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Πρόλογος
Σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε το ∆ιοικητικό Όργανο του
ILO (∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας) στην 244η συνεδρίαση (Νοέµβριος 1989), συγκλήθηκε συνάντηση ειδικών στη Γενεύη από 12 έως 19
Μαρτίου 1991, για να συνταχθεί ένας κώδικας πρακτικής για την ασφάλεια και την υγεία στις κατασκευές. Στη συνάντηση συµµετείχαν
21 ειδικοί, 7 διορισµένοι κατόπιν συσκέψεως µε τις κυβερνήσεις, 7 κατόπιν συσκέψεως µε τις οργανώσεις εργοδοτών και 7 σε συνεννόηση µε
τις οργανώσεις των εργαζόµενων, και από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια
των Εργατικών Οργανώσεων1. Μετά την εξέταση και την οριστικοποίηση του κειµένου, που βασίσθηκε σε προσχέδιο του Γραφείου, οι ειδικοί υιοθέτησαν αυτόν τον κώδικα.
1

Ειδικοί που διορίστηκαν σύµφωνα µε την έγκριση τους από τις κυβερνήσεις:
J - P. Clement, Υπουργείο Εργασίας, Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Παρίσι
(Γαλλία)
D.G.Kibara, Υπουργείο Εργασίας ,Ναϊρόµπι (Κένυα).
W.Kukulski, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κτιρίων, Βαρσοβία (Πολωνία).
S.S. Msangi, Υπουργείο Εργασίας και Ανάπτυξης Νεότητας, Νταρ ες Σαλάαµ
(Ηνωµένη ∆ηµοκρατία της Τανζανίας).
M.H.Negrao, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Σάο Πάολο
(Βραζιλία).
Α.Sanchez, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εργασίας και Απασχόλησης, Μανίλα
(Φιλλιπίνες).
H.Wong Kok Choy, Υπουργείο Εργασίας, Σινγκαπούρη (Σινγκαπούρη).
Ειδικοί που διορίστηκαν σε συνεργασία µε την οµάδα των Εργοδοτών
J.A. DeVries, Καναδική Εταιρεία Κατασκευών, Οτάβα, Οντάριο (Καναδάς).
H.Georget, Εθνική Ένωση για Μικρές και Μεσαίες Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις
στη Νιγηρία (SYNAPEMEIN), Νιαµέι (Νιγηρία).
W.M.Nasr, Fana, Όµιλος Επενδύσεων και Εµπορίου, Βυρηττός (Λίβανος).
E.J.Rios Marquez, Ένωση Κατασκευών Ουρουγουάης, Μοντεβίντεο, (Ουρουγουάη).
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Οι συστάσεις αυτού του κώδικα πρακτικής προορίζονται για
χρήση από όλους όσους ευθύνονται για την υγεία και την ασφάλεια
στις κατασκευές, στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Ο κώδικας δεν έχει
σαν στόχο να αντικαταστήσει εθνικούς νόµους και κανονισµούς ή (υπάρχοντα) πρότυπα. Συντάχθηκε µε σκοπό να αποτελέσει οδηγό για
αυτούς που ασχολούνται µε τη διαµόρφωση διατάξεων αυτού του είδους και ιδιαίτερα για κυβερνητικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, επιτροπές, διοικήσεις ή οργανώσεις εργοδοτών ή εργαζοµένων στον τοµέα
της οικοδοµικής βιοµηχανίας.
Τοπικές ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυνατότητες θα καθορίσουν
κατά πόσο είναι εφικτό να ακολουθούνται οι διατάξεις του. Επιπλέον
αυτές οι διατάξεις πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις συνθήκες
J. Skau-Jacobsen, Ενωµένοι Γενικοί Εργολάβοι Νορβηγίας Όσλο (Νορβηγία),
που αντικαταστάθηκε στο δεύτερο µέρος της συνάντησης από τον κ.
G.Berglund, Σουηδική Οµοσπονδία Κατασκευών, Στοκχόλµη (Σουηδία).
Ρ.Μ Walsh, Εθνική Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια, G Τ Crampton
Ltd., ∆ουβλίνο (Ιρλανδία).
Wan Hock Leong, Sato Kogyo Co.Ltd., Κουάλα Λαµπούρ (Μαλαισία).
Ειδικοί που διορίστηκαν σε συνεργασία µε την οµάδα εργαζοµένων:
T.Escorial Clemente, Κρατική Οµοσπονδία Ξυλείας, Κατασκευών και
Σχετικών Βιοµηχανιών (FEMCAUGT), Μαδρίτη (Ισπανία).
B.Laguna, Οµοσπονδία Εργατών για τη Βιοµηχανία Κατασκευών στη
Βενεζουέλα (FETRACONSTRUCCION), Καράκας (Βενεζουέλα).
J.Martins, Ένωση Τεχνικών και Εργαζοµένων σε έργα Πολιτικών Μηχανικών,
σε ∆ηµόσια Έργα και Σχετικές Βιοµηχανίες (SETACOOP), Λισσαβώνα
(Πορτογαλία).
A.Russ, Εµπορική Ένωση Κτιρίων Νέας Ζηλανδίας, Ουέλινγκτον (Νέα
Ζηλανδία).
M.F.Sissoko, Εθνική Ένωση Εργατών του Μαλί (UNTM), Μπαµάκο (Μαλί).
N.Tobiassen, Εµπορική Γραµµατεία Συµβουλίου Ασφάλειας των
Εργαζοµένων, Κοπεγχάγη (∆ανία).
A.Zverev, Οµοσπονδία εργαζοµένων στα Κτίρια, υπό την αιγίδα της Γενικής
Συνοµοσπονδίας των Σοβιετικών Εµπορικών Ενώσεων, Μόσχα ( ΕΣΣ∆).
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που επικρατούν στην χώρα που πρόκειται να τις χρησιµοποιήσει, τη
βαθµίδα των εργασιών που συνεπάγονται και τις τεχνικές δυνατότητες.
Το κείµενο του κώδικα εγκρίθηκε για έκδοση από το ∆ιοικητικό
Σώµα του ILO, στην 250η συνεδρίαση (Μάιος-Ιούνιος 1991).

∆ιεθνείς κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί που εκπροσωπήθηκαν
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης
∆ιεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης
∆ιεθνής Οργάνωση Εργοδοτών
∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων
Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Εργασίας
Παγκόσµια Οµοσπονδία Συνδικάτων
∆ιεθνής Οµοσπονδία Εργαζοµένων στην Ξυλεία και τα Κτίρια
∆ιεθνή Συνδικάτα Εργαζοµένων στη Βιοµηχανία Κτιρίων, Ξυλείας και υλικών
Κατασκευών.
Εκπρόσωποι του ILO
∆ρ-K.Kogi, Υπεύθυνος Τµήµατος Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας.
∆ρ. J.Serbitzer, Μηχανικός Ασφάλειας, Τµήµα Επαγγελµατικής Ασφάλειας και
Υγείας.
Σύµβουλοι ILO
K.C.Cupta, Γενικός ∆ιευθυντής, Υπηρεσία Πληροφοριών Εργοστασίων και
Ινστιτούτων Εργασίας, Βοµβάη (Ινδία).
J.Hinksman, Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εξωτερικών Επιχειρήσεων, Στέλεχος
Ασφάλειας και Υγείας, Λονδίνο (Αγγλία).
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XVI

1. Γενικές διατάξεις
1.1. Αντικείµενο
1.1.1. Το αντικείµενο αυτού του κώδικα είναι να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση ενός νοµικού, διοικητικού, τεχνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία
στην κατασκευή ως προς:
α) την πρόληψη ατυχηµάτων, ασθενειών και βλαβερών συνεπειών στην υγεία των εργαζοµένων λόγω της απασχόλησης τους
στην κατασκευή.
β) την εξασφάλιση κατάλληλης µελέτης και εφαρµογής στα Έργα
των κατασκευών.
γ) παροχή µέσων ανάλυσης, από την άποψη της ασφάλειας, υγείας
και συνθηκών εργασίας, διαδικασιών κατασκευής, δραστηριοτήτων, τεχνολογίας και χειρισµού και µέσων λήψης κατάλληλων
µέτρων σχεδιασµού, ελέγχου και επιβολής.
1.1.2. Αυτός ο κώδικας δίνει επίσης έναν οδηγό για την εφαρµογή των διατάξεων Ασφαλείας και Υγείας του Συνεδρίου για τις Κατασκευές, 1988 (No. 167) και της σύστασης για την Ασφάλεια και την
Υγεία στις κατασκευές, 1988 (No. 175).

1.2. Εφαρµογή
1.2.1. Ο κώδικας αυτός εφαρµόζεται:
α)

στις εργασίες κατασκευών που περιλαµβάνουν:
Ι.

οικοδόµηση, συµπεριλαµβανοµένων εργασιών εκσκαφής
και κατασκευής, δοµικές µετατροπές, ανακαινίσεις, επι1
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σκευές, συντήρηση (συµπεριλαµβανοµένων καθαρισµού
και βαψίµατος) και κατεδάφιση κάθε είδους κτιρίου ή κατασκευής.
ΙΙ. έργα πολιτικού µηχανικού, συµπεριλαµβανοµένων εργασιών εκσκαφής και κατασκευής, δοµικές µετατροπές, επισκευές, συντήρηση και κατεδάφιση έργων, όπως αεροδρόµια, αποβάθρες, λιµάνια, διώρυγες, φράγµατα, έργα υποστήριξης (αµυντικά) για κατολισθήσεις σε ποτάµια και θάλασσα, δρόµοι και εθνικές οδοί, σιδηρόδροµοι, γέφυρες,
σήραγγες, οδογέφυρες και εργασίες παροχής υπηρεσιών όπως επικοινωνίες, αποχέτευση, αποστράγγιση, παροχή νερού και ενέργειας.
III. ανέγερση και αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων
κτιρίων και κατασκευών, καθώς και κατασκευή προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο.
β) στην κατασκευή και ανέγερση εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου µέσα στη θάλασσα παράλληλα µε την κατασκευή στην ξηρά.
1.2.2. Οι διατάξεις του κώδικα αυτού θα πρέπει να θεωρούνται
σαν βασικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
1.2.3. Οι διατάξεις του κώδικα αυτού θα πρέπει να εφαρµόζονται σε αυτοαπασχολούµενα άτοµα, αφού αναπροσαρµοστούν µε βάση τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.

1.3. Ορισµοί
Στον κώδικα αυτόν, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Αντηρίδα: ένα µέρος της κατασκευής που κρατά ένα σηµείο σε σταθερή θέση ώς προς κάποιο άλλο σηµείο είναι ένα σύστηµα κατά2
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σκευαστικών µελών σχεδιασµένων για να αποτρέψουν την παραµόρφωση µιας κατασκευής.
Ανυψωτήρας: µια µηχανή, η οποία σηκώνει υλικά ή άτοµα µε τη βοήθεια κάποιας πλατφόρµας που κινείται πάνω σε οδηγούς.
Αρµόδια αρχή: ένα υπουργείο, κυβερνητικό τµήµα ή άλλη δηµόσια αρχή που έχει τη δύναµη να θεσπίζει κανονισµούς, διατάγµατα ή
άλλες οδηγίες που έχουν νοµική ισχύ.
Αρµόδιο πρόσωπο: ένα άτοµο που διαθέτει κατάλληλα προσόντα, όπως κατάλληλη εκπαίδευση και επαρκείς γνώσεις, εµπειρία και
ικανότητα για την ασφαλή εφαρµογή της συγκεκριµένης εργασίας. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να ορίσουν κατάλληλα κριτήρια
για τον διορισµό τέτοιων ατόµων και των καθηκόντων που θα
τους ανατεθούν.
∆ιαδοκίδα: ένας σωλήνας που· ανοίγει κατά µήκος µιας οριζόντιας δοκού για να στηρίξει τις: σανίδες που σχηµατίζουν την πλατφόρµα
εργασίας ή να συνδέσει τους εξωτερικούς στύλους µε τους εσωτερικούς.
Ενεργοποίηση µε φυσίγγιο: µια συσκευή στην οποία µια έκρηξη οδηγεί ένα βλήµα, όπως ήλο, κοχλία κ.λ.π. µέσα σε κάποιο υλικό.
Υπάρχουν 3 είδη:
Ι. "Είδος υψηλής ταχύτητας", όπου το βλήµα οδηγείται κατευθείαν από τα αέρια της εκρηκτικής γόµωσης.
II. "Είδος πιστονιού χαµηλής ταχύτητας", όπου τα αέρια από την
έκρηξη οδηγούν ένα πιστόνι το οποίο κινεί το βλήµα.
III. "Είδος πιστονιού χαµηλής ταχύτητας, µε χειρισµό σφύρας", όπου το πιστόνι οδηγείται από χτύπηµα σφύρας σε συνδυασµό µε
τα αέρια της εκρηκτικής γόµωσης.
Επαρκής, κατάλληλος ή αρµόζων: περιγράφουν ποσοτικά ή ποιοτικά
τη µέθοδο ή τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να προστατεύουν
τον εργαζόµενο.
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Επικίνδυνη κατάσταση: κίνδυνος ή πιθανός κίνδυνος
Εργοδότης:
Ι. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί έναν ή περισσότερους εργαζόµενους σε ένα εργοτάξιο
II. Όπως δείχνει και το κείµενο, ο κύριος Ανάδοχος, ο Ανάδοχος ή ο
Υπεργολάβος.
Εργοτάξιο: χώρος εργασίας στον οποίο εκτελούνται οι δραστηριότητες της παραγράφου 1.2.1.
Εργαζόµενος: ένα άτοµο που απασχολείται στην κατασκευή.
Καλή ή σταθερή κατασκευή: αυτή που συµφωνεί µε κάθε σχετικό πρότυπο που θεσπίζεται από Εθνικό Ίδρυµα Προτύπων ή άλλο σώµα αναγνωρισµένο από την αρµόδια αρχή ή µε τις γενικά αποδεκτές διεθνείς προδιαγραφές της Μηχανικής ή άλλα τεχνικά πρότυπα.
Καλό ή σταθερό υλικό: υλικό ποιότητας που να αντιστοιχεί σε κάθε
σχετικό πρότυπο που θεσπίζεται από Εθνικό Ίδρυµα Προτύπων
ή άλλο σώµα αναγνωρισµένο από την αρµόδια αρχή ή στις γενικά αποδεκτές διεθνείς προδιαγραφές της Μηχανικής ή άλλα τεχνικά πρότυπα.
Κατασκευή: οι δραστηριότητες της παραγράφου 1.2.1.
Κεκλιµένο σύστηµα αντιστήριξης: ένας επικλινής σωλήνας ή στύλος
που φέρει φορτίο.
Κίνδυνος: κίνδυνος ατυχήµατος ή βλάβης της υγείας.
Κώδικας πρακτικής: ένα έγγραφο που αποτελεί πρακτικό οδηγό για
την τακτική και τα πρότυπα της επαγγελµατικής ασφάλειας και
υγείας για χρήση από κυβερνήσεις, εργοδότες, εργαζοµένους,
και κάθε άλλο πρόσωπο της διαδικασίας της κατασκευής, µε
σκοπό να προαχθεί η ασφάλεια και υγεία σε εθνικό, αλλά και σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
4

Γενικές διατάξεις

Μέσα πρόσβασης ή εξόδου: δίοδοι, διάδροµοι, σκάλες, πλατφόρµες,
κινητές σκάλες και κάθε µέσον για κανονική προσέλευση ή αποχώρηση από το χώρο εργασίας ή για διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου.
Μηχανισµοί ανύψωσης: οποιοσδήποτε µηχανισµός ή σύσπαστο µε τη
βοήθεια του οποίου ένα φορτίο µπορεί να προσαρτηθεί σε µια ανυψωτική συσκευή που όµως δεν αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της συσκευής ή του φορτίου.
Οριζόντια δοκός: ένα µέλος της σκαλωσιάς που εκτείνεται κατά µήκος
και οριζοντίως παράλληλα στο µέτωπο της κατασκευής σε ορθή
γωνία µε τις αντηρίδες και το οποίο υποστηρίζει τις αντηρίδες,
σχηµατίζει ένα σύνδεσµο µεταξύ των στύλων και γίνεται ένα µέρος της στήριξης της σκαλωσιάς. Οι οριζόντιες δοκοί που δεν υποστηρίζουν τις αντηρίδες ονοµάζονται διαδοκίδες.
Πελάτης: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο γίνεται ένα έργο.
Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας: ονοµαστική τάση που δεν υπερβαίνει
τα 42V µεταξύ αγωγών ή τα 24V µεταξύ αγωγών και ουδετέρου
σε φασικό κύκλωµα, ενώ η χωρίς φορτίο τάση του κυκλώµατος
δεν υπερβαίνει αντίστοιχα τα 50V και 29V.
Προστατευτικό κιγκλίδωµα: ένα επαρκώς ασφαλές κιγκλίδωµα που εγείρεται κατά µήκος ενός εκτεθειµένου άκρου για να προστατεύει τα άτοµα από πτώση.
Σκαλωσιά: κάθε προσωρινή κατασκευή, σταθερή, ανηρτηµένη ή κινητή και τα επί µέρους στοιχεία για την στήριξη της, που χρησιµοποιείται για να στηρίζει τους εργαζόµενους και τα υλικά ή για να
επιτρέπει την είσοδο σε κάποιο µέρος της κατασκευής η οποία
δεν είναι ανυψωτικό µέσο όπως ορίστηκε πιο πάνω.
Στύλος (ορθοστάτης ή κολώνα): σε σχέση µε τη σκαλωσιά, είναι ένας
κατακόρυφος ή περίπου κατακόρυφος αγωγός που εδράζει το
βάρος της σκαλωσιάς και του φορτίου της και περιλαµβάνει µια
5
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διαµήκη σύνδεση ή µια σύνδεση αποκάλυψης. Μια διαµήκης
σύνδεση είναι ένα σύνολο σύνδεσης διαµέσου ενός παραθύρου ή
άλλου ανοίγµατος στον τοίχο. Σύνδεση "αποκάλυψης" είναι ένα
σύνολο ενός σωλήνα αποκάλυψης µε τις σφήνες ή τις κοχλιωτές
προσαρµογές ή τη στήριξη µε παρεµβύσµατα µεταξύ των απέναντι επιφανειών ενός ανοίγµατος στον τοίχο µαζί µε το σωλήνα
σύνδεσης.
Συσκευή ανύψωσης: κάθε σταθερή ή κινητή συσκευή που χρησιµοποιείται για την ανύψωση ή το κατέβασµα ατόµων ή φορτίων.
Φορέας: βλέπε υποστήριγµα σκαλωσιάς
Φορέας σκαλωσιάς: Μέλος της σκαλωσιάς πάνω στο οποίο εδράζεται
η πλατφόρµα. Σε µια σκαλωσιά ενός στύλου, το εξωτερικό άκρο
της αντηρίδας ακουµπά σε µια οριζόντια δοκό και το εσωτερικό
άκρο ακουµπά στον τοίχο. Σε µια σκαλωσιά ανεξάρτητου στύλου, κάθε άκρο της αντηρίδας κείται σε µια οριζόντια δοκό. Στην
σκαλωσιά ανεξάρτητου στύλου, η αντηρίδα είναι γνωστή ως φορέας.
Φράγµα άκρων: ένα φράγµα κατά µήκος του χείλους της πλατφόρµας
της σκαλωσιάς ή του διαδρόµου κ.λ.π, έτσι ασφαλισµένο ώστε να
εµποδίζει την ολίσθηση ανθρώπων ή υλικών.
Χειρωνακτικά: η εργασία γίνεται χωρίς τη βοήθεια µηχανοποιηµένου
εργαλείου.
Χώρος εργασίας: όλοι οι χώροι όπου πρέπει να βρίσκονται ή να µεταβούν οι εργαζόµενοι λόγω της εργασίας τους και είναι υπό τον έλεγχο του εργοδότου όπως ορίστηκε προηγουµένως ο όρος "εργοδότης".
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2. Γενικά καθήκοντα
2.1. Γενικά καθήκοντα των Αρµοδίων Αρχών
2.1.1. Οι αρµόδιες αρχές µε βάση την εκτίµηση των συνεπαγοµένων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία και σε συνεννόηση µε την πιο
αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργοδοτών και εργαζοµένων, θα
πρέπει να υιοθετούν και να διατηρούν σε ισχύ εθνικούς νόµους ή κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων που απασχολούνται στα έργα κατασκευών και να προστατεύουν τα άτοµα εντός ή πλησίον του χώρου κατασκευών από όλους
τους κινδύνους που απορρέουν από τη συγκεκριµένη εργασία.
2.1.2. Οι εθνικοί νόµοι και κανονισµοί που υιοθετούνται µε βάση την παράγραφο 2.1.1., θα πρέπει να µεριµνούν για την πρακτική
τους εφαρµογή, µέσω τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων πρακτικής
ή µέσω άλλων κατάλληλων µεθόδων σύµφωνα µε τις εθνικές συνθήκες
και εφαρµογές.
2.1.3. Για να θέσει σε ισχύ τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους 2.1.1. και 2.1.2., η κάθε αρµόδια αρχή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές προδιαγραφές που υιοθετήθηκαν από αναγνωρισµένους διεθνείς οργανισµούς στο χώρο του καθορισµού προτύπων.
2.1.4. Η αρµόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες επιθεώρησης ώστε να επιβάλλει ή να διευθύνει την εφαρµογή
των διατάξεων των εθνικών νόµων και κανονισµών και να εξασφαλίζει σε αυτές τις υπηρεσίες τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή να διασφαλίζει ότι γίνεται η κατάλληλη επιθεώρηση.
2.1.5. Τα µέτρα που θα ληφθούν για την εξασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων για την προαγωγή της
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ασφάλειας και της υγείας στα εργοτάξια, θα πρέπει να καθορίζονται
από εθνικούς νόµους και κανονισµούς ή από την αρµόδια αρχή. Τέτοια µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν:
α) τη σύσταση επιτροπών ασφαλείας και υγείας αντιπροσωπευτικών των εργοδοτών και εργαζοµένων µε τέτοια ισχύ και αρµοδιότητες, όπως µπορούν να οριστούν.
β) την εκλογή ή το διορισµό αντιπροσώπων ασφαλείας των εργαζοµένων µε τέτοια ισχύ και αρµοδιότητες, όπως µπορούν να οριστούν.
γ) το διορισµό από τον εργοδότη κατάλληλα εκπαιδευµένων και
πεπειραµένων ατόµων για την προαγωγή της ασφάλειας και της
υγείας.
δ) την εκπαίδευση των αντιπροσώπων ασφάλειας και των µελών
των επιτροπών ασφάλειας και υγείας.
2.1.6. Οι εθνικοί νόµοι ή κανονισµοί πρέπει να προβλέπουν την
κοινοποίηση από τον πελάτη στην αρµόδια αρχή των εργοταξίων τέτοιου µεγέθους, διάρκειας ή χαρακτηριστικών σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, όπως µπορεί να οριστεί.
2.1.7. Οι εθνικοί νόµοι ή κανονισµοί πρέπει να προβλέπουν τα
γενικά καθήκοντα των πελατών, µελετητών, µηχανικών και αρχιτεκτόνων ώστε αυτοί να λαµβάνουν υπόψη τους τα ζητήµατα της ασφάλειας
και υγείας στο σχεδιασµό κτιρίων, κατασκευών ή έργων.

