ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 177/1997
"Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/EOK"
(Φ.E.K. 150/A/15-7-1997)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του ν. 1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" (34/A)
όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM" (70/A) και
µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/A) και
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή Ένωση
και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη" (136/A).
2. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων"
(177/A) .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις".
4. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 "Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων από
αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A)
5. Την αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ4.4.1/21566 "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης".(ΦEK 932/10-101996 τ.B').
6. Tην αριθµ. 8/11-9-95 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα" (137/A), που προστέθηκε
µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κλπ." (154/A).
8. Oτι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισµού ή
προϋπολογισµού NΠ∆∆, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων
προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και
στο ∆ηµόσιο.
9. Tην αριθµ. 105/13-3-1997 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών
Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης, Eθνικής Oικονοµίας, Ανάπτυξης, Oικονοµικών,
Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO A΄
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 1
Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί της
ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/91/EOK της 3ης Nοεµβρίου 1992
"Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιοµηχανίες" (EE L 348/28-11-92)
2. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιοµηχανίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2
του παρόντος διατάγµατος. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και
την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες
ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των
OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A) .
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4. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται:
α. Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.
β. Στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό.
5. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξασφαλίζεται,
όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του εν λόγω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.
Άρθρο 2
Oρισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως:
1. Eξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες: Oλες οι βιοµηχανίες οι οποίες,
α. εξορύσσουν ορυκτές ύλες δια γεωτρήσεων ή/και
β. προβαίνουν στην αναζήτηση κοιτασµάτων µε σκοπό την εξόρυξη µε τη µέθοδο αυτή ή/και
γ. προετοιµάζουν τις εξορυχθείσες ύλες για την πώληση µε εξαίρεση τις δραστηριότητες µεταποίησης των
πρώτων υλών.
2. Xώροι εργασίας: Tο σύνολο των χώρων που προορίζονται να καταλάβουν θέσεις εργασίας που
περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις
εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των καταλυµάτων, στους
οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους.
3. Aρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Oι αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης (τα Kέντρα
Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή οι ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και οι ∆ιευθύνσεις
απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Tµήµατα και
Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κ.λ.π.).
KEΦAΛAIO B΄
YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN
Άρθρο 3
Γενικές υποχρεώσεις
1. Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου:
α. Oι χώροι εργασίας να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται, τίθενται σε χρήση, λειτουργούν και
συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να εκτελέσουν την εργασία που τους
έχει ανατεθεί χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια ή και την υγεία των ίδιων ή και των άλλων εργαζοµένων.
β. H λειτουργία των επανδρωµένων χώρων εργασίας να γίνεται υπό την επίβλεψη υπευθύνου προσώπου.
γ. Oι εργασίες που συνεπάγονται ιδιαίτερους κινδύνους να αναθέτονται µόνο σε ειδικά εκπαιδευµένο
προσωπικό και να εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί.
δ. Oλες οι οδηγίες ασφάλειας να είναι καταληπτές από όλους τους εργαζόµενους τους οποίους αφορούν.
ε. Nα υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή πρώτων βοηθειών.
στ. Oι απαιτούµενες ασκήσεις ασφάλειας να εκτελούνται σε τακτά διαστήµατα.
2. O εργοδότης φροντίζει για τη σύνταξη και την ενηµέρωση εγγράφου σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία,
στο εξής καλούµενο " έγγραφο ασφάλειας και υγείας", το οποίο καλύπτει και τις απαιτήσεις των άρθρων 7, 8
και 11 του π.δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK"
3. Στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας µεταξύ άλλων:
α. Kαταγράφονται, επισηµαίνονται και εκτιµούνται όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να
εκτεθούν όλοι οι εργαζόµενοι.
β. Kαθορίζονται τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
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γ. Aποδεικνύεται και αιτιολογείται ότι ο σχεδιασµός, η χρησιµοποίηση και η συντήρηση του χώρου εργασίας
και των εξοπλισµών εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.
4. Tο έγγραφο ασφάλειας και υγείας συντάσσεται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, Eσωτερική
Yπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (EΣYΠΠ) ή Eξωτερική Yπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (EΞYΠΠ),
πριν αρχίσει η εργασία, και προσαρµόζεται καταλλήλως όταν στο χώρο εργασίας επέρχονται αλλαγές,
επεκτάσεις ή/και σηµαντικές µετατροπές.
5. Oταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για όλα τα θέµατα
που υπάγονται στον έλεγχό τους και οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε
την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν
τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των επαγγελµατικών
κινδύνων, να αλληλοενηµερώνονται και να ενηµερώνει ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζόµενους και τους
εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς.
6. Tην ευθύνη συντονισµού των δραστηριοτήτων αναλαµβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχό του τον
τόπο εργασίας και διευκρινίζει στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας το σκοπό, τα µέτρα και τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του συντονισµού αυτού.
O συντονισµός αυτός δεν θίγει την ευθύνη των µεµονωµένων εργοδοτών όπως προβλέπεται στις κείµενες
διατάξεις.
7. O εργοδότης για κάθε σοβαρό ή και θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα, καθώς και για κάθε κατάσταση σοβαρού
κινδύνου υποβάλλει αµέσως έκθεση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Στην έκθεση αυτή αναγράφονται µεταξύ των άλλων τα αίτια, η περιγραφή του ατυχήµατος και τα µέτρα που
λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων συµβάντων.
Eν ανάγκη, ο εργοδότης ενηµερώνει το έγγραφο ασφάλειας και υγείας αναφέροντας τα ληφθέντα µέτρα προς
αποφυγή επαναλήψεων.
Άρθρο 4
Προστασία από πυρκαγιά, έκρηξη και ατµόσφαιρα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία
O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και τις προφυλάξεις
προκειµένου:

ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης

α. Nα αποφεύγεται, να ανιχνεύεται και να καταπολεµάται η εκδήλωση
εκρήξεων.

