ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1963
"Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας αυτοκινητοστασίων"
(Φ.Ε.Κ. 111/Α/13-7-1963)
Έχοντες υπ' όψει:
α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920 Β.∆. «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών διατάξεις», τας κατά το άρθρον 28 του νόµου 3239/1955 ως ετροποποιήθη και
συνεπληρώθη δια του άρθρου 9 του Νόµου 3755/1957 διατάξεις,
β) πρότασιν της δια της υπ' αριθ. 9251/11.1961 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας συσταθείσης
επιτροπής προς κατάρτισιν Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας,
γ) την υπ' αριθ. 359/15.10.1962 γνωµοδότησιν του Εθν. Γν. Συµβουλίου Κοινων. Πολιτικής, ως και την από
27.10.1962 γνώµην του τµήµατος Κανονισµών του αυτού Συµβουλίου,
δ) το υπ' αριθ. 223/1913 απόσπασµα πρακτικών ∆ηµ. Υγείας της 6.3.1963 συνεδριάσεως του Ανωτάτου
Υγειονοµικού Συµβουλίου,
ε) την υπ' αριθ. 259/1963 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Hµετέρου επί της
Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:
Καθιερούνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας εν τοις αυτοκινητοστασίοις.
Άρθρον 1
A'. Toixoι- οροφαί: ∆έον να τηρούνται οι κάτωθι όροι:
1) Τά αυτοκινητοστάσια να είναι κεχωρισµένα παντός κατωκηµένου χώρου ή διαµερίσµατος δια τοίχων
ισχυρών εξ αφλέκτου υλικού αντέχοντος εις ισχυράν θερµοκρασίαν. Οι διαχωριστικοί ούτοι τοίχοι να
εξικνώνται µέχρι της οροφής και να είναι επικεχρισµένοι δι' αδιαποτίστων υλικών εις ύψος από του
δαπέδου 1,50 µ. τουλάχιστον.
2) Τυχόν υπάρχοντα γραφεία, συνεργεία επισκευών (όπου ενδέχεται να διατηρούνται εστίαι πυρός, φλόγες ή
σπινθήρες), πλυντήρια, χρωµατιστήρια κλπ, να είναι κεχωρισµένα από το κυρίως αυτοκινητοστάσιον δια
τοίχων καταλλήλων εξ αφλέκτου υλικού.
3) Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται ο διαχωρισµός στοιχειωδών εργαστηρίων (εφαρµοστηρίων) εργαλειοδοτηρίων
και αποθηκών εις ας αποθηκεύονται µη εύφλεκτοι ύλαι δια µεταλλικών χωρισµάτων ή κιγκλιδωµάτων.
4) Αι οροφαί να είναι κατασκευασµέναι εξ αφλέκτου υλικού, ειδικώτερον δε, εφ' όσον άνωθεν αυτών
ευρίσκονται κατωκηµένοι χώροι, αποθήκαι ή εργαστήρια πάσης φύσεως, αι οροφαί να είναι ισχυράς
κατασκευής και εξ αφλέκτου υλικού αντέχοντος εις ισχυράν θερµοκρασίαν,
5) Τυχόν υπάρχοντα επί της οροφής υαλοστάσια να είναι κατασκευασµένα εξ υαλοπινάκων ωπλισµένων δια
συρµατοπλέγµατος ή να έχωσι διάταξιν αποτελεσµατικώς αποκλείουσαν την πτώσιν τεµαχίων
υαλοπινάκων εις το δάπεδον, εις περίπτωσιν θραύσεως αυτών.
Άρθρον 2
Β'. Τα δάπεδα: ∆έον να είναι:
1) Οµαλά αντιολισθηρά άνευ ρωγµών ή ανοικτών αρµών αδιαπότιστα και κατασκευασµένα εξ αφλέκτου
υλικού µη καταστρεφοµένου ευκόλως εκ των πετρελαιοειδών και της κινήσεως των αυτοκινήτων.
2) Να έχουν διάταξιν και κλίσιν κατάλληλον ώστε να µη λιµνάζουν ύδατα χρήσεως ή βροχής.
3) Τα ανοίγµατα, οι οχετοί, οι αύλακες, τα φρεάτια επισκέψεως, οι τάφροι επιθεωρήσεως κλπ. να είναι
συνεχώς κεκαλυµµένα δια στερεού και αµετακινήτου καλύµµατος πλήρους ή ραβδωτού, ώστε να
αποκλείεται η εντός αυτού πτώσις ή πρόσκρουσις ή γενικώς πρόκλησις του ατυχήµατος. Ειδικώς εις
περίπτωσιν ραβδωτών καλυµµάτων τα διάκενα τούτων να µην είναι µείζονα των δύο εκατοστών του
µέτρου, ώστε να αποκλείεται απολύτως η δίοδος ή ενσφήνωσις ανθρωπίνου πέλµατος.
Εις την ειδικήν περίπτωσιν κατά την οποίαν τα ανοίγµατα ταύτα δεν δύνανται να καλυφθούν ή
παραµένουν προσωρινώς ανοικτά, να προστατεύωνται αντιστοίχως µε σταθερά αµετακίνητα ισχυρά
κιγκλιδώµατα ύψους ενός µέτρου µετά παρυφής πλάτους τουλάχιστον 0,05.
4) Ειδικώς τα δάπεδα των χώρων πλύσεως αυτοκινήτων, να είναι κατά 3-4 εκ. χαµηλότερα των λοιπών
δαπέδων και µε παρυφάς κεκλιµένας, ώστε να µη δηµιουργούνται αναβαθµοί (σκαλοπάτια) εµποδίζοντες
την κίνησιν των αυτοκινήτων ή την κυκλοφορίαν ατόµων.
5) Εις πολυόροφα αυτοκινητοστάσια τα δάπεδα των διαφόρων ορόφων ως και των κεκλιµένων επιπέδων,
αναβάσεως αυτοκινήτων να είναι ισχυράς κατασκευής εξ αφλέκτου υλικού και κατά τα ελεύθερα άκρα των
να προστατεύωνται δια στερεών µεταλλικών κιγκλιδωµάτων ή στοιχείων ισχυράς επίσης κατασκευής και
ύψους 1 µ. ώστε να αποκλείεται αποτελεσµατικώς η εξ αυτών πτώσις ατόµων ή αντικειµένων.
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Άρθρον 3
Γ'. Χώροι υπό την στάθµην του δαπέδου: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1) Απαγορεύεται κατ' αρχήν η ύπαρξις υπογείων χώρων εις αυτοκινητοστάσια, πλην τοιούτων
αποθηκεύσεως υγρών καυσίµων δια τα οποία όµως δέον να τηρώνται αυστηρώς αι εκάστοτε ισχύουσαι
διατάξεις περί αποθηκεύσεως βενζίνης κλπ.