2.2. Γενικά καθήκοντα των εργοδοτών
2.2.1. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν επαρκή µέσα και οργάνωση, να καθιερώνουν ένα κατάλληλο πρόγραµµα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων σύµφωνα µε εθνικούς νόµους και κανονισµούς
και να συµµορφώνονται µε τα καθορισµένα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.
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2.2.2. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν και να διατηρούν χώρους εργασίας, εγκαταστάσεις, εφόδια, εργαλεία και µηχανήµατα και
να οργανώνουν τις κατασκευαστικές εργασίες έτσι ώστε, στο βαθµό
που είναι εφικτό, να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος ή βλάβης της υγείας των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα η εργασία στις κατασκευές θα
πρέπει να σχεδιάζεται, να προετοιµάζεται και να πραγµατοποιείται έτσι ώστε:
α) Να προλαµβάνονται, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, οι κίνδυνοι
που µπορεί να προκύψουν στο χώρο εργασίας.
β) Να αποφεύγονται θέσεις εργασίας και κινήσεις υπερβολικά ή
περιττά επίπονες.
γ) η οργάνωση της εργασίας να λαµβάνει υπόψη της την ασφάλεια
και υγεία των εργαζοµένων.
δ) να χρησιµοποιούνται υλικά και προϊόντα που είναι κατάλληλα
από άποψη ασφάλειας και υγείας.
ε) να ακολουθούνται µέθοδοι εργασίας που να προστατεύουν
τους εργαζόµενους από βλαβερές επιπτώσεις χηµικών, φυσικών
ή βιολογικών παραγόντων.
2.2.3. Οι εργοδότες πρέπει να ιδρύουν επιτροπές µε αντιπροσώπους των εργαζοµένων και της διοίκησης ή να κάνουν κάποια άλλη
διευθέτηση σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς για τη
συµµετοχή των εργαζοµένων για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας.
2.2.4. Οι εργοδότες πρέπει να λαµβάνουν όλες τις κατάλληλες
προφυλάξεις για να προστατεύουν τα άτοµα που βρίσκονται στα εργοτάξια κατασκευής ή πλησίον αυτών, από όλους τους κινδύνους που
οφείλονται ακριβώς σ' αυτές τις θέσεις εργασίας.
2.2.5. Οι εργοδότες πρέπει να µεριµνούν για τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας από αρµόδια πρόσωπα σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα, όλων των κτιρίων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, εργαλείων,
µηχανηµάτων, χώρων και συστηµάτων εργασίας, που βρίσκονται υπό
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τον έλεγχο του εργοδότη στα εργοτάξια σύµφωνα µε εθνικούς νόµους
και κανονισµούς, προδιαγραφές ή κανόνες πρακτικής. Ο εκάστοτε αρµόδιος πρέπει να εξετάζει και να ελέγχει τα παραπάνω ανά είδος ή µεµονωµένα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εξοπλισµού και των
µηχανηµάτων κατασκευής.
2.2.6. Όταν οι εργοδότες προµηθεύονται εγκαταστάσεις, εξοπλισµό ή µηχανήµατα πρέπει να βεβαιώνονται ότι είναι εργονοµικά
σχεδιασµένα και σύµφωνα µε τους σχετικούς εθνικούς νόµους, κανονισµούς, προδιαγραφές ή κανόνες πρακτικής και, εάν δεν υπάρχουν,
ότι είναι έτσι µελετηµένα ή προστατευµένα, ώστε να µπορούν να λειτουργούν µε ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων.
2.2.7. Οι εργοδότες πρέπει να ασκούν τέτοια επίβλεψη, ώστε να
εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι δουλεύουν µε την απαιτούµενη προσοχή στην ασφάλεια και υγεία τους.
2.2.8. Οι εργοδότες πρέπει να αναθέτουν στους εργαζόµενους
µόνο την εργασία στην οποία αυτοί µπορούν να αντεπεξέλθουν µε
γνώµωνα την ηλικία τους, τη φυσική τους κατάσταση, την κατάσταση
της υγείας τους και τις ικανότητες τους.
2.2.9. Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόµενοι έχουν ενηµερωθεί σωστά για τους κινδύνους που συνδέονται µε
την εργασία τους και το περιβάλλον της και έχουν εκπαιδευτεί στις αναγκαίες προφυλάξεις αποφυγής ατυχηµάτων και βλάβης της υγείας.
2.2.10. Οι εργοδότες πρέπει να λαµβάνουν όλα τα πρακτικά µέτρα για να εξασφαλίζουν, ότι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους εθνικούς ή τοπικούς νόµους, κανονισµούς, προδιαγραφές, κανόνες πρακτικής, οδηγίες και συµβουλές όσον αφορά την πρόληψη ατυχηµάτων
και βλαβών της υγείας.
2.2.11. Κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εργαλεία, µηχανήµατα ή χώροι εργασίας, όπου έχει διαπιστωθεί µια επικίνδυνη παράλειψη, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
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2.2.12. Όταν υπάρχει ένας επικείµενος κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων, ο εργοδότης πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα για
τη διακοπή της λειτουργίας και την εκκένωση του χώρου από τους εργαζόµενους.
2.2.13. Σε διάσπαρτες θέσεις και όπου εργάζονται αποµονωµένα µικρές οµάδες εργαζοµένων, οι εργοδότες πρέπει να θεσπίσουν
ένα σύστηµα ελέγχου που να εξασφαλίζει ότι όλα τα µέλη κάθε βάρδιας µαζί µε τους χειριστές κινητού εξοπλισµού έχουν επιστρέψει στη
βάση τους στο τέλος της εργασίας.
2.2.14. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν κατάλληλες πρώτες
βοήθειες, εκπαίδευση και υπηρεσίες υγιεινής στους εργαζοµένους και,
όταν τα συλλογικά µέτρα δεν είναι εφικτά ή είναι ανεπαρκή, να παρέχουν και να συντηρούν µέσα και ρουχισµό ατοµικής προστασίας. Οι
εργοδότες πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν πρόσβαση των εργαζοµένων σε υπηρεσίες επαγγελµατικής υγείας.

2.3. Γενικά καθήκοντα των αυτοαπασχολούµενων
ατόµων
2.3.1. Τα αυτοαπασχολούµενα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα καθορισµένα µέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους ή κανονισµούς.

2.4. Συνεργασία και συντονισµός
2.4.1. Όταν δύο ή περισσότεροι εργοδότες αναλαµβάνουν εργασίες σε ένα εργοτάξιο, θα πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους όπως
και µε τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπο του και µε άλλα άτοµα που συµµετέχουν στις εργασίες κατασκευής για την εφαρµογή των καθορισµένων µέτρων ασφάλειας και υγείας.
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2.4.2. Όταν δύο ή περισσότεροι εργοδότες αναλαµβάνουν εργασίες ταυτόχρονα ή διαδοχικά σε ένα εργοτάξιο, ο κύριος Ανάδοχος
ή άλλο πρόσωπο ή σώµα µε πραγµατικό έλεγχο ή κύρια ευθύνη για τις
συνολικές δραστηριότητες της κατασκευής, πρέπει να είναι υπεύθυνος
για το σχεδιασµό και τον συντονισµό των µέτρων ασφάλειας και υγείας, όσο αυτό είναι συµβατό µε εθνικούς νόµους και κανονισµούς, για
να εξασφαλίζει την εφαρµογή τέτοιων µέτρων.
2.4.3. Όσο είναι συµβατό µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, όταν ο κύριος εργολάβος ή άλλο πρόσωπο ή σώµα µε τον
πραγµατικό έλεγχο ή την κύρια ευθύνη για τις συνολικές δραστηριότητες του εργοταξίου δεν είναι παρών, πρέπει να ορίζει ένα αρµόδιο πρόσωπο ή σώµα στο εργοτάξιο µε την εξουσία και τα αναγκαία µέσα ώστε
να εξασφαλίζει για λογαριασµό του το συντονισµό και την εφαρµογή
των µέτρων ασφάλειας και υγείας.
2.4.4. Οι εργοδότες, παρ' όλα αυτά, παραµένουν υπεύθυνοι για
την εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας προς όφελος των εργαζοµένων που απασχολούν.
2.4.5. Εργοδότες και αυτοαπασχολούµενα άτοµα που αναλαµβάνουν εργασίες ταυτόχρονα σε ένα εργοτάξιο πρέπει να συνεργάζονται πλήρως για την εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και υγείας.
2.4.6. Εργοδότες και µελετητές πρέπει να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια και υγεία.

2.5. Γενικά δικαιώµατα και καθήκοντα των εργαζοµένων
2.5.1. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα και το καθήκον σε κάθε χώρο εργασίας να συµµετέχουν στην εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας στο µέτρο της δικαιοδοσίας τους πάνω
στον εξοπλισµό και τις µεθόδους εργασίας και να εκφράζουν απόψεις
για τις διαδικασίες εργασίας που υιοθετούνται, εφόσον αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
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2.5.2. Οι εργαζόµενοι, πρέπει να έχουν το δικαίωµα, να αποκτούν σωστή πληροφόρηση από τον εργοδότη που αφορούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται σχετικά. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται σε
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους εργαζόµενους.
2.5.3. Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν το δικαίωµα να αποµακρύνονται από τον κίνδυνο, όταν έχουν βάσιµο λόγο να πιστεύουν ότι
υπάρχει επικείµενος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία τους. Έχουν το καθήκον να πληροφορούν αµέσως τον προϊστάµενό τους.
2.5.4. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι πρέπει:
α) να συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο στενά µε τον εργοδότη
τους για την εφαρµογή των καθορισµένων µέτρων υγείας και ασφάλειας.
β) να φροντίζουν για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων αλλά και
των άλλων συναδέλφων που επηρεάζονται από τις ενέργειες ή
τις παραλήψεις τους στο χώρο εργασίας.
γ) να χρησιµοποιούν και να φροντίζουν τα µέσα ατοµικής προστασίας, προστατευτικό ρουχισµό και εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεση τους και να µην καταστρέφουν ό,τι τους παρέχεται για την προστασία αυτών και των συναδέλφων τους.
δ) να αναφέρουν στον άµεσο προϊστάµενό τους και στον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων, εάν υπάρχει, κάθε κατάσταση που πιστεύουν ότι µπορεί να εγκυµονεί κίνδυνο τον οποίο δεν µπορούν
να αντιµετωπίσουν µόνοι τους.
ε) να συµµορφώνονται µε τα καθορισµένα µέτρα ασφάλειας και υγείας.
στ) να συµµετέχουν σε τακτικές συνελεύσεις για την ασφάλεια και
υγεία.
2.5.5. Εκτός από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, οι εργαζόµενοι
παρά µόνο αν έχουν εξουσιοδοτηθεί, δεν πρέπει να επεµβαίνουν, να
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µετακινούν, να τροποποιούν ή να αφαιρούν τις συσκευές ασφάλειας ή
άλλα µέσα που παρέχονται για την προστασία τους ή την προστασία
των άλλων ή να επεµβαίνουν σε κάθε µέθοδο ή εργασία που υιοθετείται για τον σκοπό της πρόληψης ατυχηµάτων και βλάβης της υγείας.
2.5.6. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να χειρίζονται ή να επεµβαίνουν σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να
χειρίζονται, να συντηρούν ή να χρησιµοποιούν.
2.5.7. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να κοιµούνται ή να αναπαύονται σε µέρη επικίνδυνα, όπως σκαλωσιές, σιδηροδροµικές γραµµές,
συνεργεία ή µέρη κοντά σε εύφλεκτες, επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες,
µηχανήµατα σε λειτουργία, οχήµατα και βαρύ εξοπλισµό.

2.6. Γενικά καθήκοντα µελετητών, µηχανικών
και αρχιτεκτόνων
2.6.1. Αυτοί που ασχολούνται µε το σχεδιασµό κατασκευαστικών
έργων πρέπει να εκπαιδεύονται στην ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στις κατασκευές και να λαµβάνουν υπόψη τους αυτές τις παραµέτρους στη διαδικασία της µελέτης, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους, τους κανονισµούς και την πρακτική.
2.6.2. Οι µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι άλλοι επαγγελµατίες,
δεν θα πρέπει να περιλαµβάνουν στη µελέτη οτιδήποτε θα απαιτήσει
τη χρήση διαδικασιών ή υλικών επικίνδυνων για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζοµένων και τα οποία µπορούν να αποφευχθούν µε τροποποίηση της µελέτης ή υποκατάστατα υλικά.
2.6.3. Όσοι σχεδιάζουν κτίρια, κατασκευές ή άλλα έργα, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα προβλήµατα ασφαλείας που σχετίζονται µε επιπρόσθετη επισκευή ή συντήρηση, όπου αυτές οι εργασίες
µπορεί να συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους.
2.6.4. Στη µελέτη των εργασιών θα πρέπει να περιλαµβάνονται
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κατάλληλες εγκαταστάσεις, ώστε αυτές να γίνονται µε τον ελάχιστο
δυνατό κίνδυνο.

2.7. Γενικά καθήκοντα των πελατών
2.7.1. Οι πελάτες πρέπει:
α) να συντονίζουν ή να διορίζουν κάποιο αρµόδιο άτοµο για να συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την ασφάλεια και υγεία στο έργο τους.
β) να πληροφορούν όλους τους εργολάβους του έργου για τους ειδικούς κινδύνους ασφάλειας και υγείας για τους οποίους οι πελάτες πρέπει να είναι ενήµεροι.
γ) να απαιτούν την υποβολή προσφορών που περιλαµβάνουν το
κόστος τών µέτρων ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.
2.7.2. Στον υπολογισµό του χρόνου για την ολοκλήρωση των διαφόρων φάσεων εργασιών ή την περάτωση του συνολικού έργου, οι πελάτες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις ασφάλειας και
υγείας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
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3. Ασφάλεια στους χώρους εργασίας
3.1. Γενικές διατάξεις.
3.1.1. Πρέπει να λαµβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις:
α)

για να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι εργασίας είναι ασφαλείς
και χωρίς κίνδυνο τραυµατισµού για τους εργαζοµένους.

β)

για να προστατεύονται τα άτοµα που είναι στο εργοτάξιο ή
πλησίον αυτού από όλους τους κινδύνους που προέρχονται από
αυτή τη θέση.

3.1.2. Όλα τα ανοίγµατα και οι χώροι που µπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο τους εργαζόµενους πρέπει να σηµατοδοτούνται.

3.2. Μέσα πρόσβασης και εξόδου.
3.2.1. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή και ασφαλή µέσα εισόδου και
εξόδου σε όλους τους χώρους εργασίας, διατηρηµένα σε καλή κατάσταση και µε σηµατοδότηση, όπου χρειάζεται.

3.3. ∆ιατήρηση χώρου
3.3.1. Ένα κατάλληλο πρόγραµµα διατήρησης χώρου πρέπει
να καθοριστεί και να εφαρµόζεται συνέχεια σε κάθε εργοτάξιο και να
περιλαµβάνει διατάξεις για:
α)

την κατάλληλη αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού

β)

την αποµάκρυνση άχρηστων υλικών και απορριµάτων σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
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3.3.2. Ελεύθερα υλικά που δεν είναι απαραίτητα για χρήση δεν
πρέπει να τοποθετούνται ή να αφήνονται να συσσωρεύονται στο εργοτάξιο, ώστε να εµποδίζουν την είσοδο και έξοδο των µέσων πρόσβασης στους χώρους και τους διαδρόµους.
3.3.3. Χώροι και διάδροµοι ολισθηροί από πάγο, χιόνι, λάδι ή
άλλες αιτίες πρέπει να καθαρίζονται ή να επιστρώνονται µε άµµο,
πριονίδι, τέφρα ή κάτι παρόµοιο.

3.4. Προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση πτώσης
υλικών, ατόµων και κατάρρευσης κατασκευών.
3.4.1. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις, όπως η
ύπαρξη περίφραξης, προειδοποιητικής πινακίδας ή φραγµάτων για να
προστατεύονται τα άτοµα που είναι δυνατόν να τραυµατισθούν από
πτώση υλικών, εργαλείων ή εξοπλισµού που µετακινείται.
3.4.2. Όπου είναι αναγκαίο για την αντιµετώπιση του κινδύνου,
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα, κοχλιωτή αντιστήριξη ή υποστηρίγµατα, για να αποφευχθεί κατάρρευση τµηµάτων της
κατασκευής που βρίσκονται υπό ανέγερση, συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση ή κατεδάφιση.
3.4.3. Όλα τα ανοίγµατα, από τα οποία εργαζόµενοι µπορεί να
πέσουν, πρέπει να διατηρούνται αποτελεσµατικά καλυµµένα ή περιφραγµένα και να σηµατοδοτούνται κατάλληλα.
3.4.4. Εφόσον είναι εφικτό, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους
και κανονισµούς, πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώµατα ή φράγµατα άκρων στο ανοιχτό άκρο για να προστατεύονται οι
εργαζόµενοι από πτώση από υπερυψωµένες θέσεις εργασίας. Όταν
δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώµατα, τότε:
α) πρέπει να τοποθετούνται και να συντηρούνται επαρκή δίχτυα ή
ελάσµατα ασφαλείας ή
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β)

πρέπει να παρέχεται και να χρησιµοποιείται επαρκής εξοπλισµός ασφαλείας.

3.5. Αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου
3.5.1. Εργοτάξια σε κατοικηµένες περιοχές, κατά µήκος δρόµων
πεζών και οχηµάτων πρέπει να περιφράσσονται για να αποτρέπεται η
είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων.
3.5.2. ∆εν πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο σε επισκέπτες, εκτός αν συνοδεύονται ή έχουν εξουσιοδοτηθεί από αρµόδιο
πρόσωπο και είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα µέσα προστασίας.

3.6. Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς
3.6.1. Πρέπει να λαµβάνονται από τον εργοδότη όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
α)

να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

β)

να ελέγχεται γρήγορα και αποτελεσµατικά κάθε ξέσπασµα πυρκαγιάς.

γ)

να πραγµατοποιείται γρήγορη και ασφαλής εκκένωση του χώρου

3.6.2. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης για
εύφλεκτα υγρά, στερεά και αέρια.
3.6.3. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλισµένοι αποθηκευτικοί χώροι για εύφλεκτα υγρά, στερεά και αέρια, όπως φιάλες υγροποιηµένων
αερίων καυσίµων, µπογιές και άλλα τέτοια υλικά για την αποφυγή καταπάτησης.
3.6.4. Το κάπνισµα πρέπει να απαγορεύεται και πινακίδες µε την
18
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ένδειξη "Μην καπνίζετε" να είναι άµεσα ευδιάκριτες και ευανάγνωστες σε κάθε χώρο που περιέχει καύσιµα ή εύφλεκτα υλικά.
3.6.5. Σε περιορισµένους χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, ατµοί ή σκόνες που µπορεί να είναι επικίνδυνα, πρέπει:
α) να χρησιµοποιούνται κατάλληλα προστατευµένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, καθώς και φορητές λάµπες.
β) να µην υπάρχει γυµνή φλόγα ή παρόµοια µέσα ανάφλεξης.
γ)

να υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν το κάπνισµα.

δ)

να αποµακρύνονται χωρίς καθυστέρηση σε ασφαλές µέρος, λαδωµένα, άχρηστα στουπιά, απορρίµατα, ρουχισµός ή άλλες ουσίες επικίνδυνες για στιγµιαία ανάφλεξη.

ε)

να παρέχεται επαρκής εξαερισµός.

3.6.6. Καύσιµα υλικά, όπως υλικά συσκευασίας, πριονίδι, λαδωµένα / µε γράσα στουπιά, άχρηστα ξύλα ή πλαστικά, δεν πρέπει να συσσωρεύονται στο χώρο εργασίας, αλλά να φυλάσσονται σε κλειστά µεταλλικά κουτιά σε ασφαλές µέρος.
3.6.7. Πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι σε µέρη µε κίνδυνο
πυρκαγιάς. Αυτό περιλαµβάνει την περιοχή γύρω από συσκευές θέρµανσης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αγωγούς, αποθήκες εύφλεκτων
και καύσιµων υλικών, εργασίες συγκόλλησης και κοπής µετάλλων.
3.6.8. Συγκόλληση, κοπή µε φλόγα και άλλες θερµές εργασίες,
πρέπει να γίνονται µόνο υπό την επίβλεψη αρµόδιου µετά τη λήψη των
κατάλληλων προφυλάξεων που απαιτούνται για τη µείωση των κινδύνων πυρκαγιάς.
3.6.9. Οι χώροι εργασίας θα πρέπει, εάν είναι αναγκαίο για την
πρόληψη πυρκαγιάς, να εφοδιάζονται, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, µε:
α) Κατάλληλα και επαρκή µέσα πυρόσβεσης τα οποία είναι εύκολα
ορατά και προσπελάσιµα.
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β)

επαρκή παροχή νερού µε αρκετή πίεση.

3.6.10. Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης πρέπει να συντηρείται
κατάλληλα και να επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από
αρµόδιο πρόσωπο. Η πρόσβαση σε εξοπλισµό πυρόσβεσης, όπως
κρουνοί, φορητοί πυροσβεστήρες και συνδέσεις για µάνικα πρέπει να
µην παρεµποδίζεται.
3.6.11. Όλοι οι επιβλέποντες και επαρκής αριθµός εργαζοµένων
πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση εξοπλισµού πυρόσβεσης έτσι, ώστε να υπάρχει διαθέσιµο, επαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό σε όλες
τις περιόδους εργασίας.
3.6.12. Όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε µια τέτοια περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των µέσων διαφυγής.
3.6.13. Όπου είναι αναγκαίο, κατάλληλα ορατά σήµατα πρέπει να δείχνουν καθαρά την κατεύθυνση διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
3.6.14. Τα µέσα διαφυγής πρέπει να είναι πάντα προσπελάσιµα. Οι δίοδοι διαφυγής πρέπει να επιθεωρούνται συχνά, ειδικά σε ψηλές κατασκευές και όπου η πρόσβαση είναι περιορισµένη, όπως στην
περίπτωση εργασιών σε σήραγγες.
3.6.15. Πρέπει να δίνονται επαρκή και κατάλληλα προειδοποιητικά σήµατα σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπου είναι αναγκαίο για την
αποφυγή του κινδύνου. Τέτοια σήµατα πρέπει να ακούγονται σε όλους
τους χώρους εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό σχέδιο
εκκένωσης όλων των χώρων εργασίας γρήγορα και χωρίς πανικό.
Όλες οι εργασίες πρέπει να σταµατούν αµέσως µόλις ακουσθεί το σήµα κινδύνου.
3.6.16. Πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία
δείχνοντας:
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α)
β)

τον πλησιέστερο συναγερµό πυρκαγιάς.
to νούµερο τηλεφώνου και τη διεύθυνση της πλησιέστερης
πυροσβεστικής υπηρεσίας.