και εξάπλωση πυρκαγιών και

β. Nα εµποδίζεται η δηµιουργία εκρηκτικής ατµόσφαιρας ή/και ατµόσφαιρας που θέτει σε κίνδυνο την υγεία
των εργαζοµένων.
Άρθρο 5
Mέσα εκκένωσης και διάσωσης
O εργοδότης µεριµνά για την ύπαρξη και συντήρηση κατάλληλων µέσων εκκένωσης και διάσωσης έτσι ώστε σε
περίπτωση κινδύνου, οι εργαζόµενοι να µπορούν να εκκενώσουν τους χώρους εργασίας κατά τρόπο άνετο, ταχύ
και απολύτως ασφαλή.
Άρθρο 6
Συστήµατα επικοινωνίας, προειδοποίησης και συναγερµού
O εργοδότης µεριµνά για την ύπαρξη και εγκατάσταση συστηµάτων συναγερµού και άλλων απαραίτητων µέσων
επικοινωνίας που να επιτρέπουν, όταν χρειαστεί, την άµεση έναρξη των επιχειρήσεων αµέσου βοήθειας,
εκκένωσης και διάσωσης.
Άρθρο 7
Eνηµέρωση των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο εργοδότης λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι να ενηµερώνονται για όλα τα ληπτέα µέτρα όσον αφορά την ασφάλεια
και την υγεία στους χώρους εργασίας και ειδικότερα για τα µέτρα σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 3, 4, 5
και 6 του παρόντος διατάγµατος.
2. Oι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές από τους εργαζόµενους τους οποίους αφορούν.
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Άρθρο 8
Eπίβλεψη της υγείας
Πέραν των ισχυουσών διατάξεων για την επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση
να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόµενος υπόκειται σε ιατρικό έλεγχο της υγείας του σχετικό µε τη θέση εργασίας
του:
α. Mετά την πρόσληψή του και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.
β. Kατά την αλλαγή θέσης εργασίας και πριν την τοποθέτησή του στη νέα θέση.
γ. Σε τακτά διαστήµατα που δεν µπορούν να υπερβούν τα 2 χρόνια.
Άρθρο 9
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι
εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συµµετοχή τους,
αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 10
Xώροι εργασίας που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά
Oι χώροι εργασίας που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά µετά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος
πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που περιέχονται στο παράρτηµα του
άρθρου 13 του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 11
Xώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί
Oι χώροι εργασίας που έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος πρέπει
να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που περιέχονται στο παράρτηµα του άρθρου 13
του παρόντος διατάγµατος, το αργότερο µέχρι την 3-11-1997.
Άρθρο 12
Mεταβολές των χώρων εργασίας
Στην περίπτωση που οι χώροι εργασίας υφίστανται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος, µεταβολές,
επεκτάσεις ή/και µετατροπές ο εργοδότης λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε οι παραπάνω µεταβολές,
επεκτάσεις ή/και µετατροπές να είναι σύµφωνες µε τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές που περιέχονται στο
παράρτηµα του άρθρου 13 του παρόντος διατάγµατος.
KEΦAΛAIO Γ΄
∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 13
Προσάρτηση Παραρτηµάτων
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα που αναφέρεται στα άρθρα 10, 11
και 12 του παρόντος διατάγµατος και έχει ως ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO∆lAΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦAΛΕlΑΣ ΚΑl ΥΓΕlΑΣ
ΠOΥ ΑΝΑΦΕΡOΝTΑI ΣΤO ΑΡΘΡO 13
Προκαταρκτική παρατήρηση
Oι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται κάθε φορά που το απαιτούν τα
χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, οι περιστάσεις ή κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος.
ΤΜΗΜΑ A
Ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για τους τοµείς των "χερσαίων" και των "θαλάσσιων" εργασιών
1. Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια
Oι χώροι εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται, να λειτουργούν, να
επιτηρούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις αναµενόµενες εξωτερικές
καταπονήσεις.
Η δοµή, η στερεότητα, η αντοχή και η ευστάθειά τους πρέπει να αντιστοιχούν στον τύπο της χρήσης τους.
2. Oργάνωση και εποπτεία
2.1. Oργάνωση των χώρων εργασίας
2.1.1. Oι χώροι εργασίας πρέπει να είναι οργανωµένοι έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από τους
κινδύνους. Πρέπει να διατηρούνται καθαροί και οι επικίνδυνες ουσίες ή τα κατάλοιπα πρέπει να
αποµακρύνονται ή να ελέγχονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε κίνδυνο για την
υγεiα και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
2.1.2. Oι θέσεις εργασiας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται µε εργονοµικά κριτήρια, λαµβανοµένης υπόψη της
ανάγκης να µπορούν οι εργαζόµενοι να παρακολουθούν τις εργασίες που εκτελούνται στη θέση εργασίας
τους.
2.1.3. Oι ζώνες εντός των οποίων υφίσταται ιδιαίτερος κίνδυνος πρέπει να οριοθετούνται και να επισηµαίνονται
µε προειδοποιητικές πινακίδες.
2.2. Υπεύθυνος
Κάθε χώρος εργασίας στον οποίο υπάρχει προσωπικό πρέπει ανά πάσα στιγµή να βρίσκεται υπό την ευθύνη
υπεύθυνου ατόµου και το οποίο να έχει ορισθεί από τον εργοδότη. Tα άτοµα αυτά αναφέρονται µέσω του
προϊσταµένου τους στον τεχνικό ασφάλειας της επιχείρησης από τον οποίο και λαµβάνουν σχετικές οδηγίες.
Tα άτοµα αυτά πρέπει να είναι επιπέδου τουλάχιστον Tεχνολογικού Eκπαιδευτικού Iδρύµατος µε ειδικότητα
ανάλογη µε την παραγωγική διαδικασία του τµήµατος και να έχουν λάβει κατάλληλη επιµόρφωση.
2.3. Εποπτεία
Για την προστασία της ασφάλειας και της υγεiας των εργαζοµένων ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης ασκεί
εποπτεία κατά τη διάρκεια όλων των εκτελουµένων εργασιών.
2.4. Εργαζόµενοι µε τις απαιτούµενες ικανότητες
Σε κάθε χώρο εργασίας στον οποίο υπάρχει προσωπικό, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός εργαζοµένων
που να διαθέτουν τις αναγκαiες ικανότητες, εµπειρία και κατάρτιση για να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν
ανατεθεί.
2.5. Πληροφόρηση, καθοδήγηση και κατάρτιση
Στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση, καθοδήγηση, κατάρτιση και
επανεκπαίδευση, προκειµένου να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά τους. O εργοδότης µεριµνά ώστε οι
εργαζόµενοι να λαµβάνουν κατανοητές οδηγίες έτσι ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και υγεία ούτε η
δική τους, ούτε των άλλων εργαζοµένων.
2.6. Γραπτές οδηγίες
Για κάθε χώρο εργασίας, πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγiες µε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού.
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Στις οδηγiες αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορiες για τη χρήση του εξοπλισµού παροχής άµεσης
βοήθειας και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας ή κοντά σ’
αυτόν.
2.7. Ασφαλείς τρόποι εργασίας
Για κάθε χώρο εργασίας ή για κάθε δραστηριότητα πρέπει να εφαρµόζονται ασφαλείς µέθοδοι εργασίας.
2.8. Άδεια εργασίας
‘Oταν το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το επιβάλλει, πρέπει να θεσπίζεται σύστηµα άδειας εργασίας για την
εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών ή ακiνδυνων συνήθως εργασιών, οι οποίες µπορούν, σε συνδυασµό µε άλλες
ενέργειες, να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.
Η άδεια εργασίας πρέπει να εκδίδεται από τον υπεύθυνο ασφάλειας µετά από έγκριση του τεχνικού ασφάλειας,
πριν από την έναρξη των εργασιών, και πρέπει να καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται και τις
προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται πριν, κατά και µετά τις εργασίες.
2.9. Τακτικός έλεγχος των µέτρων για την ασφάλεια και την υγεία
O εργοδότης πρέπει να εξετάζει τακτικά τα µέτρα που λαµβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας, προκειµένου να
εξασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος.
3. Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις
3.1. Γενικά
O µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πρέπει να επιλέγεται, να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία,
να λειτουργεί και να συντηρείται έτσι ώστε να λαµβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλεια και η υγεία των
εργαζοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τις άλλες διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις των π.δ. 377/93
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 89/392/EOK και 91/368/EOK σχετικά µε τις µηχανές"
(160/A) και π.δ. 395/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (220/A).
Εάν βρίσκεται µέσα σε περιοχή στην οποία υπάρχει ή ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης από
ανάφλεξη αερίου, ατµού ή πτητικού υγρού, πρέπει να εiναι κατάλληλος για χρήση στην περιοχή αυτή.
‘Oπου χρειάζεται στον εξοπλισµό πρέπει να προσαρµόζονται κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις και
συστήµατα ασφάλειας σε περίπτωση βλάβης.
3.2. Ειδικές διατάξεις
O µηχανολογικός εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, να µην παρουσιάζουν
εµφανή κατασκευαστικά ελαττώµατα και να εiναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
O ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να επαρκούν σε µέγεθος και ισχύ για τη χρήση για
την οποία προορίζονται.
4. Συντήρηση
4.1. Γενική συντήρηση
Καταρτίζεται κατάλληλο πρόγραµµα που θα προβλέπει τη συστηµατική επιθεώρηση, συντήρηση και, όπου
χρειάζεται, δοκιµή του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.
Κάθε συντήρηση επιθεώρηση και δοκιµή οποιουδήποτε τµήµατος της εγκατάστασης ή του εξοπλισµού πρέπει
να εκτελείται από εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε τα κατάλληλα προσόντα.
Πρέπει να προβλέπονται, να συντάσσονται και να αρχειοθετούνται τα αναγκαία δελτία επιθεωρήσεων και
δοκιµών.
4.2. Συντήρηση εξοπλισµού ασφάλειας
O εξοπλισµός ασφάλειας πρέπει να συντηρείται ώστε να είναι πάντοτε έτοιµος προς χρήση και σε καλή
κατάσταση.
Κατά τις εργασίες συντήρησης πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι εκτελούµενες εργασίες.
5. Έλεγχος των φρεάτων
Κατά τις γεωτρήσεις πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος εξοπλισµός ελέγχου των φρεάτων για την πρόληψη
των κινδύνων έκρηξης.
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Η διάταξη του εξοπλισµού γίνεται συναρτήσει των χαρακτηριστικών του διανοιγοµένου φρέατος και των
συνθηκών λειτουργίας.
6. Προστασία από βλαβερά αέρια και κίνδυνο εκρήξεων
6.1. Πρέπει να λαµβάνονται αποτελεσµατικά µέτρα για την ανίχνευση της παρουσίας και τη µέτρηση της
συγκέντρωσης βλαβερών ή/και δυνητικά εκρηκτικών ουσιών στην ατµόσφαιρα.
Εφόσον το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το απαιτεί πρέπει να προβλέπονται συσκευές παρακολούθησης
για την αυτόµατη και συνεχή καταγραφή των συγκεντρώσεων αερίων σε καθορισµένες θέσεις, αυτόµατα
συστήµατα συναγερµού, συστήµατα για την αυτόµατη διακοπή του ρεύµατος στις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις και συστήµατα αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης.
Εφόσον προβλέπονται αυτόµατα µέτρα, οι µετρούµενες τιµές πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται,
όπως προβλέπεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγεiας.
6.2. Προστασία από βλαβερά αέρια
6.2.1. Στην περίπτωση συσσώρευσης ή κινδύνου συσσώρευσης βλαβερών ουσιών στην ατµόσφαιρα, πρέπει να
λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα για την παγίδευση των ουσιών αυτών στην πηγή και την αποµάκρυνσή τους.
Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να διασκορπίζει τη βλαβερή ατµόσφαιρα, ώστε να µη διατρέχουν κίνδυνο οι
εργαζόµενοι.
6.2.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 397/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/656/EOK" (220/A) και όπου οι εργαζόµενοι ενδέχεται να διατρέξουν κίνδυνο από την παρουσία
στην ατµόσφαιρα βλαβερών για την υγεία ουσιών, πρέπει να υπάρχουν σε επαρκή αριθµό αναπνευστικές
συσκευές και κατάλληλος εξοπλισµός ανάνηψης.
Στις περιπτώσεις αυτές λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει συνεχώς στον χώρο εργασίας επαρκής
αριθµός ατόµων που να γνωρίζουν τη χρήση του εξοπλισµού αυτού.
O εξοπλισµός αυτός πρέπει να φυλάσσεται και να συντηρείται κατάλληλα.
6.2.3. Στην περίπτωση που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στο χώρο εργασίας υδρόθειο ή άλλα τοξικά
αέρια, πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας σχέδιο προστασίας το οποίο να
προσδιορίζει τον υπάρχοντα εξοπλισµό και τα ληφθέντα προληπτικά µέτρα.
6.3. Πρόληψη των κινδύνων έκρηξης
6.3.1. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για να αποτρέπεται η εµφάνιση και δηµιουργία εκρηκτικής
ατµόσφαιρας.
6.3.2. Εντός περιοχών όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να αποτρέπεται η ανάφλεξη της εκρηκτικής ατµόσφαιρας.
6.3.3. Πρέπει να καταρτίζεται σχέδιο πρόληψης των εκρήξεων όπου θα καθορίζονται ο απαιτούµενος
εξοπλισµός και τα απαιτούµενα µέτρα.
7. Oδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου
7.1. Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες και να οδηγούν από τον
συντοµότερο δρόµο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή, σε ασφαλές σηµείο συγκέντρωσης ή ασφαλή
σταθµό εκκένωσης.
7.2. Σε περίπτωση κινδύνου όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να µπορούν να εκκενώνονται από τους
εργαζόµενους γρήγορα και µε συνθήκες πλήρους ασφάλειας.
7.3. O αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από την χρήση, τον
εξοπλισµό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορεί να
βρίσκονται στους χώρους αυτούς.
7.4. Oι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να είναι συρόµενες.
7.5. Tα καταλύµατα και οι χώροι διαµονής πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εξόδους κινδύνου,
οι οποίες να βρίσκονται όσο το δυνατόν µακρύτερα η µία από την άλλη και να καταλήγουν σε ασφαλή χώρο,
ασφαλές σηµείο συγκέντρωσης ή ασφαλή σταθµό εκκένωσης.
7.6. Oι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές µε τρόπο που να µην µπορεί να τις ανοίξει εύκολα και
αµέσως κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί τυχόν να τις χρησιµοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης.
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7.7. Oι ειδικές οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει επίσης να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το π.δ.
105/95 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 92/58/EOK" (67/A).
7.8. Oι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται. Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι
διάδροµοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σε αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείµενα,
ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεµπόδιστα ανά πάσα στιγµή.
7.9. Σε περίπτωση βλάβης του φωτισµού, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισµό
πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης σύµφωνα µε την παράγραφο 12.6. του τµήµατος
A του παρόντος παραρτήµατος.
8. Eξαερισµός κλειστών χώρων εργασίας
8.1. Στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας, λαµβανοµένων υπόψη των
µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την οποία καταβάλουν οι εργαζόµενοι. Στον κατωτέρω
πίνακα αναγράφονται ενδεικτικά οι ανάγκες σε παροχή νωπού αέρα, ανά εργαζόµενο και ώρα συναρτήσει
του είδους της εργασίας.
Eίδος Eργασίας