Εν τη εννοία του υπογείου χώρου νοείται και η ύπαρξις οιουδήποτε κενού υπό το δάπεδον του
αυτοκινητοστασίου.
2) ∆ύνανται να διατεθούν υπόγειοι χώροι δια την εγκατάστασιν ειδικών ανυψωτηρίων αυτοκινήτων, υπό την
προϋπόθεσιν όµως ότι ούτοι θα είναι διαρκώς κλειστοί και θα έχουν επαρκή αερισµόν και πλήρη
αποχέτευσιν των τυχόν συρρεόντων εις αυτούς υδάτων.
3) Η κάθοδος τεχνιτών και εργατών εις τους υπογείους χώρους γενικώς δέον να γίνηται µετά πάσης
προσοχής µόνον εις περιπτώσεις απολύτου ανάγκης προς συντήρησιν ή επισκευήν και αφού
προηγουµένως εξασφαλισθή απολύτως επαρκής αερισµός (αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών αλλαγή
του αέρος των χώρων τουλάχιστον 60 έως 100 φοράς ανά ώραν δι' εγκαταστάσεως τεχνικού αερισµού
κατά τον χρόνον της εν αυτοίς εργασίας των τεχνιτών ή εργατών) και κατάλληλος ασφαλής φωτισµός.
4) Προκειµένου περί τάφρων υπό το δάπεδον, δια την εκ των κάτω επιθεώρησιν και καθαρισµόν
αυτοκινήτων, οι τάφροι κατά τον χρόνον της µη χρησιµοποιήσεώς των, να είναι κεκαλυµµένοι δια στερεού
αµεταθέτου καλύµµατος ή να τοποθετήται πέριξ αυτών ασφαλές προστατευτικόν κιγκλίδωµα ύψους ενός
µέτρου προς αποφυγήν πτώσεων εντός αυτών.
5) Αι είσοδοι των τάφρων τούτων να είναι πάντοτε προφυλαγµέναι δια στηθαίου ύψους 10 εκατοστών
τουλάχιστον και να είναι διευθετηµέναι κατά τρόπον επιτρέποντα την ανά πάσαν στιγµήν ελευθέραν
είσοδον και έξοδον των εργατών, οιονδήποτε και αν είναι το µήκος του άνωθεν της τάφρου
τοποθετηµένου αυτοκινήτου, αι δε κλίµακες καθόδου εις αυτάς να είναι οµαλαί, αντιολισθηραί και να
καθαρίζωνται τακτικώς.
6) Οι πυθµένες των τάφρων να καθαρίζωνται τακτικώς από τα ορυκτέλαια και πάσαν άλλην λιπαντικήν
ουσίαν.
7) Απαγορεύεται απολύτως:
α) Η εντός των τάφρων έκχυσις βενζίνης προς αποφυγήν πυρκαϊάς ή δηλητηριάσεως, εξ εισπνοής των
ατµών αυτής.
β) Η εγκατάλειψις εντός των τάφρων εργαλείων και λοιπών αντικειµένων.
γ) Η πλύσις αυτοκινήτων ευρισκοµένων υπεράνω τάφρου επισκευής.
Άρθρον 4
∆'. Αποχέτευσις: Το αυτοκινητοστάσιον δέον να διαθέτη συνεχώς:
1. Άφθονον ύδωρ.
Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας, πλην της εγκαταστάσεως δικτύου διανοµής ποσίµου ύδατος
λαµβανοµένου εκ του δικτύου υδρεύσεως της περιοχής, χρησιµοποιείται και βοηθητικόν ύδωρ, εξ άλλης
προελεύσεως απαγορεύεται οιαδήποτε αλληλοσύνθεσις αυτού µετά του δικτύου διοχετεύσεως και
διανοµής του ποσίµου ύδατος της περιοχής έστω και αν εξητάσθη το βοηθητικόν ύδωρ και εκρίθη ως
ακίνδυνον.
∆έον, επίσης οι σωλήνες και τα στόµια παροχετεύσεως και διανοµής του βοηθητικού ύδατος να
σηµειούνται δι' ειδικού χρώµατος ώστε να διακρίνεται ευκόλως και να υπάρχουν παρ' αυτά εις εµφανείς
θέσεις και µόνιµοι πινακίδες δια των οποίων να δηλούται σαφώς ότι δεν πρόκειται περί ποσίµου ύδατος,
του δικτύου της περιοχής. Τα στόµια δε ταύτα του µη ποσίµου ύδατος, ει δυνατόν, να µην είναι εύκολον
να χρησιµοποιηθώσιν προς λήψιν ύδατος προς πόσιν.
2. Κατάλληλον σύστηµα οχετών και αγωγών δια την συνεχή αποµάκρυνσιν των πάσης φύσεως υδάτων.
3. Προς αποτροπήν διαρροής βενζίνης και πετρελαίου ή ορυκτελαίου εκ του αυτοκινητοστασίου εις
δηµοσίους ρύακας και οχετούς, υποχρεωτικώς να υπάρχη ελαιοσυλλέκτης χωρητικότητος ουχί
µικροτέρας του διπλασίου της µέσης ωριαίας αποχετεύσεως, εφωδιασµένος δι' αεραγωγού διαµέτρου
τουλάχιστον 10 εκ. συνδεοµένου µετά του ανωτέρου άκρου του ελαιοσυλλέκτου.
4. Ο εν λόγω ελαιοσυλλέκτης να τοποθετήται προ της συνδέσεως του αποχετευτικού αγωγού των υδάτων
και ακαθαρσιών προερχοµένων εκ της πλύσεως των αυτοκινήτων και δαπέδων µετά των λοιπών αγωγών
των φερόντων ακάθαρτα ύδατα ή αποχετεύσεις αποχωρητηρίων, εν πάση δε περιπτώσει απαγορεύεται η
δια των ελαιοσυλλεκτών δίοδος λυµάτων.
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5. Το σύστηµα των οχετών και αγωγών απαραιτήτως να καταλήγη εις κεντρικόν οχετόν του οποίου το
στόµιον εισδοχής να είναι εφωδιασµένον δι' υδραυλικού σίφωνος.
Άρθρον 5
Ε'. Αερισµός: Όσον αφορά τον αερισµόν να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Το αυτοκινητοστάσιον και πάντα τα διαµερίσµατα αυτού να αερίζωνται διαρκώς και επαρκώς.
2. Ιδιαιτέρα φροντίς επαρκούς αερισµού επιβάλλεται εις διαµερίσµατα εις τα οποία ως εκ της φύσεως των
εργασιών ή εγκαταστάσεων αναδίδονται καπνοί ή βλαβεραί αναθυµιάσεις (π.χ. χρωµατισµών,
συσσωρευτών κλπ.), εις τας περιπτώσεις αυτάς ισχύουν τα εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 3
καθοριζόµενα δια την επιτυχίαν επαρκούς αερισµού των χώρων τούτων.
