαξθήο εμνπιηζκφο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε αζθάιεηα,
(β) ην πξνζσξηλφ δάπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1.4,
(γ) ηα πιηθά ηνπ ηθξηψκαηνο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξηλ απφ θάζε ρξήζε απφ αξκφδην πξφζσπν θαη
(δ) ηα πξφζσπα πνπ εθηεινχλ ηελ εξγαζία, πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιεινπο εμαξηηζκνχο ή άιια κέζα
αζθάιεηαο κε αγθχξσζε φπσο δψλε αζθάιεηαο κε κεραληζκφ θαηά ησλ πηψζεσλ ή ζπζθεπή
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη άιια θαηάιιεια πξνζαξηήκαηα.
6.7 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 6.1 κέρξη θαη 6.5 (α)
νη νξζνζηάηεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη θάζεηνη ή λα έρνπλ πνιχ κηθξή θιίζε πξνο ην κέξνο ηεο
νηθνδνκήο ηεο θαηαζθεπήο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ηθξίσκα θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε
κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπ ηθξηψκαηνο θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην
ζρέδην δηακφξθσζεο·
(β)
θάζε νξζνζηάηεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειν πέικα ή βάζε, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε νιίζζεζε
ή βχζηζε ηνπ ζην έδαθνο ή ε κεηαηφπηζε ηνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηακφξθσζεο·
(γ)
νη δνθνί δεχμεσο ησλ νξζνζηαηψλ πξέπεη λα είλαη νξηδφληηεο θαηά ην δπλαηφ θαη λα ζηεξεψλνληαη ζηνπο
νξζνζηάηεο ή άιια ππνζηεξίγκαηα κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή,
ην ζρέδην δηακφξθσζεο ή θαη ηε κειέηε ππνινγηζκνχ αληνρήο θαη επζηάζεηαο·
(δ)
δηαδεχγκαηα ή άιια ππνζηεξίγκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε εμέδξα εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθή αληνρή θαη επζηάζεηα· απηά πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζηηο δνθνχο δεχμεσο ή ηνπο
νξζνζηάηεο κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα ή λα παξεκπνδίδεηαη ε κεηαηφπηζε ηνπο κε άιια απνηειεζκαηηθά
κέζα ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηακφξθσζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή·
(ε)
ε απφζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ δηαδεπγκάησλ ή άιισλ ζηεξηγκάησλ πάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη εμέδξα
εξγαζίαο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηακφξθσζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή,
ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνβιεπφκελν θνξηίν θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο εμέδξαο·
(ζη)
θάζε ηθξίσκα πξέπεη λα έρεη επαξθή θαη θαηάιιεια αληεξείζκαηα ή αληεξίδεο (ζηαπξψκαηα), ζχκθσλα κε
ην ζρέδην δηακφξθσζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή·
(δ)
ηα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζπλδένληαη αθιφλεηα κε ηελ νηθνδνκή ή άιιε θαηαζθεπή κε ηε ρξήζε θαηαιιήισλ
εμαξηεκάησλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη αλεγεξζεί σο αλεμάξηεηεο
θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηακφξθσζεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ αξκφδηνπ
πξνζψπνπ πνπ εηνίκαζε ηε κειέηε ππνινγηζκνχ αληνρήο θαη επζηάζεηαο·
(ε)
φιεο νη θαηαζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα θαη άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ ηθξησκάησλ
πξέπεη λα είλαη ζηεξεάο θαηαζθεπήο, λα έρνπλ ζηαζεξή βάζε ή ζηήξημε θαη λα έρνπλ επαξθή θαη
θαηάιιεια αληεξείζκαηα ή αληεξίδεο, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηά
ηνπο·
(ζ)
ην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ ή άιιεο θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηήξηγκα γηα ηθξίσκα, θνξεηή θιίκαθα ή
πηπζζφκελε θιίκαθα ή γηα ηκήκα ηθξηψκαηνο, θνξεηήο θιίκαθαο ή πηπζζφκελεο θιίκαθαο ή θιίκαθαο
αζθαιείαο (crawling ladder) ή δαπέδνπ εξγαζίαο, πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ
θηηξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο· ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ είλαη ηερληθά εθηθηφ, ην ηκήκα απηφ ηνπ θηηξίνπ ή
άιιεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πγηή πιηθά, λα είλαη ζηαζεξφ κε επαξθή αληνρή
ψζηε λα παξέρεη αζθαιέο ζηήξηγκα ζχκθσλα κε κειέηε ππνινγηζκνχ αληνρήο θαη επζηάζεηαο πνπ γίλεηαη
απφ αξκφδην πξφζσπν· θαη
(η)
ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηήξηγκα γηα ηθξίσκα, θνξεηή θιίκαθα ή πηπζζφκελε θιίκαθα ή γηα
ηκήκα ηθξηψκαηνο, θνξεηήο θιίκαθαο ή πηπζζφκελεο θιίκαθαο ή θιίκαθαο αζθαιείαο (crawling ladder) ή
δαπέδνπ εξγαζίαο πξφβνινο ή αληεξίδεο (brackets) νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ή ζπγθξνηνχληαη απφ άγθηζηξα
ή άιια παξφκνηα ζηνηρεία, πξέπεη απηφ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε κειέηε ππνινγηζκνχ αληνρήο θαη
επζηάζεηαο απφ αξκφδην πξφζσπν.
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6.8.1 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 6.1 κέρξη θαη 6.5, θάζε θηλεηφ ηθξίσκα ην νπνίν δχλαηαη λα θηλεζεί
πάλσ ζε ηξνρνχο ή νιηζζεηήξεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξεκαζηψλ ή εμαξηεκέλσλ ηθξησκάησλ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 6.8.2 θαη 6.8.3 θαη, επηπξνζζέησο –
(α)
λα ζηαζεξνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά κε ηε ρξήζε θξέλσλ ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ζηε βάζε ηνπ ή κε άιια
θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα,
(β)
λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζηαζεξή θαη νκαιή επηθάλεηα, νξηδφληηα ή κε πνιχ κηθξή θιίζε ε νπνία δελ
επεξεάδεη ηελ επζηάζεηα ηνπ ηθξηψκαηνο ή νπνηνπδήπνηε θνξηίνπ απηνχ,
(γ)
λα παξεκπνδίδεηαη ε θίλεζε ηνπ κε θαηάιιεια θαη επαξθή εμαξηήκαηα θαη κέζα ελψ πξφζσπν ζηελ
εξγαζία ην ρξεζηκνπνηεί σο ζέζε εξγαζίαο ή απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνλ ζηήξημεο θιίκαθαο ή άιινπ
κέζνπ ή εμάξηεζεο,
(δ)
λα κεηαθηλείηαη κφλν κε ηελ εθαξκνγή δχλακεο ζηε βάζε ηνπ θαη θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ λα κελ βξίζθεηαη
πάλσ ζε απηφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν,
(ε)
ε εμέδξα εξγαζίαο λα βξίζθεηαη ζε θαηαθφξπθε απφζηαζε κέρξη 4,5 κέηξα απφ ην επίπεδν ζηήξημεο ηνπ·
6.8.2 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 6.1 κέρξη θαη 6.5, ζε πεξίπησζε πνπ ε εμέδξα εξγαζίαο βξίζθεηαη
ζε θαηαθφξπθε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 4,5 κέηξα απφ ην επίπεδν ζηήξημεο ηεο, απηφ πξέπεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ρξήζεο ηνπ απφ πξφζσπα λα ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειεο βάζεηο ή θαηάιιεια ζηεξίγκαηα επαξθνχο αληνρήο· δελ
επηηξέπεηαη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο ηξνρνχο·
6.8.3 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 6.1 κέρξη θαη 6.5, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πηπζζφκελα
ππνζηεξίγκαηα ζε θηλεηφ ηθξίσκα, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνηειείηαη απφ έλα επίπεδν.
6.9 Γηα ηηο εμέδξεο εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ ηζρχνπλ νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζεκείνπ 1.
6.10 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη λα εηνηκάδεηαη έθζεζε επηζεψξεζεο (α)
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ζε ρξνληθή πεξίνδν κηθξφηεξε απφ 3 εκέξεο πξηλ ηε ρξήζε
ηνπο,
(β)
ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο επηά (7)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
(γ)
κεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζίαο, θαηάξξεπζε, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθή δφλεζε ή κεηά απφ
νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο.
6.11 Η έθζεζε επηζεψξεζεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηνλ ζπληνληζηή εθηέιεζεο θαη φηαλ απηφο δελ
ππάξρεη απφ ηνλ επηβιέπνληα ή άιιν αξκφδην πξφζσπν, λα θπιάζζεηαη ζην αξρείν αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην εκεξνιφγην εξγνηαμίνπ.
6.12 Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνχληαη δεφλησο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά,
ζηνλ θαηάιιειν ρψξν θαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
6.13 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 6.12 (α) απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θνξεηήο θιίκαθαο ηεο νπνίαο ιείπεη βαζκίδα ή έρεη ειαηησκαηηθή βαζκίδα· νη
θιίκαθεο απηέο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν εξγαζίαο άκεζα κέρξη ηελ επηδηφξζσζή ηνπο·
(β) ζηελ πεξίπησζε μχιηλσλ θιηκάθσλ, νη βαζκίδεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εγθνπέο ζηνπο
νξζνζηάηεο ή λα ζηεξεψλνληαη ζηνπο νξζνζηάηεο κε αζθάιεηα κε άιια θαηάιιεια κέζα.
6.14 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζεκείσλ 6.12 θαη 6.13, νη θνξεηέο θαη πηπζζφκελεο θιίκαθεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα πξνζπέιαζεο, εμφδνπ ή ζπγθνηλσλίαο ή ππνζηήξημεο πξνζψπνπ ζηελ εξγαζία,
εμαηξνπκέλσλ ησλ θιηκάθσλ αζθαιείαο ή ησλ ζαλίδσλ αζθαιείαο ή νπνησλδήπνηε άιισλ θνξεηψλ θιηκάθσλ πνπ
ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ηεο νξνθήο πξέπεη (α) πξηλ ηε ρξήζε ηνπο (i)
λα ζηαζεξνπνηνχληαη ζε επίπεδε θαη ζηαζεξή βάζε κε θιίζε 1:4 ή γσλία 75°,
(ii)
λα εμαζθαιίδνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή ηαιάληεπζε ή θάκςε ηνπο,
(iii)
λα ζηεξίδνληαη θαηάιιεια θαη ηζφβαξα ηνπο νξζνζηάηεο ηνπο,
(iv)
λα ζηεξεψλνληαη θαηάιιεια ζην πάλσ κέξνο ζηήξημεο ηνπο θαζψο θαη ζηε βάζε ηνπο, ψζηε
λα παξεκπνδίδεηαη ε νιίζζεζε ή αθνχζηα κεηαθίλεζή ηνπο θαη
(v)
ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ηερληθά αλέθηθην λα εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη ζην
ζεκείν 6.14(α)(iv), ε νιίζζεζε ή αθνχζηα κεηαθίλεζή ηνπο λα εκπνδίδεηαη απφ πξφζσπν πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζηε βάζε ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπο ρξήζεο ηνπο·
(β) λα εμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν ππεξάλσ ηνπ πιαηχζθαινπ ή ηεο ςειφηεξεο βαζκίδαο ε νπνία
ππνζηεξίδεη ηα πφδηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ρξεζηκνπνηεί ηε θνξεηή θιίκαθα ή ζηελ πεξίπησζε πνπ
απηφ δελ είλαη εθηθηφ λα ππάξρεη άιιε ηθαλνπνηεηηθή ρεηξνιαβή·
(γ) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαθφξπθε απφζηαζε ηνπο είλαη πέξαλ ησλ 9 κέηξσλ, λα δηαζέηνπλ ελδηάκεζν
πιαηχζθαιν επαξθνχο αληνρήο θαη κεγέζνπο· ην πξψην πιαηχζθαιν λα κελ ππεξβαίλεη ηελ θαηαθφξπθε
απφζηαζε ησλ 9 κέηξσλ θαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επφκελσλ πιαηχζθαισλ λα κελ
ππεξβαίλεη ηα 6 κέηξα·
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(δ)