3

Aέρας σε m / ώρα και
εργαζόµενο

Ως επί το πλείστον καθιστική

20 ÷ 40

Ως επί το πλείστον ελαφριά σωµατική

40 ÷ 60

Ως επί το πλείστον βαριά σωµατική

≥ 65

8.2. H ποιότητα του αέρα πρέπει να διασφαλίζεται µε βάση τις αρχές της υγιεινής.
8.3. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται µε τεχνητά µέσα ή συστήµατα (εξαερισµός,
κλιµατισµός) τότε αυτά πρέπει :
α. Nα λειτουργούν συνεχώς.
β. Nα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
γ. Kάθε βλάβη του συστήµατος να επισηµαίνεται κατάλληλα από αυτόµατη διάταξη ενσωµατωµένη στο
σύστηµα ή το µέσο.
8.4. Eάν χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις κλιµατισµού ή µηχανικού εξαερισµού, πρέπει να λειτουργούν κατά
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζοµένων σε ενοχλητικά ρεύµατα.
8.5. Aποθέσεις και ρύποι στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού ή µηχανικού εξαερισµού που ενδέχεται να επιφέρουν
κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων, λόγω µόλυνσης του εισπνεοµένου αέρα, πρέπει να περιορίζονται
άµεσα.
9. Aπαγωγή παραγόντων
9.1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 1568/85, οι σκόνες, καπνοί, ατµοί και τα αέρια που
δηµιουργούνται στους χώρους εργασίας πρέπει κατά περίπτωση να παρακρατούνται ή να απάγονται στο
σηµείο παραγωγής τους µε τα κατάλληλα προς τούτο µέσα, συστήµατα και εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει
να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
9.2. Oι επιβλαβείς παράγοντες πριν εκδιωχθούν στην εξωτερική ατµόσφαιρα, πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική,
ανάλογα µε την περίπτωση, επεξεργασία (συµπύκνωση, κατακρήµνιση, εξουδετέρωση, µεταποίηση δια
πυρός, κλπ.), ώστε να καθίστανται αβλαβείς για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.
10. Θερµοκρασία των χώρων
10.1. Oι χώροι εργασίας σε όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερµοκρασία ανάλογη µε
την φύση της εργασίας και την σωµατική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαµβανοµένων
πάντα υπόψη και των κλιµατολογικών συνθηκών των εποχών του έτους. Περιοχές θέσεων εργασίας που
βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών θερµοκρασιών που εκλύονται από τις εγκαταστάσεις, πρέπει να
ψύχονται µέχρι µια ανεκτή θερµοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό.
10.2. H θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, υγιεινής, εστιατορίων, παροχής πρώτων βοηθειών και των
φυλακίων πρέπει να ανταποκρίνονται στον ειδικό προορισµό των χώρων αυτών.
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10.3. Στους χώρους εργασίας που υπάρχουν παράθυρα και γυάλινα τοιχώµατα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα
ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός ηλιασµός λαµβανοµένου υπόψη τού είδους της εργασίας και της
φύσης του χώρου εργασίας.
10.4. Σε περίπτωση καύσωνα εφαρµόζονται τα ειδικά µέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και
τις εγκυκλίους οδηγίες.
11. ∆άπεδα, τοίχοι, οροφές και στέγες των χώρων
11.1. Oι χώροι εργασίας στους οποίους υπάρχουν θέσεις εργασίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή θερµοµόνωση
ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και τη σωµατική δραστηριότητα των εργαζοµένων.
11.2. Oι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών στους χώρους πρέπει να µπορούν να υφίστανται
συνήθη και εις βάθος καθαρισµό προκειµένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.
11.3. ∆άπεδα
11.3.1. Tα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να πληρούν τους παρακάτω γενικούς όρους:
α. Nα είναι σταθερά και στέρεα.
β. Nα µην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις.
γ. Nα µην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήµατος
δ. Nα είναι οµαλά και ελεύθερα προσκρούσεων.
ε Nα είναι επαρκούς αντοχής στις κρούσεις, στις τριβές και στα δυναµικά ή στατικά φορτία που δέχονται.
στ. Nα µην δηµιουργούν σκόνη λόγω φθοράς.
ζ. Nα έχουν την δυνατότητα εύκολου καθαρισµού και συντήρησης.
11.3.2. Aνάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις
εγκαταστάσεις και την χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει
να πληρούν και τους παρακάτω όρους:
α. Nα διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης (π.χ. κλίση, φρεάτια, κανάλια κλπ.), εφόσον πρέπει να
πλένονται µε άφθονο νερό ή υπάρχουν νερά λόγω της παραγωγικής διαδικασίας.
β. Nα έχουν επαρκή αντοχή όπου υπάρχει κίνδυνος από καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες.
γ. Nα είναι αδιαπότιστα όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής.
δ. Nα είναι πυράντοχα όπου υπάρχει κίνδυνος λόγω δηµιουργίας σπινθήρων ή χρήση φλόγας.
ε. Nα είναι κατασκευασµένα από υλικά που δεν επιτρέπουν την δηµιουργία σπινθήρων (αντιστατικά) στους
χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή σε αυτούς που είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική
ατµόσφαιρα λόγω συγκέντρωσης σκόνης, ατµών, αερίων κλπ.
στ. Nα συµβάλλουν στην απόσβεση των κραδασµών και όσο είναι δυνατόν στην απόσβεση των θορύβων.
ζ. Nα είναι ηλεκτροµονωτικά σε µεµονωµένες θέσεις µε αυξηµένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
11.3.3. Tο µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο στα δάπεδα των χώρων εργασίας κάτω από τους οποίους υπάρχουν
άλλοι χώροι και όπου πρέπει να τοποθετούνται εµπορεύµατα ή άλλα βάρη πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς σε πινακίδες στις εισόδους και σε άλλα εµφανή και προσιτά σηµεία των υπόψη χώρων. Tα
στοιχεία της πινακίδας βεβαιώνονται από αρµόδιο µηχανικό.
11.3.4. Tα δάπεδα των σταθερών θέσεων εργασίας πρέπει λαµβάνοντας υπόψη το είδος της επιχείρησης και
της σωµατικής ενασχόλησης των εργαζοµένων να έχουν επαρκή θερµοµόνωση και να διατηρούνται κατά
το δυνατόν στεγνά.
11.3.5. Tα καλύµµατα των ανοιγµάτων των δαπέδων (κανάλια, φρεάτια, λάκκοι κλπ) πρέπει να είναι επαρκούς
αντοχής και να µην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήµατος ή πρόσκρουσης.
11.3.6. Oταν τα καλύµµατα ανοιγµάτων των δαπέδων αφαιρούνται προσωρινά για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης ή επισκευής πρέπει να διασφαλίζονται οι εργαζόµενοι από κίνδυνο πτώσης.
11.3.7. Tα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εµποδίων. Zηµιές,
ανωµαλίες, παραµορφώσεις, ρυπάνσεις, ακάλυπτα ανοίγµατα πρέπει να αποκαθίστανται χωρίς
καθυστέρηση.
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11.4. Tοίχοι
11.4.1. H επιφάνεια των τοίχων και των διαχωριστικών στοιχείων των χώρων εργασίας πρέπει να µπορεί να
καθαρίζεται και να συντηρείται µε ευχέρεια και ασφάλεια.
11.4.2. Tα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώµατα, και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά τοιχώµατα, εφόσον βρίσκονται
µέσα στους χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε διαδρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να
επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασµένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν
λόγω θέσεις εργασίας και τους διαδρόµους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόµενοι να µην έρχονται σε
επαφή µε τα τοιχώµατα αυτά, ούτε να τραυµατίζονται από τυχόν θραύσµατα τους.
11.4.3. Oι τοίχοι πρέπει να είναι λείοι και αδιαπότιστοι µέχρι ύψους τουλάχιστον 1.50 µέτρο από το δάπεδο,
όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια, λουτρά) ή όπου λόγω της χρήσης τους πρέπει να
πλένονται.
11.4.4. Σε χώρους µε άµεσο κίνδυνο φωτιάς λόγω δηµιουργίας σπινθήρων ή χρήση φλόγας οι τοίχοι και τα
διαχωριστικά στοιχεία πρέπει να είναι πυράντοχα.
11.5. Oροφές - Στέγες
11.5.1. Oι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται µε ευχέρεια
και ασφάλεια.
11.5.2. Oι στέγες και οι οροφές πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα και επαρκή αντοχή σε στατικά και
δυναµικά φορτία (χιόνι, ανεµοπίεση, µηχανήµατα , ανηρτηµένα φορτία, κλπ.)
11.5.3. H ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης των ορόφων επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον τα στοιχεία αυτά
είναι υπολογισµένα στα προβλεπόµενα φορτία. Σε περίπτωση ανάρτησης φορτίων από ξύλινα στοιχεία
αυτά πρέπει να ελέγχονται συχνά ως προς την επάρκεια της αντοχής τους και να αντικαθίστανται αν
τυχόν η αντοχή τους έχει µειωθεί, άλλως απαγορεύεται η ανάρτηση.
11.5.4. H πρόσβαση σε στέγες κατασκευασµένες από υλικά ανεπαρκούς αντοχής καθώς και σε στέγες που δεν
έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί για να είναι βατές (π.χ. κεκλιµένες στέγες κλπ) επιτρέπεται µόνον
εφόσον υφίστανται εγκαταστάσεις ή παρέχεται εξοπλισµός που προστατεύουν τους εργαζοµένους από
τον κίνδυνο πτώσης.
11.5.5. Yαλόφρακτα τµήµατα σε οροφές ή σε στέγες πρέπει να φέρουν µέτρα για την προστασία των
εργαζοµένων κάτωθεν αυτών από τυχόν θραύση τους.
11.5.6. Eφόσον υφίστανται ιδιαίτερα προβλήµατα από την ηλιακή θερµότητα ή το ψύχος που ευνοούνται από
την κατασκευή και τα υλικά επικάλυψης της στέγης, οι στέγες πρέπει να θερµοµονώνονται.
11.5.7. Tα υαλόφρακτα τµήµατα των στεγών πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να προστατεύουν από
την άµεση ηλιακή ακτινοβολία.
12. Φωτισµός
12.1. Oι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν παντού επαρκή φωτισµό ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και ή
υγεία των εργαζοµένων που βρίσκονται σε αυτούς.
12.2. Oι χώροι εργασίας, διαλείµµατος και πρώτων βοηθειών πρέπει στο µέτρο του δυνατού να διαθέτουν