3. Εάν ο φυσικός αερισµός δεν είναι αποδεδειγµένως επαρκής, να συµπληρούται δια φυγοκεντρικών
εξαεριστήρων εις αριθµόν και δραστικότητα ανάλογον πάντοτε προς τον χώρον και την έντασιν της
εργασίας, επιβάλλεται δε ιδιαιτέρως η λειτουργία αυτών όταν εργάζωνται οι κινητήρες των σταθµευόντων
αυτοκινήτων δια την άµεσον και ταχείαν απαγωγήν των παραγοµένων εκ τούτων καυσαερίων.
4. Τυχόν υπάρχοντα υπόστεγα συνιστάται όπως έχουν την ανοικτήν αυτών πλευράν προς νότον.
Άρθρον 6
ΣΤ'. Φωτισµός - Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις: ∆ια τον φωτισµόν και την ηλεκτρικήν εγκατάστασιν δέον να
τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Πάντα τα διαµερίσµατα του αυτοκινητοστασίου να φωτίζωνται κανονικώς και επαρκώς τόσον κατά την
ηµέραν όσον και κατά την νύκτα.
2. Ιδιαιτέρως οι χώροι εργασίας και αι ειδικαί θέσεις αυτών να φωτίζωνται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την
άνεσιν της εργασίας χωρίς όµως και να προκαλήται εκθάµβωσις.
3. Όπου δεν είναι επαρκής ο φυσικός φωτισµός συµπληρούται δια καταλλήλου τεχνητού τοιούτου. ∆ια τον
τεχνητόν φωτισµόν γενικώς χρησιµοποιούνται κατά προτίµησιν ηλεκτρικαί λυχνίαι και µόνον εν απολύτω
ανάγκη και εν ελλείψει ηλεκτρικού ρεύµατος, δύνανται να χρησιµοποιούνται άλλαι λυχνίαι ειδικού τύπου
εγκεκριµένου δια τοιούτου είδους χρήσιν και παρέχοντος πάσαν ασφάλειαν έναντι πυρκαϊάς και
εκρήξεως.
4. Ως φορηταί λυχνίαι επιθεωρήσεως των αυτοκινήτων επιτρέπονται µόνον αι τοιαύται πυρακτώσεως,
τάσεως µέχρι 42 βολτ µε µονωτικήν λαβήν και εφωδιασµέναι µε µεταλλικόν δικτυωτόν καταλλήλως
προσγειωµένον.
5. Το καλώδιον των φορητών τούτων λυχνίων, ως άλλωστε και πάσης άλλης φορητής ηλεκτρικής συσκευής,
να είναι ειδικού ανθεκτικού τύπου µετά περιβλήµατος µη καταστρεφοµένου εκ της επιδράσεως των
πετρελαιοειδών και της υγρασίας.
6. Η όλη ηλεκτρική εγκατάστασις να διατηρήται πάντοτε εν καλή καταστάσει και να είναι απολύτως
σύµφωνος προς τους σχετικούς κανονισµούς κατασκευής εσωτ. ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να
επιθεωρήται τακτικώς και υπευθύνως παρ' ειδικού, ν' αντικαθίσταται δε αµελητί παν στοιχείον αυτής
παρουσιάζον βλάβην ή φθοράν εκ της χρήσεως. Η επιθεώρησις αύτη να είναι υποχρεωτική ανά
εξάµηνον, εκδιδοµένου σχετικού πιστοποιητικού, δεόντως υπογεγραµµένου το οποίον θα αναρτάται εις
εµφανή θέσιν προς έλεγχον εις οιονδήποτε χρόνον.
7.

Συνιστάται η εγκατάστασις αυτοτελούς εφεδρικού στοιχειώδους φωτισµού εκ συσσωρευτών
εξασφαλίζοντος την δυνατότητα κινήσεων των εργαζοµένων εν περιπτώσει διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Άρθρον 7

Ζ'. Προστασία έναντι κίνδυνου πυρκαϊάς: ∆ια την πρόληψιν ή κατάσβεσιν πυρκαϊάς δέον να τηρώνται οι
κάτωθι όροι:
1. Το αυτοκινητοστάσιον να είναι εφωδιασµένον δι' ειδικής πυροσβεστικής εγκαταστάσεως κατά τας σχετικάς
διατάξεις ή δια καταλλήλων και επαρκών φορητών πυροσβεστήρων. Οι πυροσβεστήρες ούτοι
ευδιακρίτως και εντόνως χρωµατισµένοι, να είναι τοποθετηµένοι εις διάφορα επίκαιρα και αµέσως
προσιτά σηµεία, ώστε εις περίπτωσιν ανάγκης να δύνανται ευχερώς να χρησιµοποιούνται έτι δε και εις
ικανόν αριθµόν ανταποκρινόµενον εις την έκτασιν του χώρου εργασίας και την µεγίστην δυναµικότητα
αυτοκινήτων.
2. Οι πυροσβεστήρες να επιθεωρώνται τακτικώτατα και να χρησιµοποιώνται µετά προσοχής µόνον εις
περίπτωσιν ανάγκης προς αποφυγήν αντικανονικής και ατόπου αναµίξεως των συστατικών των.
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Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις πυροσβεστήρων περιεχόντων τετραχλωριούχον άνθρακα ή βρωµιούχον
µεθύλλιον.
3. Εις τας επικινδύνους θέσεις να υπάρχουν κιβώτια µετά πτύων ή κάδοι πάντοτε πλήρεις άµµου, αµέσου και
ευχερούς χρήσεως.
4. Εφ' όσον υπάρχη κυκλοφορία ύδατος υπό πίεσιν, να υπάρχουν και ειδικοί κρουνοί λήψεως ύδατος
πυροσβεστικού τύπου και κατάλληλοι σωλήνες εκτοξεύσεως αυτού εις αριθµόν και µήκος
ανταποκρινόµενον προς την έκτασιν και δυναµικότητα του αυτοκινητοστασίου.
5. Τα µέσα κατασβέσεως πυρκαϊάς θα επιθεωρώνται τακτικώς ώστε να είναι εις καλήν κατάστασιν και
αµέσως χρησιµοποιήσιµα, η προς αυτά δε οδός προσπελάσεως να είναι πάντοτε ελεύθερα.
6. Αι θέσεις αποθηκεύσεως υγρών καυσίµων ως και αι θέσεις, εφοδιασµού δια καυσίµων των αυτοκινήτων
να ευρίσκωνται εις µέρη κατάλληλα και κατά προτίµησιν εν υπαίθρω, να τηρώνται δε µετά
σχολαστικότητος και απαρεγκλίτως αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί ασφαλείας αυτών.