3.7. Φωτισµός
3.7.1. Όπου ο φυσικός φωτισµός δεν είναι αρκετός για να δίνει
ασφαλείς συνθήκες εργασίας, πρέπει να υπάρχει σε κάθε εργασιακό
χώρο ή κάθε άλλο τµήµα του εργοταξίου, απ' όπου ένας εργαζόµενος
είναι πιθανόν να διέλθει, ικανοποιητικός και κατάλληλος τεχνητός φωτισµός, συµπεριλαµβανοµένου του φορητού φωτισµού.
3.7.2. Ο τεχνητός φωτισµός θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να µη
θαµπώνει ή να δηµιουργεί ενοχλητικές σκιές.
3.7.3. Οι λάµπες πρέπει να προστατεύονται από θραύση µε προστατευτικό πλέγµα, όπου είναι απαραίτητο για την πρόληψη του κινδύνου.
3.7.4. Τα καλώδια φορητών ηλεκτρικών συσκευών φωτισµού
πρέπει να έχουν κατάλληλο µέγεθος και χαρακτηριστικά για τις απαιτήσεις ισχύος και κατάλληλη µηχανική αντοχή για να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες των κατασκευαστικών εργασιών.
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4. Σκαλωσιές και κινητές σκάλες
4.1. Γενικές διατάξεις
4.1.1. Όπου η εργασία δεν µπορεί να γίνει µε ασφάλεια στο έδαφος, από το έδαφος, από µέρος του κτιρίου ή από άλλη σταθερή κατασκευή, θα πρέπει να κατασκευάζεται και να συντηρείται µια ασφαλής
και κατάλληλη σκαλωσιά ή να προβλέπεται κάποιος άλλος εξίσου ασφαλής τρόπος εργασίας.
4.1.2. Οι σκαλωσιές πρέπει να εφοδιάζονται µε ασφαλή µέσα
πρόσβασης, όπως σκαλοπάτια, κινητές σκάλες ή ράµπες. Οι κινητές
σκάλες πρέπει να στερεώνονται για να αποφεύγεται η ακούσια µετατόπιση τους.
4.1.3. Όλες οι σκαλωσιές και κινητές σκάλες πρέπει να κατασκευάζονται, να εγείρονται και να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε εθνικούς
νόµους και κανονισµούς.
4.1.4. Κάθε σκαλωσιά πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, να ανεγείρεται και να συντηρείται κατάλληλα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή η ακούσια µετατόπιση, όταν αυτή χρησιµοποιείται σωστά.
4.1.5. Κάθε σκαλωσιά ή τµήµα της πρέπει:
α) να σχεδιάζεται έτσι, ώστε να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι για
τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της ανέγερσης ή της αποσυναρµολόγησης.
β) να σχεδιάζεται έτσι ώστε τα κιγκλιδώµατα και άλλες συσκευές
προστασίας, πλατφόρµες, στύλοι, αντηρίδες, διαδοκίδες, κινητές
σκάλες, σκαλοπάτια ή ράµπες να µπορούν εύκολα να τοποθετηθούν µαζί.
γ)
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παρκούς µεγέθους και αντοχής για τον σκοπό που
χρησιµοποιείται και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
4.1.6. Η αρµόδια αρχή πρέπει να θεσπίσει και να επιβάλει νόµους, κανονισµούς, προδιαγραφές καλύπτοντας λεπτοµερείς τεχνικές
διατάξεις για τη µελέτη, κατασκευή, ανέγερση, χρήση, συντήρηση, αποσυναρµολόγηση και επιθεώρηση στις σκαλωσιές και κινητές σκάλες
διαφορετικού είδους που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές.

4.2. Υλικά
4.2.1. Στην κατασκευή σκαλωσιάς πρέπει να παρέχονται και
να χρησιµοποιούνται επαρκή, κατάλληλα και σταθερά υλικά.
4.2.2. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται στην κατασκευή των σκαλωσιών πρέπει να είναι µε ευθεία νερά, γερή και απαλλαγµένη από µεγάλους ρόζους, ξηρή αποσάρθρωση, τρύπες σκουληκιών και άλλα µειονεκτήµατα που θα επηρεάσουν την αντοχή.
4.2.3. Στις σκαλωσιές δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σχοινιά ελαττωµατικά από επαφή µε οξέα ή άλλες διαβρωτικές ουσίες ή από άλλη αιτία.
4.2.4. Όπου χρειάζεται, οι σανίδες που χρησιµοποιούνται στις
σκαλωσιές πρέπει να προστατεύονται από τις ρωγµές.
4.2.5. Κινητές σκάλες, σανίδες που χρησιµοποιούνται στις σκαλωσιές δεν πρέπει να βάφονται για να είναι εµφανείς τυχόν φθορές.
4.2.6. Υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή σκαλωσιών
πρέπει να αποθηκεύονται υπό καλές συνθήκες, χωριστά από άλλα υλικά ακατάλληλα για σκαλωσιές.
4.2.7. Οι συνδέσεις σε ξύλινες σκαλωσιές πρέπει να συµφωνούν
µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς ή να εγκριθούν από την αρµόδια αρχή.
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4.2.8. Όλοι οι αγωγοί, συζευκτήρες και εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στις µεταλλικές σωληνοσκαλωσιές πρέπει να είναι είδους
και προδιαγραφών εγκεκριµένων από την αρµόδια αρχή. Όλοι οι συζευκτήρες και τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από βλάβη και παραµόρφωση και να διατηρούνται λαδωµένα.
4.2.9. Οι συζευκτήρες δεν πρέπει να προκαλούν παραµόρφωση
στους σωλήνες και πρέπει να είναι από χυτό σφυρήλατο χάλυβα ή ισοδύναµο υλικό.
4.2.10. Οι αγωγοί πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από ρωγµές, σχισµές και εκτεταµένη διάβρωση και να είναι ευθείς στο µάτι και τα άκρα
τους να τέµνουν κάθετα τον άξονα του σωλήνα.
4.2.11. Κράµα και χάλυβας σωληνώσεων δεν πρέπει να αναµιγνύονται στην ίδια σκαλωσιά.

4.3. Μελέτη και κατασκευή
4.3.1. Οι σκαλωσιές πρέπει να σχεδιάζονται για µέγιστο φορτίο
και µε συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 4 ή όπως καθορίζεται από
την αρµόδια αρχή.
4.3.2. Οι σκαλωσιές πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς.
4.3.3. Οι σκαλωσιές, που δεν είναι σχεδιασµένες για να είναι ανεξάρτητες, πρέπει να συνδέονται στέρεα µε το κτίριο σε κατάλληλες κατακόρυφες και οριζόντιες αποστάσεις.
4.3.4. Μια σκαλωσιά ποτέ δεν πρέπει να εκτείνεται πάνω από
την τελευταία αγκύρωση σε µήκος, που µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο
για την σταθερότητα και την αντοχή της.
4.3.5. Επαρκείς στύλοι και διαδοκίδες πρέπει να παραµένουν
στη θέση τους και συνδεµένοι µε ασφάλεια στις οριζόντιες δοκούς, ορθοστάτες ή στύλους, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζε24
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ται η σταθερότητα της σκαλωσιάς µέχρι την τελική αποσυναρµολόγηση της.
4.3.6. Όλες οι σκαλωσιές και τα µέσα υποστήριξης για τις
πλατφόρµες εργασίας πρέπει να είναι γερής κατασκευής, σταθερής έδρα σης και µε κατάλληλη αντιστήριξη, ώστε να διατηρούν την σταθερότητα τους.
4.3.7. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή την
αντιστήριξη οποιουδήποτε τµήµατος της σκαλωσιάς χαλαροί πλίνθοι,
αγωγοί αποχέτευσης, συλλέκτες καπνοδόχου ή άλλα ακατάλληλα υλικά.
4.3.8. Όταν πρέπει να αποφύγουµε το κίνδυνο από πίπτοντα αντικείµενα, οι πλατφόρµες εργασίας, οι διάδροµοι και τα σκαλοπάτια
της σκαλωσιάς πρέπει να εφοδιάζονται µε υπερκείµενα πλαίσια κατάλληλης αντοχής και διαστάσεων.
4.3.9. Τα καρφιά πρέπει να τοποθετούνται σε όλο το µήκος και όχι
σε ένα τµήµα, να κάµπτονται προς τα πάνω και να µην υπόκεινται σε
απευθείας έλξη.
4.3.10. Υλικά σκαλωσιάς δεν πρέπει να ρίπτονται από σκαλωσιές
ή ύψη. Άλλα υλικά µπορούν να αφήνονται να πέφτουν από σκαλωσιές
ή ύψη µόνον όταν η περιοχή ρίψης έχει καθοριστεί, προστατευθεί και
σηµατοδοτηθεί κατάλληλα και επιβλέπεται τουλάχιστον από ένα άτοµο στο επίπεδο προσγείωσης.
4.3.11. Μεταλλικές σκαλωσιές δεν πρέπει να ανεγείρονται σε απόσταση µικρότερη των 5 µέτρων από υπερκείµενες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρισµού, εκτός αν συµφωνούν µε τις αποστάσεις ασφαλείας
που έχει καθορίσει η αρµόδια αρχή ή αν έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας
οι γραµµές και οι εγκαταστάσεις.
4.3.12. Όσο είναι εφικτό, κάθε τµήµα µιας πλατφόρµας εργασίας, διαδρόµου ή σκαλοπατιού απ' όπου µπορεί να πέσει άτοµο από
ύψος µεγαλύτερο των 2 µέτρων ή όπως καθορίζεται από τους εθνικούς
νόµους και τους κανονισµούς, πρέπει να εφοδιάζονται µε κιγκλιδώµα25

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

τα και φράγµατα άκρων, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εθνικές προδιαγραφές .
4.3.13. Οι πλατφόρµες εργασίας σε σκαλωσιές πρέπει να έχουν
επαρκείς διαστάσεις για τον σκοπό που χρησιµοποιείται η σκαλωσιά,
ειδικά όσον αφορά το πλάτος.

4.4. Επιθεώρηση και συντήρηση
4.4.1. Οι σκαλωσιές, όπως ορίζεται από εθνικούς νόµους ή κανονισµούς, πρέπει να επιθεωρούνται και τα αποτελέσµατα να καταγράφονται από αρµόδιο πρόσωπο:
α)

πριν χρησιµοποιηθούν.

β) σε περιοδικά διαστήµατα, όπως καθορίζεται για τα διαφορετικά είδη σκαλωσιών.
γ)

µετά από κάθε µεταβολή, διακοπή χρήσης, έκθεση σε
καιρικές ή σεισµικές συνθήκες ή άλλο συµβάν που πιθανώς
επηρεάζει την αντοχή και σταθερότητα τους.

4.4.2. Η επιθεώρηση από το αρµόδιο πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζει ιδιαίτερα ότι:
α)

η σκαλωσιά είναι κατάλληλου τύπου και επαρκής για την
εργασία που χρησιµοποιείται.

β)

τα υλικά, που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή της, είναι
σταθερά και ικανοποιητικής αντοχής.

γ)

η σκαλωσιά είναι γερής κατασκευής και σταθερή.

δ)

τα προστατευτικά µέσα που απαιτούνται είναι στη θέση τους.

4.4.3. Μια σκαλωσιά δεν πρέπει να ανεγείρεται, να τροποποιείται σε µεγάλο βαθµό ή να αποσυναρµολογείται παρά µόνο υπό την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου.
26
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4.4.4. Κάθε σκαλωσιά πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση, κάθε τµήµα της να διατηρείται ασφαλές και σταθερό ώστε να
µην µπορεί να µετακινηθεί, εφόσον η σκαλωσιά χρησιµοποιείται κανονικά.
4.4.5. Καµιά σκαλωσιά δεν πρέπει να αποσυναρµολογείται µερικώς και να παραµένει έτσι προς χρήση, µε εξαίρεση την περίπτωση
που κρίνεται ασφαλής.

4.5. Ανυψωτικές συσκευές στις σκαλωσιές
4.5.1. Όταν µια ανυψωτική συσκευή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε σκαλωσιά πρέπει:
α) να εξετάζονται προσεκτικά τα µέρη της από αρµόδιο πρόσωπο,
για να προσδιορισθεί η πρόσθετη ενίσχυση και άλλα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται.
β)

να αποτρέπεται κάθε µετακίνηση στύλων.

γ)

εάν είναι εφικτό, να συνδέονται οι ορθοστάτες σταθερά µε
ένα στερεό τµήµα του κτιρίου στο µέρος όπου εγείρεται το
µέσον ανύψωσης.

4.6. Προκατασκευασµένες σκαλωσιές
4.6.1. Στην περίπτωση συστηµάτων προκατασκευασµένης σκαλωσιάς πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες προµηθευτών και κατασκευαστών. Οι προκατασκευασµένες σκαλωσιές πρέπει να έχουν επαρκή µέσα για σταθερή στήριξη.
4.6.2. Σκελετοί διαφορετικού τύπου δεν πρέπει να αναµιγνύονται
σε µια απλή σκαλωσιά.
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4.7. Χρήση σκαλωσιών
4.7.1. Ο εργοδότης πρέπει να ασκεί κατάλληλη επίβλεψη για
να εξασφαλίζει ότι οι σκαλωσιές χρησιµοποιούνται σωστά και µόνο
για τον σκοπό που σχεδιάζονται ή ανεγείρονται. Κατά τη µεταφορά
βαριών φορτίων πάνω ή προς τη σκαλωσιά ένα ξαφνικό χτύπηµα δεν
πρέπει να µεταδίδεται στην σκαλωσιά.
4.7.2. Όταν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνων, τα φορτία που ανυψώνονται πάνω ή προς τη σκαλωσιά πρέπει να ελέγχονται
π.χ. µε ένα σχοινί χειρός (συρµατόσχοινο), ώστε να µην µπορεί να χτυπήσουν στην σκαλωσιά.
4.7.3. Το φορτίο στη σκαλωσιά πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα, όσο είναι εφικτό, ώστε να αποφεύγεται η διαταραχή της σταθερότητάς της.
4.7.4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της σκαλωσιάς πρέπει συνέχεια να εξασφαλίζεται ότι δεν υπερφορτώνεται και ότι γίνεται κατάλληλη χρήση.
4.7.5. Οι σκαλωσιές δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση υλικών, εκτός αυτών που προορίζονται για άµεση χρήση.
4.7.6. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να απασχολούνται σε εξωτερική σκαλωσιά, αν οι καιρικές συνθήκες απειλούν την ασφάλεια τους.

4.8. Κρεµαστές σκαλωσιές
4.8.1. Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις για τις σκαλωσιές όσον
αφορά την αντοχή, σταθερότητα, προστασία έναντι πτώσεως, οι κρεµαστές σκαλωσιές πρέπει να ικανοποιούν, όσο είναι εφικτό, τις παρακάτω προδιαγραφές:
α) οι πλατφόρµες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε διαστάσεις συµβατές µε τη σταθερότητα της κατασκευής
σαν σύνολο, ειδικά όσον αφορά το µήκος.
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β) ο αριθµός των αγκυρώσεων πρέπει να είναι συµβατός µε τις διαστάσεις της πλατφόρµας.
γ) η ασφάλεια των εργαζοµένων πρέπει να εξασφαλίζεται από ένα
επιπλέον συρµατόσχοινο, µε ένα σηµείο σύνδεσης ανεξάρτητο από τις αγκυρώσεις της σκαλωσιάς.
δ) οι αγκυρώσεις και τα άλλα σηµεία υποστήριξης της σκαλωσιάς
πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αντοχή.
ε) τα συρµατόσχοινα, τα βαρούλκα, οι τροχαλίες, τα πολύσπαστα
πρέπει να σχεδιάζονται, να συναρµολογούνται, να χρησιµοποιούνται και να συντηρούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται για τα ανυψωτικά µηχανήµατα που προορίζονται
για την ανύψωση ατόµων, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς.
στ) πριν τη χρήση, όλη η κατασκευή πρέπει να ελεγχθεί από αρµόδιο πρόσωπο.
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5. Ανυψωτικά µέσα και µηχανισµοί
5.1. Γενικές διατάξεις
5.1.1. Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασµένο
πρόγραµµα ασφαλείας που να εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά µέσα και µηχανισµοί επιλέγονται, εγκαθίστανται, εξετάζονται, δοκιµάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και αποσυναρµολογούνται:
α)

µε σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήµατος.

β)

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εθνικών νόµων, κανονισµών και
προδιαγραφών.

5.1.2. Κάθε ανυψωτικό µέσο µαζί µε τα δοµικά στοιχεία του, προσαρτήσεις, αγκυρώσεις και υποστηρίγµατα θα πρέπει να σχεδιάζεται
και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι από σταθερό υλικό και να έχει
επαρκή αντοχή για τον σκοπό που χρησιµοποιείται.
5.1.3. Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός όταν αγοράζεται
θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και πιστοποιητικό ελέγχου από αρµόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συµφωνίας µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς που αφορούν:
α)

το µέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας.

β)

τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική συσκευή έχει µεταβλητή ακτίνα.

γ)

τις συνθήκες χρήσης, στις οποίες το µέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας µπορούν να µετακινούνται.

5.1.4. Κάθε ανυψωτικό µέσον και µηχανισµός που έχει ένα µοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας πρέπει να το αναγράφει καθαρά σε
εµφανές σηµείο σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
5.1.5. Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός που έχει µεταβλητό

30

Ανυψωτικά µέσα και µηχανισµοί

ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει να εφοδιάζεται µε δείκτη φορτίου ή
άλλα µέσα, που να δείχνουν καθαρά στον χειριστή κάθε µέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες που αυτό εφαρµόζεται.
5.1.6. Όλα τα ανυψωτικά µέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Τα χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του εδάφους, πάνω στο οποίο λειτουργεί η ανυψωτική συσκευή, πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση.
Εγκατάσταση
5.1.7. Σταθερά ανυψωτικά µέσα πρέπει να εγκαθίστανται:
α)

από αρµόδια πρόσωπα.

β)

έτσι, ώστε να µην µπορεί να µετακινηθούν από φορτίο, δόνηση
ή άλλες επιδράσεις.

γ)

έτσι, ώστε ο χειριστής να µην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία,
συρµατόσχοινα ή τύµπανα.

δ)

έτσι, ώστε ο χειριστής να µπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης
των εργασιών ή να επικοινωνεί µέσω τηλεφώνου, σηµάτων ή άλλων κατάλληλων µέσων µε όλα τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης.

5.1.8. Ανάλογα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς θα
πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 60 cm ή περισσότερο µεταξύ
των κινούµενων τµηµάτων ή των φορτίων των ανυψωτικών µέσων και:
α)

σταθερών αντικειµένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχων
και στύλων.

β)

ηλεκτρικών αγωγών.
Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι µεγαλύ31

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

τερη σε υψηλές τάσεις σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
5.1.9. Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών µέσων
πρέπει να προβλέπει και την επίδραση των δυνάµεων του ανέµου, στις
οποίες µπορεί να εκτεθούν.
5.1.10. Καµιά µεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν µπορεί
να γίνει σε τµήµα του ανυψωτικού µέσου, η οποία µπορεί να επηρεάσει
την ασφάλεια του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη αρµοδίου προσώπου.
Έλεγχοι και δοκιµές
5.1.11. Τα ανυψωτικά µέσα και τα τµήµατα του ανυψωτικού µηχανισµού, όπως ορίζεται από εθνικούς νόµους και κανονισµούς, πρέπει να εξετάζονται και να δοκιµάζονται από αρµόδιο πρόσωπο:
α)

πριν χρησιµοποιηθούν για πρώτη φορά.

β)

µετά την ανέγερση σε εργοτάξιο.

γ)

σε διαστήµατα καθορισµένα από εθνικούς νόµους και κανονισµούς.

δ)

µετά από κάθε σηµαντική µετατροπή ή επισκευή.

5.1.12. Ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι
και οι δοκιµές από το αρµόδιο πρόσωπο και τα φορτία δοκιµής που
πρέπει να εφαρµόζονται για τα διάφορα είδη ανυψωτικών µέσων και
µηχανισµών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
5.1.13. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών στα ανυψωτικά µέσα και µηχανισµούς πρέπει να καταγράφονται σε καθορισµένη
µορφή και σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, να είναι διαθέσιµα στην αρµόδια αρχή, στους εργοδότες και τους εργαζόµενους ή τους αντιπροσώπους τους.
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Χειριστήρια, συσκευές χειρισµού και θαλαµίσκοι
5.1.14. Τα χειριστήρια των ανυψωτικών µέσων πρέπει:
α) να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να πληρούν τις εργονοµικές αρχές.
β) να είναι κατάλληλα τοποθετηµένα µε αρκετό χώρο για τον χειρισµό και χωρίς να περιορίζεται η ορατότητα του χειριστού.
γ) να υπάρχει, όπου είναι αναγκαίο, µια κατάλληλη συσκευή ασφαλείας, για να αποφεύγεται τυχαία και ακούσια µετακίνηση ή
µετατόπιση.
δ) να είναι σε µέρος που δεν κινδυνεύει από την δίοδο του φορτίου.
ε)

να σηµειώνεται ευκρινώς ο σκοπός και η µέθοδος χειρισµού.
5.1.15. Τα ανυψωτικά µέσα πρέπει να έχουν συσκευές που να εµποδίζουν την υπερφόρτωση και τη µετακίνηση του φορτίου αν τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
5.1.16. Στον χειριστή κάθε ανυψωτικού µέσου στο ύπαιθρο, εκτός αυτών που χρησιµοποιούνται για µικρό χρόνο, πρέπει να παρέχεται:
α) ασφαλής θαλαµίσκος µε ολοκληρωτική προστασία από τις άσχηµες καιρικές και κλιµατικές συνθήκες και κατασκευασµένος
σύµφωνα µε εργονοµικές αρχές.
β) καθαρή και απεριόριστη ορατότητα του χώρου εργασιών.
γ) ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από το θαλαµίσκο, συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως ασθενείας του χειριστή.
Χειρισµός
5.1.17. Κανένα ανυψωτικό µέσο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται
από εργαζόµενο που:
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α)

είναι κάτω των 18 ετών.

β)

δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρική άποψη.

γ)

δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους
και κανονισµούς ή δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα.

5.1.18. Το ανυψωτικό µέσο ή µηχανισµός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο εργασίας του, εκτός από την περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται από αρµόδιο πρόσωπο ή κάτω από
την καθοδήγηση του.
5.1.19. Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο,
τα ανυψωτικά µέσα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται χωρίς πρόβλεψη
κατάλληλης σηµατοδότησης.
5.1.20. Κανένα άτοµο δεν πρέπει να µεταφέρεται µε τα ανυψωτικά µέσα, εκτός αν έχουν κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και χρησιµοποιούνται γι' αυτό το σκοπό, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, εκτός από την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στην οποία:
α)

µπορεί να συµβεί σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

β)

το ανυψωτικό µέσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια.

5.1.21. Κάθε τµήµα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει
σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να υποστηρίζεται κατάλληλα, για την
αποφυγή κινδύνων.
5.1.22. Οι πλατφόρµες ή οι υποδοχείς που χρησιµοποιούνται για
ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων, πλακών ή άλλων ελεύθερων υλικών
πρέπει να καλύπτονται έτσι, ώστε να εµποδίζεται η πτώση υλικών.
5.1.23. Φορτωµένα καρότσια τοποθετηµένα απευθείας σε πλατφόρµα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει να ασφαλίζονται, ώστε να µην
µπορούν να µετακινηθούν και η πλατφόρµα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα, για να αποφεύγεται η πτώση των περιεχοµένων υλικών.
5.1.24. Ανυψώνοντας καρότσι, δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε
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τον τροχό σαν µέσο ανύψωσης, εκτός και άν ληφθούν µέτρα που να εµποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο.
5.1.25. Για την αποφυγή του κινδύνου, µακριά αντικείµενα, όπως
δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται µε συρµατόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο.
5.1.26. Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και
να ρυθµίζονται έτσι, ώστε οι εργαζόµενοι να µην υποχρεούνται να
σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωµα ή ξεφόρτωµα.
5.1.27. Η ανύψωση φορτίων σε µέρη κανονικής κυκλοφορίας
οχηµάτων, πρέπει να γίνεται σε περιφραγµένο χώρο ή, όταν αυτό δεν
είναι εφικτό (π.χ. για ογκώδη αντικείµενα,), να λαµβάνονται µέτρα
προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της κυκλοφορίας, για όσο χρονικό
διάστηµα χρειασθεί.

5.2. Ανυψωτήρες
5.2.1. Οι πύργοι των ανυψωτήρων πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
5.2.2. Τα φρέατα ανύψωσης θα πρέπει να καλύπτονται µε στερεά
πλαίσια ή άλλη κατάλληλη περίφραξη:
α)

στο επίπεδο του εδάφους σε όλες τις πλευρές.