αρκετό φυσικό φωτισµό και να είναι εφοδιασµένοι, λαµβανοµένων υπόψη των κλιµατολογικών συνθηκών,
µε εγκατάσταση που να επιτρέπει επαρκή τεχνητό φωτισµό ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία
των εργαζοµένων.
12.3. Oι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων εργασίας και διαδρόµων κυκλοφορίας κατασκευάζονται ή
διευθετούνται µε τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων.
12.4. Eιδικότερα ο τεχνητός φωτισµός πρέπει :
α. Nα είναι ανάλογος µε το είδος και την φύση της εργασίας.
β. Nα έχει χαρακτηριστικά φάσµατος παραπλήσια µε του φυσικού φωτισµού.
γ. Nα ελαχιστοποιεί τη θάµβωση.
δ. Nα µη δηµιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας.
ε. Nα διαχέεται, κατευθύνεται και κατανέµεται σωστά.
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12.5. Oι ανάγκες σε φωτισµό γενικό ή τοπικό ή συνδυασµένο γενικό και τοπικό, καθώς και η ένταση του
φωτισµού εξαρτώνται από το είδος και τη φύση της εργασίας και την οπτική προσπάθεια που απαιτεί.
12.6. Aν από το είδος απασχόλησης των εργαζοµένων και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης
είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι ατυχήµατος από απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισµού, πρέπει να
υπάρχει εφεδρικός φωτισµός ασφαλείας. H ένταση του εφεδρικού φωτισµού είναι το 1/100 της έντασης του
γενικού και οπωσδήποτε όχι µικρότερη από το 1 λουξ (LUX).
12.7. Oι διακόπτες του τεχνητού φωτισµού πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί ακόµα και στο σκοτάδι και να είναι
τοποθετηµένοι κοντά στις εισόδους και εξόδους, καθώς και κατά µήκος των διαδρόµων κυκλοφορίας και
των θυρίδων προσπέλασης.
12.8. Oι εγκαταστάσεις φωτισµού πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να φωτίζονται συνεχώς οι αίθουσες
ελέγχου της επιχείρησης, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι επιβίβασης και οι επικίνδυνες περιοχές.
Eφόσον αυτοί οι χώροι είναι κατειληµµένοι µόνο περιστασιακά, η παραπάνω υποχρέωση περιορίζεται στον
χρόνο κατά τον οποίο είναι παρόντες οι εργαζόµενοι.
13. Παράθυρα και φεγγίτες των χώρων
13.1. Tα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα άλλα συστήµατα φυσικού φωτισµού ή αερισµού πρέπει να µπορούν να
ανοίγονται, να ρυθµίζονται και να στερεώνονται από τους εργαζόµενους µε ασφάλεια και ευκολία.
13.2. Όταν είναι ανοιχτά δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόµενους, να παρεµποδίζουν την
ελευθερία κίνησής τους ή να περιορίζουν το ελάχιστο πλάτος των διαδρόµων κυκλοφορίας.
13.3. Παράθυρα που δεν ανοίγουν επιτρέπονται µόνον εφόσον εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός.
13.4. Tα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους.
14. Θύρες και πύλες
14.1. H θέση, ο αριθµός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των πυλών καθορίζονται µε βάση
τη φύση και τη χρήση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.
14.2. Πρέπει να τοποθετείται επισήµανση, σε ύψος οφθαλµών, στις θύρες που είναι διαφανείς.
14.3. Θύρες και πύλες που ανοίγονται και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς ή
να διαθέτουν άλλο τρόπο που να µην παρεµποδίζεται η οπτική επαφή.
14.4. Eφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι κατασκευασµένες από
υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των εργαζοµένων από θραύσµατα, οι παραπάνω
επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τις κρούσεις.
14.5. Tο δάπεδο εκατέρωθεν των θυρών και των πυλών πρέπει να είναι οµαλό, χωρίς αναβαθµούς και εµπόδια.
14.6. Oι συρόµενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας, το οποίο να τις εµποδίζει να βγαίνουν από
τις τροχιές τους και να πέφτουν.
14.7. Θύρες και πύλες απ’ όπου διέρχονται εργαζόµενοι πρέπει να µπορούν να ανοίγονται και κλείνουν από
αυτούς µε ευκολία και ασφάλεια.
14.8. Oι θύρες και πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα ασφαλείας, το
οποίο να τις εµποδίζει να πέφτουν.
14.9. Oι θύρες και πύλες που βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει και να επισηµαίνονται κατάλληλα και να
µπορούν να ανοιχτούν κάθε στιγµή από το εσωτερικό χωρίς ειδική βοήθεια.
14.10. Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία οχηµάτων πρέπει να υπάρχουν,
όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που πρέπει να
επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες.
14.11. Oι µηχανοκίνητες θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχηµάτων για τους
εργαζόµενους. Πρέπει αν είναι εφοδιασµένες µε συστήµατα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να
εντοπίζονται εύκολα, να είναι εύκολα προσιτά και να µπορούν επίσης να ανοίγουν µε το χέρι, εκτός εάν
ανοίγουν αυτόµατα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
14.12. Eάν η πρόσβαση σε οιοδήποτε σηµείο παρεµποδίζεται από αλυσίδες ή παρόµοιο σύστηµα, θα πρέπει τα
µέσα αυτά να είναι σαφώς ορατά και να επισηµαίνονται µε απαγορευτικές πινακίδες ή κατάλληλη
προειδοποίηση.
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15. ∆ιάδροµοι κυκλοφορίας
15.1. H πρόσβαση στους χώρους εργασίας πρέπει να µπορεί να γίνεται ακίνδυνα, η δε εκκένωσή τους µε
ταχύτητα και πλήρη ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης.
15.2. Oι διάδροµοι κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαµβάνονται και τα κλιµακοστάσια, οι µόνιµες σκάλες, οι
αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται, να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται,
διαρρυθµίζονται και διατηρούνται έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήµατα να µπορούν να τις χρησιµοποιούν
εύκολα µε πλήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε τον προορισµό τους.
15.3. Aπό την χρήση των διαδρόµων κυκλοφορίας δεν πρέπει να δηµιουργείται κίνδυνος για τους εργαζόµενους
που απασχολούνται κοντά σ’ αυτούς.
15.4. O υπολογισµός των διαστάσεων των διαδρόµων κυκλοφορίας προσώπων ή και εµπορευµάτων πρέπει να
γίνεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό χρηστών και το είδος της επιχείρησης. Eφόσον χρησιµοποιούνται
µεταφορικά µέσα σ’ αυτούς τους διαδρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπεται επαρκής χώρος
ασφαλείας για τους πεζούς.
15.5. Oι οδοί κυκλοφορίας που προορίζονται για οχήµατα πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από
θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόµους και κλιµακοστάσια.
15.6. Για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων, πρέπει να τοποθετείται, σε εµφανές σηµείο, το
σχεδιάγραµµα των διαδρόµων κυκλοφορίας.
16. Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειµένων - Zώνες κινδύνου
16.1. Θέσεις εργασίας, διάδροµοι, εξέδρες, πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιµένα επίπεδα και κάθε άλλο δάπεδο
που έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι και που βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο του 0.75 µέτρου πρέπει να
έχει σε κάθε ελεύθερη πλευρά προστατευτικό έναντι πτώσης προπέτασµα.
Tο προστατευτικό προπέτασµα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1.00 µέτρο από το δάπεδο, να είναι
συµπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωµα µε χειρολισθήρα (κουπαστή), και να έχει θωράκιο (σοβατεπί) ύψους
τουλάχιστον 0.15 µέτρου και ράβδο µεσοδιαστήµατος ή αντ’ αυτής πλέγµα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή
που να µην επιτρέπει την διαµέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση εργαζοµένου.
16.2. Προστατευτικό προπέτασµα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 16.1. απαιτείται επίσης
και στις παρακάτω περιπτώσεις :
α. Σε ανοίγµατα δαπέδων και οριζοντίων γενικά επιφανειών (τάφροι, καταπακτές, κανάλια κλπ) όταν δεν
διαθέτουν κάλυµµα ή άλλο σύστηµα που να αποκλείει την πτώση εργαζοµένων µέσα σε αυτά.
β. Σε δοχεία ή δεξαµενές µε θερµά, καυστικά, διαβρωτικά ή δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους
ή δεξαµενές µε µηχανισµό ανάµιξης ή ανάδευσης όταν τα χείλη τους βρίσκονται στο δάπεδο ή σε ύψος
µικρότερο από 1.00 µέτρο από το δάπεδο και δεν διαθέτουν κάλυµµα ή άλλο σύστηµα που να αποκλείει
την πτώση εργαζοµένων σε αυτά.
γ. Σε ανοίγµατα τοίχων και κατακόρυφων γενικά επιφανειών.
δ. Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (µεταφορικές ταινίες, κινούµενα µέρη µηχανηµάτων, δεξαµενές
κλπ)
16.3. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση αντικειµένων (π.χ. από υπερκείµενες θέσεις
εργασίας, στοιβαγµένα υλικά κλπ..) πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα για την
αποτροπή του κινδύνου τραυµατισµού των εργαζοµένων.
16.4. Eφόσον οι χώροι εργασίας περιέχουν επικίνδυνες ζώνες που οφείλονται στην φύση της εργασίας και
παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης των εργαζοµένων ή κίνδυνο από την πτώση αντικειµένων, οι χώροι αυτοί πρέπει
να είναι εφοδιασµένοι, στο µέτρο του δυνατού, µε σύστηµα που να εµποδίζει την είσοδο εργαζοµένων, που δεν
έχουν εξουσιοδότηση, στις ζώνες αυτές.
16.5. Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που είναι
εξουσιοδοτηµένοι να εισέρχονται στις επικίνδυνες ζώνες.
16.6. Oι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς.
17. ∆ιαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων - Xώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας
17.1. Oι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια, ύψος και όγκο αέρα που να επιτρέπουν στους
εργαζόµενους να εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία τους.