ζε πεξίπησζε πνπ ε θιίκαθα δηέξρεηαη δηακέζνπ αλνίγκαηνο ζην δάπεδν πιαηχζθαινπ, ην άλνηγκα απηφ λα
είλαη ηφζν κηθξφ φζν είλαη ινγηθά εθηθηφ.
6.15 Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο ησλ θηλεηψλ ηθξησκάησλ.
6.16 ε πεξίπησζε πνπ ηθξίσκα ή ηκήκα ηθξηψκαηνο αλεγείξεηαη ή απνζπλαξκνινγείηαη κεξηθψο θαη παξακέλεη ζηελ
θαηάζηαζε απηή πξέπεη –
(α) λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ Δξγαζία Δμνπιηζκνχ Δξγαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη
2004·
(β) λα έρεη αλαξηεζεί ζηα ζεκεία ηνπ ηθξηψκαηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα πιεζηάζεη πξφζσπν ζηελ εξγαζία γηα λα
ην ρξεζηκνπνηήζεη, επδηάθξηηε θαη εκθαλήο πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεχεη ηε ρξήζε ηνπ ηθξηψκαηνο ή
ηκήκαηνο ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε·
(γ) νη πξνζβάζεηο πξνο ην ηθξίσκα ή κέξνο ηνχηνπ λα θιείζνπλ απνηειεζκαηηθά ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
6.17.1 ε πεξίπησζε πνπ ηθξίσκα, θνξεηή θιίκαθα ή πηπζζφκελε θιίκαθα ή ηκήκα ηθξηψκαηνο, θνξεηήο θιίκαθαο ή
πηπζζφκελεο θιίκαθαο ή θιίκαθαο αζθαιείαο (crawling ladder) ή δαπέδνπ εξγαζίαο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ –
(α) απηνεξγνδνηνχκελνπο ή
(β) εξγνδνηνχκελνπο εξγνιάβνπ ή ππεξγνιάβνπ άιινπ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη πην πάλσ εμνπιηζκνί ή
ν νπνίνο εγθαηέζηεζε απηνχο ηνπο εμνπιηζκνχο,
ηα πην πάλσ πξφζσπα πξέπεη, πξηλ ηε ρξήζε, λα βεβαησζνχλ φηη ν εμνπιηζκφο απηφο είλαη αζθαιήο θαη έρνπλ ιεθζεί
φια ηα απαηηνχκελα κέηξα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, λα απαγνξεχζνπλ ηε ρξήζε
ηνπ.
6.17.2 Σα πην πάλσ πξφζσπα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν εμνπιηζκφο απηφο είλαη αζθαιήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ρξήζεο ηνπ.
6.18 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε ησλ ηθξησκάησλ πέξαλ ηνπ επηηξεπηνχ θνξηίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ή ην αξκφδην πξφζσπν πνπ εηνίκαζε ην ζεκείσκα ππνινγηζκνχ γηα ηε δνκηθή δηακφξθσζή ηνπ.
6.19 Η ελαπφζεζε θαη κεηαθίλεζε ησλ πιηθψλ πάλσ ζηα ηθξηψκαηα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο βίαηα δφλεζε.
6.20 Απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε πιηθψλ πάλσ ζην ηθξίσκα, εθηφο αλ ηα πιηθά απηά απαηηνχληαη γηα εξγαζία κέζα ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
6.21 Σα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα ησλ ηθξησκάησλ θαζψο θαη νη θιίκαθεο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεινπο
ρψξνπο θαη λα ζπληεξνχληαη.
7. πζθεπέο αλύςσζεο
7.1 Κάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα αλχςσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ
αγθπξψζεσλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη (α) λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη νξζά θαη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή γηα ηελ θαηά πξννξηζκφ
ρξήζε ηεο / ηνπ·
(β) λα εγθαζίζηαηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά·
(γ) λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο·
(δ) λα παξαθνινπζείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζε πεξηνδηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία· θαη
(ε) λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξκφδηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εθπαηδεπζεί θαηάιιεια.
7.2 Κάζε ζπζθεπή θαη εμάξηεκα αλχςσζεο πξέπεη λα θέξεη επθξηλψο έλδεημε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ.
7.3 Οη ζπζθεπέο αλχςσζεο, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο
δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη.
8. Ορήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθώλ
8.1 Όια ηα νρήκαηα, ηα ρσκαηνπξγηθά ή άιια κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην θαζψο θαη ηα
κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηξνρνθφξσλ θαη ησλ ζπξφκελσλ κε κεραληθά
κέζα, πξέπεη (α) λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο
εξγνλνκηθέο αξρέο,
(β) λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο,
(γ) λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη
(δ) λα θνξηψλνληαη θαηάιιεια θαη κε θνξηίν ηέηνηνπ βάξνπο πνπ δελ επεξεάδεη ηελ αζθαιή νδήγεζε,
κεηαθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
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8.2 Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο
πιηθψλ πξέπεη λα θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο
8
Νφκνπο ηνπ 1972 κέρξη (Αξ. 3) ηνπ 2015.
8.3 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
ζε ρψξν εθζθαθήο ή ζε θξέαηα ή άιια αλνίγκαηα ή ζε αλάρσκα ή ζε άιιν ρσκαηνπξγηθφ έξγν ή ζην λεξφ.
8.4 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 8.3, ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα ή κεραλήκαηα γηα
ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ εληφο εθζθαθήο ή θξεαηίνπ ή θαηά κήθνο ηνπ πξαλνχο νπνπδήπνηε αλαρψκαηνο ή
ρσκαηνπξγηθνχ έξγνπ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια εκπφδηα ή λα ιακβάλνληαη άιια απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα
ηελ απνθπγή ηεο πηψζεο νπνπδήπνηε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο κέζα ζηελ εθζθαθή, ην θξεάηην, αλάρσκα ή
ρσκαηνπξγηθφ έξγν.
8.5 Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, λα είλαη
εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ψζηε (α) λα εκπνδίδεηαη ηπρφλ αλαηξνπή ηνπο,
(β) λα ζπγθξαηείηαη ν ρεηξηζηήο ζην θάζηζκα ηνπ ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαη
(γ) ν νδεγφο λα πξνζηαηεχεηαη θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη
θαηά ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ.
8.6 ηα νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ επηηξέπεηαη λα επηβαίλνπλ νη νδεγνί θαη
άιια πξφζσπα κφλν ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο πνπ πξνλννχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
8.7 Πξέπεη λα γίλνληαη θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο θαη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα θνξηψζεσο
ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πιηθψλ κε ηε ρξήζε κεραληθήο αξπάγεο ή θνξησηή ή εθζθαθέα ή άιινπ παξφκνηνπ
κεραλήκαηνο λα κελ παξακέλνπλ πξφζσπα κέζα ή θνληά ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα εάλ ηα πξφζσπα απηά εθηίζεληαη
ζε θίλδπλν. Όια ηα πξφζσπα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζέζε θαη απφζηαζε εθηφο ηεο επηθίλδπλεο δψλεο.
8.8 Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζεκείνπ εθαξκφδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ Δξγαζία Δμνπιηζκνχ Δξγαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη 2004.
9. Δγθαηαζηάζεηο, κεραλέο, εμνπιηζκόο
9.1 Οη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλνθηλήησλ ή κε εξγαιείσλ ρεηξφο,
πξέπεη λα (α) ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά ιακβάλνληαο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο εξγνλνκηθέο
αξρέο·
(β) δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο·
(γ) ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή· θαη
(δ) ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αξκφδηα πξφζσπα 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, ζηα θξέαηα, ζηηο ππφγεηεο εξγαζίεο ή ζηηο ζήξαγγεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο
πξνθπιάμεηο (α) κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ή γξαπηέο
νδεγίεο απφ αξκφδην πξφζσπν·
(β) γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πηψζε πξνζψπσλ, εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη
εηζξνήο χδαηνο·
(γ) ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δηαηεξείηαη αηκφζθαηξα θαηάιιειε
γηα ηελ αλαπλνή, ρσξίο λα παξνπζηάδεη θηλδχλνπο·
(δ) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία λα πξνθπιάζζνληαη ζε ρψξν αζθαιή ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο, εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ.