7. Να αποφεύγεται και η εις ελάχιστον έστω ποσότης έκχυσις βενζίνης ιδία κατά τας µεταγγίσεις αυτής.
8. Να επιβάλλεται η άµεσος αλλαγή των ενδυµάτων εργασίας, εφ' όσον ταύτα ήθελον περιβραχή δια
βενζίνης ή ετέρου ευφλέκτου υγρού.
9. Εντός των χώρων εργασίας να ευρίσκονται εις ικανόν αριθµόν δοχεία µεταλλικά µετά καλύµµατος εντός
των οποίων να απορρίπτωνται τα εκ της υγρασίας ρυπαινόµενα τίλµατα (στουπιά), υφάσµατα, πριονίδια
κλπ.
10. Απαγορεύεται η πλύσις του εδάφους και των χειρών δια βενζίνης καθώς και η χρησιµοποίησις βενζίνης
δια τον καθαρισµόν των εξαρτηµάτων των επισκευαζοµένων ή συντηρουµένων αυτοκινήτων ή άλλων
αντικειµένων.
Ο τοιούτος καθαρισµός να γίνεται δι' ετέρας απορρυπαντικής ύλης ή ειδικών διαλυτικών απηλλαγµένων
όµως δηλητηριωδών ουσιών ως π.χ. Βενζολίου, τετρααιθυλιούχου µολύβδου κλπ.
11.

Απαγορεύεται η παραµονή
υδρογονάνθρακες κλπ.).

ακαλύπτων

δοχείων

περιεχόντων
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(βενζίνης,

12. Επίσης απαγορεύεται απολύτως ή εντός του αυτοκινητοστασίου, πλην των σαφώς καθοριζοµένων
ειδικών και καλώς κεχωρισµένων τµηµάτων του, εγκατάστασις οιασδήποτε εστίας πυρός ή δηµιουργίας
σπινθήρων ως και η εκτέλεσις πάσης εργασίας απαιτουµένης χρησιµοποίησιν συσκευής µετά γυµνής
φλογός ή ηλεκτρικού τόξου, διότι εξ αυτών δύναται να προκληθή ανάφλεξις εκρηκτικού µίγµατος ή
πυρκαϊά.
Το κάπνισµα απαγορεύεται απολύτως και αυστηρώς εντός των αυτοκινητοστασίων.
Η δε σχετική απαγόρευσις δέον να αναγράφεται µε εντόνους ευδιακρίτους χαρακτήρας επί πινακίδων
ανηρτηµένων εις τας εισόδους και τα διάφορα επίκαιρα και προσιτά εις τους εργαζοµένους µέρη του
αυτοκινητοστασίου.
Ειδικώτερον απαγορεύεται αυστηρώς η δοκιµή τάσεως συσσωρευτών δια προχείρου σπινθηρισµού µέσω
εργαλείου χειρός επιβαλλοµένης της χρήσεως ειδικών οργάνων.
Άρθρον 8
Η'. Ανυψωτήρες: Επί των ανυψωτήρων δέον να τηρώνται οι εξής κανόνες:
1. Ο χειρισµός των υδραυλικών ανυψωτήρων οχηµάτων να γίνεται αποκλειστικώς παρ' ειδικού
πεπειραµένου προσώπου του αυτοκινητοστασίου.
2. Να ενεργήται τακτικώτατα λεπτοµερής επιθεώρησις του όλου συστήµατος του ανυψωτήρος και των
σωληνώσεων αυτού προς αποτροπήν διαφυγών.
3. Οσάκις ο ανυψωτήρ δεν είναι εν λειτουργία, η βάννα εκκενώσεως προς κάθοδον να µένη ανοικτή προς
αποτροπήν ενδεχοµένης αυτοµάτου ανυψώσεως του εµβόλου συνεπεία διαφυγών.
4. Εάν ήθελε παρατηρηθή οιαδήποτε ένδειξις ανωµάλου λειτουργίας του ανυψωτήρος (ως π.χ. απότοµος
άνοδος, ασταθής λειτουργία κλπ.) ο ανυψωτήρ να καταβιβάζεται και να επιθεωρήται αµέσως.
5. Το προς ανύψωσιν όχηµα µετά την τοποθέτησιν επί των τροχών ή των ανυψωτικών επιπέδων να
σταθεροποιήται αποτελεσµατικώς προ παντός χειρισµού ανυψώσεώς του, δι' ειδικών σφηνών αντιθέτως
τοποθετουµένων ή ειδικής σταθεράς προσδέσεως προς αποτροπήν παντός ενδεχοµένου µετακινήσεώς
του.
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6. Απαγορεύεται απολύτως η παραµονή οιουδήποτε ατόµου εντός του αυτοκινήτου καθ' ον χρόνον τούτο
είναι εν ανυψώσει.
7. Εις περίπτωσιν ανυψώσεως αυτοκινήτου δια φορητών γρύλλων και ως τοιούτοι δέον να προτιµώνται οι
έχοντες µακρούς βραχίονας, πρέπει να εδράζωνται επί στερεού εδάφους, η κεφαλή των να είναι
απολύτως κατακόρυφος και η επ' αυτής στήριξις του αυτοκινήτου τοιαύτη ώστε να αποκλείεται η
ολίσθησις αυτού.
8. Το επί του αυτοκινήτου εκλεγόµενον σηµείον επαφής του γρύλλου δια την ανύψωσίν του να είναι
κατάλληλον ώστε να αποκλείεται υποχώρησις ή ολίσθησις αυτού.
9. Οι επί του εδάφους παραµένοντες εν επαφή τροχοί του αυτοκινήτου προ της ανυψώσεως τούτου δια
φορητών γρύλλων να ακινητοποιούνται δια καταλλήλων υποστηριγµάτων (τάκων) ώστε να αποκλείεται
οριζοντία µετακίνησις αυτών.
10. Ο φορητός γρύλλος να έχη διάταξιν συγκρατήσεώς του εις την θέσιν ανυψώσεως ώστε να αποκλείεται
ενδεχοµένη υποχώρησις (ασφάλεια).
11. Μετά την ανύψωσιν αυτοκινήτου καθ' οιονδήποτε τρόπον και προ της ενάρξεως οιασδήποτε εργασίας
επ' αυτού, το αυτοκίνητον να υποστηρίζεται δια υποστηριγµάτων (τάκων) ή φορητών τριπόδων ή
καβαλέτων καταλλήλου σχήµατος και µεγέθους προς αποφυγήν παντός ενδεχοµένου απροόπτου,
καθόδου ή κλίσεως του ανυψωτικού µέσου και εξ' αυτού και του αυτοκινήτου.