β)
γ)

σε όλα τα άλλα επίπεδα, όπου παρέχεται πρόσβαση.
σε όλα τα σηµεία που µπορεί άνθρωπος να κτυπηθεί από κάποιο κινούµενο τµήµα
5.2.3. Η περίφραξη των φρεάτων ανύψωσης, εκτός από τις εισόδους, θα πρέπει να εκτείνεται, όπου είναι εφικτό, σε 2 µέτρα ύψος από
το έδαφος, την πλατφόρµα ή άλλη πρόσβαση, εκτός και αν µπορεί µε
λιγότερο ύψος να αποφευχθεί πτώση στο φρέαρ και δεν υπάρχει
κίνδυνος επαφής ανθρώπου µε οποιοδήποτε κινούµενο τµήµα του α35
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νυψωτήρα. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η περίφραξη να έχει ύψος
µικρότερο από 1 µέτρο.
5.2.4. Τα σηµεία προσέγγισης στους ανυψωτήρες πρέπει να έχουν πόρτες:
α)

από πλέγµα, για ορατότητα

β)

ύψος τουλάχιστον 2 µέτρα, όπου είναι εφικτό

γ)

όταν είναι κλειστές, να εµποδίζουν την είσοδο στην πλατφόρµα
ανύψωσης και σε κάθε κινούµενο τµήµα του ανυψωτήρα.

5.2.5. Οι οδηγοί στις πλατφόρµες των ανυψωτικών πρέπει να έχουν επαρκή αντίσταση στην κάµψη και σε περίπτωση µπλοκαρίσµατος, µε τη βοήθεια ενός αγκίστρου ασφαλείας, να έχουν επαρκή αντίσταση στη στρέβλωση.
5.2.6. Όπου είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου, πρέπει
να υπάρχει πάνω από την κορυφή του φρέατος επαρκής περίφραξη,
ώστε να αποφεύγεται η πτώση υλικών.
5.2.7. Οι υπαίθριοι ανυψωτικοί πύργοι πρέπει να ανεγείρονται
σε επαρκώς σταθερά θεµέλια και να στερεώνονται ασφαλώς µε αντιστήριξη και αγκύρωση.
5.2.8. Μια κατάλληλη σκάλα πρέπει να εκτείνεται από τον πυθµένα ως την κορυφή των υπαίθριων ανυψωτικών πύργων, εάν δεν υπάρχει άλλη εύκολη πρόσβαση.
5.2.9. Οι ανυψωτικές µηχανές πρέπει να είναι τέτοιας ισχύος, ώστε να ελέγχουν το βαρύτερο φορτίο που πρέπει να µετακινήσουν.
5.2.10. Οι ανυψωτήρες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε συσκευές που σταµατούν την µηχανή, µόλις η πλατφόρµα φθάσει στο ανώτατο σηµείο.
5.2.11. Τα βαρούλκα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι, ώστε το
φρένο να εφαρµόζεται, όταν το χειριστήριο δεν βρίσκεται στη θέση
λειτουργίας.
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5.2.12. Ένας ανυψωτήρας δεν πρέπει να τίθεται σε κίνηση από
την πλατφόρµα, όταν δεν είναι σχεδιασµένος για τη µεταφορά ατόµων.
5.2.13. Τα βαρούλκα δεν πρέπει να έχουν σύστηµα καστανιάς οδοντοτροχού, στο οποίο η καστανιά µπορεί να ελευθερωθεί πριν κατέβει η πλατφόρµα.
5.2.14. Οι πλατφόρµες ανύψωσης πρέπει να αντέχουν το µέγιστο
φορτίο µε συντελεστή ασφαλείας, όπως ορίζεται από εθνικούς νόµους
και κανονισµούς.
5.2.15. Οι πλατφόρµες ανύψωσης πρέπει να έχουν µηχανισµό ασφαλείας, που κρατά την πλατφόρµα µε µέγιστο φορτίο, σε περίπτωση
που σπάσει το συρµατόσχοινο.
5.2.16. Εάν κάποιος εργαζόµενος είναι ανάγκη να εισέλθει στην
πλατφόρµα ή στον κλωβό, πρέπει να υπάρχει σύστηµα ασφαλείας, ώστε η πλατφόρµα ή ο κλωβός να µην µετακινούνται, όσο το άτοµο είναι
επάνω ή µέσα.
5.2.17. Στις πλευρές που η πλατφόρµα δεν χρησιµοποιείται για
φόρτωµα και ξεφόρτωµα, οι πλατφόρµες ανύψωσης πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε φράγµατα άκρων και περίφραξη από συρµάτινο πλέγµα ή άλλο υλικό κατάλληλο για να εµποδίζουν την πτώση τµηµάτων
του φορτίου.
5.2.18. Όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειµένων, οι πλατφόρµες πρέπει να έχουν επαρκή κάλυψη.
5.2.19. Αντίβαρα, αποτελούµενα από σύνολο διαφόρων τµηµάτων, πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ειδικά µέρη, συνδεδεµένα
σταθερά µεταξύ τους.
5.2.20. Τα αντίβαρα πρέπει να λειτουργούν σε οδηγούς.
5.2.21. Κατάλληλες πλατφόρµες πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις
θέσεις που χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους.
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5.2.22. Οι ακόλουθες πινακίδες πρέπει να είναι αναρτηµένες σε
εµφανή σηµεία και µε ευανάγνωστους χαρακτήρες:
α)

β)

σε όλα τα ανυψωτικά:
i)

στην πλατφόρµα: η ικανότητα µεταφοράς σε κιλά ή άλλη
µονάδα βάρους.

ii)

στη µηχανή ανύψωσης: η ικανότητα ανύψωσης σε κιλά ή
άλλη µονάδα βάρους.

σε ανυψωτικά εγκεκριµένα για τη µεταφορά ατόµων:
Στην πλατφόρµα ή τον κλωβό: ο µέγιστος αριθµός ατόµων
που µπορούν να µετακινηθούν κάθε φορά.

γ)

σε ανυψωτικά µόνο για προϊόντα:
σε κάθε προσέγγιση στον ανυψωτήρα και στην πλατφόρµα: η
απαγόρευση χρήσης από άτοµα.

5.2.23. Ανυψωτήρες που προορίζονται για µεταφορά ατόµων
πρέπει να έχουν κλωβό έτσι κατασκευασµένο, ώστε να εµποδίζει την
πτώση των ατόµων ή τον εγκλωβισµό τους µεταξύ κλωβού και οποιουδήποτε σταθερού τµήµατος της κατασκευής, όταν η πόρτα του κλωβού
είναι κλειστή ή το χτύπηµα κάποιου από το αντίβαρο ή τα τεµάχια ή τα
υλικά που πέφτουν στο φρέαρ.
5.2.24. Σε όποια πλευρά υπάρχει είσοδος, ο κλωβός πρέπει να έχει πόρτα µε συσκευές που εξασφαλίζουν ότι δεν θα ανοίξει, εκτός και
αν ο κλωβός φτάσει στο επίπεδο του εδάφους και η πόρτα θα πρέπει
να κλείσει, πριν ο κλωβός φύγει από το έδαφος.
5.2.25. Κάθε πόρτα στην περίφραξη του φρέατος που παρέχει
πρόσβαση από το έδαφος στον κλωβό πρέπει να έχει συσκευές που να
εξασφαλίζουν ότι αυτή δεν µπορεί να ανοίξει, παρά µόνο όταν ο κλωβός βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος και ο κλωβός δεν µπορεί
να κινηθεί µέχρι να κλείσει η πόρτα.
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5.3. Φορτωτήρες
Φορτωτήρες σταθερού σκέλους
5.3.1. Οι φορτωτήρες πρέπει να ανεγείρονται σε σταθερή βάση ικανή να αναλάβει το βάρος της κατασκευής του γερανού συν το µέγιστο φορτίο.
5.3.2. Κατάλληλες συσκευές πρέπει να χρησιµοποιούνται για να
εµποδίζουν τη µετακίνηση των δοκαριών.
5.3.3. Φορτωτήρες που λειτουργούν µε ρεύµα πρέπει να γειώνονται από τη βάση ή το σκελετό.
5.3.4. Τα αντίβαρα πρέπει να είναι έτσι τοποθετηµένα, ώστε τα
αντερείσµατα, τα συρόµενα εξαρτήµατα και οι άξονες έδρασης να µην
υπόκεινται σε υπερβολική καταπόνηση.
5.3.5. Όταν οι φορτωτήρες εδράζονται σε τροχούς:
α)

θα πρέπει να υπάρχει ένα στερεό µέλος για να διατηρείται σταθερή η σωστή απόσταση µεταξύ των τροχών.

β)

πρέπει να έχουν αντηρίδες που να εµποδίζουν την πτώση του
φορτωτήρα, αν σπάσει ο τροχός ή εκτροχιασθεί ο φορτωτήρας.

5.3.6. Το µήκος του ορθοστάτη του φορτωτήρα δεν µπορεί να µεταβληθεί χωρίς συνεννόηση µε τον κατασκευαστή.
5.3.7. Ο ορθοστάτης ενός φορτωτήρα γερανού δεν πρέπει να ανεγείρεται µέσα στα αντερείσµατα του γερανού.

Φορτωτήρες ολκού
5.3.8. Η πάκτωση των συρµατόσχοινων πρέπει να εξασφαλίζεται µε συνδετήρες ή πλάκες αγκύρωσης σε θεµέλια σκυροδέµατος.
5.3.9. Ο ιστός των φορτωτήρων ολκού πρέπει να
υποστηρίζεται
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από την κορυφή µε έξι συρµατόσχοινα τοποθετηµένα σε περίπου ίσα
διαστήµατα.
5.3.10. Η σχηµατιζόµενη γωνία µεταξύ συρµατόσχοινου και ιστού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45 µοίρες.
5.3.11. Τα συρµατόσχοινα των φορτωτήρων πρέπει να έχουν κοχλίες ή σφιγκτήρες ή άλλες συσκευές που να ρυθµίζουν την τάση.
5.3.12. Πείροι, πείροι τροχαλίας και έδρανα βάσης πρέπει να λιπαίνονται συχνά.
5.3.13. Όταν ο φορτωτήρας δεν λειτουργεί, η µπούµα πρέπει να
αγκυρώνεται για να αποφεύγεται η στρέψη.

5.4. Ανυψωτικοί στύλοι
5.4.1. Οι στύλοι πρέπει:
α)

να είναι ευθείς.

β)

να είναι από χάλυβα ή άλλο κατάλληλο µέταλλο ή από ξυλεία µε
ευθεία νερά, χωρίς ρόζους.

γ)

να είναι επαρκώς αγκυρωµένοι και στηριγµένοι.

δ)

να είναι κατακόρυφοι ή ελαφρώς κεκλιµένοι προς το φορτίο.

ε)

να είναι επαρκούς αντοχής για τα φορτία που θα µετακινηθούν.

5.4.2. Οι ανυψωτικοί στύλοι δεν πρέπει να ενώνονται και, εάν ένας στύλος αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία, αυτά πρέπει να συναρµολογούνται σύµφωνα µε την φυσική αντοχή του υλικού.
5.4.3. Οι ανυψωτικοί στύλοι πρέπει να είναι επαρκώς στερεωµένοι στη βάση τους, ώστε να µην µετακινηθούν κατά τη λειτουργία.
5.4.4. Οι ανυψωτικοί στύλοι, που µετακινούνται από µέρος σε
µέρος και ξανασυναρµολογούνται, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
40

Ανυψωτικά µέσα και µηχανισµοί

ξανά, πριν ο στύλος, τα συρµατόσχοινα ανύψωσης, οι ογκόλιθοι και τα
άλλα µέρη επιθεωρηθούν και η όλη συσκευή δοκιµασθεί υπό φορτίο.
5.4.5. Όταν οι στύλοι ανυψώνουν πλατφόρµες ή κάδους, πρέπει
να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις, που να εµποδίζουν την περιστροφή τους και να εξασφαλίζουν την ασφαλή προσγείωση.

5.5. Πυργωτοί Γερανοί
5.5.1. Όταν οι πύργοι έχουν θαλαµίσκους σε µεγάλο ύψος, τα
άτοµα που απασχολούνται ως χειριστές γερανού πρέπει να είναι ικανά και εκπαιδευµένα για εργασία σε ύψη.
5.5.2. Πριν επιλεχθεί κάποιο είδος γερανού, πρέπει να µελετηθούν τα διάφορα είδη που διατίθενται σε σχέση µε τις απαιτήσεις λειτουργίας και το περιβάλλον εργασίας.
5.5.3. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίµηση της καταπόνησης αέρος κατά τη διάρκεια και εκτός λειτουργίας. Επίσης
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση των υψηλών κατασκευών
στις δυνάµεις του ανέµου, πλησίον του γερανού.
5.5.4. Το έδαφος που εδράζεται ο γερανός πρέπει να έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εποχικές διαφορές στην κατάσταση του εδάφους.
5.5.5. Οι βάσεις των πυργωτών γερανών και οι σιδηροτροχιές για
πύργους που εδράζονται σ' αυτές, πρέπει να είναι σταθερές και επίπεδες. Οι πυργωτοί γερανοί πρέπει να λειτουργούν µόνο σε κλίσεις που
ορίζονται από τον κατασκευαστή. Οι πυργωτοί γερανοί πρέπει να ανεγείρονται µόνο σε ασφαλή απόσταση από εκσκαφές και τάφρους.
5.5.6. Οι πυργωτοί γερανοί πρέπει να εδράζονται σε χώρο διαθέσιµο για ανέγερση, χειρισµό και αποσυναρµολόγηση. Όσο είναι δυνατόν, οι γερανοί πρέπει να εδράζονται έτσι, ώστε ο χειρισµός των φορτίων να µην γίνεται πάνω από κατοικηµένες περιοχές, από δηµόσιες ο41
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δούς, άλλες εργασίες κατασκευής, σιδηροδροµικές γραµµές ή κοντά σε
ηλεκτρικά καλώδια.
5.5.7. Όταν εδράζονται 2 ή περισσότεροι πυργωτοί γερανοί σε
θέσεις που µπορεί οι ορθοστάτες τους να έλθουν σε επαφή µε τµήµα
του άλλου γερανού, πρέπει να υπάρχουν µέσα για απευθείας επικοινωνία µεταξύ τους και ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήµα χειριζόµενο από το θαλαµίσκο, για να ειδοποιεί ο ένας χειριστής τον άλλο σε περίπτωση επικείµενου κινδύνου.
5.5.8. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών
για τις µεθόδους και τη σειρά ανέγερσης και αποσυναρµολόγησης. Ο
γερανός πρέπει να δοκιµάζεται σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς πριν τη χρήση.
5.5.9. Η ανάβαση σε πυργωτούς γερανούς γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστού και τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς. Το ύψος ελεύθερης στάσης του πυργωτού γερανού δεν πρέπει
να εκτείνεται πάνω από το ασφαλές και επιτρεπτό όριο σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστού.
5.5.10. Όταν ο πυργωτός γερανός είναι χωρίς επίβλεψη, τα φορτία αφαιρούνται από το άγκιστρο, το άγκιστρο σηκώνεται, η ισχύς µηδενίζεται και η µπούµα έρχεται σε οριζόντια θέση. Για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα και όταν αναµένονται άσχηµες καιρικές συνθήκες,
πρέπει να γίνουν διαδικασίες για να τεθεί ο γερανός εκτός λειτουργίας.
Ο κύριος ορθοστάτης πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του πύργου,
ώστε να µην επηρεάζεται από τον αέρα, να αφεθεί ελεύθερος και ο γερανός να ακινητοποιηθεί.
5.5.11. Μια συσκευή µέτρησης της ταχύτητας του ανέµου πρέπει να υπάρχει σε υπερυψωµένη θέση, στον πυργωτό γερανό, µε τον
δείκτη προσαρτηµένο στο θαλαµίσκο του χειριστή.
5.5.12. Πρέπει να υπάρχουν συσκευές που να εµποδίζουν τη
µετακίνηση του φορτίου στο βαθµό που θα υπερέβαινε το αντίστοιχο
φορτίο ασφαλείας του γερανού. Ταµπλώ ή άλλες επιφάνειες που υφί42
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στανται την δύναµη του ανέµου, δε θα πρέπει να τοποθετούνται σε
πυργωτό γερανό µε διαφορετικό τρόπο από τις οδηγίες του κατασκευαστού.
5.5.13. Οι πυργωτοί γερανοί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως
µαγνήτες ή ως σφήρα στις εργασίες κατεδάφισης ή στην τοποθέτηση
πασσάλων ή άλλες εργασίες που µπορεί να επιβαρύνουν µε υπερβολικά φορτία τη δοµή του γερανού.

5.6. Συρµατόσχοινα
5.6.1. Πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ανύψωση, µόνο συρµατόσχοινα µε γνωστή και επαρκή ικανότητα ασφαλούς εργασίας.
5.6.2. Τα συρµατόσχοινα πρέπει να εγκαθίστανται, να συντηρούνται και να επιθεωρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού και τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
5.6.3. Απαγορεύεται η χρήση επισκευασµένων συρµατόσχοινων
στους ανυψωτήρες.
5.6.4. Όπου, για λόγους σταθερότητας, χρησιµοποιούνται
πολλαπλά ανεξάρτητα συρµατόσχοινα για ανύψωση πλατφόρµας, το
κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει την ικανότητα να µεταφέρει µόνο
του ολόκληρο το φορτίο.
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6. Εξοπλισµός µεταφοράς, µετακίνησης
γαιών και διαχείρισης υλικών
6.1. Γενικές διατάξεις
6.1.1. Όλα τα οχήµατα, ο εξοπλισµός µετακίνησης γαιών και τα
µηχανήµατα διαχείρισης υλικών πρέπει:
α) να είναι καλά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα, λαµβάνοντας
υπόψη, όσο το δυνατό περισσότερο, τις εργονοµικές αρχές, ιδιαίτερα ως προς το κάθισµα.
β)

να διατηρούνται σε καλή κατάσταση

γ) να χρησιµοποιούνται κατάλληλα από άποψη υγιεινής και ασφάλειας.
δ) να τα χειρίζονται άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα σύµφωνα µε
τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
6.1.2. Οι χειριστές και οδηγοί των οχηµάτων και του εξοπλισµού
µετακίνησης γαιών ή διαχείρισης υλικών πρέπει να είναι ιατρικά κατάλληλοι, να είναι εκπαιδευµένοι, να έχουν δοκιµαστεί και να έχουν
καθορισµένο κατώτατο όριο ηλικίας σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
6.1.3. Σε όλες τις θέσεις εργασίας των κατασκευών που χρησιµοποιούνται οχήµατα, εξοπλισµός µετακίνησης γαιών ή διαχείρισης υλικών πρέπει:
α)

να διατίθενται ασφαλείς και κατάλληλες προσβάσεις γι' αυτά.

β) να ελέγχεται και να οργανώνεται η κυκλοφορία, ώστε να υπάρχει ασφάλεια.
6.1.4. Πρέπει να παρέχεται επαρκής σηµατοδότηση ή άλλος
τρόπος ελέγχου για την αντιµετώπιση του κινδύνου από την κίνηση ό-
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λων των παραπάνω µηχανηµάτων. Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να
λαµβάνονται για τη κίνηση των οχηµάτων µε την όπισθεν.
6.1.5. Όπου δεν υπάρχει ορατότητα για τον οδηγό ή τον χειριστή,
πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο άτοµο που θα κατευθύνει µε σήµατα τον οδηγό. Τα σήµατα πρέπει
να είναι κατανοητά από αυτούς στους οποίους απευθύνονται.
6.1.6. Όταν απαιτείται η λειτουργία των παραπάνω µηχανηµάτων πολύ κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς, πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις, όπως αποµόνωση της ηλεκτρικής παροχής ή ανέγερση υπερκείµενων φραγµάτων ασφαλούς ύψους.
6.1.7. Πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για να αποφεύγεται η πτώση όλων των παραπάνω οχηµάτων σε κοιλότητες εκσκαφών ή στο νερό.
6.1.8. Οχήµατα και εξοπλισµός µετακίνησης γαιών ή διαχείρισης
υλικών δεν πρέπει να διασχίζουν γέφυρες, οδογέφυρες, αναχώµατα
κ.λ.π., αν προηγουµένως δεν έχει διαπιστωθεί ότι µπορεί να γίνει µε ασφάλεια.
6.1.9. Όπου χρειάζεται, τα παραπάνω µηχανήµατα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί µε κατασκευές σχεδιασµένες για την προστασία του
χειριστή από σύγκρουση , ανατροπή του µηχανήµατος και πτώση υλικών.
6.1.10. Όλα τα οχήµατα - εξοπλισµός µετακίνησης γαιών ή διαχείρισης υλικών πρέπει να έχουν πινακίδες µε την ένδειξη:
α)
β)

του µικτού βάρους.
του µέγιστου βάρους κατά άξονα ή στην περίπτωση ερπυτριοφόρου εξοπλισµού της πίεσης εδάφους.

γ)

του απόβαρου.
6.1.11. Όλα τα παραπάνω µηχανήµατα πρέπει να εφοδιάζονται

µε:
α) ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σηµάτων.
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β)

προβολείς για πρόσθια και οπίσθια κίνηση.

γ)

φρένα και χειρόφρενα.

δ)

φανούς ουράς.

ε)

σιγαστήρες.

στ) προειδοποιητική σήµανση.
6.1.12. Οι χειριστές όλων των παραπάνω µηχανηµάτων πρέπει
να προστατεύονται επαρκώς από τις καιρικές συνθήκες ή τα ατυχήµατα
λόγω κρούσης, σύγκρουσης ή επαφής µε κινούµενο φορτίο, µε ένα
θαλαµίσκο ο οποίος:
α) σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις εργονοµικές
αρχές και παρέχει ολοκληρωµένη προστασία από τις άσχηµες
καιρικές συνθήκες.
β)

έχει επικαλυφθεί για προστασία από τη σκόνη.

γ) παρέχει στο χειριστή καθαρή και απεριόριστη εικόνα του χώρου
εργασιών.
δ) είναι εφοδιασµένος µε δείκτη κατεύθυνσης και καθρέπτες και
στις δύο πλευρές.
6.1.13.Ο θαλαµίσκος των οχηµάτων και του εξοπλισµού µετακίνησης γαιών ή διαχείρισης υλικών πρέπει να απέχει 1 µέτρο τουλάχιστον από την επιφάνεια όπου πραγµατοποιείται η εκσκαφή.
6.1.14. Όταν οι γερανοί και οι εκσκαφείς µετακινούνται εκτός
λειτουργείας, η µπούµα πρέπει να είναι σε κατεύθυνση πορείας και το
πτύο ή ο κάδος να είναι υψωµένα και χωρίς φορτίο, εκτός εάν µετακινούνται σε κατηφόρα.
6.1.15. Σε εξοπλισµό µετακίνησης γαιών και διαχείρισης υλικών, κινητήρες, φρένα, µηχανισµός οδήγησης, σασί, πτερύγια, στηρίγµατα πτερυγίων, οχήµατα, συρµατόσχοινα, τροχαλίες, υδραυλικοί µηχανισµοί, µεταβιβάσεις, ζώνες και άλλα µέρη από τα οποία εξαρτάται
η ασφάλεια πρέπει να επιθεωρούνται καθηµερινά.
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6.1.16. Όλα τα πιο πάνω οχήµατα δεν πρέπει να αφήνονται σε
κλίση µε την µηχανή σε λειτουργία.
6.1.17. Τα δάπεδα και τα σκαλοπάτια των οχηµάτων και του εξοπλισµού πρέπει να µην έχουν λάδια, γράσο, λάσπη ή άλλες ολισθηρές ουσίες.
6.1.18. Εκσκαφείς, τύπου βυθοκόρου, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε τοίχους γαιών ψηλότερους από ένα µέτρο πάνω από την ακτίνα του εκσκαφέα, όταν είναι εγκατεστηµένοι στη βάση του τοίχου.
6.1.19.Καδοφόροι εκσκαφείς δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
στην κορυφή ή στη βάση τοίχων γαιών µε κλίση µεγαλύτερη από 60
µοίρες.