13
17.2. Oι διαστάσεις των χώρων εργασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργασιών κανονικής
λειτουργίας, ρύθµισης, λίπανσης, συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης, συναρµολόγησης και
αποσυναρµολόγησης των µηχανηµάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες κυκλοφορίας
ανθρώπων και µηχανικών µέσων, διακίνησης των υλικών και συντήρησης και καθαρισµού των ιδίων χώρων.
17.3. Oι διαστάσεις της ελεύθερης µη κατειληµµένης από έπιπλα ή εξοπλισµό επιφάνειας της θέσης εργασίας
πρέπει να υπολογίζεται έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν αρκετή ελευθερία κίνησης για τις δραστηριότητές
τους και να µπορούν να εκτελούν την εργασία του µε πλήρη ασφάλεια.
17.4. H ελάχιστη επιτρεπόµενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας πρέπει να είναι 1.50 τετραγωνικά
µέτρα. Tο πλάτος της ελεύθερης αυτής επιφάνειας δεν πρέπει σε κανένα σηµείο να είναι µικρότερο των
0.70 µέτρου.
17.5. Aν οι προβλέψεις των δύο προηγουµένων παραγράφων δεν µπορούν να τηρηθούν για λόγους που
αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας, ο εργοδότης πρέπει να παρέχει κοντά στη θέση εργασίας µία
άλλη επαρκή επιφάνεια κίνησης.
17.6. Στους χώρους εργασίας πρέπει για κάθε διαρκώς παρευρισκόµενο εργαζόµενο να υπάρχει ελάχιστος
χώρος, ως εξής :
α. 12 κυβικά µέτρα για ως επί το πλείστον καθιστική απασχόληση.
β. 15 κυβικά µέτρα για ως επί το πλείστον ελαφριά σωµατική απασχόληση.
γ. 18 κυβικά µέτρα για ως επί το πλείστον βαριά σωµατική απασχόληση.
17.7. O παραπάνω όγκος προσαυξάνεται ανάλογα στις περιπτώσεις που παράλληλα µε τους µόνιµα
απασχολούµενους παραµένουν και άλλα άτοµα. Στην εκτίµηση του κυβισµού αυτού δεν πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη το διάστηµα το ευρισκόµενο σε ύψος άνω των 4.00 µέτρων.
18. Xώροι Aνάπαυσης
18.1. Eφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζόµενους ή αν η ασφάλεια ή η υγεία των εργαζοµένων,
ιδίως λόγω του είδους της ασκούµενης δραστηριότητας, το επιβάλλουν, οι εργαζόµενοι πρέπει να µπορούν
να έχουν στη διάθεσή τους ένα χώρο ανάπαυσης εύκολα προσπελάσιµο.
Aυτή η διάταξη δεν εφαρµόζεται εφόσον το προσωπικό εργάζεται σε γραφεία ή σε παρόµοιους χώρους
εργασίας, οι οποίοι προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες ανάπαυσης στη διάρκεια του διαλείµµατος.
18.2. Oι χώροι ανάπαυσης πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια και
καθίσµατα µε ράχη σε αριθµό ανάλογο µε τον αριθµό των εργαζόµενων.
18.3. Στους χώρους ανάπαυσης πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των µη
καπνιστών από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός.
18.4. Oι χώροι ανάπαυσης πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον και
πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς.
18.5. Oι χώροι ανάπαυσης πρέπει, ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων που είναι δυνατόν να
παρευρίσκονται ταυτόχρονα σ’ αυτούς, να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια που να καθαρίζονται εύκολα,
καρέκλες µε πλάτη, δοχεία απορριµµάτων, κρεµάστρες ρούχων και µέσα για θέρµανση, ψύξη και
συντήρηση τροφίµων και ποτών. Eπίσης πρέπει να διατίθεται πόσιµο νερό .
18.6. Xώρος ανάπαυσης µπορεί να θεωρηθεί και το εστιατόριο της επιχείρησης.
18.7. Eφόσον η φύση της εργασίας επιβάλλει τακτικές και συχνές διακοπές και δεν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης
πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων άλλοι χώροι παραµονής κατά την διάρκεια της διακοπής
της εργασίας, εφοδιασµένοι µε επαρκή αριθµό καθισµάτων.
Στους χώρους αυτούς πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των µη καπνιστών
από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός.
18.8. ∆υνατότητα για ολιγόλεπτη ανάπαυση στις θέσεις εργασίας µε διάθεση κατάλληλων καθισµάτων πρέπει να
παρέχεται στους εργαζόµενους που η φύση της εργασίας τους επιβάλλει να βρίσκονται σε ορθοστασία.
19. Eξωτερικοί χώροι εργασίας
19.1. Oι θέσεις εργασίας, οι διάδροµοι κυκλοφορίας και άλλες θέσεις ή εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, που έχουν
πρόσβαση οι εργαζόµενοι κατά την διάρκεια της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων να µπορεί να γίνεται κατά
ασφαλή τρόπο.
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19.2. Oι χώροι εργασίας που βρίσκονται στο ύπαιθρο πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά µε τεχνητό φωτισµό
εφόσον το φως της ηµέρας δεν αρκεί.
19.3. Eφόσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόµενοι:
α. Nα προστατεύονται από τις ατµοσφαιρικές επιδράσεις και από την πτώση αντικειµένων.
β. Nα µπορούν να αποµακρυνθούν γρήγορα από την θέση εργασίας τους σε περίπτωση κινδύνου και να
µπορούν να λάβουν γρήγορα βοήθεια.
γ. Nα µην εκτίθενται σε επιβλαβή ηχητικά επίπεδα ούτε σε επιβλαβή εξωτερική επίδραση (π.χ. αέρια, ατµούς,
σκόνη)
δ. Nα µην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.
20. Έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες µητέρες
Oι έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες
συνθήκες.

µητέρες πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανάπαυσης σε κατάλληλες

21. Eργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες
21.1. O σχεδιασµός των χώρων εργασίας πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες να
κινούνται και να εργάζονται ανεµπόδιστα.
21.2. Oι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθµισµένοι έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι
ιδιαιτερότητες των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες. Iδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στο σωστό
σχεδιασµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του YΠEXΩ∆E (Γραφείο µελετών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες). H
διάταξη αυτή εφαρµόζεται, ιδίως, για τις θύρες, τους διαδρόµους επικοινωνίας, τα κλιµακοστάσια, τα σηµεία
τοποθέτησης των διακοπτών τεχνητού φωτισµού και του εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης, τα λουτρά (ντούς),
τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια, την επίπλωση, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισµό και τις θέσεις
εργασίας που χρησιµοποιούνται ή καταλαµβάνονται από εργαζόµενους µε ειδικές ανάγκες.
ΤΜΗΜΑ B
Ελάχιστες ειδικές προδιαγραφές "ξηράς"
1. Πυρανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς
1.1. Oποτεδήποτε σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται, τίθενται σε λειτουργiα, λειτουργούν κανονικά ή
συντηρούνται χώροι εργασίας, πρέπει να λαµβάνονται επαρκή µέτρα προκειµένου να αποτρέπονται η
εκδήλωση και η εξάπλωση πυρκαγιάς από τις πηγές που έχουν προσδιοριστεί στο έγγραφο ασφάλειας και
υγείας.
Λαµβάνονται µέτρα ώστε η εκδήλωση πυρκαγιάς να αντιµετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσµατικά.
1.2. Oι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισµό και, εάν είναι
αναγκαίο, µε πυρανιχνευτές και συστήµατα συναγερµού.
1.3. O µη αυτόµατος (χειροκίνητος) πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να εiναι εύκολα προσπελάσιµος, απλός
στη χρήση του και, όπου απαιτείται, να προστατεύεται από ζηµιά.
1.4. Μέσα στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει σχέδιο πυροπροστασίας το οποίο να εξηγεί λεπτοµερώς τα
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του παρόντος διατάγµατος για την
πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της εκδήλωσης και της εξάπλωσης πυρκαγιών.
1.5. O εξοπλισµός πρέπει να επισηµαίνεται σύµφωνα µε το π.δ. 105/95 "Eλάχιστες προδιαγραφές για τη
σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK" (67/A).
H σήµανση πρέπει να τiθεται σε κατάλληλα σηµεία και να είναι διαρκής.
2. Τηλεχειρισµός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Όταν το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το απαιτεί ορισµένα τµήµατα του εξοπλισµού πρέπει, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, vα µπορούν να λειτουργήσουν µε τηλεχειρισµό από καταλλήλως επιλεγέντα σηµεία.
O εξοπλισµός αυτός πρέπει να περιλαµβάνει και τα συστήµατα αποµόνωσης και απαέρωσης φρεατiων,
εγκαταστάσεων και αγωγών.
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3. Μέσα επικοινωνίας, υπό κανονικές συνθήκες και σε περlπτωση έκτακτης ανάγκης
3.1. Εφόσον το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το απαιτεί, κάθε χώρος εργασίας όπου υπάρχουν εργαζόµενοι
πρέπει να διαθέτει:
α. Ένα οπτικοακουστικό σύστηµα, ικανό να εκπέµπει σε περίπτωση ανάγκης σήµα συναγερµού, σε
οποιοδήποτε τµήµα του χώρου εργασίας που υπάρχουν εργαζόµενοι.
β. Ένα ακουστικό σύστηµα, ικανό να ακούγεται ευκρινώς, σ’ όλα τα σηµεiα της εγκατάστασης στα οποία
υπάρχουν συχνά εργαζόµενοι.
3.2. Σε κατάλληλες θέσεις πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την ενεργοποίηση του συναγερµού.
3.3. Στην περίπτωση που υπάρχουν εργαζόµενοι σε θέσεις εργασίας, που κανονικά δεν είναι µόνιµες θέσεις,
πρέπει να τίθεται στη διάθεσή τους κατάλληλο σύστηµα επικοινωνίας.
4. Ασφαλή σηµεία συγκέντρωσης και κατάλογος προσωπικού
Oταν το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το απαιτεί, καθορίζονται ασφαλή σηµεία συγκέντρωσης, καταρτiζεται
ονοµαστικός κατάλογος προσωπικού για ενδεχόµενο προσκλητήριο και προσδιορίζονται οι αναγκαίες ενέργειες.
5. Μέσα εκκένωσης και διάσωσης
5.1. Oι εργαζόµενοι πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι στις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
5.2. O εξοπλισµός διάσωσης πρέπει να ευρίσκεται σε εύκολα προσπελάσιµες και κατάλληλα καθορισµένες
θέσεις και να είναι έτοιµος προς χρήση.
5.3. Στην περίπτωση που οι οδοί διαφυγής είναι δυσχερείς και που υπάρχει ή ενδέχεται να υπάρξει αέρας
ακατάλληλος για αναπνοή, πρέπει να προβλέπεται αυτοτελής εξοπλισµός διαφυγής για άµεση χρήση στη
θέση εργασίας.
6. Ασκήσεις ασφάλειας
Σε όλους τους χώρους εργασίας που υπάρχουν συνήθως εργαζόµενοι, πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα ασκήσεις ασφάλειας.
Σκοπός των ασκήσεων είναι, ιδίως, η εκπαίδευση και ο έλεγχος της ικανότητας των εργαζοµένων στους οποίους
έχουν ανατεθεί, σε περiπτωση έκτακτης ανάγκης, συγκεκριµένα καθήκοντα που απαιτούν χρήση, χειρισµό ή
λειτουργία των εξοπλισµών έκτακτης ανάγκης, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται στο
έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στη παράγραφο 1.1.
Oπου αρµόζει, οι κατ’ αυτόν τον τρόπο επιφορτισµένοι εργαζόµενοι πρέπει επίσης να ασκούνται στη σωστή
χρήση, τον χειρισµό ή τη λειτουργία αυτού του εξοπλισµού.
7. Eξοπλισµός Yγιεινής
7.1. Aποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια για τα ενδύµατα
7.1.1. Eφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζόµενους ή οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν ειδικά
ρούχα εργασίας και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτούς για λόγους υγιεινής ή ευπρέπειας να
αλλάζουν σε άλλο χώρο πρέπει να τίθενται στην διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλοι χώροι αποδυτηρίων
ξεχωριστοί για άνδρες και γυναίκες.
7.1.2. Στον πιο πάνω αριθµό δεν περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι γραφείου.
7.1.3. H πρόσβαση στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ευχερής και να είναι ο χώρος τους επαρκής και
εφοδιασµένος µε καθίσµατα.
7.1.4. Tα αποδυτήρια πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων και να διαθέτουν ατοµικά ερµάρια τα οποία να
επιτρέπουν σε κάθε εργαζόµενο να κλειδώνει τα ενδύµατα του κατά την διάρκεια της εργασίας του.
7.1.5. Eάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) πρέπει να υπάρχουν
ξεχωριστά ερµάρια για τον ιµατισµό εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των εργαζοµένων. Πρέπει να
προβλέπεται εξοπλισµός µε τον οποίο ο εργαζόµενος θα µπορεί να στεγνώνει τα ρούχα εργασίας του.
7.1.6. Eφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια κατά την έννοια της παραγράφου 7.1.1, κάθε εργαζόµενος πρέπει
να έχει στη διάθεσή του µέσα για την εναπόθεση των ενδυµάτων του.
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7.2. Λουτρά (ντους), νιπτήρες
7.2.1. Eφόσον επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή, πρέπει να υπάρχουν επαρκή και
κατάλληλα λουτρά (ντους) στη διάθεση των εργαζοµένων, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες.
7.2.2. Tα λουτρά πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις ώστε κάθε εργαζόµενος να µπορεί να πλένεται
ανεµπόδιστα κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και να διαθέτουν τρεχούµενο νερό, ζεστό και κρύο.
7.2.3. Eφόσον δεν απαιτούνται λουτρά κατά την έννοια της παραγράφου 7.2.1, πρέπει να τοποθετείται κοντά
στις θέσεις εργασίας και στα αποδυτήρια επαρκής αριθµός κατάλληλων νιπτήρων µε ζεστό και κρύο
τρεχούµενο νερό.
7.2.4. Πρέπει να υπάρχουν χωριστοί νιπτήρες για τους άνδρες και τις γυναίκες, εφόσον τούτο επιβάλλεται από
λόγους ευπρέπειας.
7.2.5. Aν οι αίθουσες λουτρών ή οι νιπτήρες και τα αποδυτήρια είναι χωριστά, οι χώροι αυτοί πρέπει να
επικοινωνούν ευχερώς µεταξύ τους.
7.3. Aποχωρητήρια και νιπτήρες
Oι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης, στα
αποδυτήρια και στα λουτρά ή στους νιπτήρες, ξεχωριστούς χώρους εφοδιασµένους µε επαρκή αριθµό
αποχωρητηρίων και νιπτήρων και σύµφωνα µε την υγειονοµική διάταξη Γ1/9900/27.11.74 "Περί υποχρεωτικής
κατασκευής αποχωρητηρίων" (1266/B), που τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις Γ1/2400/26.3.75 (371/B) και
Aιβ/2055/4.3.80 (338/B)
8. Xώροι και εξοπλισµός πρώτων βοηθειών
8.1. O εξοπλισµός πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι προσαρµοσµένος στην εκτελούµενη εργασία. Πρέπει να
διατίθενται ένας ή περισσότεροι χώροι παροχής πρώτων βοηθειών. Mέσα στους χώρους αυτούς, πρέπει να
είναι τοποθετηµένες σε εµφανή θέση οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος.
8.2. Oι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούµενο νερό, να εξυπηρετούνται
από ένα ή περισσότερα εντεταλµένα, ειδικά εκπαιδευµένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτοµα και να
επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυµατιοφορέων και φορείων.
8.3. Tα ελάχιστα απαιτούµενα υλικά πρώτων βοηθειών είναι:
-Aκετυλοσαλικιλικό οξύ
-Παρακεταµόλη
-Aντιισταµινικά δισκία
-Aντιόξινα δισκία
-Σπασµολυτικό (σταγόνες ή δισκία)
-Aντιδιαροϊκό καολίνης/πηκτίνης
-Aντισηπτικό κολλύριο
-Aντιϊσταµινική αλοιφή
-Eπίδεσµο 2.50 x 0.05 µέτρα
-Eπίδεσµο 2.50 x 0.10 µέτρα
-Bαµβάκι
-Aπορροφητική γάζα αποστειρωµένη
-Λευκοπλάστης πλάτους 0.08 µέτρα
-Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη
-Tριγωνικό επίδεσµο
-Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
-Aιµοστατικό επίδεσµο
-∆ιάλυµα αµµωνίας
-Oξυζενέ
-Oινόπνευµα καθαρό
-Bάµµα ιωδίου
-Mερκιουροχρώµ ή άλλο αντισηπτικό
-Xάπια άνθρακα (καρβουνάκια)
8.4. Oι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων. H
συµπλήρωσή τους και µε άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό εργασίας.
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8.5. Oι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το π.δ. 105/95 "Eλάχιστες
προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία
92/58/EOK" (67/A).
8.6. Yλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται, επίσης, σε όλους τους χώρους όπου αυτό απαιτείται λόγω
των συνθηκών εργασίας. Tο υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήµανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι
ευχερής.
8.7. Πίνακας µε οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόµενες κατά το δυνατόν και µε αντίστοιχα
σχήµατα και εικόνες πρέπει να αναρτάται σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας.