8

86 ηνπ 1972, 37 ηνπ 1974, 58 ηνπ 1976, 20 ηνπ 1978, 64 ηνπ 1978, 72 ηνπ 1981, 83 ηνπ 1983, 75 ηνπ 1984, 72 ηνπ 1985, 134 ηνπ
1989, 152 ηνπ 1991, 241 ηνπ 1991, 44(Ι) ηνπ 1992, 5(Ι) ηνπ 1993, 28(Ι) ηνπ 1993, 49(Ι) ηνπ 1994, 5(Ι) ηνπ 1996, 45(Ι) ηνπ 1996, 95(Ι) ηνπ
1996, 56(Ι) ηνπ 1998, 1(Ι) ηνπ 1999, 18(Ι) ηνπ 1999, 66(Ι) ηνπ 1999, 117(Ι) ηνπ 1999, 61(Ι) ηνπ 2000, 80(Ι) ηνπ 2000, 81(Ι) ηνπ 2000,
110(Ι) ηνπ 2000, 38(Ι) ηνπ 2001, 98(Ι) ηνπ 2001, 20(Ι) ηνπ 2002, 237(Ι) ηνπ 2002, 146(Ι) ηνπ 2003, 174(Ι) ηνπ 2003, 243(Ι) ηνπ 2004,
255(Ι) ηνπ 2004, 270(Ι) ηνπ 2004, 153(Ι) ηνπ 2005, 6(Ι) ηνπ 2006, 71(Ι) ηνπ 2006, 145(Ι) ηνπ 2006, 107(Ι) ηνπ 2007, 5(Ι) ηνπ 2008, 102(Ι)
ηνπ 2008, 113(Ι) ηνπ 2009, 5(Ι) ηνπ 2010, 8(Ι) ηνπ 2010, 93(Ι) ηνπ 2011, 109(Ι) ηνπ 2012, 166(Ι) ηνπ 2012, 100(Ι) ηνπ 2013, 1(Ι) ηνπ 2014,
11(Ι) ηνπ 2014, 121(Ι) ηνπ 2014, 143(Ι) ηνπ 2014, 172(Ι) ηνπ 2014, 189(Ι) ηνπ 2014, 10(Ι) ηνπ 2015, 24(Ι) ηνπ 2015, 29(Ι) ηνπ 2015.
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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 δηαλνκήο ή κεηαθνξάο φπσο λεξνχ, θπζηθνχ
αεξίνπ, ιπκάησλ, φκβξησλ πδάησλ.
10.3 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αζθαιή κέζα πξφζβαζεο θαη πξνζπέιαζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ(α) αζθαιψλ νδψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ρψξν ηεο εθζθαθήο θαη
(β) αζθαιψλ κέζσλ πξνζπέιαζεο πάλσ απφ ηελ εθζθαθή, εθφζνλ εθαξκφδεηαη.
10.4 Σα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, ν εμνπιηζκφο θαη ηα θηλνχκελα νρήκαηα ή κεραλήκαηα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε
απφζηαζε απφ ηηο εθζθαθέο. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιειεο πεξηθξάμεηο.
10.5 Όιεο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ππνζηήξημεο θαη δηακφξθσζεο ησλ πξαλψλ,
πξέπεη λα εθηεινχληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ.
10.6 Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ πξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ αξκφδην πξφζσπν θαη λα ζπληεξνχληαη. Πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ησλ
εξγαζηψλ αθαηάιιεινο ή ειαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο θαη ειαηησκαηηθά πιηθά.
10.7 Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαη λα
εμαζθαιίδνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηπραία κεηαηφπηζε ή πηψζε ηνπο.
10.8 Οη δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 10.9 κέρξη θαη 10.12 εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε εθζθαθψλ, θξεαηίσλ, ζεξάγγσλ ή
άιισλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πηψζεο ή κεηαηφπηζεο ρσκάησλ, ή άιισλ πιηθψλ κε
ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ή παγηδεχζεη πξφζσπν ζηελ εξγαζία ή άιιν πξφζσπν ή λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε άιιν
εμνπιηζκφ ή άιιε θαηαζθεπή ζην εξγνηάμην ή γεηηνληθφ θηήξην ή θαηαζθεπή.
10.9.1 Πξηλ απφ ηελ απαζρφιεζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, θάζε κέξνο εθζθαθήο, θξέαηνο, ζήξαγγαο ή άιιεο
ππφγεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα.
10.9.2 Πξηλ απφ ηελ απαζρφιεζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, θάζε κέξνο εθζθαθήο ή θξέαηνο ή ζήξαγγαο βάζνπο πέξαλ
ησλ 2m πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε βάξδηαο
10.10 Κάζε κέξνο εθζθαθήο, θξέαηνο, ζήξαγγαο ή άιιεο ππφγεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν
ζε θάζε πεξίπησζε (α) κεηά απφ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ·
(β) κεηά απφ ζενκελία·
(γ) κεηά απφ ηπρφλ εθηεηακέλε δεκηά απφ πηψζε πιηθψλ ή άιιε αζηνρία ή θαθνθαηξία ή ζεηζκηθή δφλεζε ή
κεηά απφ νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ·
(δ) ηνπιάρηζηνλ κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν 15 εκεξψλ.
10.11 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θάζε ειέγρνπ πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 10.9 θαη 10.10, ζηελ
πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ή αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί θίλδπλνο γηα ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία ή/θαη γηα άιια
πξφζσπα ή/θαη ελδερφκελν πξφθιεζεο δεκηάο ζε γεηηνληθά θηήξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο ή εμνπιηζκφ, πξέπεη λα
εηνηκάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε απφ αξκφδην πξφζσπν ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο
πθηζηάκελνπο ή αλακελφκελνπο θηλδχλνπο. Η έθζεζε απηή πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εηδηθφ αξρείν αζθάιεηαο ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη λα ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.
10.12 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ
2002, κε βάζε ηελ έθζεζε πνπ εηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 10.11, πξέπεη λα εηνηκάδεηαη γξαπηή
εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίδνληαη, κε βάζε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη, αλ ρξεηαζηεί, ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο εξγαζίαο θαη λα γίλεηαη αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.
10.13 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία πνπ
πξνβαίλνπλ ζε εμέηαζε ή ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ εξγαζηψλ γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ
ησλ ζεκείσλ 10.8 κέρξη θαη 10.12, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ
εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο.
10.14.1 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή ζπλέρηζε εξγαζηψλ εθζθαθήο ή εξγαζηψλ ζεξάγγσλ ή άιισλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ,
πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια θαη επαξθή πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα (α) απφ θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ή επζηάζεηα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο, νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ ή
θαηαζθεπήο πξνζσξηλήο ή κφληκεο·
(β) γηα ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ζε θίλδπλν απφ θαηάξξεπζε θηηξίνπ ή
θαηαζθεπήο ή απφ πηψζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηφο ηνπο.
10.14.2 Οη δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 10.14.1 δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θίλδπλνο δεκηνπξγείηαη ιφγσ θπζηθνχ
θαηλφκελνπ ην νπνίν δελ ήηαλ ινγηθά εθηθηφ λα ειεγρζεί ή λα πξνβιεθζεί ή λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά
κέηξα.
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10.15 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 5.2, γηα ηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ απφ χςνο, θάζε πξνζηηφ ηκήκα