6.2. Μηχανικά πτύα, εκσκαφείς
6.2.1. Εάν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου κατά την
διάρκεια επιθεώρησης ή επισκευής, ο ορθοστάτης του µηχανικού
πτύου πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σκάλα προστατευµένη µε κιγκλίδωµα ή φράγµατα άκρων.
6.2.2. Οι ποδοκίνητοι µοχλοί φρένων για όλες τις κινήσεις σε µηχανικά πτύα πρέπει να έχουν δύο ανεξάρτητες συσκευές ασφαλείας.
6.2.3. Τα µηχανικά πτύα πρέπει επίσης να έχουν ένα σύστηµα
αµέσου διακοπής της λειτουργίας για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης
ανεξάρτητο από τα χειριστήρια.
6.2.4. Εκσκαφείς εφοδιασµένοι µε στοιχείο για εις βάθος εκσκαφή θα πρέπει ή να έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε οι αιχµές του κάδου να
µην µπορούν να πλησιάσουν την µπούµα σε απόσταση µικρότερη των
40 εκατοστών ή να είναι εφοδιασµένοι µε αξιόπιστο σύστηµα διακοπής που να µην επιτρέπει να συµβεί το παραπάνω.
6.2.5. Εκσκαφείς σχεδιασµένοι για ανύψωση µε ανυψωτικό µηχανισµό, πρέπει να έχουν πινακίδα στον θαλαµίσκο και στη µπούµα,
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µε ευανάγνωστη και διαρκή ένδειξη του µέγιστου ασφαλούς φορτίου
εργασίας του ανυψωτικού µηχανισµού.
6.2.6. Εκσκαφείς που χρησιµοποιούνται και ως κινητοί γερανοί
πρέπει:
α)

να εξετάζονται και να δοκιµάζονται σύµφωνα µε τους εθνικούς
νόµους και κανονισµούς για τους κινητούς γερανούς.

β)

να είναι εφοδιασµένοι µε έναν αυτόµατο δείκτη του µέγιστου ασφαλούς βάρους εργασίας, όταν είναι εφικτό.
Πτύα ατµού

6.2.7. Εθνικοί νόµοι και κανονισµοί που αφορούν την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, δοκιµή και έλεγχο των ατµολεβήτων
θα πρέπει να ακολουθούνται για τους λέβητες των πτύων ατµού.
Πτύα που λειτουργούν µε µηχανές εσωτερικής καύσεως
6.2.8.Τα πτύα που λειτουργούν µε µηχανή εσωτερικής καύσεως
πρέπει:
α)

να γειώνονται ή να προστατεύονται µε άλλο τρόπο από τον
στατικό ηλεκτρισµό.

β)

να εφοδιάζονται µε πυροσβεστήρα.
Ηλεκτρικά πτύα

6.2.9. Η σύνδεση ή η αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής από
τη γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος προς ή από το ηλεκτρικό
πτύο πρέπει να γίνεται από αρµόδιο και κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο.
6.2.10. Εάν ένα ηλεκτρικό πτύο βρίσκεται σε λειτουργία, οι ηλε48
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κτρικές συνδέσεις και οι ηλεκτρονόµοι πρέπει να επιθεωρούνται καθηµερινά.
Λειτουργία µηχανικών πτύων
6.2.11. Η µπούµα πρέπει να προστατεύεται από τυχαία αιώρηση κατά τη λειτουργία ή τη µεταφορά.
6.2.12.Ο κάδος ή η αρπάγη του µηχανικού πτύου πρέπει να προστατεύεται από πτώση, ανατροπή ή αιώρηση κατά τη λειτουργία.
6.2.13.Ο χειριστής, πριν αφήσει το πτύο πρέπει να:
α)

ελευθερώσει το γενικό συµπλέκτη.

β)

χαµηλώσει την αρπάγη ή τον κάδο στο έδαφος.
6.2.14. Οι κάδοι και οι αρπαγές των µηχανικών πτύων πρέπει να
στηρίζονται, ώστε να αποτρέπεται η κίνησή τους κατά τη διάρκεια της
επισκευής τους ή της αλλαγής των οδόντων.
6.2.15. Όταν ένας εκσκαφέας λειτουργεί κοντά σε τοίχο ή παρόµοια κατασκευή, πρέπει να εµποδίζεται η είσοδος ατόµων στη ζώνη
κινδύνου, στην οποία είναι δυνατόν να συνθλιβούν, όταν η µηχανή γυρίζει.
6.2.16. Τα φορτηγά δεν πρέπει να φορτώνονται σε µέρος όπου
υπάρχει κίνδυνος από πτώση υλικών από κάδους που περνούν από
πάνω. Όταν αυτό είναι αδύνατον, κανένα άτοµο δεν πρέπει να παραµένει µέσα στον θαλαµίσκο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.
6.2.17. Τα φορτηγά πρέπει να σταθµεύουν σε τέτοια απόσταση
από τον εκσκαφέα, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 60 εκατοστά απόσταση µεταξύ του φορτηγού και της ανωδοµής του εκσκαφέα, ακόµα
και όταν αυτός στρέφεται.
6.2.18. Όταν η εργασία γίνεται µε κάδους υδραυλικής κίνησης,
πρέπει το έµβολο να τραβιέται εντελώς πίσω, µέσα στον υδραυλικό κύλινδρο και, όπου είναι απαραίτητο, να υπάρχουν υποστηρίγµατα.
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6.3. Μπουλντόζες
6.3.1. Πριν αποχωρήσει από τη µπουλντόζα ο χειριστής πρέπει:
α)

να εφαρµόσει τα φρένα.

β)

να χαµηλώσει τη λεπίδα και την περόνη αναµόχλευσης.

γ)

να τοποθετήσει το µοχλό µετακίνησης στην ουδέτερη θέση.
6.3.2. Στο τέλος της εργασίας οι µπουλντόζες πρέπει να παραµένουν στο επίπεδο του εδάφους.
6.3.3. Όταν κινείται σε ανηφόρα η λεπίδα πρέπει να µένει χαµηλά.
6.3.4. Οι λεπίδες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως φρένα, εκτός από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

6.4. Μηχανήµατα εξοµάλυνσης
6.4.1. Ο ελκυστήρας και τα µηχανήµατα εξοµάλυνσης πρέπει να
συνδέονται µε µια γραµµή ασφαλείας, όταν λειτουργούν.
6.4.2. Οι λεκάνες των µηχανηµάτων εξοµάλυνσης πρέπει να
υποστηρίζονται, όταν οι λεπίδες αντικαθίστανται.
6.4.3. Τα µηχανήµατα εξοµάλυνσης δεν πρέπει να κινούνται σε
κατωφέρεια έχοντας αποσυµπλεγµένο το σύστηµα µετάδοσης κίνησης.

6.5. Κινητά µηχανήµατα ασφαλτόστρωσης
και επίστρωσης
6.5.1. Τα ξύλινα πατώµατα µπροστά από τους ψεκαστήρες
πρέπει να καλύπτονται µε αυλακωτό φύλλο µετάλλου.
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6.5.2.Ο ανυψωτήρας του ανάµεικτη πρέπει να είναι µέσα σε ξύλινο ή από φύλλα µετάλλου κάλυµµα, το οποίο να έχει παράθυρο για
επιθεώρηση, λίπανση και συντήρηση.
6.5.3. Τα δοχεία ασφάλτου πρέπει να έχουν κατάλληλα καλύµµατα.
6.5.4. Ο ψεκαστήρας πρέπει να εφοδιάζεται µε πυρίµαχο κάλυµµα µε παράθυρο επιθεώρησης.
6.5.5. Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας του
σχηµατισµού αφρού:
α)

οι λέβητες πρέπει να έχουν συσκευή που να µην επιτρέπει στον
αφρό να φτάσει στους καυστήρες ή

β)

να χρησιµοποιούνται µόνο µη αφρίζοντα προϊόντα.

6.5.6. Όταν τα µηχανήµατα λειτουργούν σε δηµόσιους δρόµους,
πρέπει να υπάρχει σύστηµα ελέγχου της κυκλοφορίας και να παρέχονται στους εργαζόµενους γιλέκα που αντανακλούν το φώς.
6.5.7. Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει σε ετοιµότητα ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων και τουλάχιστον δύο στον ψεκαστήρα.
6.5.8. Το υλικό πρέπει να φορτώνεται στον ανυψωτήρα µόνο όταν έχει θερµανθεί το τύµπανο ξήρανσης.
6.5.9. Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας για τον έλεγχο του
επιπέδου της ασφάλτου µέσα στη δεξαµενή.
6.5.10. ∆ιαλυτικά δεν πρέπει να θερµαίνονται πάνω από γυµνή
φλόγα.
6.5.11. Εάν σβήσει µια φλόγα καυστήρα, πρέπει:
α)

να κλείνεται η παροχή καυσίµου.

β)

να εκκενώνεται εντελώς ο αγωγός θέρµανσης από την αντλία,
για να αποτραπεί η επιστροφή της φλόγας.
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6.5.12. Οι θυρίδες επιθεώρησης δεν πρέπει να ανοίγονται, όταν
υπάρχει πίεση στον λέβητα.

6.6. Λιθοστρωτήρες
6.6.1. Οι λιθοστρωτήρες πρέπει να έχουν προφυλακτήρες που να
εµποδίζουν τους εργαζόµενους να βρεθούν κάτω από τον κάδο.

6.7. Οδοστρωτήρες
6.7.1. Πριν χρησιµοποιηθεί ένας οδοστρωτήρας, το έδαφος πρέπει να ελεγχθεί για την φέρουσα ικανότητά του και για γενική ασφάλεια, ιδιαίτερα στα άκρα των πρανών (π.χ. αναχώµατα, κ.λ.π.).
6.7.2. Οι οδοστρωτήρες δεν πρέπει να λειτουργούν σε κατωφέρεια µε τη µηχανή αποσυµπλεγµένη από τον µηχανισµό µετάδοσης κίνησης.
6.7.3. Όταν δεν χρησιµοποιείται ο οδοστρωτήρας, πρέπει:
α) να λειτουργούν τα φρένα.
β) η µηχανή να είναι στη χαµηλότερη ταχύτητα, όταν βρίσκεται
µπροστά σε ανηφόρα.
γ) να τίθεται η όπισθεν, όταν βρίσκεται µπροστά σε κατηφόρα.
δ)

ο διακόπτης να είναι κλειστός,

ε)

οι τροχοί να µπλοκάρονται.

52

7. Εγκαταστάσεις, µηχανήµατα,
εξοπλισµός, εργαλεία χειρός
7.1. Γενικές διατάξεις
7.1.1. Εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων των εργαλείων χειρός, µηχανικών και χειροκίνητων,
πρέπει να:
α) είναι καλά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα, λαµβάνοντας υπόψη, όσο είναι δυνατόν, την ασφάλεια, την υγεία και τις εργονοµικές αρχές.
β)
γ)

δ)

συντηρούνται σε καλή κατάσταση για λειτουργία.
χρησιµοποιούνται µόνο για τη σκοπό που σχεδιάστηκαν,
εκτός κι αν αρµόδιο πρόσωπο εγκρίνει άλλη χρήση εκτός από
την αρχική, αφού προηγουµένως έχει συµπεράνει ότι είναι
ασφαλή για τη χρήση αυτή.
χρησιµοποιούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένους και κατάλληλα
εκπαιδευµένους εργαζόµενους.

ε)

είναι εφοδιασµένα µε προστατευτικούς προφυλακτήρες, καλύπτρες και άλλες συσκευές που απαιτεί η εθνική νοµοθεσία και οι
κανονισµοί.
7.1.2. Πρέπει, όπου απαιτείται, να δίνονται οδηγίες για ασφαλή
χρήση από τον κατασκευαστή ή εργοδότη µε τρόπο κατανοητό για
τον χειριστή.
7.1.3. Όσο είναι δυνατόν, πρέπει να καθοριστούν ασφαλείς
διαδικασίες χειρισµού των µηχανηµάτων, των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισµού.
7.1.4. ∆εν πρέπει να αποσπάται η προσοχή των χειριστών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού, όταν εργάζονται.

53

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

7.1.5. Εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και εξοπλισµός πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας, όταν δεν χρησιµοποιούνται και να αποµονώνονται πριν από κάθε ρύθµιση, καθαρισµό ή συντήρηση.
7.1.6. Όπου χρησιµοποιούνται προεκτάσεις καλωδίων ή ελαστικοί σωλήνες, πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερο µήκος και να
µην επιτρέπουν τη δηµιουργία επικινδύνων καταστάσεων.
7.1.7. Όλα τα επικίνδυνα κινούµενα µέρη των µηχανηµάτων
και του εξοπλισµού πρέπει να περικλείονται ή να φυλάσσονται επαρκώς σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
7.1.8. Κάθε µηχάνηµα και εξοπλισµός που κινείται µε ενέργεια,
πρέπει είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα µέσα, προσπελάσιµα και εύκολα αναγνωρίσιµα στον χειριστή, που να διακόπτουν άµεσα την λειτουργία, των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού και να εµποδίζουν την
εκκίνηση τους από απροσεξία.
7.1.9. Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός πρέπει να σχεδιάζονται
ή να εφοδιάζονται µε συσκευή, ώστε να µην είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η µέγιστη ταχύτητα ασφαλείας που πρέπει να αναγράφεται πάνω
σε αυτά. Εάν η ταχύτητα του µηχανήµατος είναι µεταβλητή, πρέπει η
εκκίνησή του να γίνεται µόνον στη µικρότερη ταχύτητα.
7.1.10. Οι χειριστές όλων των µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και εργαλείων πρέπει να εφοδιάζονται µε µέσα ατοµικής
προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όπου είναι απαραίτητο, κατάλληλων µέσων προστασίας της ακοής.

7.2. Εργαλεία χειρός
7.2.1. Τα εργαλεία και τα σκεύη χειρός πρέπει να βάφονται, να επενδύονται και να επισκευάζονται από αρµόδια άτοµα.
7.2.2. Τα αιχµηρά άκρα των εργαλείων κοπής πρέπει να διατηρούνται κοφτερά.
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7.2.3. Οι κεφαλές σφυριών και άλλων κρουστικών εργαλείων
πρέπει να επενδύονται και να λειαίνονται σε κατάλληλη ακτίνα στο άκρο, όταν αρχίζουν να ραγίζουν ή σπάζουν.
7.2.4. Τα αιχµηρά εργαλεία, όταν δεν χρησιµοποιούνται και κατά
τη διάρκεια της µεταφοράς τους, πρέπει να βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύµµατα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
7.2.5. Μόνο µονωµένα ή µη αγώγιµα εργαλεία πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα ή κοντά σε ενεργές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εάν
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
7.2.6. Μόνον εργαλεία µη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον µε εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή
ατµούς.

7.3. Εργαλεία πεπιεσµένου αέρος
7.3.1. Η σκανδάλη χειρισµού σε φορητά εργαλεία πεπιεσµένου
αέρος πρέπει:
α) να είναι τοποθετηµένη έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχαίας εκκίνησης του µηχανήµατος.
β) να είναι τοποθετηµένη έτσι, ώστε η βαλβίδα εισαγωγής αέρα να
κλείνει αυτόµατα µετά την αποµάκρυνση του χεριού του χειριστή.
7.3.2. Τα λάστιχα και οι συνδέσεις τους για παροχή αέρα σε φορητά εργαλεία πεπιεσµένου αέρα πρέπει:
α) να είναι σχεδιασµένα για την πίεση και την εργασία που προορίζονται.
β)
να συνδέονται µε ασφάλεια στην έξοδο του αγωγού και να
εφοδιάζονται µε αλυσίδα ασφαλείας, όπου χρειάζεται.
7.3.3. Κρουστικά εργαλεία πεπιεσµένου αέρα πρέπει να είναι ε55
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φοδιασµένα µε συνδετήρες ασφαλείας ή στηρίγµατα που να εµποδίζουν τις µήτρες ή τα εργαλεία να απελευθερωθούν τυχαία από τον κύλινδρο.
7.3.4. Πριν από κάθε ρύθµιση ή επισκευή εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, αυτά πρέπει αποσυνδέονται από την παροχή και η πίεση
στους ελαστικούς σωλήνες να ελευθερώνεται.

7.4. Εργαλεία που λειτουργούν µε φυσίγγιο
7.4.1. Όπου είναι εφικτό, πρέπει να χρησιµοποιείται εργαλείο
χαµηλής ταχύτητας.
7.4.2. Τα εργαλεία που λειτουργούν µε φυσίγγιο πρέπει να έχουν:
α) προφυλακτήρα ή προστατευτικό κάλυµµα που να µη µπορεί
να αφαιρεθεί χωρίς να καθιστά το εργαλείο αδρανές.
β) συσκευή που να εµποδίζει τυχαία πυροδότηση του εργαλείου
π.χ. από πτώση ή κατά τη φόρτωση.
γ) συσκευή που να εµποδίζει την πυροδότηση του εργαλείου, εάν
αυτό δεν είναι τοποθετηµένο κάθετα στην επιφάνεια εργασίας.
δ) συσκευή που να εµποδίζει την πυροδότηση του εργαλείου, εάν το
στόµιο του εργαλείου δεν πιέζεται πάνω στην επιφάνεια εργασίας.
7.4.3. Η αναπήδηση του εργαλείου που λειτουργεί µε φυσίγγιο να
µην είναι ικανή να τραυµατίσει τον χρήστη.
7.4.4.Ο θόρυβος της εκπυρσοκρότησης να µην µπορεί να προξενήσει βλάβη στην ακοή.
7.4.5. Ένα εργαλείο που λειτουργεί µε φυσίγγιο πρέπει, πριν από τη χρήση, να επιθεωρείται, ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλές
και ιδιαίτερα ότι:
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α)

οι συσκευές ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση

β)

το εργαλείο είναι καθαρό

γ)

όλα τα κινητά µέρη κινούνται µε ευκολία.

δ)

ο κύλινδρος είναι ελεύθερος από εµπόδια.

7.4.6. Το εργαλείο πρέπει να αποσυναρµολογείται εντελώς και
να επιθεωρείται για φθορά στις συσκευές ασφαλείας από αρµόδιο
πρόσωπο, στα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
7.4.7. Τα εργαλεία που λειτουργούν µε φυσίγγιο πρέπει να επισκευάζονται µόνον από τον κατασκευαστή ή αρµόδια πρόσωπα.
7.4.8. Τα φυσίγγια και τα εργαλεία που λειτουργούν µε φυσίγγια
δεν πρέπει να αποθηκεύονται:
a)

σε µέρος ή περιβάλλον, όπου αυτά µπορεί να εκραγούν τυχαία.

β)

σε εκρηκτική ατµόσφαιρα.

7.4.9. Όταν δεν χρησιµοποιούνται ή δεν επιθεωρούνται, τα εργαλεία που λειτουργούν µε φυσίγγιο πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλο δοχείο που:
α)

είναι φτιαγµένο από κατάλληλο υλικό.

β)

είναι καθαρά σηµειωµένο και υποδεικνύεται το περιεχόµενο του.

γ)

ασφαλίζεται, όταν δεν χρησιµοποιείται.

δ)

δεν περιέχει τίποτα άλλο εκτός από εργαλεία και φυσίγγια.

7.4.10. Ένα εργαλείο που λειτουργεί µε φυσίγγιο δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται, να µεταφέρεται ή να αφήνεται οπλισµένο, όταν
δεν χρησιµοποιείται.
7.4.11. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες
για τη συντήρηση και τη χρήση τους και να χρησιµοποιούνται από άτοµα εκπαιδευµένα στην ασφαλή χρήση τους.
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7.5. Ηλεκτρικά εργαλεία
7.5.1. Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει γενικά να δουλεύουν σε χαµηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο το δυνατόν ο κίνδυνος
θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
7.5.2. Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να γειώνονται, εκτός
και αν είναι "εντελώς µονωµένα" ή "διπλά µονωµένα" και δεν χρειάζονται γείωση. Η γείωση πρέπει να είναι ενσωµατωµένη σε µεταλλικά
περιβλήµατα και σαν ασφάλεια έναντι κατεστραµµένων καλωδίων, όπου οι αγωγοί εισέρχονται στο εργαλείο.
7.5.3. Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επιθεωρούνται
και να συντηρούνται τακτικά από αρµόδιο ηλεκτρολόγο και να τηρούνται αναλυτικά αρχεία.

7.6. Ξυλουργικές µηχανές
7.6.1. Ροκανίδια, πριονίδια κ.λ.π., δεν πρέπει να αποµακρύνονται µε τα χέρια από ξυλουργικά µηχανήµατα ή πλησίον αυτών, όταν
λειτουργούν.
7.6.2. Όπου υπάρχουν συστήµατα εξαγωγής ρινισµάτων και
πριονιδίων, πρέπει αυτά να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
7.6.3. Όπου είναι εφικτό, πρέπει να χρησιµοποιούνται συσκευές µηχανικής τροφοδοσίας.
7.6.4. Όλες οι µηχανές κοπής και οι πριονολεπίδες πρέπει να καλύπτονται, όσο είναι δυνατόν.
7.6.5. Τα κυκλικά πριόνια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε δυνατά, στερεά και εύκολα ρυθµιζόµενα άγκιστρα — προφυλακτήρες για
τις
λεπίδες του πριονιού και µε σχιστικά µαχαίρια, κατάλληλου σχεδιασµού, προσαρµοσµένα στην πριονολεπίδα που
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πλάτος του ανοίγµατος του τραπεζιού για την πριονολεπίδα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν µικρότερο.
7.6.6. Τα φορητά κυκλικά πριόνια πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε, όταν η λεπίδα λειτουργεί, να καλύπτεται αυτόµατα.
7.6.7. Στις πριονοκορδέλες πρέπει να καλύπτεται όλη η λεπίδα,
εκτός του τµήµατος που χρησιµοποιείται. Οι τροχοί της κορδέλας πρέπει
να καλύπτονται µε ισχυρούς προφυλακτήρες.
7.6.8. Οι πριονοκορδέλες πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατο ρυθµιστή τάσης.
7.6.9. Οι ξυλουργικές πλάνες πρέπει να έχουν προφυλακτήρες —
γέφυρα, που να καλύπτουν όλο το µήκος και το πλάτος του συστήµατος
κοπής και να ρυθµίζονται εύκολα σε οριζόντια και κάθετη διεύθυνση.
7.6.10. Οι µηχανές πύκνωσης πρέπει να εφοδιάζονται µε κυλίνδρους τροφοδότησης ή µηχανισµό αποφυγής αναπήδησης κατά το
δυνατόν ελεύθερα.
7.6.11. Οι µηχανές λείανσης πρέπει να είναι τοποθετηµένες κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται τυχαίος τραυµατισµός από χειρισµό
µεγάλων ή µακριών σανίδων.

7.7. Μηχανές
7.7.1. Οι µηχανές πρέπει:
α) να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να είναι
δυνατόν να ξεκινούν µε ασφάλεια καινά µην υπερβαίνουν τη µέγιστη ταχύτητα ασφάλειας.
β) να έχουν τηλεχειρισµό για περιορισµό της ταχύτητας, όταν απαιτείται.
γ) να έχουν συσκευές για τη διακοπή της λειτουργίας τους, όταν υπάρχει κίνδυνος.
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7.7.2. Μηχανές εσωτερικής καύσεως δε θα πρέπει να λειτουργούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε περιορισµένους χώρους, εκτός και αν υπάρχει επαρκής εξαερισµός.
7.7.3. Όταν οι µηχανές εσωτερικής καύσεως τροφοδοτούνται µε
καύσιµα πρέπει:
α)

να αποµονώνεται η ανάφλεξη της µηχανής.

β)

να αποφεύγεται η υπερχείλιση του καυσίµου.

γ)

να µην καπνίζει κανείς ή να µην υπάρχει ανοιχτή φλόγα στην περιοχή

δ)

να υπάρχει διαθέσιµος πυροσβεστήρας.

7.7.4. Βοηθητικές δεξαµενές καυσίµου πρέπει να είναι τοποθετηµένες έξω από τον χώρο της µηχανής.