Άρθρον 9
Θ'. Ανύψωσις δι' αναρτήσεως: ∆έον να εκτελήται ως ακολούθως:
1. Η εγκατάστασις παντός µονίµου συστήµατος ανυψώσεως βαρών δι' αναρτήσεως αυτών (π.χ. βαρούλκου,
γερανογεφύρας κλπ.) να εκτελήται συµφώνως προς τας οδηγίας υπευθύνου µηχανικού, ιδία ως προς την
στερεότητα της δοκού αναρτήσεως ή των στοιχείων στηρίξεως.
2. Αι διατάξεις, οι µηχανισµοί τοιαύτης ανυψώσεως να επιθεωρώνται τακτικώτατα υπό υπευθύνου ειδικού
ώστε να ευρίσκωνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν και να παρέχουν πλήρη ασφάλειαν λειτουργίας.
3. Επί εκάστου ανυψωτικού µηχανήµατος ή συστήµατος να αναγράφεται ευκρινώς και µονίµως, εις εµφανές
µέρος του, το µέγιστον επιτρεπόµενον βάρος ανυψώσεως.
4. Ευθύς ως ήθελε διαπιστωθή φθορά ή ζηµία επί οιουδήποτε ζωτικού σηµείου ή εξαρτήµατος ανυψωτικού
µηχανήµατος επιβάλλεται η άµεσος επισκευή ή αντικατάστασις.
5. Φορητά συστήµατα ανυψώσεως δι' αναρτήσεως (τρίποδες κλπ.) να είναι διατάξεως τοιαύτης, ώστε να
αποκλείεται αποτελεσµατικώς η διάνοιξις των σκελών ή δοκών ή η ανατροπή αυτών και να εδράζωνται
επί στερεού εδάφους αποκλείοντος ολίσθησιν ή υποχώρησιν.
6. Εις τα ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα αι διατάξεις να τηρώνται αυστηρώς και οι σχετικοί
κανονισµοί ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
7. Ο χειρισµός των πάσης φύσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων να γίνεται υπό ειδικευµένου προσωπικού, τα
δε στοιχεία των να προστατεύωνται από υπέρµετρον ή αδικαιολόγητον φθοράν και καταπόνησιν.
8. Να διακοπή παραχρήµα πάσα περαιτέρω χρησιµοποίησις και να γίνη άµεσος αντικατάστασις.
α) Αλύσσου της οποίας και είς µόνον κρίκος παρουσιάζει πέραν των 10-15% της αρχικής διαµέτρου του
σιδηρού στοιχείου της.
β) Συρµατοσχοίνου επί του οποίου διεπιστώθη θραύσις τριών το πολύ ινών του ιδίου κλώνου.
γ) Αγκίστρου όπερ παρουσιάζει παραµόρφωσιν, ρωγµάς ή φθοράν.
9. Εις αλύσσεις ανυψώσεως βαρών απαγορεύεται η επιµήκυνσις ή πρόχειρος επιδιόρθωσις (µατίσµατα) δια
παρεµβολής µπουλονίων ή δεσίµατος.
10. Συρµατόσχοινα και αλύσσεις ανυψώσεως βαρών ως και παν προς ταύτα παρόµοιον, να µη διαβρέχεται
δι' ύδατος ή καυστικών προϊόντων ουδέ να εφάπτεται υγρών χώρων δια να αποφεύγεται η οξείδωσις
αυτών (σκούριασµα) και εξ αυτού ελάττωσις της αντοχής των.
11. Αι αρτάναι (σαµπάνια) να τοποθετώνται επιµελώς εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότης της
προσδέσεως και η µη φθορά των ανυψουµένων αντικειµένων, αποκλειοµένης της ολισθήσεως, προσέτι
να έχουν αρκετόν µήκος εις τρόπον ώστε η γωνία την οποίαν σχηµατίζουν αι δύο κολώναι των να είναι
όσον το δυνατόν µικροτέρα πάντως δε όχι µεγαλυτέρα των 90 µοιρών.
12. Προς αποτροπήν αιφνιδίας απαγκιστρώσεως ανυψουµένου φορτίου να χρησιµοποιούνται άγκιστρα
φέροντα κατάλληλον ασφαλιστικήν διάταξιν, ώστε να αποκλείεται η απαγκίστρωσις.
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13. Εις τας αρτάνας (σαµπάνια) απαγορεύονται οι κόµποι και αι πρόχειραι συνδέσεις (δεσίµατα).
Άρθρον 10
Ι'. Ηλεκτρικοί συσσωρευταί: ∆έον να τηρώνται τα κάτωθι µέτρα:
1. Η συντήρησις ή φόρτισις των ηλεκτρικών συσσωρευτών να γίνεται εις ειδικόν κεχωρισµένον κατάλληλον
χώρον καλώς αεριζόµενον και εξαεριζόµενον δι' ειδικών εξαεριστήρων.
2. Εις τον χώρον των συσσωρευτών απαγορεύεται το κάπνισµα, δέον δε καταβάλλεται προσπάθεια ίνα
αποφεύγεται η παραγωγή σπινθήρων, απαγορευοµένης της προχείρου τάσεως δια βραχυκυκλώσεως και
σπινθηρισµών µέσω εργαλείων χειρός. Η δοκιµασία δέον να εκτελήται απαραιτήτως δια καταλλήλων
οργάνων (βολτόµετρον µε αντίστασιν) µε το οποίον οφείλει να είναι εφοδιασµένον το συνεργείον.
3. Το δάπεδον του διαµερίσµατος των συσσωρευτών να είναι επιστρωµένον µε υλικόν ανθεκτικόν εις την
επίδρασιν του θειϊκού οξέος και άφλεκτον.
4. Η όλη ηλεκτρική εγκατάστασις του χώρου των συσσωρευτών να είναι απολύτως σύµφωνος προς τους
κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
5. Τα καλώδια χαµηλής τάσεως να είναι µεµονωµένα, εν καλή καταστάσει και να συνδέωνται προς την
ηλεκτρικήν πηγήν και τους προς φόρτισιν συσσωρευτάς µόνον δια καταλλήλων ακροδεκτών.
6. Η δοκιµασία της πυκνότητος των υγρών των συσσωρευτών να γίνεται απαραιτήτως δια καταλλήλου
υαλίνου σιφωνίου µετά αραιοµέτρου, απαγορευοµένης της δοκιµασίας δια χειρών.
7. Τόσον το χρησιµοποιούµενον δια τους συσσωρευτάς απεσταγµένον ύδωρ, όσον και το θειϊκόν οξύ να
διατηρώνται εντός καταλλήλων φιαλών, πάντοτε ασφαλώς κεκλεισµένων και φερουσών εµφανή
επιγραφήν του περιεχοµένου των.