εθζθαθήο ή θξέαηνο ή αλνίγκαηνο πάλσ ζην έδαθνο φπνπ ππάξρεη ελδερφκελν πηψζεο πξνζψπσλ, πιηθψλ ή
αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη κε θαηάιιειε θαη ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο πεξίθξαμε ή θξαγκφ, χςνπο
ηνπιάρηζηνλ 110cm ή λα ιακβάλνληαη άιια ηζνδχλακα, θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα.
10.16 Σα πιηθά ή ηα κεραλήκαηα ή άιινο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα δηαθηλνχληαη ζε απφζηαζε
αζθαιείαο απφ ην ρείινο ηεο εθζθαθήο, θξέαηνο, ή άιινπ αλνίγκαηνο ζην έδαθνο γηα ηελ απνθπγή –
(α) έθζεζεο ζε θίλδπλν πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ εθζθαθή απφ ηελ πηψζε πιηθψλ, εμνπιηζκνχ ή
άιισλ αληηθεηκέλσλ θαη
(β) ππνρψξεζεο ηνπ πξαλνχο ηεο εθζθαθήο θαη έθζεζε ζε θίλδπλν πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ή άιισλ
πξνζψπσλ ή δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζε γεηηνληθά θηίξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο.
11. Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο
11.1 Όηαλ ε θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ ή έξγνπ ή κέξνο απηψλ ελέρεη θίλδπλν γηα ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία ή άιια
πξφζσπα (α) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, θαζψο θαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη θαη
δηαδηθαζίεο·
(β) νη εξγαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθηεινχληαη ππφ ηελ ζπλερή επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ·
(γ) θάζε εξγνιάβνο θαη ππεξγνιάβνο πνπ αλαιακβάλεη εξγαζίεο θαηεδάθηζεο πξέπεη λα νξίζεη έλα αξκφδην
πξφζσπν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο.
11.2 Πξνηνχ αξρίζεη ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο θαηεδάθηζεο, ην αξκφδην πξφζσπν ηνπ εξγνιάβνπ πνπ ζα
εθηειέζεη ηελ εξγαζία πξέπεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην ζπληνληζηή εθηέιεζεο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν γηα ην γεληθφ
ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ.
11.3 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 11.1 (α) πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα γηα ηελ απνθπγή πιεκκχξαο ή/θαη ππξθαγηάο,
έθξεμεο απφ δηαξξνή ή ζπζζψξεπζε αεξίσλ ή αηκψλ·
(β) πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ππεξθφξησζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ππφ θαηεδάθηζε θηεξίνπ ή θαηαζθεπήο
απφ κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, άρξεζηα πιηθά ή άιια αληηθείκελα ζε βαζκφ πνπ λα εθζέηεη ζε θίλδπλν ηα
πξφζσπα ζηελ εξγαζία ή άιια πξφζσπα πνπ ηπρφλ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ·
(γ) νη εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο, φπσο νη εξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία
θαη άιια πξφζσπα ζε θίλδπλν απφ θαηάξξεπζε ηνπ θηεξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο ή κέξνπο απηψλ, νη εξγαζίεο
θνπήο εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ή κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ αξκφδηα
πξφζσπα κε επαξθή θαηάξηηζε θαη πείξα·
(δ) πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα θαηά ηελ αθαίξεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο ππφ θαηεδάθηζε·
(ε) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή θαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
απνθπγή θαηάξξεπζεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο θηηξίνπ, ή άιιεο θαηαζθεπήο πνπ πηζαλφ λα εθζέζεη ζε
θίλδπλν ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία ή άιια πξφζσπα.
12. Φέξνληεο νξγαληζκνί, μπιόηππνη, βαξέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θαη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο.
12.1 Οη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα ή μχιν θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη μπιφηππνη, ηα
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ή ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη ή λα
απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ.
12.2 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζην εχζξαπζην ή ζηελ πξνζσξηλή αζηάζεηα ελφο έξγνπ, κηαο θαηαζθεπήο ή ηκήκαηνο ηνπο,
πεξηιακβαλνκέλσλ αληηζηεξίμεσλ, αληεξίδσλ, ζρνηληψλ, ππνζηεξηγκάησλ θαη άιισλ κέζσλ ζηήξημεο.
12.3 Οη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα, νη αληηζηεξίμεηο θαη νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο πξέπεη (α) λα είλαη επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζηηο
θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ·
(β) λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ππνινγίδνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν·
(γ) λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη, έηζη ψζηε λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, απφ πγηή πιηθά θαη
επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζηηο θαηαπνλήζεηο
πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ.
13. Πξνζσξηλά αλαρώκαηα θαη θηβώηηα θαηαζθεπήο ππνβξύρησλ εξγαζηώλ
13.1 Όια ηα πξνζσξηλά αλαρψκαηα θαη ηα θηβψηηα πξέπεη (α) λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά, κε θαηάιιεια θαη ζηεξεά πιηθά, επαξθνχο αληνρήο, θαηάιιεια ζπληεξεκέλα
θαη
(β) λα δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκφ, ψζηε λα κπνξνχλ ηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία λα θηάζνπλ ζε αζθαιέο
κέξνο θαη λα πξνζηαηεπηνχλ, ζε πεξίπησζε απφηνκεο εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ.
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13.2 Η θαηαζθεπή, ε ηνπνζέηεζε, ε νπζηψδεο πξνζζήθε, ε αιιαγή, ε απνζχλζεζε θξάγκαηνο εθηξνπήο ή εγθηβσηηζκνχ,
θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ε ηνπνζέηεζε, ε κεηαηξνπή ή ε απνζπλαξκνιφγεζε ελφο πξνζσξηλνχ αλαρψκαηνο ή ελφο
θηβσηίνπ πξέπεη λα γίλνληαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ.
13.3 Όια ηα πξνζσξηλά αλαρψκαηα θαη ηα θηβψηηα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα απφ αξκφδην πξφζσπν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 10.9 θαη 10.10.
13.4 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 10.11 θαη 10.12.
13.5 Γηα ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 10.6.
14. Δξγαζίεο ζηηο ζηέγεο
14.1 Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ απφ χςνο ηνπ ζεκείνπ 5, γηα ηηο εξγαζίεο ζε ζηέγεο
ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 14.2 κέρξη 14.8 θαη ηνπ ζεκείνπ 15.
14.2 Γηα ηελ απνηξνπή πηψζεο πξνζψπνπ απφ θαηαθφξπθε απφζηαζε ή φηαλ ε θιίζε ησλ ζηεγψλ ππεξβαίλεη ην 10%
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζπιινγηθά πξνιεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηψζε ησλ πξνζψπσλ ζηελ
εξγαζία, ησλ εξγαιείσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ.
ν