7.8. Σιλό
7.8.1. Τα σιλό πρέπει:
α)

να ανεγείρονται σε επαρκή θεµέλια.

β) να αντέχουν τις τάσεις, στις οποίες υπόκεινται, χωρίς παραµόρφωση των τοίχων, πατωµάτων και άλλων τµηµάτων που φέρουν φορτίο.
7.8.2. Όλα τα µέρη του σιλό, όπου πρέπει να µεταβεί εργαζόµενος, πρέπει να εφοδιάζονται µε ασφαλή µέσα πρόσβασης, όπως σκαλοπάτια, σταθερές σκάλες ή ανυψωτήρες.
7.8.3. Πρέπει να παρέχονται διευκολύνσεις για την εκτίµηση της
ποσότητας του υλικού µέσα στο σιλό χωρίς είσοδο σε αυτό.
7.8.4. Στο σιλό πρέπει να υπάρχουν πινακίδες σε εµφανή σηµεία,
που να:
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α)

παρέχουν λεπτοµέρειες για τις προϋποθέσεις εισόδου.

β)

να εφιστούν τη προσοχή για τον κίνδυνο βύθισης σε λεπτόκοκκα
υλικά.

7.8.5. Εάν το υλικό στο σιλό είναι πιθανόν να προκαλέσει απόφραξη, πρέπει κατά προτίµηση να υπάρχουν αναµικτήρες, πεπιεσµένος αέρας ή άλλες µηχανικές συσκευές. Πρέπει επίσης να υπάρχει διαθέσιµος εξοπλισµός, όπως κοντάρια, µακριά εργαλεία, εµβολείς ή αλυσίδες εξοµαλύνσεως, για να χρησιµοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις.
7.8.6. Σιλό, για υλικά µε κίνδυνο αυτοανάφλεξης πρέπει να εφοδιάζονται µε εξοπλισµό πυρόσβεσης.
7.8.7. Σε σιλό, στα οποία είναι δυνατόν να σχηµατισθούν εκρηκτικά µίγµατα από αέρια ή σκόνες, πρέπει:
α)

όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων των
λαµπτήρων χειρός, να είναι άκαυστος.

β)

να χρησιµοποιούνται µόνο εργαλεία µη σπινθηριστικά.

γ)

να προβλέπονται δίοδοι εκτόνωσης στους τοίχους.

7.8.8. Οι είσοδοι των σιλό πρέπει να παραµένουν κλειστές και
κλειδωµένες.
7.8.9. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εισέρχονται σε σιλό, εκτός εάν:
α)

το άνοιγµα της παροχής είναι κλειστό και ασφαλισµένο και το
γέµισµα έχει σταµατήσει.

β)

είναι εξουσιοδοτηµένοι γι' αυτό.

γ)

φορούν προστατευτικό εξοπλισµό µε σχοινί διασώσεως, προσαρµοσµένο σε σταθερό σηµείο.

δ)

ένα άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο παρέχει σταθερή επιτήρηση και είναι σε επιφυλακή µε κατάλληλο εξοπλισµό διάσωσης.
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7.9. Εξοπλισµός εργασιών σκυροδέµατος
7.9.1. Οι ανάµεικτες σκυροδέµατος πρέπει να προστατεύονται µε
πλευρικά κιγκλιδώµατα, ώστε να εµποδίζονται οι εργαζόµενοι να περνούν κάτω από τον κάδο, όταν αυτός είναι ανυψωµένος.
7.9.2. Χοάνες, µέσα στις οποίες µπορεί να πέσει εργαζόµενος,
και περιστρεφόµενα πτερύγια λεκανών ή ανάµεικτες τύπου µέτρησης
αναλογιών, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς µε κιγκλίδωµα.
7.9.3. Οι κάδοι των ανάµεικτων σκυροδέµατος, εκτός από το κανονικό φρένο, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε συσκευή ή συσκευές µε
τις οποίες να µπλοκάρονται µε ασφάλεια, όταν ανυψώνονται.
7.9.4. Όταν το τύµπανο του ανάµεικτου καθαρίζεται, πρέπει να
λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις για την προστασία όσων εργάζονται στο εσωτερικό του, ασφαλίζοντας τους ανοιχτούς διακόπτες, αφαιρώντας τις ασφάλειες ή αλλιώς διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού.
7.9.5. Κάδοι σκυροδέµατος, για χρήση µε γερανούς και εναέριες
καλωδιώσεις πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, απαλλαγµένοι από προ
εξοχές, από τις οποίες είναι δυνατόν να πέσει σκυρόδεµα.
7.9.6. Φορτωµένοι κάδοι σκυροδέµατος πρέπει να οδηγούνται
στον προορισµό τους µε κατάλληλα µέσα.
7.9.7. Οι κάδοι σκυροδέµατος, που τοποθετούνται µε γερανό ή εναέριες καλωδιώσεις, πρέπει να αναρτώνται µε άγκιστρα ασφαλείας.
7.9.8. Όταν το σκυρόδεµα χύνεται από τους κάδους, οι εργαζόµενοι πρέπει να παραµένουν έξω από τη περιοχή βίαιης εκτίναξης
λόγω κολληµένου σκυροδέµατος στον κάδο.
7.9.9. Πύργοι κάδων σκυροδέµατος και ιστοί µε ρείθρο έγχυσης ή
ιµάντες µεταφοράς πρέπει:
α) να ανεγείρονται από αρµόδια πρόσωπα.
β)
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7.9.10. Το βαρούλκο ανύψωσης του κάδου πρέπει να είναι έτσι
τοποθετηµένο, ώστε ο χειριστής να µπορεί να βλέπει το γέµισµα, την ανύψωση, το άδειασµα και την κάθοδο του κάδου. Όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, ένας άλλος εργαζόµενος κατευθύνει το χειριστή.
7.9.11. Εάν ο χειριστής του βαρούλκου δεν µπορεί να βλέπει τον
κάδο, τότε πρέπει να εφοδιάζεται, όπου είναι εφικτό, µε κατάλληλο µέσο για τον προσδιορισµό της θέσης του.
7.9.12. Οι οδηγοί των κάδων πρέπει να είναι σωστά ευθυγραµµισµένοι και συντηρηµένοι, ώστε να αποφεύγεται το µπλοκάρισµα του
κάδου στον πύργο.
7.9.13. Η σκαλωσιά που φέρει αγωγό αναρρόφησης σκυροδέµατος πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτική, ώστε να στηρίζει τον αγωγό,
όταν είναι γεµάτος µαζί µε όλους τους εργαζόµενους, που µπορεί να
βρίσκονται ταυτόχρονα στη σκαλωσιά, µε συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 4.
7.9.14. Οι σωλήνες που µεταφέρουν σκυρόδεµα µε πίεση πρέπει:
α)

να αγκυρώνονται µε ασφάλεια στα άκρα και τις καµπύλες.

β)

να είναι εφοδιασµένοι κοντά στην κορυφή, µε βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα.
να δένονται µε ασφάλεια στο στόµιο της αντλίας, µε δακτύλιο
στερεωµένο µε κοχλία ή άλλο ισοδύναµο µέσο.

γ)

7.10. Εγκαταστάσεις πίεσης
7.10.1. Οι εγκαταστάσεις πίεσης και ο εξοπλισµός τους πρέπει
να ελέγχονται, να δοκιµάζονται και να εκδίδεται πιστοποιητικό καταλληλότητας από αρµόδιο πρόσωπο, στις περιπτώσεις και στα χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
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7.10.2. Εθνικοί νόµοι και κανονισµοί πρέπει να θεσπίζονται και
να επιβάλλονται σχετικά µε τα υλικά, τη µελέτη, την κατασκευή, την εγκατάσταση, την επιθεώρηση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία λεβήτων ατµού και άλλων εγκαταστάσεων πίεσης.
7.10.3. Μόνο άτοµα δοκιµασµένα και εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές µπορούν να χειρίζονται τους λέβητες ατµού.
7.10.4. Οι αεροσυµπιεστές πρέπει να εφοδιάζονται µε:
α)

αυτόµατες συσκευές για την αποφυγή υπέρβασης της µέγιστης
ασφαλούς πίεσης λειτουργίας.

β)

βαλβίδα γρήγορης απελευθέρωσης.

γ)

κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή µόλυνσης, όπου τα άτοµα εργάζονται σε περιορισµένους χώρους.

7.10.5. Οι αεροσυµπιεστές, όπου είναι δυνατόν να σχηµατιστούν
εκρηκτικά µίγµατα αερίων, πρέπει να προστατεύονται από τους σπινθήρες.
7.10.6. Όπου οι κύλινδροι των αεροσυµπιεστών είναι εφοδιασµένοι µε ψυκτικούς υδροθαλάµους, πρέπει να είναι δυνατή η παρατήρηση της ροής του νερού.
7.10.7. Οι ψύκτες µεταξύ βαθµίδων και οι µεταψύκτες πρέπει να
είναι σε θέση να αντέχουν µε ασφάλεια τη µέγιστη πίεση στους αγωγούς παροχής αέρα.
7.10.8. Όπου είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κινδύνου, οι
αγωγοί παροχής αέρα των αεροσυµπιεστών πρέπει να εφοδιάζονται
µε:
α)

πώµα ασφαλείας.

β)

µονωτικά καλύµµατα για να προστατεύονται οι εργαζόµενοι
από εγκαύµατα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
7.10.9. Όπου είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κινδύνου,
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πρέπει να υπάρχει ένας διαχωριστής ελαίων µεταξύ δέκτη αέρα και αεροσυµπιεστή.
7.10.10. Όπου είναι εγκατεστηµένες βαλβίδες διακοπής σε αγωγούς παροχής αέρα:
α) πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για επιθεώρηση και καθαρισµό.
β) µία ή περισσότερες ασφαλιστικές βαλβίδες πρέπει να είναι εγκατεστηµένες ανάµεσα στον αεροσυµπιεστή και τη βαλβίδα
διακοπής.
7.10.11. Όλα τα τµήµατα σε λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων
των ρυθµιστών ταχύτητας, των βαλβίδων ασφαλείας και των διαχωριστών ελαίων, πρέπει να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα.
7.10.12. Τα αεροφυλάκια πρέπει να εφοδιάζονται µε:
α)

µια βαλβίδα ασφαλείας

β)

ένα µανόµετρο πίεσης.

γ)

έναν κρουνό αποστράγγισης.
7.10.13. Τα αεροφυλάκια πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα ανοίγµατα για επιθεώρηση και καθαρισµό.
7.10.14. Τα αεροφυλάκια πρέπει να ελέγχονται καινά δοκιµάζονται σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα από αρµόδιο πρόσωπο.
7.10.15. Η ασφαλής πίεση λειτουργίας πρέπει να σηµειώνεται
µε ευδιάκριτο χρώµα πάνω στο µανόµετρο πίεσης.
7.10.16. Όταν χρειάζεται για την αποφυγή κινδύνου, µια βαλβίδα
εκτόνωσης της πίεσης ή µια βαλβίδα διακοπής ή και τα δύο µαζί, πρέπει να παρεµβάλλονται στη σωλήνωση, ανάµεσα στο αεροφυλάκιο και
τον αεροσυµπιεστή.
7.10.17. Ανάµεσα στο αεροφυλάκιο και κάθε συσκευή κατανάλωσης πρέπει να υπάρχει βαλβίδα διακοπής.
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7.10.18. Κύλινδροι για πεπιεσµένα, διαλυµένα ή υγροποιηµένα
αέρια πρέπει να κατασκευάζονται σωστά από ανθεκτικό υλικό, να είναι εξοπλισµένοι µε κατάλληλες συσκευές ασφαλείας σύµφωνα µε εθνικούς νόµους και κανονισµούς, να επιθεωρούνται και να δοκιµάζονται από αρµόδιο πρόσωπο, όπως ορίζεται, και να αποθηκεύονται, µεταφέρονται, διακινούνται και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα καθορισµένα µέτρα ασφαλείας.

7.11. Μεταφορείς
7.11.1. Οι µεταφορείς πρέπει να είναι κατασκευασµένοι και
εγκαταστηµένοι µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται τα επικίνδυνα
σηµεία µεταξύ κινούµενων και σταθερών τµηµάτων ή αντικειµένων.
7.11.2 Όταν µεταφορείς, που δεν είναι εντελώς περιφραγµένοι,
διασχίζουν ή περνούν πάνω από µέρη, όπου απασχολούνται εργαζόµενοι, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διαφράγµατα ή ελάσµατα για
να συγκρατείται οποιοδήποτε υλικό πέφτει. Τα σηµεία µεταφοράς
πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε επαρκή περίφραξη. Πρέπει επίσης να
στερεώνονται, σε κατάλληλες θέσεις µε εύκολη πρόσβαση για τους εργαζόµενους, συσκευές διακοπής της λειτουργίας για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
7.11.3. Μηχανοκίνητοι µεταφορείς πρέπει να υπάρχουν σε
σταθµούς φόρτωσης και εκφόρτωσης, σε περιοχές δραστηριοτήτων
και σε άλλα κατάλληλα µέρη, µε συσκευές για τη διακοπή της λειτουργίας του µεταφορέα, εάν είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνου.
7.11.4. Όταν 2 ή περισσότεροι µεταφορείς λειτουργούν µαζί, οι
συσκευές ελέγχου πρέπει να είναι τοποθετηµένες έτσι, ώστε κανείς µεταφορέας να µην µπορεί να λειτουργήσει πάνω σε σταµατηµένο µεταφορέα.
7.11.5. Οι κοχλιωτοί µεταφορείς πρέπει πάντα να περιφράσσο66
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νται. Το κάλυµµα δεν θα πρέπει να αφαιρείται παρά µόνον, όταν ο µεταφορέας σταµατήσει.
7.11.6. Όταν ο µεταφορέας εκφορτώνει σε αποθήκη άνθρακα ή
χοάνη, ο τροφοδοτικός µεταφορέας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε
διακόπτη υπερφόρτωσης.

7.12. Εγκαταστάσεις θραυστήρα
7.12.1. Οι εγκαταστάσεις θραυστήρα πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε ασφαλή απόσταση από τον, χώρο εργασιών κατασκευής, για
να αποφεύγονται τραυµατισµοί εργαζοµένων ή βλάβη στους εργαζόµενους προερχόµενη από σκόνη, άµµο, χαλίκι, θόρυβο και δονήσεις.
7.12.2. Οι εγκαταστάσεις θραυστήρα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε έναν γενικό διακόπτη αποµόνωσης ισχύος δίπλα στην µονάδα
του θραυστήρα και ορατό από αυτήν ώστε να εµποδίζεται τυχαία
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της
επιδιόρθωσης ή συντήρησης.
7.12.3. Ηλεκτρικοί κινητήρες, διακόπτες, συνδέσεις και όργανα
πρέπει να είναι αδιαπέραστα από σκόνη και υγρασία.
7.12.4. Εξοπλισµός, εγκαταστάσεις και µηχανήµατα πρέπει να
καθαρίζονται καθηµερινά από σκόνη και άµµο.
7.12.5. Οι δρόµοι πρόσβασης στη χοάνη θραυστήρα και στα διαφράγµατα πρέπει να καθαρίζονται µε ψεκασµό νερού ή άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους.
7.12.6. Τα καλώδια παροχής ισχύος πρέπει να τοποθετούνται είτε κάτω από το έδαφος ή σε ασφαλές ύψος και να σηµειώνονται µε
δείκτες ανοιχτού χρώµατος, ώστε να αποφεύγονται ζηµιές προερχόµενες από περιορισµένη ορατότητα.
7.12.7.Ο εξοπλισµός µετακίνησης γαιών πρέπει να
καθαρίζεται
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και να συντηρείται µετά από κάθε βάρδια εργασίας.

7.13. Γεννήτριες ρεύµατος
7.13.1. Οι γεννήτριες ρεύµατος πρέπει να συµφωνούν µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, όσον αφορά την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
7.13.2. Οι γεννήτριες ρεύµατος πρέπει να είναι βαθµονοµηµένες
για να ανταποκρίνονται στο µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο.
7.13.3. Οι γεννήτριες ρεύµατος πρέπει να τοποθετούνται σε περιφραγµένους χώρους µε σωστό εξαερισµό.
7.13.4. Οι γεννήτριες ρεύµατος πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε
γενικό διακόπτη ισχύος, για να αποφεύγεται τυχαία έναρξη λειτουργίας κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
7.13.5. Οι γεννήτριες ρεύµατος πρέπει να είναι εφοδιασµένες
µε επαρκείς σιγαστήρες και αγωγούς εξαγωγής.
7.13.6. Όταν οι γεννήτριες ρεύµατος είναι τοποθετηµένες κοντά
σε χώρους διαµονής εργαζοµένων, πρέπει να στεγάζονται σε χώρο από
σκυρόδεµα ή σε κατάλληλα µονωµένο χώρο, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, για να ελαχιστοποιείται η ενόχληση
απο το θόρυβο.
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8. Εργασία σε ύψη, συµπεριλαµβανοµένων
των εργασιών σε στέγες
8.1 Γενικές διατάξεις
8.1.1. Όπου είναι απαραίτητη η προστασία από τον κίνδυνο ή όπου το ύψος µιας κατασκευής ή η κλίση της υπερβαίνει τα καθορισµένα
από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς όρια, πρέπει να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα για τυχόν πτώση εργαζοµένων, εργαλείων και άλλων αντικειµένων ή υλικών.
8.1.2. Οι υπερυψωµένες θέσεις εργασίας, όπως οροφές ύψους µεγαλύτερου των 2 µέτρων ή όπως καθορίζεται, πάνω από το πάτωµα ή
το έδαφος, πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις ανοιχτές πλευρές µε
προστατευτικά κιγκλιδώµατα και φράγµατα άκρων σύµφωνα µε τους
σχετικούς εθνικούς νόµους και κανονισµούς. Όπου δεν είναι δυνατή η
παροχή προστατευτικών κιγκλιδωµάτων και φραγµάτων άκρων, πρέπει να παρέχονται και να χρησιµοποιούνται επαρκείς συσκευές ασφαλείας.
8.1.3. Οι υπερυψωµένες θέσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
των οροφών, πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ασφαλή µέσα πρόσβασης και εξόδου, όπως σκαλοπάτια, ράµπες ή σκάλες, σύµφωνα µε τους
εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
8.1.4. Εάν δεν είναι εφικτή η ύπαρξη προστατευτικών κιγκλιδωµάτων , τα άτοµα που απασχολούνται σε υπερυψωµένες θέσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των οροφών, από όπου υπάρχει κίνδυνος
πτώσης από ύψος µεγαλύτερο των 2 µέτρων ή όπως καθορίζεται, πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλα δίκτυα ή ελάσµατα ή πλατφόρµες ή να εξασφαλίζονται µε σχοινιά διασώσεως προσδεµένα µε ασφάλεια.
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8.2. Εργασίες σε στέγες
8.2.1. Όλες οι δραστηριότητες εργασιών σε στέγη πρέπει να προσχεδιάζονται και να επιβλέπονται κατάλληλα.
8.2.2. Οι εργασίες σε στέγες πρέπει να αναλαµβάνονται µόνο
από εργαζοµένους που είναι φυσικά και ψυχολογικά υγιείς και έχουν
την αναγκαία γνώση και πείρα για αυτό το είδος εργασίας.
8.2.3. Οι εργασίες σε στέγες δεν πρέπει να διεξάγονται σε καιρικές συνθήκες που απειλούν την ασφάλεια των εργαζοµένων.
8.2.4. Συρόµενα φράγµατα, διάδροµοι και σκάλες οροφής πρέπει να στερεώνονται µε ασφάλεια σε σταθερή κατασκευή.
8.2.5. Τα υποστηρίγµατα της στέγης πρέπει να ταιριάζουν µε την
κλίση της και να στηρίζονται µε ασφάλεια.
8.2.6. Όπου είναι ανάγκη κάποιος να γονατίσει ή να σκύψει κοντά στην άκρη της στέγης, πρέπει να υπάρχει ένα ενδιάµεσο κιγκλίδωµα, εκτός άν έχουν ληφθεί άλλες προφυλάξεις, όπως η χρήση εξοπλισµού ασφαλείας.
8.2.7. Σε µια µεγάλη στέγη, όπου η εργασία δεν πρόκειται να διεξαχθεί στο άκρο της στέγης ή κοντά σ' αυτό, πρέπει να παρέχεται ένα
απλό φράγµα, αποτελούµενο από σταυροειδείς σωλήνες σκαλωσιάς
που υποστηρίζει ένα σωληνωτό κιγκλίδωµα. Τέτοια φράγµατα πρέπει
να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 2 µέτρων από το άκρο.
8.2.8. Όλα τα καλύµµατα ανοιγµάτων στη στέγη πρέπει να είναι
καλής κατασκευής και να είναι ασφαλισµένα στη θέση τους.
8.2.9. Στέγες µε βαθµό κλίσης µεγαλύτερο του 10 πρέπει να θεωρούνται επικλινείς.
8.2.10. Όταν η εργασία διεξάγεται σε επικλινείς οροφές, πρέπει
να παρέχονται επαρκή και κατάλληλα συρόµενα φράγµατα ή σκάλες
οροφής, γερά ασφαλισµένα στη θέση τους, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
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8.2.11. Κατά την διάρκεια εκτεταµένης εργασίας στη στέγη,
πρέπει να παρέχονται γερά φράγµατα ή κιγκλιδώµατα και φράγµατα
άκρων για να εµποδίζουν την πτώση των εργαζοµένων.
8.2.12. Όπου οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δουλέψουν
πάνω ή κοντά σε στέγες ή άλλα µέρη επικαλυµµένα µε εύθραυστο υλικό και υπάρχει κίνδυνος πτώσης, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλες σκάλες οροφής ή συρόµενα φράγµατα αρκετά ανθεκτικά για
την ασφάλεια τους, όταν αυτοί διασχίζουν τα ανοίγµατα των υποστηριγµάτων για την κάλυψη της στέγης.
8.2.13. Πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον δύο σανίδες, ώστε να
µην είναι απαραίτητο να στέκεται κάποιος σε µια εύθραυστη οροφή
για να µετακινήσει µια σανίδα ή µια σκάλα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
8.2.14. Για την αποφυγή του κινδύνου, πρέπει να τοποθετηθεί
κατάλληλο υλικό, όπως δικτυωτό πλέγµα από ατσαλόσυρµα πριν από
κάθε επίστρωση στέγης από ασβεστοτσιµέντο ή πριν άλλο εύθραυστο
υλικό τοποθετηθεί πάνω του.
8.2.15. Τεγίδες ή άλλα ενδιάµεσα υποστηρίγµατα για εύθραυστα υλικά κατασκευής οροφών πρέπει να είναι αρκετά κοντά το ένα
στο άλλο για την αποφυγή του κινδύνου.
8.2.16. Όπου χρησιµοποιείται για πρόσβαση µια πλευρά ή στηθαίο ρείθρο µιας εύθραυστης στέγης, πρέπει να παρέχεται προστασία
για τον κίνδυνο πτώσης µέσω του εύθραυστου υλικού καλύπτοντας το
σε µια ελάχιστη απόσταση ενός µέτρου πάνω στη στέγη.
8.2.17. Κτίρια µε εύθραυστες στέγες πρέπει να φέρουν προειδοποιητικές πινακίδες τοποθετηµένες στις εισόδους της στέγης.