8. Κατά την ετοιµασίαν, τον χειρισµόν και την µετάγγισιν των διαλυµάτων δια συσσωρευτάς να λαµβάνωνται
όλα τα µέσα αποτελεσµατικής προστασίας των µελών και των οφθαλµών των χειριζοµένων ατόµων δια
καταλλήλων διοπτριών ή προτιµώτερον δια προσωπίδος, ήτις προφυλάσσει όχι µόνο τους οφθαλµούς
αλλά και τους οδόντας εκ των ατµών Η2SO4 επιβάλλεται δε να χύνεται εις το ύδωρ το θειϊκόν οξύ,
ουδέποτε δε το ύδωρ εις τούτο.
9. Οι συσσωρευταί µεταφέρονται µόνον δια χειραµαξίων ή µετά την προσαρµογήν επ' αυτών ειδικών
χειρολαβών απαγορευοµένης της µεταφοράς των δια των χειρών.
10. Εις τον χώρον των συσσωρευτών απαραιτήτως πρέπει να υπάρχη νιπτήρ µετά ρέοντος αφθόνου ύδατος
ως και υλικά εξουδετερώσεως της επιδράσεως του θειϊκού οξέος.
Άρθρον 11
ΙΑ'. ∆ίκτυον και συσκευαί πεπιεσµένου αέρος: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Οι συµπιεσταί παραγωγής πεπιεσµένου αέρος και τα αεροφυλάκια αυτών να είναι τοποθετηµένα εις
κατάλληλον θέσιν και να είναι εφωδιασµένα δι' αυτοµάτου συστήµατος ρυθµίσεως της πιέσεως και
ασφαλτικού επιστοµίου.
2. Το ασφαλιστικόν επιστόµιον να είναι τοιούτον ώστε να δύναται να διοχετεύη συνεχώς εν περιπτώσει
ανάγκης εις την ατµοσφαίραν όλον τον υπό του συµπιεστού παραγόµενον πεπιεσµένον αέρα χωρίς να
τίθεται εις κίνδυνον η αντοχή του αεροφυλακίου.
3. Το δίκτυον πεπιεσµένου αέρος να είναι κατασκευασµένον εκ σωλήνων καταλλήλου αντοχής και να έχη
ασφαλή και καλώς λειτουργούντα διακόπτην προ εκάστου σηµείου λήψεως ή συνδέσεως συσκευής
λειτουργούσης δια πεπιεσµένου αέρος.
4. Το δίκτυον πεπιεσµένου αέρος να έχη τουλάχιστον ένα σταγονοσυλλέκτην δια την συγκράτησιν
σταγονιδίων, καταστρεφόντων τας συσκευάς και θετόντων αυτάς και το δίκτυον εν κινδύνω δια τους
χειριστάς.
5. Οι φορητοί γενικώς σωλήνες διοχετεύσεως πεπιεσµένου αέρος (ελαστικοί ή άλλοι) να είναι κατάλληλοι,
ανθεκτικοί και να αντικαθίστανται αµέσως, οσάκις ήθελον παρουσιάσει συµπτώµατα ηλαττωµένης
αντοχής (ως διογκώσεις, βαθείας ρωγµάς, αισθητάς αναδιπλώσεις, κλπ.).
Οι σύνδεσµοι των σωλήνων τούτων (ρακόρ) να είναι καταλλήλου ισχυρού τύπου.
6. Το σύστηµα πληρώσεως αεροθαλάµων τροχών δι' αέρος, είτε είναι συνδεδυασµένον µετά του γενικού
δικτύου πεπιεσµένου αέρος, είτε είναι ανεξάρτητον να έχη ειδικόν µανόµετρον ελέγχου της πιέσεως εντός
του αεροθαλάµου πάντοτε ελεγχόµενον και καλώς λειτουργούν ώστε να αποφεύγηται η υπερπλήρωσις
των αεροθαλάµων και ελαστικών και η εξ αυτής ενδεχοµένη διάρρηξίς των.
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7. Συνιστάται όπως η δι' αέρος πλήρωσις ελαστικών τροχών αυτοκινήτων µη προσδεδεµένων επ' αυτών
γίνεται εις ειδικήν θέσιν µετ' αναλόγου προστασίας δια την περίπτωσιν διαρρήξεώς των εν περιπτώσει
υπερπληρώσεως ή αδιοράτου ηλαττωµένης αντοχής των.
8. Πάσα εν γένει επέµβασις προς επισκευήν κλπ., επί συσκευής λειτουργούσης δια πεπιεσµένου αέρος θα
γίνεται αφού πρώτον διαπιστωθή απόζευξις εκ του δικτύου του πεπιεσµένου αέρος και εκκενώσεως του
εντός της συσκευής τυχόν ευρισκοµένου αέρος.
Άρθρον 12
ΙΒ'. Βαφείον-χρωµατιστήριον: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Ο χρωµατισµός αυτοκινήτων ή και µερών αυτών ή άλλων αντικειµένων, οσάκις µάλιστα γίνεται δια
πιστολίου, να εκτελήται µόνον εις ειδικόν διαµέρισµα του αυτοκινητοστασίου τελείως κεχωρισµένον.
2. Εις τον κλειστόν τούτον χώρον να υπάρχη κατάλληλος τεχνητός αερισµός δι' απορροφήσεως εκ των κάτω
και, ει δυνατόν, µετά συγχρόνου ροής ύδατος ώστε να αποφεύγηται να εισπνέωνται υπό του χειριστούβαφέως αι άκρως τοξικαί αναθυµιάσεις των χρωµάτων τούτων.
3. Οι χειρισταί-βαφείς, να φέρουν υποχρεωτικώς κατά την διάρκειαν της εργασίας κατάλληλον κάλυµµα
κεφαλής, φόρµαν εργασίας, ήτις αλλάσσεται και πλύνεται µερίµνη της επιχειρήσεως ανά πάσαν
εβδοµάδα, και ελαφράν αδιάβροχον εµπροσθέλλαν και ελαστικά χειρόκτια. Εις ειδικάς περιπτώσεις
δυσχερών εργασιών, ή εφ' όσον ο αερισµός δεν είναι ικανοποιητικός κατά τους ως άνω διαγραφοµένους
όρους ο χειριστής να φέρη ειδικήν προσωπίδα µετά φίλτρου όπερ δέον να αντικαθίσταται τακτικώς.
Πάντα τα ανωτέρω προστατευτικά δια τους χειριστάς είδη χορηγούνται υπό της επιχειρήσεως του
αυτοκινητοστασίου.
4. ∆ια τον καθαρισµόν των χειρών κλπ. των βαφέων εκ των χρωµάτων χρησιµοποιούνται κατάλληλα
απορρυπαντικά µη τοξικά ή ερεθιστικά του δέρµατος.