9. Oδοί επικοινωνίας
Aν στο χώρο εργασίας εισέρχονται οδικά οχήµατα πρέπει να καθορισθούν και οι αναγκαίοι κανόνες
κυκλοφορίας.
TMHMA Γ
Ελάχιστες ειδικές προδιαγραφές "θαλάσσης"
1. Προκαταρκτική παρατήρηση
1.1. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 (παράγραφοι 2 και 3) του παρόντος διατάγµατος, o εργοδότης,
ο οποίος εiναι υπεύθυνος για το χώρο εργασίας που καλύπτεται από το παρόν τµήµα Γ, πράττει τα δέοντα
ώστε το έγγραφο ασφάλειας και υγείας να αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα µέτρα για την
προστασiα της ασφάλειας και της υγεiας των εργαζοµένων, τόσο υπό κανονικές όσo και υπό κρίσιµες
συνθήκες.
1.2. Για το σκοπό αυτό, στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει:
α. Nα προσδιορίζονται οι ειδικές πηγές κινδύνου που συνδέονται µε το χώρο εργασίας, περιλαµβανοµένης
οποιασδήποτε συνακόλουθης δραστηριότητας, που θα µπορούσε να προκαλέσει ατυχήµατα µε σοβαρές
επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεiα των εργαζοµένων που αφορά το ζήτηµα αυτό.
β. Nα γίνεται εκτίµηση των κινδύνων που ενέχονται στις ειδικές πηγές κινδύνου που αναφέρονται στο εδάφιο
(α).
γ. Nα αποδεικνύεται ότι έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις για να αποφευχθούν τα ατυχήµατα που
αναφέρονται στο εδάφιο (α), να περιορισθεί η εξάπλωση των ατυχηµάτων και να καταστεί δυνατή η
αποτελεσµατική και ελεγχόµενη εκκένωση του χώρου εργασiας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
δ. Nα αποδεικνύεται ότι το σύστηµα διαχείρισης είναι επαρκές για την τήρηση των απαιτήσεων του π.δ. 17/96
"Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση
µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" καθώς και του παρόντος διατάγµατος τόσο υπό κανονικές όσο
και υπό κρίσιµες συνθήκες.
1.3. O εργοδότης τηρεί τις διαδικασiες και τις λεπτοµέρειες που προβλέπει το έγγραφο ασφάλειας και υγείας
κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή όλων των σχετικών φάσεων που καλύπτει το παρόν διάταγµα.
1.4. Oι διάφοροι εργοδότες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για διαφόρους χώρους εργασίας συνεργάζονται, εφόσον
απαιτείται, στην προετοιµασία των εγγράφων ασφάλειας και υγείας και στις κατάλληλες ενέργειες για την
εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.
2. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση
2.1. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα όπως ορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που
αναφέρεται στις παραγράφους 1.1 και 1.2. του τµήµατος Γ για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της
εκδήλωσης και της εξάπλωσης των πυρκαγιών.
Oπου απαιτείται, θα πρέπει να προβλεφθούν φράγµατα για την αναχαίτιση της πυρκαγιάς, ώστε να
αποµονώνονται οι περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
2.2. Σε όλους τους χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα προστασίας και ανίχνευσης
πυρκαγιάς, καθώς και συστήµατα πυρόσβεσης και συναγερµού, ανάλογα µε τους κινδύνους που
προσδιορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1 και 1.2. του
τµήµατος Γ.
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Tα συστήµατα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
- Συστήµατα ανίχνευσης πυρκαγιάς,
- Συναγερµούς πυρκαγιάς,
- Aγωγούς νερού για την πυρόσβεση,
- Πυροσβεστικούς κρουνούς και υδροσωλήνες,
- Συστήµατα τύπου κατακλυσµού και εκτοξευτήρες ύδατος,
- Aυτόµατα συστήµατα ραντισµού (σπρίνκλερς),
- Συστήµατα για την κατάσβεση φλεγοµένου αερίου,
- Συστήµατα πυροσβεστήρων αφρού,
- Φορητούς πυροσβεστήρες,
- Eξοπλισµούς πυροσβεστών.
2.3. O µη αυτόµατος (χειροκίνητος) πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να εiναι εύκολα προσπελάσιµος, απλός
στη χρήση του και, όπου απαιτείται, να προστατεύεται από ζηµιά.
2.4. Στο χώρο εργασίας πρέπει να φυλάσσεται ένα σχέδιο πυροπροστασίας, που να αναφέρει λεπτοµερώς τα
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της εκδήλωσης και της εξάπλωσης
πυρκαγιάς.
2.5. Τα συστήµατα ασφάλειας πρέπει να εiναι αποµονωµένα και προφυλαγµένα από τυχόν ατυχήµατα, έτσι
ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να µπορούν να επιτελέσουν τον προορισµό τους. ‘Oπου χρειάζεται, τα
συστήµατα αυτά είναι διπλά.
2.6. O εξοπλισµός πρέπει να επισηµαίνεται σύµφωνα µε το π.δ. 105/95 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την
σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK" (67/A).
H επισήµανση αυτή πρέπει να είναι διαρκής και να τίθεται στα κατάλληλα σηµεία.
3. Τηλεχειρισµός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
3.1. Όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. του
τµήµατος Γ, πρέπει να προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος τηλεχειρισµού έκτακτης ανάγκης.
Το σύστηµα αυτό πρέπει να διαθέτει σταθµούς ελέγχου εγκατεστηµένους στα κατάλληλα σηµεία και
δυναµένους να χρησιµοποιηθούν σε κατάσταση ανάγκης. Περιλαµβάνει επίσης, αν απαιτείται, σταθµούς
ελέγχου σε ασφαλή σηµεία συγκέντρωσης και σε σταθµούς εκκένωσης.
3.2. O εξοπλισµός ο οποίος µπορεί να εφοδιασθεί µε σύστηµα τηλεχειρισµού, όπως αναφέρεται στη
προηγούµενη παράγραφο 3.1. πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει συστήµατα εξαερισµού και έκτακτης
διακοπής της λειτουργiας εξοπλισµών, που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη, σύστηµα πρόληψης
της διαρροής εύφλεκτων υγρών και αερίων, και συστήµατα πυροπροστασίας και ελέγχου των φρεάτων.
4. Μέσα επικοινωνίας υπό κανονικές συνθήκες και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
4.1. Oταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας και υγείας, κάθε χώρος εργασίας όπου υπάρχουν εργαζόµενοι
πρέπει να διαθέτει:
α. Ένα οπτικοακουστικό σύστηµα, ικανό να εκπέµπει σε περίπτωση ανάγκης σήµα συναγερµού, σε
οποιαδήποτε θέση εργασίας όπου υπάρχουν εργαζόµενοι.
β. Ένα ακουστικό σύστηµα, ικανό να ακούγεται ευκρινώς, σε όλα τα σηµεία της εγκατάστασης στα οποία
ευρίσκονται συχνά εργαζόµενοι.
γ. Ένα σύστηµα ικανό να διατηρεί επικοινωνία µε την ξηρά και τις υπηρεσiες διάσωσης.
4.2. Τέτοια συστήµατα πρέπει να µπορεί να παραµένουν σε λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Το ακουστικό σύστηµα συµπληρούται µε συστήµατα επικοινωνίας που δεν εξαρτώνται από τυχόν διακοπή
της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
4.3. Σε κατάλληλες θέσεις πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την ενεργοποiηση του συναγερµού.
4.4. Στην περίπτωση που υπάρχουν εργαζόµενοι σε θέσεις εργασίας, που κανονικά δεν είναι µόνιµες θέσεις,
πρέπει να τίθεται στη διάθεσή τους κατάλληλο σύστηµα επικοινωνίας.
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5. Aσφαλή σηµεία συγκέντρωσης και κατάλογος προσωπικού
5.1. Πρέπει vα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των σταθµών εκκένωσης και των
ασφαλών σηµείων συγκέντρωσης από τη θερµότητα, τον καπνό και, στο µέτρο του δυνατού, από τις
συνέπειες µιας έκρηξης, καθώς και για την εξασφάλιση ανοιχτών οδών διαφυγής προς ή από τους σταθµούς
εκκένωσης και τα σηµεία συγκέντρωσης.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να προσφέρουν στους εργαζοµένους προστασία επαρκούς διάρκειας ώστε, σε
περίπτωση ανάγκης, να προλάβει να οργανωθεί και να εκτελεσθεί µε κάθε ασφάλεια η επιχείρηση
εκκένωσης, διαφυγής και διάσωσης.
5.2. ‘Oταν απαιτείται από το έγγραφο ασφαλείας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. του
τµήµατος Γ, ένας από τους προστατευµένους χώρους της παραγράφου 5.1. πρέπει να έχει τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις που θα επιτρέψουν τον τηλεχειρισµό των εξοπλισµών που προβλέπονται στη παράγραφο 3
του παρόντος τµήµατος Γ και την επικοινωνία µε την ξηρά και τις υπηρεσίες διάσωσης.
5.3. Τα ασφαλή σηµεία συγκέντρωσης και οι σταθµοί εκκένωσης πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµα από
τους χώρους εργασiας και τα καταλύµατα.
5.4. Για κάθε ασφαλές σηµείο συγκέντρωσης τηρείται και αναρτάται υποχρεωτικώς ένας ενηµερωµένος
κατάλογος µε τα ονόµατα των εργαζοµένων που έχουν καθοριστεi να συγκεντρωθούν στο σηµείο αυτό.
5.5. Συντάσσεται και αναρτάται σε κατάλληλα σηµεία του χώρου εργασίας κατάλογος των εργαζοµένων στους
οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Oι εργαζόµενοι αυτοί αναφέρονται ονοµαστικώς στις γραπτές οδηγίες που προβλέπονται στο τµήµα A
παράγραφος 2.6. του παρόντος.
6. Μέσα εκκένωσης και διάσωσης
6.1. Oι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται όσον αφορά τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Πέραν της γενικής εκπαίδευσης στα µέτρα έκτακτης ανάγκης, παρέχεται στους εργαζόµενους ειδική
εκπαίδευση όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας τους. Η εκπαίδευση αυτή θα
πρέπει να προβλέπεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2.
του τµήµατος Γ σχετικά µε αυτόν τον χώρο εργασίας.
6.2. Oι εργαζόµενοι πρέπει να ασκηθούν καταλλήλως στις τεχνικές επιβίωσης, λαµβανοµένων υπόψη των
κριτηρίων που καθορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1. και
1.2. του τµήµατος Γ.
6.3. Σε κάθε χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή µέσα ώστε, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, να είναι δυνατή η εκκένωση και η κατευθείαν διαφυγή προς τη θάλασσα.
6.4. Για τις περιπτώσεις "ανθρώπου στη θάλασσα" και εκκένωσης του χώρου εργασίας πρέπει να εκπονείται
σχέδιο διάσωσης.
Το σχέδιο, το οποίο βασίζεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1. και
1.2. του τµήµατος Γ, πρέπει να προβλέπει τη χρήση σκαφών σε ετοιµότητα και ελικοπτέρων και να θέτει
απαιτήσεις ως προς τη χωρητικότητα και τον χρόνο ενεργοποίησης αυτών των σκαφών και των
ελικοπτέρων.
O απαιτούµενος χρόνος ενεργοποίησης πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας για κάθε
εγκατάσταση.
Τα σκάφη σε ετοιµότητα πρέπει να σχεδιάζονται και να εξοπλίζονται κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της εκκένωσης και της διάσωσης.
6.5. Oι ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε σωστικό σκάφος (σωσίβια λέµβος), πνευστή σωσίβια σχεδία, κυκλικό
σωσίβιο και ατοµική σωσίβια ζώνη που τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων είναι οι ακόλουθες:
α. Nα είναι προσαρµοσµένα και, ενδεχοµένως, εξοπλισµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την επιβίωση για
επαρκές χρονικό διάστηµα.
β. Nα επαρκούν για όλους τους εργαζοµένους που µπορεί να χρειαστεi να τα χρησιµοποιήσουν.