8.3. Εργασία σε ψηλές καπνοδόχους
8.3.1. Για την ανέγερση και επισκευή ψηλών καπνοδόχων, πρέπει να παρέχεται µια κατάλληλη σκαλωσιά. Ένα κατάλληλο δίχτυ συ71
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γκράτησης πρέπει να διατηρείται σε κατάλληλη απόσταση κάτω από
την σκαλωσιά.
8.3.2. Το δάπεδο της σκαλωσιάς πρέπει να είναι πάντα τουλάχιστον 65 cm κάτω από την κορυφή της καπνοδόχου.
8.3.3. Το αµέσως χαµηλότερο δάπεδο κάτω από το δάπεδο της
σκαλωσιάς, όπου εκτελούνται εργασίες, πρέπει να µένει στη θέση όπου λειτουργεί ως πλατφόρµα ασφαλείας.
8.3.4. Η απόσταση ανάµεσα στο εσωτερικό άκρο της σκαλωσιάς
και στον τοίχο της καπνοδόχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 cm, σε
οποιοδήποτε σηµείο.
8.3.5. Οι πλατφόρµες ασφαλείας πρέπει να ανεγείρονται πάνω από:
α)
β)

την είσοδο στην καπνοδόχο.
τους δρόµους διέλευσης και τους χώρους εργασίας, όπου οι εργαζόµενοι µπορεί να κινδυνεύουν από αντικείµενα που πέφτουν.

8.3.6. Για την άνοδο σε ψηλές καπνοδόχους, πρόσβαση παρέχεται µε:
α)

σκαλοπάτια ή κινητές σκάλες.

β)

µια στήλη σιδερένιων σκαλοπατιών εντοιχισµένων µε ασφάλεια
στον τοίχο της καπνοδόχου

γ)

αλλά κατάλληλα µέσα.

8.3.7. Όταν εργαζόµενοι χρησιµοποιούν τα εξωτερικά σκαλοπάτια για να ανέβουν στην καπνοδόχο, πρέπει να υπάρχει στην κορυφή ένα σχοινί οπλισµένο µε χάλυβα και στερεωµένο µε ασφάλεια, µε θηλειά
στο ελεύθερο άκρο και κρεµασµένο τουλάχιστον 3 µέτρα για να βοηθά
την άνοδο των εργαζοµένων.
8.3.8. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εργασιών σε ανεξάρτητες
καπνοδόχους, η περιοχή γύρω από την καπνοδόχο πρέπει να περιφράσσεται σε ασφαλή απόσταση.
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8.3.9. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στην κατασκευή, µετατροπή, συντήρηση ή επιδιόρθωση ψηλών καπνοδόχων, δεν πρέπει
να:
α) εργάζονται στο εξωτερικό τµήµα χωρίς εξοπλισµό ασφαλείας,
προσδεµένοι µε σχοινί διάσωσης σε ένα σκαλοπάτι, δακτύλιο ή
άλλη ασφαλή αγκύρωση.
β) βάζουν εργαλεία ανάµεσα στον εξοπλισµό ασφαλείας και στο
σώµα τους ή στις τσέπες που δεν προορίζονται γι' αυτό το
σκοπό.
γ) µετακινούν βαριά υλικά ή εξοπλισµό πάνω — κάτω µε τα χέρια
και από ή προς το χώρο εργασίας στην καπνοδόχο.
δ) δένουν τροχαλίες ή σκαλωσιές σε ενισχυµένους δακτυλίους, χωρίς
πρώτα να επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά τους.
ε) εργάζονται µόνοι.
στ) ανεβαίνουν σε καπνοδόχο που δεν είναι εφοδιασµένη µε επαρκώς αγκυρωµένες κινητές σκάλες ή σκαλοπάτια.
ζ) εργάζονται σε καπνοδόχους υπό λειτουργία, εκτός εάν έχουν
ληφθεί οι αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή του κινδύνου
από καπνό και αέρια.
8.3.10. Εργασίες σε ανεξάρτητες καπνοδόχους δεν πρέπει να διεξάγονται σε δυνατούς ανέµους, παγωνιά, οµίχλη ή κατά τη διάρκεια
καταιγίδας µε κεραυνούς.
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9. Εκσκαφές, φρέατα, χωµατουργικά,
υπόγειες εργασίες και σήραγγες
9.1. Γενικές διατάξεις
9.1.1. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής, φρέατος, χωµατουργικών, υπόγειες εργασίες ή σήραγγες όπως:
α) κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος, για την αποφυγή του
κινδύνου της πτώσης των εργαζοµένων ή µετακίνησης εδάφους,
βράχων ή άλλου υλικού.
β) αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από την πτώση ατόµων, υλικών ή αντικειµένων ή την εισροή νερού στην εκσκαφή, το φρέαρ, τα χωµατουργικά, τις υπόγειες εργασίες ή τη σήραγγα.
γ) εξασφάλιση επαρκούς εξαερισµού σε κάθε χώρο εργασίας, ώστε
να διατηρείται κατάλληλη ατµόσφαιρα για την αναπνοή και να
περιορίζονται οι αναθυµιάσεις, τα αέρια, οι ατµοί, η σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες σε επίπεδα µη επικίνδυνα ή βλαβερά για την υγεία και να µην ξεπερνούν τα όρια που καθορίζονται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
δ) εξασφάλιση της διάσωσης των εργαζοµένων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εισροής νερού ή υλικών.
ε) αποφυγή κινδύνων για τους εργαζόµενους που απορρέουν από
πιθανούς υπόγειους κινδύνους, όπως κυκλοφορία υγρών ή παρουσία κοιλοτήτων αερίου αναλαµβάνοντας τον έγκαιρο προσδιορισµό τους µε κατάλληλες έρευνες.
9.1.2. Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τµήµα εκσκαφής,
φρέατος, χωµατουργικών, υπογείων εργασιών ή σήραγγας, δεν πρέπει
να ανεγείρεται, να µετατρέπεται ή να αποσυναρµολογείται, παρά µόνον κάτω από την επίβλεψη αρµοδίου προσώπου.
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9.1.3. Κάθε τµήµα εκσκαφής, φρέατος, χωµατουργικών, υπόγειας εργασίας ή σήραγγας, όπου απασχολούνται άνθρωποι, πρέπει να επιθεωρείται από κατάλληλο άτοµο, στα χρονικά διαστήµατα και τις
περιπτώσεις που καθορίζονται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς και τα αποτελέσµατα πρέπει να καταγράφονται.
9.1.4. Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν, αν δεν έχει πραγµατοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου της εργασίας από αρµόδιο άτοµο, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς και αν
δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το τµήµα της εκσκαφής, του
φρέατος, των χωµατουργικών, των υπογείων εργασιών και της σήρραγγας.

9.2. Εκσκαφές
9.2.1. Πριν αρχίσει η εκσκαφή στο εργοτάξιο πρέπει:
α) όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιασθεί και να έχει αποφασισθεί η µέθοδος της εκσκαφής και το είδος της απαιτούµενης εργασίας υποστήριξης.
β) να έχει επαληθευτεί η σταθερότητα του εδάφους από αρµόδιο
πρόσωπο.
γ) να έχει ελεγχθεί από αρµόδιο πρόσωπο ότι τα εφαπτόµενα κτίρια, οι κατασκευές ή οι δρόµοι δεν θα επηρεαστούν από την εκσκαφή.
δ) ο εργοδότης να επαληθεύσει τη θέση όλων των εγκαταστάσεων
κοινής ωφελείας, όπως υπόγειοι αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί
αερίου, νερού και ηλεκτρικοί αγωγοί, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας.
ε) εφόσον είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να διακοπεί
ή να αποσυνδεθεί η παροχή αερίου, νερού, ηλεκτρισµού.
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στ) αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να αποσυνδεθούν, να περιφραχθούν, να αποµονωθούν και να σηµειωθούν κατάλληλα ή να προστατευτούν µε άλλο τρόπο.
ζ) να καθοριστεί η θέση των γεφυρών, προσωρινών δρόµων και
των σωρών που έχουν εκσκαφεί.
η) αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου, το έδαφος να καθαρίζεται από δέντρα, ογκόλιθους και άλλα εµπόδια.
θ) ο εργοδότης να διαπιστώσει ότι η γη που θα εκσκαφεί δεν είναι
µολυσµένη από βλαβερά χηµικά ή αέρια ή κάποια άλλη επικίνδυνη χηµική ουσία, όπως ο αµίαντος.
9.2.2. Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από
αρµόδιο πρόσωπο και πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες στους χειριστές που εκτελούν την εργασία.
9.2.3. Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά :
α) καθηµερινά, πριν από κάθε βάρδια και µετά από διακοπή εργασίας για διάστηµα µεγαλύτερο της µιας µέρας.
β) µετά από κάθε ανατίναξη.
γ)

µετά από απροσδόκητη κατακρήµνιση εδάφους.

δ)

µετά από σηµαντική βλάβη των υποστηριγµάτων.

ε)

µετά από δυνατή βροχόπτωση, παγετό ή χιόνι.

στ) όταν απαντώνται σχηµατισµοί βράχων.
9.2.4. ∆εν πρέπει να τοποθετούνται ή να µετακινούνται φορτία,
εγκαταστάσεις ή εξοπλισµός κοντά στα άκρα της εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν την κατάρρευση της, θέτοντας έτσι σε
κίνδυνο κάποια άτοµα, εκτός και αν έχουν ληφθεί µέτρα, όπως αντιστήριξη ή πασσάλωση, για να µην υποχωρούν οι πλευρές.
9.2.5. Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να είναι εφοδιασµένες
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µε αγκυρωµένους προσκρουστήρες και φράγµατα για να εµποδίζουν
την είσοδο των οχηµάτων στην εκσκαφή. ∆εν επιτρέπονται βαριά οχήµατα κοντά στην εκσκαφή, εκτός και αν οι εργασίες στήριξης το επιτρέπουν.
9.2.6. Εάν µια εκσκαφή είναι πιθανόν να επηρεάζει την ασφάλεια µιας κατασκευής, στην οποία βρίσκονται εργαζόµενοι, πρέπει να
λαµβάνονται µέτρα για την προστασία της κατασκευής από κατάρρευση.
9.2.7. Οι πλευρές εκσκαφών, όπου οι εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο από κινούµενο έδαφος, πρέπει να ασφαλίζονται µέσω
κλίσης, αντιστήριξης, φορητής περίφραξης ή άλλων αποτελεσµατικών
µέσων.
9.2.8. Όλη η εργασία υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά,
για να εξασφαλίζεται ότι τα υποστηρίγµατα, σφήνες, κ.λ.π. είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική κάµψη ή παραµόρφωση.
9.2.9. Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε µεταβαλλόµενες καιρικές
συνθήκες πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ξηρασία, συρρίκνωση και
σάπισµα.

9.3 Υπόγειες κατασκευές
9.3.1. Γενικές διατάξεις
9.3.1.1. Οι εργασίες υπόγειων κατασκευών πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε σχέδια εγκεκριµένα από την αρµόδια αρχή, όταν απαιτείται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς. Οι εγκαταστάσεις θα καθορίζουν τις µεθόδους εκσκαφής, τις µεθόδους διάσωσης
και εκκένωσης σε περίπτωση φωτιάς, πληµµύρας και πτώσης ή µετατόπισης γης ή βράχων.
9.3.1.2.Όλες οι εργασίες υπόγειων κατασκευών πρέπει να επι77
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βλέπονται από αρµόδιο πρόσωπο και να δίνονται σαφείς οδηγίες
στους τεχνίτες που τις πραγµατοποιούν.
9.3.1.3. Όλοι οι υπόγειοι χώροι εργασίας πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον µια φορά σε κάθε βάρδια.
9.3.1.4. Χώροι όπου απασχολούνται αποµονωµένοι εργαζόµενοι, πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε βάρδια.
9.3.1.5.Πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος των µηχανηµάτων,
του εξοπλισµού, των κατασκευών, των υποστηριγµάτων, των δρόµων,
των µέσων πρόσβασης, των αποθηκών, των ιατρικών εγκαταστάσεων, των χώρων υγιεινής και εργασίας τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα.
9.3.1.6. Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από τις
υπόγειες εργασίες, εάν:
α)

ο εξαερισµός σταµατήσει ή

β)

απειλούνται από άλλο επικείµενο κίνδυνο.

9.3.1.7. Πρέπει να διατηρείται ένα κατάλληλο σύστηµα επικοινωνίας στην περιοχή πλησίον της περιοχής των υπόγειων εργασιών και
της επιφάνειας, µε σταθµούς στους ενδιάµεσους χώρους εργασίας.
9.3.1.8. Σε σήραγγες και άλλες υπόγειες εργασίες όπου είναι δυνατόν να σχηµατισθεί εκρηκτικό µίγµα, όπως αυτό του µεθανίου µε τον
αέρα, οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν για τα ορυχεία αερίων ή τα ανθρακορυχεία.
9.3.1.9. Ο αέρας πρέπει να ελέγχεται, για να εξακριβώνεται η επικινδυνότητα του και κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει µέχρι να είναι κατάλληλος για την αναπνοή.
9.3.1.10. Οι δίοδοι διαφυγής πρέπει να υποδεικνύονται µε σήµατα ορατά σε αµυδρό φως.
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9.3.2. Καταπόντιση φρέατος
9.3.2.1. Κάθε φρέαρ, που δεν καταποντίζεται σε στερεό βράχο,
πρέπει να εγκιβωτίζεται, να επενδύεται ή να γίνεται ασφαλές µε άλλο
τρόπο.
9.3.2.2. Ο ξυλότυπος για την τοιχοποιία επένδυσης φρεάτων
πρέπει να αφαιρείται µόνον σταδιακά, καθώς η τοιχοποιία προχωρεί.
9.3.2.3. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε καταπόντιση
φρεάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε σκάλες, σκαλωσιές ή βάσεις,
από τις οποίες να εργάζονται µε ασφάλεια.
9.3.2.4. Μια προσεχτική επιθεώρηση του φρέατος πρέπει να γίνεται:
α) πριν κατέβει µια βάρδια.
β) µετά από ανατίναξη.
9.3.2.5. Τα φρέατα µε βάθος πάνω από 30 µέτρα, πρέπει να έχουν
επαρκή σκελετό κορυφής, αρκετά δυνατό για να αντέχει µε ασφάλεια
το µέγιστο φορτίο που πρέπει να µεταφέρει, κατασκευασµένος κατά
προτίµηση από χάλυβα ανοικτής εστίας.
9.3.2.6. Εάν οι σκελετοί κορυφής είναι από ξύλο, πρέπει να είναι
έτσι κατεργασµένοι, ώστε να είναι πυρίµαχοι.
9.3.2.7. Οι σκελετοί κορυφής πρέπει να είναι γειωµένοι ή κατάλληλα προστατευµένοι µε άλλο τρόπο από τους κεραυνούς.
9.3.2.8. Όλες οι προσβάσεις σε φρέατα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε πόρτες που να κλείνουν αποτελεσµατικά το άνοιγµα σε ύψος
τουλάχιστον δύο µέτρων.
9.3.2.9. Τα φρέατα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα σήµανσης που προειδοποιεί τον µηχανικό ανύψωσης, όταν ένα µεταφορικό όχηµα περνά το ασφαλές όριο της διαδροµής.
9.3.2.10. Πριν αρχίσουν οι εργασίες διάνοιξης σήραγγας από ένα φρέαρ, πρέπει να εγκατασταθούν δύο ξεχωριστά συστήµατα σηµατοδότησης ή επικοινωνίας διαφορετικού είδους.
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9.3.2.11. Ο κώδικας σήµανσης πρέπει να είναι τοποθετηµένος
στο χώρο του ανυψωτικού µηχανήµατος και σε κάθε πρόσβαση.
9.3.2.12. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµέ
να:
α) µε ένα κατάλληλο φρένο, που θα σταµατά αυτόµατα και θα συγκρατεί το µεταφορικό µέσο, εάν διακοπεί η παροχή ισχύος στο
ανυψωτικό.
β)

µε ένα αξιόπιστο δείκτη βάθους.
9.3.2.13. Όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον µια φορά τη µέρα, από τον µηχανικό ανύψωσης.
9.3.2.14. Φρέατα που υπερβαίνουν τα 30 µέτρα βάθος πρέπει να
έχουν εγκατάσταση για µεταφορά ατόµων.
9.3.2.15. Κλωβοί ή αυτοκίνητα µεταφοράς ατόµων πρέπει να εξοπλίζονται µε µηχανισµό ασφαλείας, που να συγκρατεί αυτόµατα τον
κλωβό ή το αυτοκίνητο, ακόµη και όταν είναι πλήρως φορτωµένο, εάν
σπάσει ή χαλαρώσει το συρµατόσχοινο ανάρτησης.
9.3.2.16. Να υπάρχουν επαρκή µέσα µπλοκαρίσµατος του οχήµατος ή κλωβού σε κάθε θέση αποβίβασης.
9.3.2.17. Οι κάδοι που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ατόµων σε φρέατα πρέπει :
α) να µην έχουν προεξοχές στην εξωτερική επιφάνεια που µπορούν να γατζωθούν σε κάποιο εµπόδιο.

β)
γ)

να µην έχουν λιγότερο από 1 µέτρο βάθος.
να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα µέσα για την αποφυγή τυχαίας ανατροπής και περιστροφής.
δ) να µην ανοίγουν µόνοι τους.
9.3.2.18. Πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες σε εµφανή µέρη
στην εγκατάσταση ανύψωσης που να αναφέρουν:
α) τη µέγιστη ταχύτητα µεταφοράς ατόµων στο φρέαρ.
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β) το µέγιστο αριθµό ατόµων και το µέγιστο βάρος υλικών που µπορούν να µεταφέρονται µε ασφάλεια κάθε φορά.
9.3.2.19. Οι εργασίες ανύψωσης σε φρέατα πρέπει να ρυθµίζονται από κατάλληλα σήµατα.
9.3.3. Εξαερισµός
9.3.3.1. Όλες οι υπόγειες εργασίες πρέπει να τροφοδοτούνται µε
κανονικό ρεύµα αέρος, για να διατηρούνται οι χώροι κατάλληλοι προς
εργασία και ιδιαίτερα:
α)

για να αποφεύγονται υπερβολικές αυξήσεις στη θερµοκρασία.

β)

για να αραιώνονται οι βλαβερές σκόνες, τα αέρια, οι ατµοί και
οι αναθυµιάσεις σε ασφαλείς συγκεντρώσεις.

γ)

για να εµποδίζεται η πτώση της περιεκτικότητας του οξυγόνου
στον αέρα κάτω από 17% ή από ένα επίπεδο καθορισµένο από
τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.

9.3.3.2. Σε όλες τις υπόγειες εργασίες είναι γενικά δυνατόν να
αντιστραφεί η ροή του αέρα.
9.3.3.3. Σε σήραγγα όπου γίνεται ανατίναξη :
α) πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή αέρα στην πρόσοψη
µε µηχανικό εξαερισµό.
β) µετά από κάθε έκρηξη η πρόσοψη πρέπει να καθαρίζεται από επιβλαβή αέρια και σκόνη, όσο είναι εφικτό, µε εξαερισµό. Όπου
είναι αναγκαίο, η σκόνη πρέπει να ελέγχεται µε ψεκαστήρες νερού ή εκτοξευτήρες οµίχλης.
γ) Θα πρέπει να υπάρχει βοηθητικός εξαερισµός, εάν είναι απαραίτητο για την αποµάκρυνση των αναθυµιάσεων.
9.3.3.4. Όπου δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, οι εργαζόµενοι
πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές. Μό81
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νον σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις πρέπει να επιτρέπεται η εργασία
σε χώρους χωρίς επαρκή εξαερισµό.
9.3.4. Προστασία από φωτιά
9.3.4.1. ∆εν θα πρέπει να κτίζεται κατασκευή ικανή να αναφλέγει
ή να αποθηκεύεται κάποιο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση 30 µέτρων από
φρέαρ, είσοδο σήραγγας, µηχανοστάσιο ανυψωτικής µηχανής ή µηχανοστάσιο ανεµιστήρα εξαερισµού.
9.3.4.2. Όσο είναι εφικτό, καύσιµα υλικά ή εύφλεκτα υγρά δεν
πρέπει να είναι αποθηκευµένα κάτω από το έδαφος.
9.3.4.3.Λιπαντικά, γράσα και επενδύσεις καλωδίων υπό το έδαφος πρέπει:
α) να είναι φυλαγµένα σε κλειστά µεταλλικά δοχεία.
β) να είναι αποθηκευµένα σε ασφαλές µέρος µακριά από φρέατα,
ανυψωτήρες, εκρηκτικά και ξυλεία.
9.3.4.4. Γυµνή φλόγα και κάπνισµα δεν επιτρέπονται στις υπόγειες εργασίες, παρά µόνο αν δεν υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης.
9.3.4.5. Οι βενζινοκινητήρες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται υπό το έδαφος, παρά µόνο κάτω από συνθήκες εγκεκριµένες από την
αρµόδια αρχή.
9.3.4.6. Εάν πραγµατοποιείται συγκόλληση ή κοπή µε φλόγα υπογείως :
α) τα ξύλινα υποστηρίγµατα και οι άλλες κατασκευές ή τα υλικά ικανά να αναφλέγουν, πρέπει να προστατεύονται µε ένα πυρίµαχο πλαίσιο.
β) πρέπει να υπάρχουν άµεσα διαθέσιµοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες.
γ) πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση για εκδήλωση πυρκαγιάς
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δ)

οι αναθυµιάσεις των συγκολλήσεων πρέπει να αποµακρύνονται
µε σύστηµα εξαερισµού.

9.3.5. Ηλεκτρισµός
9.3.5.1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε φρέατα και σήραγγες
πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τους σχετικούς εθνικούς νόµους
και κανονισµούς.
9.3.5.2.Ο γενικός διακόπτης που σταµατά την παροχή ηλεκτρισµού σε όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις πρέπει:
α) να είναι εγκατεστηµένος στην επιφάνεια.
β) να έχουν πρόσβαση σε αυτόν µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
γ)
να τον χειρίζεται αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο άτοµο.
9.3.5.3. Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα αλεξικέραυνα στην επιφάνεια, για να προστατεύουν την υπόγεια εγκατάσταση από υψηλή τάση λόγω ατµοσφαιρικού ηλεκτρισµού.
9.3.5.4. Τα κύρια καλώδια παροχής ρεύµατος σε ηλεκτροκινητήρες εγκατεστηµένους στην περιοχή φρεάτων (όπως αυτά για υπόγειους ανεµιστήρες και αντλίες αποστράγγισης) πρέπει να είναι διπλά, εάν
η διακοπή της λειτουργίας αυτών των κινητήρων µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
9.3.5.5. Όλοι οι διακόπτες πρέπει να είναι τύπου κλειστής ασφάλειας.
9.3.5.6. Οι υπόγειοι σταθεροί λαµπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε γερό προστατευτικό κάλυµµα από γυαλί ή άλλο διαφανές
υλικό ή µε προφυλακτήρα.
9.3.5.7. Όπου απαιτείται από τις τοπικές συνθήκες, τα εξαρτήµατα των λαµπτήρων πρέπει να είναι αδιαπέραστα από τη σκόνη, τα α
έρια και το νερό.
83

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

9.3.5.8. Η τάση των φορητών λαµπτήρων που χρησιµοποιούνται
κάτω από το έδαφος πρέπει να µην υπερβαίνει την κατώτερη τάση ασφαλείας.

9.3.6. Υπόγειος φωτισµός
9.3.6.1. Όλα τα µέρη, όπου απασχολούνται ή διέρχονται εργαζόµενοι, πρέπει να φωτίζονται επαρκώς.
9.3.6.2. Εκτός από τον κύριο φωτισµό, πρέπει να υπάρχει και φωτισµός εκτάκτου ανάγκης, που να λειτουργεί µέχρι να φτάσουν οι εργαζόµενοι στην επιφάνεια µε ασφάλεια.

9.4. Γεώτρηση
9.4.1. Όταν η γεώτρηση γίνεται σε πέτρωµα, πρέπει να αφαιρούνται οι ελεύθεροι βράχοι, για να προστατεύονται οι χειριστές από
πτώσεις χωµάτων. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να παρέχεται ένα προστατευτικό στέγαστρο ή προφυλακτήρας πάνω από το κεφάλι.