5. Οι µονίµως εργαζόµενοι ως βαφείς συνιστάται όπως κατά µήνα υποβάλλονται εις ιατρικήν εξέτασιν λόγω
του εις την εργασίαν ταύτην εµφύτου επαγγελµατικού κινδύνου.
6. Το διαµέρισµα του χρωµατιστηρίου και αι αποθήκαι των χρωµάτων θεωρούνται ως χώροι ευφλέκτων
υλών και προστατεύονται ειδικώτερον δια πυροσβεστήρων απαγορευοµένου αυστηρώς του
καπνίσµατος, ως και των φλογών και σπινθήρων.
Άρθρον 13
ΙΓ'. Επισκευαί ελαστικών (βουλκανιζατέρ): ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Αι συσκευαί συγκολλήσεως ελαστικών εν θερµώ αι λειτουργούσαι δι' ηλεκτρικού ρεύµατος να ελέγχωνται
και επιθεωρώνται τακτικώς και επιµελώς (ιδία δε αι µονώσεις και γειώσεις αυτών) δια την πρόληψιν
ατυχηµάτων εξ ηλεκτροπληξιών.
2. Τα τροφοδοτικά καλώδια να είναι µονωµένα δι' ενισχυµένης µονώσεως και καλώς γειωµένα.
3. Απαγορεύεται απολύτως η χρησιµοποίησις συσκευών αίτινες παρουσιάζουν απωλείας ηλεκτρικού
ρεύµατος προ της πλήρους και τελείας επισκευής των.
Άρθρον 14
Ι∆'. Συνεργεία επισκευών: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Όπου εντός των αυτοκινητοστασίων λειτουργούν και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, οφείλει ο
εργοδότης να εξασφαλίζη τους όρους υγιεινής και ασφαλείας τους προβλεποµένους υπό του κανονισµού
µηχανουργείων κλπ.
2. Απαγορεύεται απολύτως η χρησιµοποίησις συσκευών ηλεκτροσυγκολλήσεως ή οξυγονοκολλήσεως εντός
των χώρων των αυτοκινητοστασίων και εφ' όσον δεν υπάρχει ιδιαίτερον διαµέρισµα επισκευής
αυτοκινήτων, επιτρεποµένης της χρησιµοποιήσεως µόνον εντός του διαµερίσµατος τούτου.
Άρθρον 15
ΙΕ'. Πλυντήρια αυτοκινήτων: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Μερίµνη του διευθυντού της επιχειρήσεως του αυτοκινητοστασίου και δαπάναις αυτής, χορηγείται εις το
προσωπικόν το οπωσδήποτε απασχολούµενον εις εργασίαν πλύσεως αυτοκινήτων:
α) Αδιάβροχος εµπροσθέλλα εκ δέρµατος ή καταλλήλου παχέος υφάσµατος ή πλαστικής ύλης.
β) Ελαστικά χειρόκτια.
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γ) Ελαστικά υποδήµατα υψηλά µέχρι των γονάτων µε υποπτέρνια και καλύµµατα τραχέα προς
αποτροπήν ολισθήσεων.
δ) Ανά δύο ενδύµατα εργασίας (φόρµαι δια την τακτικήν αλλαγήν και πλύσιν των).
Άρθρον 16
ΙΣΤ'. Ιµατιοφυλάκια-νιπτήρες-αφοδευτήρια: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Το αυτοκινητοστάσιον οφείλει να διαθέτη επαρκή και κατάλληλα ιµατιοφυλάκια δια την εντός αυτών
απόθεσιν και διαφύλαξιν των ενδυµάτων εργασίας των εργαζοµένων εις αυτό και (κεχωρισµένως) των
ενδυµάτων εξόδου των.
2. Να διατηρή άφθονον ύδωρ δια τον καθαρισµόν των εργαζοµένων κατ' αναλογίαν ενός κρουνού ανά πέντε
άτοµα µετά καταλλήλων νιπτήρων και να παρέχη εις τους εργαζοµένους τον αναγκαίον σάπωνα και τα
µέσα αποσπογγίσεως.
3. Εις καταλλήλως διευθετηµένον χώρον να διατηρή ανάλογον αριθµόν καταιωνιστήρων (ντους) µετά θερµού
και ψυχρού ύδατος.
4. Να διαθέτη επαρκή αφοδευτήρια καλώς αεριζόµενα και φωτιζόµενα και κανονικώς συντηρούµενα και
καθαριζόµενα µετά υδραυλικής εγκαταστάσεως καθαρισµού (καζανάκι).
Άρθρον 17
ΙΖ'. Ηλεκτρικοί αναβατήρες αυτοκινήτων:
Oι ηλεκτρικοί αναβατήρες αυτοκινήτων πολυορόφων αυτοκινητοστασίων πρέπει να είναι ισχυράς και καλώς
υπολογισµένης κατασκευής να έχουν δε διαρκή και καλήν συντήρησιν.
Εις περιόδους ουχί µεγαλυτέρας των 6 µηνών έκαστος ηλεκτρικός αναβατήρ πρέπει να υφίσταται γενικήν
επιθεώρησιν, τυχόν δε διαπιστούµεναι ελλείψεις των, να συµπληρούνται αµέσως.
Η µελέτη κατασκευής των αναβατήρων αυτοκινήτων ως και αι διατάξεις ασφαλείας και ο τρόπος χωρισµού
να πληρούν τους εν ισχύι κανονισµούς του Υπουργείου Βιοµηχανίας οι οποίοι αφορούν τους αναβατήρας
εµπορευµάτων µετά συνοδού ή άνευ.
Μετά την τοποθέτησιν του αυτοκινήτου εντός του αναβατήρος ο κινητήρ του πρέπει να τίθεται εις ακινησίαν
και τη βοηθεία κινητών εµποδίων (τάκων) να εξασφαλίζεται πάσα ταχεία µετακίνησις αυτού.
Απαγορεύεται απολύτως η ανύψωσις ή καταβίβασις αυτοκινήτου εφ' όσον ο κινητήρ του ευρίσκεται εν
λειτουργία ή δεν έχει εξασφαλισθή η πλήρης ακινησία του εντός του θαλάµου.
ΙΗ'. Μηχανουργείον:
∆ια τας εργαλειοµηχανάς και το εφαρµοστήριον ισχύουν όλαι αι διατάξεις του κανονισµού δια τα
µηχανουργεία.
Άρθρον 18
∆ιάδροµοι δίοδοι κυκλοφορίας: ∆έον να τηρώνται οι κάτωθι όροι:
1. Οι διάδροµοι εισόδου των αυτοκινήτων εις κεκλιµένον επίπεδον αναβάσεως αυτών εις πολυόροφα
αυτοκινητοστάσια και αι δίοδοι προσπελάσεως του προσωπικού να είναι οµαλαί µετ' αντιολισθηρών
δαπέδων και πλάτους αναλόγου, των µεν διαδρόµων προς το πλάτος των διακινουµένων αυτοκινήτων,
των δε διόδων προς τον αριθµόν των διερχοµένων ατόµων.