14.3 Όηαλ ε ζηέγε έρεη γσληά 30 ή κηθξφηεξε θαη επηθάλεηα ζηελ νπνία ή απφ ηελ νπνία ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηα
πξφζσπα ζηελ εξγαζία ιφγσ ηεο θχζεο ή ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο ή ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ λα
νιηζζήζνπλ ή λα πέζνπλ απφ ην άθξν ηεο νξνθήο, ε εξγαζία επί ηεο ζηέγεο ή απφ ηε ζηέγε απηή ζα εθηειείηαη κφλν απφ
αξκφδηα πξφζσπα κε επαξθή εθπαίδεπζε θαη κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
14.4 Όπνπ νπνηαδήπνηε επηθιηλήο ζηέγε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνλ πξνζπέιαζεο πξνο ή απνκάθξπλζεο απφ εξγαζίεο
ζε ζηέγε ή κέξνπο ζηέγεο, πξέπεη λα παξέρνληαη πάλσ ζηε ζηέγε θαηάιιειεο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θιίκαθεο
αζθαιείαο θαη ζαλίδεο αζθαιείαο.
14.5 Όπνπ νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη επί ή απφ νπνηαδήπνηε επηθιηλή ζηέγε πξέπεη λα παξέρνληαη πάλσ ζηε
ζηέγε απηή θαηάιιειεο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θιίκαθεο αζθαιείαο θαη ζαλίδεο αζθαιείαο θαη (α) παξέρνληαη εκπφδηα ζην ρακειφηεξν άθξν ηεο επηθιηλνχο ζηέγεο, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη
θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πηψζε νπνπδήπνηε πξνζψπνπ απφ ην ελ ιφγσ άθξν ή
(β) ε εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη απφ θαηάιιειν θαη επαξθνχο αληνρήο δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 1.
14.6 Οη θιίκαθεο αζθαιείαο θαη νη ζαλίδεο αζθαιείαο πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 14.5, πξέπεη
(α) λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, απφ θαηάιιεια θαη πγηή πιηθά, επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζθνπφ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, απαιιαγκέλεο απφ θαλεξά ειαηηψκαηα θαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλεο,
(β) λα ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια θαη ηθαλνπνηεηηθά θαη
(γ) λα ζηεξεψλνληαη κε αζθάιεηα ή λα αγθπξψλνληαη ζε ζηεξεά θαη ζηαζεξά ζεκεία ηεο ζηέγεο ή λα
ζηεξεψλνληαη απνηειεζκαηηθά κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα εκπνδίδνπλ ηελ
νιίζζεζε.
14.7 Γελ απαηηείηαη ε παξνρή θιηκάθσλ αζθαιείαο ή ζαλίδσλ αζθαιείαο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε ρεηξνιαβή ή ε
ζηήξημε ησλ πνδηψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο είλαη ηέηνηα πνπ ε ζέζε θαη ν ρψξνο
εξγαζίαο γηα ηα πξφζσπα είλαη ην ίδην αζθαιήο φζνλ ζα ήηαλ αλ παξέρνληαλ θιίκαθεο αζθαιείαο θαη ζαλίδεο αζθαιείαο.
14.8 Πξέπεη λα παξέρνληαη θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα γηα λα παξεκπνδίδεηαη ε πηψζε πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ απφ ηε
ζηέγε.
15. Δξγαζία πάλσ ή θνληά ζε εύζξαπζηα πιηθά
15.1 Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ απφ χςνο ζην ζεκείν 5 θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο
εξγαζίεο ζε ζηέγεο ηνπ ζεκείνπ 14 θαζψο θαη ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα
αλνίγκαηα ή ηα άθξα δαπέδσλ θαη νξνθψλ, γηα ηηο εξγαζίεο πάλσ ή θνληά ζε εχζξαπζηα πιηθά εθαξκφδνληαη θαη νη
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 15.2 κέρξη θαη 15.5.
15.2 Η 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.
15.3 Όηαλ πξφζσπα ζηελ εξγαζία 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 ή λα κελ πέζνπλ.