γ. Nα είναι κατάλληλου τύπου για το χώρο εργασίας.
δ. Nα είναι κατάλληλα κατασκευασµένα µε αξιόπιστα υλικά, δεδοµένης της ζωτικής τους σηµασίας και των
περιστάσεων υπό τις οποiες µπορεί να χρησιµοποιηθούν ή να εiναι έτοιµα για χρήση.
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ε. Nα έχουν χρώµα που να τα καθιστά ευδιάκριτα κατά τη χρήση και να διαθέτουν συστήµατα χάρις στα οποία
θα µπορέσει ο χρήστης να προσελκύσει την προσοχή των συνεργείων διάσωσης.
6.6. Eπαρκή σωστικά µέσα πρέπει να είναι διαθέσιµα για άµεση χρήση.
7. Ασκήσεις ασφάλειας
7.1. Στους χώρους εργασίας που συνήθως υπάρχουν εργαζόµενοι πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα ασκήσεις ασφάλειας κατά τις οποίες:
α. Oι εργαζόµενοι που σε περίπτωση ανάγκης έχουν οριστεί να αναλάβουν συγκεκριµένη αποστολή
προϋποθέτουσα τη χρήση, χειρισµό ή λειτουργία του εξοπλισµού διάσωσης, εκπαιδεύονται και υφίστανται
εξέταση επάρκειας προς εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που
καθορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. του
τµήµατος Γ. Ενδεχοµένως, οι εργαζόµενοι θα πρέπει επίσης να µπορούν να ασκηθούν στη σωστή χρήση,
το χειρισµό και τη λειτουργία του εξοπλισµού αυτού.
β. Oλος ο εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης που χρησιµοποιείται στην άσκηση εξετάζεται, καθαρίζεται και, σε
περίπτωση που είναι αναγκαίο, ξαναγεµίζεται ή αντικαθίσταται, όλος δε ο φορητός εξοπλισµός
επιστρέφεται στη θέση στην οποία φυλάσσεται κανονικά.
γ. Eλέγχεται η λειτουργία των σωστικών σκαφών.
8. Εγκαταστάσεις υγιεινής
8.1. Aποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια για τα ενδύµατα
8.1.1. Eφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζόµενους ή οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν ειδικά
ρούχα εργασίας και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτούς για λόγους υγιεινής ή ευπρέπειας να
αλλάζουν σε άλλο χώρο πρέπει να τίθενται στην διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλοι χώροι
αποδυτηρίων ξεχωριστοί για άνδρες και γυναίκες.
8.1.2. H πρόσβαση στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ευχερής και να είναι ο χώρος τους επαρκής και
εφοδιασµένος µε καθίσµατα.
8.1.3. Tα αποδυτήρια πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων και να διαθέτουν ατοµικά ερµάρια τα οποία να
επιτρέπουν σε κάθε εργαζόµενο να κλειδώνει τα ενδύµατα του κατα την διάρκεια της εργασίας του.
8.1.4. Eάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) πρέπει να υπάρχουν
ξεχωριστά ερµάρια για τον ιµατισµό εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των εργαζοµένων. Πρέπει να
προβλέπεται εξοπλισµός µε τον οποίο ο εργαζόµενος θα µπορεί να στεγνώνει τα ρούχα εργασίας του.
8.1.5. Eφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια κατά την έννοια της παραγράφου 8.1.1 του τµήµατος Γ, κάθε
εργαζόµενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του µέσα για την εναπόθεση των ενδυµάτων του.
8.2. Ντους και νιπτήρες
Εκτός από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο χώρο των καταλυµάτων, πρέπει να προβλέπονται, αν εiναι
αναγκαία, τα κατάλληλα ντους και νιπτήρες κοντά στους χώρους εργασίας.
8.3. Αποχωρητήρια και νιπτήρες
Oι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης, στα
αποδυτήρια και στα λουτρά ή στους νιπτήρες, ξεχωριστούς χώρους εφοδιασµένους µε επαρκή αριθµό
αποχωρητηρίων και νιπτήρων και σύµφωνα µε την υγειονοµική διάταξη Γ1/9900/27.11.74 "Περί υποχρεωτικής
κατασκευής αποχωρητηρίων" (1266/B), που τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις Γ1/2400/26.3.75 (371/B) και
Aιβ/2055/4.3.80 (338/B)
9. Xώροι και εξοπλισµός πρώτων βοηθειών
9.1. Aνάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης και το είδος της εκτελούµενης εργασίας πρέπει να διατίθενται
ένας ή περισσότεροι χώροι παροχής πρώτων βοηθειών.
9.2. Oι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούµενο νερό, να επιτρέπουν την
άνετη είσοδο τραυµατιοφορέων και φορείων και να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα εντεταλµένα
άτοµα τα οποία να έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να µπορούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες ή,
ενδεχοµένως, να εφαρµόσουν την αναγκαία αγωγή υπό την καθοδήγηση γιατρού (παρόντος ή όχι).
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9.3. Tα ελάχιστα απαιτούµενα υλικά πρώτων βοηθειών είναι:
-Aκετυλοσαλικιλικό οξύ
-Παρακεταµόλη
-Aντιισταµινικά δισκία
-Aντιόξινα δισκία
-Σπασµολυτικό (σταγόνες ή δισκία)
-Aντιδιαροϊκό καολίνης/πηκτίνης
-Aντισηπτικό κολλύριο
-Aντιϊσταµινική αλοιφή
-Eπίδεσµο 2.50 x 0.05 µέτρα
-Eπίδεσµο 2.50 x 0.10 µέτρα
-Bαµβάκι
-Aπορροφητική γάζα αποστειρωµένη
-Λευκοπλάστης πλάτους 0.08 µέτρα
-Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη
-Tριγωνικό επίδεσµο
-Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
-Aιµοστατικό επίδεσµο
-∆ιάλυµα αµµωνίας
-Oξυζενέ
-Oινόπνευµα καθαρό
-Bάµµα ιωδίου
-Mερκιουροχρώµ ή άλλο αντισηπτικό
-Xάπια άνθρακα (καρβουνάκια)
9.4. Oι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων. H
συµπλήρωσή τους και µε άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό εργασίας.
9.5. Oι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το π.δ. 105/95 "Eλάχιστες
προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία
92/58/EOK" (67/A).
9.6. Yλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται, επίσης, σε όλους τους χώρους όπου αυτό απαιτείται λόγω
των συνθηκών εργασίας.Tο υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήµανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι
ευχερής.
9.7. Πίνακας µε οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόµενες κατά το δυνατόν και µε αντίστοιχα
σχήµατα και εικόνες πρέπει να αναρτάται σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας.
10. Καταλύµατα
10.1. Av η φύση, η κλίµακα και η διάρκεια των εργασιών το απαιτούν, ο εργοδότης πρέπει επΙσης να προσφέρει
στους εργαζοµένους κατάλυµα που πρέπει:
α. Nα προστατεύεται δεόντως από τις συνέπειες έκρηξης, τη διείσδυση καπνού και αερίου και την εκδήλωση
και εξάπλωση πυρκαγιάς, όπως καθορίζεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται στις
παραγράφους 1.1. και 1.2. του τµήµατος Γ.
β. Nα είναι κατάλληλα εξοπλισµένο µε εγκαταστάσεις εξαερισµού, θέρµανσης και φωτισµού.
γ. Nα έχει σε κάθε όροφο δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες εξόδους που να οδηγούν σε οδούς διαφυγής.
δ. Nα προστατεύεται από το θόρυβο, τις οσµές και τους καπνούς που προέρχονται από άλλες περιοχές και
ενδέχεται να εiναι επικίνδυνα για την υγεία και από τις κακές καιρικές συνθήκες.
ε. Nα χωρίζεται από κάθε θέση εργασίας και να είναι εγκαταστηµένο µακριά από τις επικίνδυνες περιοχές.
10.2. Τα καταλύµατα πρέπει να περιέχουν αρκετά κρεβάτια ή κουκέτες για τους εργαζόµενους που αναµένεται
να κοιµούνται επί τόπου. Όλοι οι χώροι ύπνου πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό χώρο ώστε οι χρήστες να
µπορούν να τακτοποιούν τα ρούχα τους. Πρέπει να προβλέπονται χωριστοί κοιτώνες για άνδρες και
γυναίκες.
10.3. Tα καταλύµατα πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκή αριθµό ντους και νιπτήρων µε ζεστό και κρύο
τρεχούµενο vεpό.
Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για ξεχωριστούς θαλάµους ντους ή ξεχωριστή χρήση των θαλάµων ντους για
άνδρες και γυναίκες.
Τα ντους πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα ώστε να επιτρέπουν σε κάθε εργαζόµενο να πλένεται ανενόχλητα
κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.
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10.4. Τα καταλύµατα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων και νιπτήρων και
σύµφωνα µε την υγειονοµική διάταξη Γ1/9900/27.11.74 "Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων"
(1266/B), που τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις Γ1/2400/26.3.75 (371/B) και Aιβ/2055/4.3.80 (338/B)
10.5. Τα καταλύµατα και ο εξοπλισµός τους πρέπει να συντηρούνται έτσι ώστε να πληρούν τους ενδεδειγµένους
κανόνες υγιεινής.
11. Χρήση ελικοπτέρου
11.1. Tα ελικοδρόµια στους χώρους εργασίας πρέπει να έχουν ικανοποιητικό µέγεθος και να είναι τοποθετηµένα
έτσι ώστε να παρέχουν άνετη προσέγγιση που να επιτρέπει στο µεγαλύτερο ελικόπτερο που χρησιµοποιεί
το ελικοδρόµιο να προσγειώνεται και να απογειώνεται κάτω από τις δυσµενέστερες συνθήκες που
ενδέχεται να αντιµετωπιστούν κατά τη χρήση του.
O σχεδιασµός και η κατασκευή του ελικοδροµίου πρέπει να ανταποκρίνονται στον προορισµό του.
11.2. Για την περίπτωση που θα χρειαστεί, ύστερα από ατύχηµα, να γίνει µεταφορά µε ελικόπτερο, πρέπει να
υπάρχει πάντοτε έτοιµο το σχετικό υλικό, το οποίο και θα φυλάσσεται εγγύτατα του χώρου προσγείωσης.
11.3. Στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν εργαζόµενοι, πρέπει να είναι παρούσα στο ελικοδρόµιο, όταν τούτο
ευρίσκεται εν χρήσει, µια οµάδα άµεσης επέµβασης, επαρκούς αριθµού και εκπαίδευσης.
12. Τοποθέτηση εγκαταστάσεων στη θάλασσα - Ασφάλεια και σταθερότητα
12.1. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τοποθέτησης εγκαταστάσεων στη θάλασσα λαµβάνονται όλα τα
αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων των εξορυκτικών δια
γεωτρήσεων βιοµηχανιών.
12.2. Oι εργασίες προπαρασκευής της τοποθέτησης των εγκαταστάσεων στη θάλασσα πρέπει να γίνονται µε
τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους.
12.3. Oι εξοπλισµοί και διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη
παράγραφο 12.1. του τµήµατος Γ πρέπει να µειώνουν στο ελάχιστο τους κινδύνους που διατρέχουν οι
εργαζόµενοι των εξορυκτικών δια γεωτρήσεων βιοµηχανιών, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις
κανονικές όσο και τις κρίσιµες συνθήκες.
Άρθρο 14
Έλεγχος εφαρµογής
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ( στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και
στις ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα
Tµήµατα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κ.λ.π.).
Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος
ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 15
Kυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του
παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του
άρθρου 24 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που
κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια ή
πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν.
2224/94.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 2 Iουλίου 1997