Οι διάδροµοι όµως των αυτοκινήτων να έχουν πλάτος τοιούτον ώστε να µη παρεµποδίζεται υπό των
κινουµένων αυτοκινήτων η άνετος και ακώλυτος κυκλοφορία ατόµων και προς τας δύο πλευράς
ταυτοχρόνως. Απαγορεύεται δια των διαδρόµων η κυκλοφορία παντός προσώπου και όπου δεν
υπάρχωσιν εσωτερικαί κλίµακες από ορόφου εις όροφον προς ανάβασιν, οι διάδροµοι πρέπει
απαραιτήτως να έχωσιν εις το εν άκρον αυτών πεζοδρόµιον, του οποίου η στάθµη να είναι διάφορος κατά
15 εκ. του διαδρόµου και πλάτους 70 εκ.
2. Κατά την απόθεσιν και γενικώς την στάθµευσιν των αυτοκινήτων να εξασφαλίζεται προς όλας τας πλευράς
επαρκής ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50 µ. δια την άνετον ή ελευθέραν κυκλοφορίαν ατόµων
ενδεχοµένως µεταφερόντων συνήθη αντικείµενα ή εργαλεία.
3. Οι διάδροµοι και δίοδοι να φωτίζωνται επαρκώς δια φυσικού ή τεχνητού φωτισµού και να είναι πάντοτε
απηλλαγµένοι παντός αντικειµένου παρεµποδίζοντος την δι' αυτών ελευθέραν κίνησιν των αυτοκινήτων ή
ατόµων.
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4. Οσάκις πίπτουν επί των δαπέδων συµπτωµατικώς ορυκτέλαια, λίπη ή βενζίνη κλπ. να καλύπτωνται
αµέσως δι' άµµου µέχρι του κατά το δύνατόν ταχυτέρου καθαρισµού των, ίνα µη τα δάπεδα καθίστανται
ολισθηρά.
5. Τυχόν προεξέχοντα καρφία δαπέδων ή τοίχων να καρφώνωνται αµέσως ή να αφαιρώνται παραχρήµα τα
προεξέχοντα καρφία.
6. Τα χειραµάξια τα ευρισκόµενα εν αποθέσει να τοποθετούνται παρά τους τοίχους µε τους βραχίονας προς
τα άνω, εξησφαλισµένα έναντι πάσης µετακινήσεως.
7. Να µη εγκαταλείπωνται επί των δαπέδων εργαλεία ή αντικείµενα και δη αιχµηρά τοιαύτα, παρεµποδίζοντα
την κυκλοφορίαν και δυνάµενα να προκαλέσουν ατυχήµατα.
8. Τα εν σταθµεύσει αυτοκίνητα, ιδία δε τα επί επικλινών θέσεων, να εξασφαλίζωνται έναντι ενδεχοµένης
µετακινήσεως δια του χειροφρένου των ή άλλου αποτελεσµατικού µέσου (π.χ. τάκων).
9. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον οι κινητήρες σταθµευόντων αυτοκινήτων ευρίσκονται εν λειτουργία εκτός της ως
άνω εξασφαλίσεως, να ευρίσκεται πλησίον οδηγός ή άλλα κατάλληλα άτοµα ίνα επέµβη εις περίπτωσιν
κινήσεως.
10. Τα αυτοκίνητα κατά την είσοδον και έξοδον ως και εις τας εντός του αυτοκινητοστασίου µετακινήσεις των
να κινούνται µετά προσοχής και βραδέως υπ' ευθύνει της ∆ιευθύνσεως και υπό την επίβλεψιν
εκπροσώπου της.
Άρθρον 19
Εις έκαστον αυτοκινητοστάσιον δέον να υπάρχη µικρόν φαρµακείον προς τον σκοπόν πρώτων βοηθειών,
όπερ να τελή υπό επίβλεψιν ειδικού προσώπου και να περιέχη απαραιτήτως τα κάτωθι τουλάχιστον είδη:
1) Τρία πακέτα γάζης αποστειρωµένης.
2) Τρεις επιδέσµους γάζης των 5 εκ.
3) Τρεις επιδέσµους γάζης των 10 εκ.
4) Μια ελαστική αιµοστατική ταινία.
5) 100 γραµµ. βάµβακος υδροφίλου.
6) Εν φιαλίδιον αποστειρωµένης κόνεως σουλφαµίδος.
7) Εν φιαλίδιον 100 γραµ. µερκουροχρώµ 5%
8) Εν κυτίον λευκοπλάστου των 5 εκ.
9) Εν κυτίον δισκίων ασπιρίνης.
10) Εν φιαλίδιον «ΟΚΤΙΝΟΥΜ» εις σταγόνας (τρις της ηµέρας ανά 15 σταγόνας).
11) Εν σωληνάριον οφθαλµικής αλοιφής χλωροµυκητίνης.
12) Εν φιαλίδιον δισκίων αντισταµινικών (δι' αναφυλαξίαν).
13) Εν σωληνάριον αλοιφής (χρήσις εξωτερικής επί αναφυλαξίας).
14) Εν σωληνάριον αλοιφής προς προστασίαν εκ των εγκαυµάτων.
Άρθρον 20
1. Εις έκαστον αυτοκινητοστάσιον τηρείται υποχρεωτικώς βιβλίον εις ο σηµειούται κατ' αύξοντα αριθµόν α) το
ονοµατεπώνυµον και η ηλικία του υποστάντος ατύχηµα µισθωτού, β) η ηµεροµηνία του ατυχήµατος ως
και η τοιαύτη καθ' ην ανέλαβεν εργασίαν µετά το ατύχηµα ο µισθωτός, γ) σύντοµος περίληψις του
ατυχήµατος και της ιατρικής γνωµατεύσεως περί αυτού ως και της τυχόν ανικανότητος του µισθωτού.
Το ως άνω βιβλίον τίθεται εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και Υγειονοµικών
Αρχών.
Αντίγραφον εκ των σελίδων του βιβλίου τούτου υποχρεούται ο εργοδότης να υποβάλη δι' έκαστον έτος
και εντός του Ιανουαρίου του εποµένου έτους εις τα οικεία γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας.
2. Κατά παντός παραβάτου του παρόντος Κανονισµού εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου
ΓπΛ∆.
3. Το από 24.9/18.10.1934 ανάλογον διάταγµα καταργείται.
4. Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά εξάµηνον από της δηµοσιεύσεως αυτού εις την Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 28 Ιουνίου 1963