2460

15.4 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 15.5, απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία δηακέζνπ πιηθνχ
ή ε δηεμαγσγή εξγαζίαο πάλσ ζε πιηθφ ή κε πιηθφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζξπκκαηηζηεί θαη λα εθζέζεη πξφζσπα ζηελ
εξγαζία ζε θίλδπλν πηψζεο, εθηφο εάλ(α) παξέρνληαη θαηάιιειεο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θιίκαθεο αζθαιείαο θαη ζαλίδεο αζθαιείαο ή άιια
κέζα ζηεξεσκέλα κε αζθάιεηα θαη φπνπ απαηηείηαη κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε νιίζζεζε θαη
(β) νη θιίκαθεο αζθαιείαο θαη νη ζαλίδεο αζθαιείαο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην βάξνο
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ εθηειεί εξγαζία ή δηέξρεηαη, λα ππνζηεξίδεηαη εμνινθιήξνπ ή θπξίσο απφ απηέο,
εθηφο αλ ην βάξνο απηνχ ππνζηεξίδεηαη απφ άιια εμίζνπ αζθαιή θαη επαξθή κέζα.
15.5 Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ή ε δηεμαγσγή εξγαζίαο απφ πξφζσπα, θνληά ζε εχζξαπζηα
πιηθά φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 15.2, εθηφο αλ ιεθζεί πξφλνηα γηα θαηάιιεια θηγθιηδψκαηα, θαηάιιεια θαιχκκαηα
θαη άιια θαηάιιεια κέζα, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπφδηζε ηεο πηψζεο δηακέζνπ ησλ πιηθψλ απηψλ νπνηνπδήπνηε
πξνζψπνπ δηέξρεηαη ε εθηειεί εξγαζία.
15.6 Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο επαξθείο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο γηα ηελ χπαξμε επζξαχζησλ
πιηθψλ θαη εηδηθά ζηνπο ρψξνπο φπνπ εθηειείηαη εξγαζία ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο πξνζπέιαζεο εθηφο θαη αλ ην
πιηθφ απηφ απνηειείηαη εμνινθιήξνπ απφ γπαιί.
16. Υξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ
16.1 Η ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο –
9
(α) ηνπ πεξί Δθξεθηηθψλ Τιψλ Νφκνπ,
(β) ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Δθξεθηηθέο Ύιεο Δκπνξηθήο Υξήζεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 έσο
10
2011 θαη
(γ) ησλ πεξί ηεο χκβαζεο γηα ηε ήκαλζε Πιαζηηθψλ Δθξεθηηθψλ Τιψλ γηα ζθνπνχο Αλίρλεπζεο
11
(Κπξσηηθψλ) Νφκσλ ηνπ 2002 θαη 2011
θαη δηεμάγεηαη ππφ ηελ επίβιεςε αξκνδίσλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ επαξθείο γλψζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη
ζηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ.
17. Δξγαζία ζε πεξηνξηζκέλν ή θιεηζηό ρώξν
17.1 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη ησλ εηδηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 10.1(γ), ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο κέζα ζε εθζθαθή, θξεάηην, άλνηγκα, ζήξαγγα, πξνζσξηλφ
αλάρσκα ή θηβψηην ή άιιν πεξηνξηζκέλν ή θιεηζηφ ρψξν θαζψο θαη απηνχο ρψξνπο πξνζπέιαζεο απηνχο απηνχο
ρψξνπο απηνχο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο ψζηε(α) λα δηαηεξείηαη αηκφζθαηξα επαξθήο θαη θαηάιιειε γηα ηελ αλαπλνή· θαη
(β) λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή έθζεζεο ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ζε αλαζπκηάζεηο, ζθφλε ή
άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο.
17.2 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 17.1, ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο θαη πξνζπέιαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη
ζην ελ ιφγσ ζεκείν, πξέπεη, πξνηνχ επηηξαπεί ε είζνδνο πξνζψπνπ θαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ(α) λα γίλεη έιεγρνο ηεο αηκφζθαηξαο ησλ ρψξσλ, κε κεηξήζεηο απφ αξκφδην πξφζσπν,
(β) λα εθδνζεί γξαπηή άδεηα εξγαζίαο απφ αξκφδην πξφζσπν,
(γ) λα παξαθνινπζείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο κε ηαθηηθέο κεηξήζεηο,
(δ) λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο απφ έμσ θαη λα ιακβάλνληαη φιεο νη ηθαλνπνηεηηθέο απαξαίηεηεο
πξνθπιάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε βνήζεηα, θαη
(ε) ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εχινγε ππνςία φηη έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο, λα δηαθφπηνληαη νη εξγαζίεο θαη
λα εθθελψλνληαη νη ρψξνη κέρξη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο κεηξήζεηο θαη λα επηηξαπεί ε είζνδνο θαη ρξήζε
ησλ ρψξσλ κεηά απφ γξαπηή άδεηα εξγαζίαο.
18. Πξνζηαζία από πληγκό
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο κέζα ή θνληά ζε λεξφ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία απφ
πληγκφ πξέπεη (α) λα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειε πεξίθξαμε χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,10 m, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ, ή άιια
θαηάιιεια εκπφδηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ απφ πηψζε κέζα ζε λεξφ θαη λα ιακβάλνληαη
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζπέιαζε πξνζψπσλ ή/ θαη ηε δηαθίλεζε πιηθψλ·
(β) λα ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο ρξήζε θαηάιιεινο εμνπιηζκφο δηάζσζεο, θαιά ζπληεξεκέλνο·
(γ) λα πθίζηαληαη θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ άκεζε δηάζσζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ηπρφλ
θηλδπλεχζεη απφ πληγκφ, φπσο ε δηάζεζε εθπαηδεπκέλνπ πξνζψπνπ δηάζσζεο· θαη
(δ) ε εξγαζία λα εθηειείηαη απφ πξφζσπα κε εηδηθή εθπαίδεπζε.

9

Κεθ. 54. 21 ηνπ 1970, 95(Ι) ηνπ 2003, 19(Ι) ηνπ 2005, 109(Ι) ηνπ 2009, 109(Ι) ηνπ 2010, 178(Ι) ηνπ 2013.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 25.7.2003, 23.12.2004, 2.5.2008, 20.3.2009, 11.3.2011.
11
19(ΙΙΙ) ηνπ 2002, 6(ΙΙΙ) ηνπ 2011.
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19. Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
19.1 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξήζε ζηελ Δξγαζία
Δμνπιηζκψλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ, πξέπεη λα παξέρνληαη θαηάιιεια θαη ζπληεξεκέλα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ρξήζε απφ ηα πξφζσπα
ζηελ εξγαζία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ (α) θξάλε αζθαιείαο,
(β) γπαιηά αζθαιείαο,
(γ) παπνχηζηα αζθαιείαο,
(δ) θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
θσζθνξνχρσλ γηιέθσλ,
(ε) πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαηάιιεια αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο,
(ζη) πξνζηαηεπηηθά ηεο αθνήο θαη
(δ) κάζθεο γηα πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο.
19.2 Η ππνρξέσζε ρξήζεο ησλ κέζσλ απηψλ πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνχο ηνπ 2000 θαη 2015.
19.3 Πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε εηδηθή εθπαίδεπζε ζηα πξφζσπα ζηελ εξγαζία γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ θαη
λα εθδίδνληαη θαηάιιειεο γξαπηέο νδεγίεο.
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ΠΗΝΑΚΑ 1
(Μέξνο Α, ζεκείν 7)
Α. Αλώηαηα Όξηα Αζθαινύο Δθζέζεσο ζε Θεξκόηεηα
Φόξηνο Δξγαζίαο

Γηνξζσκέλε Δλεξγόο
ν
Θεξκνθξαζία ( C)

Καζηζηηθή Δξγαζία
(2.6 Kcal/Kg/h)
Διαθξφο – Δλδηάκεζνο
(4.3 Kcal/Kg/h)
Βαξχο
(6.0 Kcal/Kg/h)

30.0
28.0
26.5

B. Όξηα Αλέζεσο
Όξηα Αλέζεσο

Γηνξζσκέλε Δλεξγόο
ν
Θεξκνθξαζία ( C)

Κάησ φξην
Άλσ φξην

15.5
26.7

ΠΗΝΑΚΑ 2
(Μέξνο Α, ζεκείν 15)
Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ θαζαξηζκνύ (ληπηήξεο)
Αξηζκόο εξγνδνηνπκέλσλ πνπ δηαθόπηνπλ ηελ
εξγαζία ηαπηόρξνλα

Διάρηζηνο αξηζκόο
ληπηήξσλ

Έσο 7
Έσο 14
Αλά 10 επί πιένλ

1
2
1
ΠΗΝΑΚΑ 3

(Μέξνο Α, ζεκείν 16)
Α. Παξνρή πγεηνλνκηθώλ δηεπθνιύλζεσλ αλδξώλ
Αξηζκόο αλδξώλ, εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηνλ ίδην
ρξόλν
Έσο 15
Έσο 25
Έσο 50
Έσο 75
Αλά 35 επί πιένλ

Διάρηζηνο αξηζκόο πγεηνλνκηθώλ
δηεπθνιύλζεσλ
Απνρσξεηήξηα
1
1
2
3
1

Οπξεηήξηα
1
2
3
4
1
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Β. Παξνρή πγεηνλνκηθώλ δηεπθνιύλζεσλ γπλαηθώλ
Αξηζκόο γπλαηθώλ, εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηνλ
ίδην ρξόλν

Διάρηζηνο αξηζκόο πγεηνλνκηθώλ
δηεπθνιύλζεσλ

Έσο 15
Έσο 30
Έσο 50
Έσο 70
Αλά 30 επί πιένλ

1
2
3
4
1
ΠΗΝΑΚΑ 4
(Μέξνο Β, Σκήκα Ι, ζεκείν 12)
Δμαεξηζκόο
Διάρηζηνο αξηζκόο αιιαγώλ αέξνο
αλά ώξα

Σύπνο ρώξνπ εξγαζίαο
Μεγάινο (πεξηιακβαλνκέλσλ απνζεθψλ, δηαδξφκσλ, δσκαηίσλ κε χςνο
εζσηεξηθήο νξνθήο κεγαιχηεξν ησλ πέληε κέηξσλ)

Αλνηθηφο (πεξηιακβαλνκέλσλ
απνζεθεχζεσο, απνδπηεξίσλ)

εξγαζηεξίσλ

επηδηνξζψζεσο,

ρψξσλ

Κιεηζηφο (πεξηιακβαλνκέλσλ κεραλνπξγείσλ, δσκαηίσλ ιεβήησλ θαη
κεραλνζηαζίσλ, δσκαηίσλ θαζαξηζκνχ θαη απνρσξεηεξίσλ, καγεηξείσλ,
εζηηαηνξίσλ)

Δηδηθφο (εζσηεξηθψλ δσκαηίσλ, φπνπ εθηεινχληαη βαξηέο εξγαζίεο)

1-2

3-5

5-8

10-15

ΠΗΝΑΚΑ 5
(Μέξνο Β, Σκήκα ΙΙ, ζεκείν 1)
Διάρηζην πιάηνο δαπέδνπ εξγαζίαο

A/A

Υξήζε δαπέδνπ

Διάρηζην
πιάηνο
(εθαηνζηά)

1

Δξγαζίεο φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε πιηθψλ (π.ρ. έιεγρνο, ζπληήξεζε έλα πξφζσπν ρσξίο ελαπφζεζε πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ)

60

2

Δξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πιηλζνδφκεζε
φςεσλ, επίζηξσζε πιαθηδίσλ, επίζηξσζε φςεσλ, εξγαζίεο πξνζζήθεο θαη
ζπλαξκνιφγεζεο - έλα πξφζσπν κε ελαπφζεζε πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ
θαηαιακβάλνπλ ρψξν πιάηνπο κέρξη 50 εθ.)

90

3

Τπνζηήξηγκα ςειφηεξνπ δαπέδνπ

120

4

Τπνζηήξηγκα ςειφηεξνπ δαπέδνπ
ηζηκεληφιηζσλ

ή γηα ηελ θαηεξγαζία ή ρνλδξνιάμεπζε ιίζσλ ή

150