9.5. Μεταφορά, αποθήκευση, χειρισµός εκρηκτικών
9.5.1. Η µεταφορά, η αποθήκευση και ο χειρισµός των εκρηκτικών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
9.5.2. Τα εκρηκτικά δεν πρέπει να µεταφέρονται σε κλωβό φρέατος ή σε κάδο µαζί µε άλλα υλικά.
9.5.3. Εκρηκτικά και πυροκροτητές δεν πρέπει να µεταφέρονται
µαζί στο φρέαρ, εκτός αν είναι σε ειδικό όχηµα.
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9.6. Ανατίναξη
9.6.1. Οι τρόποι ανατίναξης πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
9.6.2. ∆εν πρέπει να εγκαθίσταται άλλο ηλεκτρικό κύκλωµα στην
πλευρά της σήραγγας, όπου βρίσκεται το κύκλωµα ανατίναξης.
9.6.3. Πριν την έκρηξη, πρέπει να απενεργοποιούνται όλα τα άλλα ηλεκτρικά κυκλώµατα σε επαρκή απόσταση από το σηµείο έκρηξης.
9.6.4. Κατά τη διάρκεια της γόµωσης των οπών έκρηξης, πρέπει
να χρησιµοποιούνται µόνο κατάλληλοι λαµπτήρες µπαταρίας.
9.6.5. Μετά από κάθε έκρηξη, οι πλευρές, η επιφάνεια εργασίας
και η οροφή πρέπει να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται από ελεύθερους βράχους.

9.7. Ρυµούλκηση
9.7.1. Το σύστηµα ρυµούλκησης πρέπει να συµφωνεί µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
9.7.2. Σε σήραγγες µε σιδηροτροχιές, εκτός εάν υπάρχει επαρκής
απόσταση κυλιόµενου υλικού και πλευρών, πρέπει να υπάρχουν εσοχές σε κατάλληλα διαστήµατα, ικανές να χωρούν τουλάχιστον 2 άτοµα
και να έχουν τουλάχιστον 60 εκατοστά βάθος.
9.7.3. Η µηχανική ρυµούλκηση πρέπει να ελέγχεται µε κατάλληλη
σήµανση.
9.7.4. Τραίνα και µονά οχήµατα πρέπει να έχουν φώτα πορείας
και φώτα ουράς.
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9.7.5. Η εντροχιασµός µε ρυµούλκηση πρέπει να γίνεται µόνο κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη αρµοδίου προσώπου.
9.7.6.Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οχήµατα ή
σιδηροδροµικές µηχανές που δεν προορίζονται γι' αυτό το σκοπό.

9.8. Έλεγχος σκόνης
9.8.1. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή µέτρα, για να αποτρέπεται ο σχηµατισµός σκόνης ή αυτός να καταστέλλεται, όσο γίνεται
πιο κοντά στην πηγή, κατά τη διάρκεια εργασιών σε σήρραγγες και ιδιαίτερα η σκόνη πυριτίου που αποτελείται από σωµατίδια µικρότερα
των 5 microns.
9.8.2. Εάν η γεώτρηση γίνεται σε ξηρή επιφάνεια, η σκόνη που
παράγεται πρέπει να αναρροφάται και να συλλέγεται.
9.8.3. Εάν η γεώτρηση γίνεται σε υγρή επιφάνεια το τρυπάνι πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένο, ώστε να µην λειτουργεί, αν δεν ξεκινήσει η παροχή νερού.
9.8.4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανατίναξης, πριν κάθε
εκπυρσοκρότηση, το πάτωµα, η οροφή και οι πλευρές στα κοντινά σηµεία, εάν είναι δυνατό, πρέπει να υγραίνονται εντελώς.
9.8.5. Οι ελεύθεροι ογκόλιθοι πρέπει να υγραίνονται επαρκώς
κατά τη διάρκεια φόρτωσης, µεταφοράς ή ξεφορτώµατος κάτω από
το έδαφος.
9.8.6. Υλικά που έχουν εκσκαφεί δεν πρέπει να εκτίθενται σε
ρεύµατα αέρα µεγάλης ταχύτητας κατά τη διάρκεια µεταφοράς.
9.8.7. Εάν κάποια µηχανή λιθοκοπίας χρησιµοποιείται υπόγεια,
πρέπει να λαµβάνονται επαρκή µέτρα, ώστε η σκόνη που δηµιουργείται να µην διεισδύει σε χώρους εργασίας.
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9.9. Υπόγεια δίκτυα αγωγών
9.1. Επαρκής εξαερισµός πρέπει να παρέχεται για εργαζόµενους σε σωληνώσεις.
9.9.2. Όταν τοποθετούνται σωλήνες σε υδροφόρο έδαφος, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε έναν υδατοφράκτη στην ακραία διατοµή
τους.
9.9.3. Όταν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουµε όγκους ύδατος ή εκρηκτικών αερίων, πρέπει να γίνονται δοκιµαστικές γεωτρήσεις
πριν την έναρξη των εργασιών.
9.9.4. Πρέπει να παρέχονται αξιόπιστα µέσα επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων µέσα στους αγωγούς και των ατόµων έξω από
αυτούς.
9.9.5. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε εγκαταστάσεις σωληνώσεων πρέπει να είναι δυνατόν να φθάνουν γρήγορα σε ασφαλές
µέρος σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
9.9.6. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ρυθµίσεις για τη διάσωση
εργαζοµένων, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο και δεν µπορούν να
φθάσουν σε ασφαλές µέρος.
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10. Στεγανά ασφαλείας και κιβωτοειδή
στοιχεία και εργασίες σε πεπιεσµένο
αέρα
10.1. Γενικές διατάξεις.
10.1.1. Κάθε στεγανό ασφαλείας και κιβωτοειδές στοιχείο πρέπει
να είναι:
α) από κατάλληλο και γερό υλικό, επαρκούς αντοχής και καλής κατασκευής
β) εφοδιασµένο µε επαρκή µέσα, ώστε οι εργαζόµενοι να διαφύγουν τον κίνδυνο σε περιπτώσεις εισροής νερού ή υλικού.
γ) εφοδιασµένο µε ασφαλή µέσα πρόσβασης σε κάθε σηµείο, όπου
απασχολούνται εργαζόµενοι.
10.1.2. Η κατασκευή, τοποθέτηση, µετατροπή ή αποσυναρµολόγηση στεγανών ασφαλείας ή κιβωτοειδών στοιχείων πρέπει να γίνεται
µόνο κάτω από την άµεση επίβλεψη αρµοδίου προσώπου.
10.1.3. Κάθε στεγανό ασφαλείας ή κιβωτοειδές στοιχείο πρέπει
να επιθεωρείται από αρµόδιο πρόσωπο, στα χρονικά διαστήµατα που
καθορίζονται από τους εθνικούς νόµους και τους κανονισµούς.
10.1.4. Επιτρέπεται σε ένα άτοµο να εργάζεται σε στεγανό ασφαλείας ή σε κιβωτοειδές στοιχείο µόνον, εάν έχει επιθεωρηθεί και έχει κριθεί ασφαλές από αρµόδιο πρόσωπο, εντός κάποιου χρονικού
διαστήµατος , όπως αυτό καθορίζεται από τους εθνικούς νόµους και
τους κανονισµούς και τα αποτελέσµατα αυτά καταγράφονται σε ένα
καθορισµένο έντυπο ή κατάλογο.
10.1.5. Η εργασία σε πεπιεσµένο αέρα πρέπει να εκτελείται µόνο
σύµφωνα µε τα καθορισµένα µέτρα από τους εθνικούς νόµους και τους
κανονισµούς.
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10.1.6. Η εργασία σε πεπιεσµένο αέρα πρέπει να εκτελείται µόνον από εργαζόµενους, οι οποίοι είναι 18 ετών και άνω και οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ιατρικά και έχουν κριθεί υγιείς για τέτοια απασχόληση.
10.1.7. Η εργασία σε πεπιεσµένο αέρα πρέπει να εκτελείται µόνον
όταν ένα αρµόδιο πρόσωπο είναι παρόν για να επιβλέπει τη διεξαγωγή των εργασιών.
10.1.8. Εθνικοί νόµοι και κανονισµοί πρέπει να καθορίζουν τις
συνθήκες, στις οποίες πρέπει να εκτελούνται οι εργασίες, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που πρέπει να χρησιµοποιηθεί και παρέχεται για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων και τη διάρκεια εργασίας σε αέρα υπό πίεση.
10.1.9. Κανένας δεν πρέπει να απασχολείται σε πεπιεσµένο αέρα,
εκτός εάν αυτός επιβλέπεται από ένα έµπειρο άτοµο, έχει λάβει σωστές
οδηγίες και εφοδιάσθηκε µε ένα έντυπο, που περιέχει συµβουλές για
τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται σε τέτοιου είδους εργασίες.
10.1.10. Κανένα άτοµο δεν πρέπει να υπόκειται σε πίεση που υπερβαίνει τα 2,5 bar, εκτός από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
10.1.11. Ένα αρχείο πρέπει να τηρείται για κάθε βάρδια, που να
δείχνει το χρόνο που καταναλώνει κάθε εργαζόµενος στο θάλαµο εργασίας και το χρόνο που χρειάζεται για την αποσυµπίεση.
10.1.12. Εάν η πίεση του αέρα υπερβαίνει το 1 bar, η ιατρική εξέταση του εργαζοµένου πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα στις 4 εβδοµάδες πριν την έναρξη της απασχόλησης.
10.1.13.Οι εργαζόµενοι που δουλεύουν συνέχεια σε πεπιεσµένο
αέρα µε πίεση µικρότερη από 1 bar, πρέπει να περνούν από ιατρικό έλεγχο κάθε 2 µήνες. Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη, το διάστηµα µεταξύ
των ελέγχων πρέπει να είναι µικρότερο.
10.1.14. Εργαζόµενοι που έχουν απουσιάσει από την εργασία σε
πεπιεσµένο αέρα για κάποια χρονική περίοδο εξαιτίας ασθένειας ή για
10 ηµέρες και περισσότερο για άλλους λόγους εκτός από ασθένεια,
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πρέπει να υποβάλονται εκ νέου σε ιατρικό έλεγχο. Τέτοιοι εργαζόµενοι πρέπει να επανέρχονται βαθµιαία στην εργασία σε πεπιεσµένο αέρα.
10.1.15. Για κάθε έργο όπου απασχολούνται εργαζόµενοι σε πεπιεσµένο αέρα, πρέπει πάντα να είναι διαθέσιµος ένας γιατρός ή µία
νοσοκόµα ή ένας βοηθός εκπαιδευµένος στις πρώτες βοήθειες και εξοικειωµένος µε αυτές τις εργασίες.
10.1.16. Όταν απασχολούνται άτοµα σε πεπιεσµένο αέρα, ο ο
ποίος υπερβαίνει το 1 bar, ο εργοδότης πρέπει να ενηµερώσει ένα γειτονικό νοσοκοµείο για την θέση του εργοταξίου, καθώς επίσης το όνο
µα και τη διεύθυνση του γιατρού που ασκεί ιατρική παρακολούθηση.
10.1.17. Κάθε άτοµο που απασχολείται σε πεπιεσµένο αέρα, που
υπερβαίνει το 1 bar, πρέπει να εφοδιάζεται µε διακριτικό σήµα αναγνώρισης, που να δείχνει ότι απασχολήθηκε σε τέτοιου είδους εργασία
και να δίνει τη διεύθυνση της ιατρικής µονάδας στον τόπο της απασχόλησης του.
10.1.18. Το διακριτικό σήµα αναγνώρισης πρέπει να αναφέρει ότι
αυτός που το φορά πρέπει να προσκοµιστεί στη συγκεκριµένη Ιατρική
µονάδα και όχι σε ένα οποιοδήποτε νοσοκοµείο, όταν αρρωστήσει.
10.1.19. Στους εργαζόµενους σε πεπιεσµένο αέρα πρέπει να παρέχονται επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις για την παραµονή
τους στο εργοτάξιο µετά την αποσυµπίεση, συµπεριλαµβανοµένου καταφυγίου µε καθίσµατα.
10.1.20. Κάθε άτοµο που δεν έχει προηγουµένως απασχοληθεί σε
πεπιεσµένο αέρα, δεν πρέπει να υπόκειται σε αέρα υπό πίεση, εκτός εάν
συνοδεύεται στο θάλαµο ασφαλείας από πρόσωπο αρµόδιο να τον
συµβουλεύει για την ενδεδειγµένη συµπεριφορά των ατόµων κατά τη
διάρκεια συµπίεσης.
10.1.21. Κατά τη διάρκεια συµπίεσης, η πίεση δεν πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 0,25 bar, µέχρι ο αρµόδιος να βεβαιωθεί ότι κανένας δεν νιώθει δυσφορία και στη συνέχεια η πίεση µπορεί να αυξάνεται µε ένα ρυθµό που δεν υπερβαίνει τα 0,5 bar το λεπτό.
90

Στεγανά ασφαλείας και κιβωτοειδή στοιχεία και εργασίες σε πεπιεσµένο αέρα

10.1.22. Εάν κατά τη διάρκεια της συµπίεσης κάποιος νιώθει δυσφορία, η συµπίεση πρέπει να σταµατήσει και η πίεση να µειωθεί βαθµιαία.

10.2. Εργασία σε στεγανά ασφαλείας και κιβωτοειδή
στοιχεία
10.2.1. Όταν είναι ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου, τα κιβωτοειδή στοιχεία και τα φρέατα πρέπει να:
α)

στηριχτούν επαρκώς.

β)

ασφαλιστούν στέρεα στη θέση τους.

10.2.2. Πριν τη χρήση τους, τα φρέατα πρέπει να υποβληθούν σε
µια κατάλληλη υδροστατική δοκιµασία.
10.2.3. Κάθε κιβωτοειδές στοιχείο και φρέαρ που περιέχει εύφλεκτο υλικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα σωλήνα νερού, επαρκείς
συνδέσεις αγωγών και αρκετό ελαστικό σωλήνα ή κατάλληλους πυροσβεστήρες.
10.2.4. Κάθε κιβωτοειδές στοιχείο, φρέαρ, θάλαµος εργασίας,
θάλαµος ιατρικής µονάδας και θάλαµος ασφαλείας ατόµων πρέπει να
έχει ένα ελάχιστο εσωτερικό ύψος 1,80 µέτρα.

Θάλαµος εργασίας
10.2.5. Κάθε θάλαµος εργασίας πρέπει να διαθέτει ένα υγρό θερµόµετρο.
10.2.6. Εργασίες υπό πίεση πρέπει να περιορίζονται, όταν το υγρό θερµόµετρο υπερβαίνει τους 28 βαθµούς Κελσίου, εκτός εάν είναι
απόλυτη ανάγκη.
10.2.7. Όταν κάποιος βρίσκεται µέσα σε θάλαµο εργασίας, όσο
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είναι εφικτό, η πόρτα µεταξύ του θαλάµου και του θαλάµου ασφαλείας των ατόµων που οδηγεί σε χαµηλότερη πίεση πρέπει να παραµένει
ανοιχτή, εάν ο θάλαµος ασφαλείας δεν χρησιµοποιείται.
Θάλαµος ασφαλείας για ιατρική περίθαλψη
10.2.8. Όταν η πίεση σε θάλαµο εργασίας συνήθως υπερβαίνει το
1 bar, ένας κατάλληλος θάλαµος, µονάδα ιατρικής περίθαλψης, κατάλληλα εγκατεστηµένος, πρέπει να υπάρχει µόνο για τη περιποίηση
των εργαζοµένων σε αέρα υπό πίεση.
10.2.9. Ο θάλαµος ιατρικής περίθαλψης πρέπει να έχει δύο δια
µερίσµατα έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η είσοδος υπό πίεση.
10.2.10. Όταν κάποιο άτοµο απασχολείται σε πεπιεσµένο αέρα,
πρέπει να υπάρχει ένας θάλαµος για ιατρική περίθαλψη, επανδρωµένος µε ένα άτοµο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.
Θάλαµος ασφαλείας ατόµων
10.2.11. Κάθε θάλαµος ασφαλείας ατόµων πρέπει να έχει κατάλληλες εσωτερικές διαστάσεις και να είναι εφοδιασµένος µε:
α) µετρητές πίεσης, που δείχνουν στον υπεύθυνο του θαλάµου ασφαλείας την πίεση στο θάλαµο ασφαλείας και σε κάθε θάλαµο
εργασίας στον οποίο υπάρχει άµεση ή έµµεση πρόσβαση.
β) ένα ή περισσότερα ρολόγια, τοποθετηµένα έτσι, ώστε ο υπεύθυνος του θαλάµου ασφαλείας και τα άτοµα µέσα στο θάλαµο να
µπορούν να πληροφορούνται την ώρα.
γ) αποτελεσµατικά µέσα προφορικής επικοινωνίας µεταξύ του υπευθύνου του θαλάµου ασφαλείας, του θαλάµου ασφαλείας και
του θαλάµου ή των θαλάµων εργασίας.
δ) µέσα, που να επιτρέπουν στα άτοµα στο θάλαµο ασφαλείας
να µεταβιβάζουν ορατά ή άλλα µη λεκτικά σήµατα στον υπεύθυνο του θαλάµου ασφαλείας.
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ε) αποτελεσµατικά µέσα, που να επιτρέπουν στον υπεύθυνο του
θαλάµου ασφαλείας να ελαττώσει ή να διακόψει την παροχή πεπιεσµένου αέρα στο θάλαµο όντας έξω από αυτόν.
10.2.12. Τα άτοµα στο θάλαµο ασφαλείας δεν πρέπει να µπορούν
να µειώσουν τη πίεση του αέρα, παρά µόνον:
α) υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου του θαλάµου ασφαλείας.
β) σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, µε ειδικά µέσα, που σε κανονικές συνθήκες θα πρέπει να είναι σφραγισµένα ή κλειδωµένα.
10.2.13. Σε κάθε θάλαµο ασφαλείας ατόµων πρέπει να υπάρχει
κατάλληλη επιγραφή, που να αναγράφει τις προφυλάξεις που πρέπει
να λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της συµπίεσης και της αποσυµπίεσης, καθώς και µετά την αποσυµπίεση.
10.2.14. Κάθε θάλαµος ασφαλείας ατόµων ή θάλαµος εργασίας
πρέπει να είναι επανδρωµένος µε κάποιον υπεύθυνο που να µπορεί,
όταν κάποιο άτοµο είναι µέσα σ' αυτόν ή προσπαθεί άµεση ή έµµεση είσοδο, :
α) να ελέγχει τη συµπίεση και την αποσυµπίεση στο θάλαµο ασφαλείας.
β) εάν η πίεση υπερβαίνει το 1 bar, να διατηρεί ενα αρχείο για την
καταγραφή:
i)
των χρόνων, στους οποίους κάθε άτοµο εισέρχεται και εξέρχεται από το θάλαµο ασφαλείας.
ii) των πιέσεων κατά τη διάρκεια εισόδου εξόδου.
iii) των χρόνων αποσυµπίεσης για κάθε άτοµο.
Παροχή αέρα
10.2.15. Οι εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε µηχανήµατα παροχής αέρα, ικανά να εφοδιάζουν κάθε θάλαµο εργασίας µε αρκετό φρέσκο αέρα στην πίεση του αέρα του
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θαλάµου και όχι λιγότερο από ένα κυβικό µέτρο ανά λεπτό, για κάθε άτοµο που βρίσκεται στο θάλαµο.
10.2.16. Πρέπει να αποφεύγεται η µόλυνση του αέρα που παρέχεται στο κιβωτοειδές στοιχείο από έναν αεροσυµπιεστή ή κάποια άλλη πηγή.
10.2.17. Όλοι οι αγωγοί παροχής αέρα πρέπει να είναι διπλοί
και να είναι εφοδιασµένοι µε βαλβίδες µη επιστροφής.
10.2.18. Πρέπει να υπάρχει ένα ικανοποιητικό απόθεµα αέρα
στις εγκαταστάσεις του αεροσυµπιεστή, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας στην περίπτωση βλάβης ή επιδιόρθωσης.
10.2.19. Πρέπει να υπάρχει σε ετοιµότητα ή σε εφεδρεία ένας αεροσυµπιεστής για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
10.2.20. Για κάθε αεροσυµπιεστή πρέπει να παρέχονται δύο µονάδες ισχύος, που να τροφοδοτούνται από ανεξάρτητες πηγές.
Σηµατοδότηση
10.2.21. Πρέπει να διατηρούνται συνεχώς αξιόπιστα µέσα επικοινωνίας, όπως κώδωνες, σφυρίχτρες ή τηλέφωνα, µεταξύ του θαλάµου εργασίας και των εγκαταστάσεων της επιφάνειας.
10.2.22.Ο κώδικας των σηµάτων πρέπει να αναρτάται σε εµφανείς θέσεις στους χώρους εργασίας.
Φωτισµός
10.2.23. Όλοι οι θάλαµοι ασφαλείας και οι θάλαµοι εργασίας
πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε επαρκή ηλεκτρικό φωτισµό.
10.2.24. Πρέπει να υπάρχουν δύο ξεχωριστές εγκαταστάσεις
φωτισµού, που να τροφοδοτούνται από ανεξάρτητες πηγές ρεύµατος.
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10.3. Εργασία σε σήραγγα µε πεπιεσµένο αέρα.
10.3.1.Ο κεφαλόδεσµος, που χωρίζει το θάλαµο εργασίας από
περιοχές χαµηλότερης πίεσης, πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής, ώστε
να αντιµετωπίσει µε ασφάλεια τη µέγιστη πίεση που πιθανόν να δεχτεί.
10.3.2. Σε περίπτωση πληµµύρας, όταν υπάρχει ανάγκη αποφυγής του κινδύνου , ο κεφαλόδεσµος πρέπει να κλείνει ικανοποιητικά
στην πρόσοψη ή να θωρακίζεται, για να επιτρέπει στους εργαζόµενους να διαφύγουν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
10.3.3.Σε όλες τις σήραγγες, που υπάρχει κίνδυνος εισροής νερού ή υλικών, πρέπει να υπάρχουν κεφαλόδεσµοι ασφαλείας στα 60
µέτρα από την πρόσοψη της εργασίας.
10.3.4. Εάν ο αεροσυµπιεστής είναι ηλεκτροκίνητος, η εγκατάσταση πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε εφεδρικό αεροσυµπιεστή, ικανό να διατηρήσει την παροχή του αέρα τουλάχιστον στο 50% της
αρχικής, εάν διακοπεί η ηλεκτρική ισχύς.
10.3.5. Εάν οι αεροσυµπιεστές δεν είναι ηλεκτροκίνητοι, δεν πρέπει να τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή περισσότεροι από τους µισούς.
10.3.6. Κάθε αγωγός αέρα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε ένα
αεροφυλάκιο, µια βαλβίδα διακοπής, µια βαλβίδα µείωσης πίεσης και
µια βαλβίδα µη επιστροφής κλειστή στους θαλάµους ασφαλείας ατόµων.
10.3.7. Η παροχή αέρα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διπλούς
αγωγούς µεταξύ του αεροφυλακίου και του θαλάµου εργασίας.
10.3.8. Μια ρυθµιζόµενη βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να εφαρµόζεται στο εξωτερικό τµήµα του κεφαλόδεσµου, σε ένα ξεχωριστό αγωγό, που οδηγεί από το θάλαµο εργασίας µέσω του κεφαλόδεσµου στον
εξωτερικό αέρα.
10.3.9. Όπου είναι εφικτό, µαζί µε έναν κατάλληλο θάλαµο ασφαλείας ατόµων και ενα θάλαµο ασφαλείας υλικών, οι σήραγγες
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πει να διαθέτουν ένα θάλαµο ασφαλείας για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ικανό να χωρέσει ολόκληρη τη βάρδια.
10.3.10. Όταν µια εργασία σε πεπιεσµένο αέρα πραγµατοποιείται σε σήραγγα µε πίεση που υπερβαίνει το 1 bar, πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος θάλαµος ασφαλείας για ιατρική περίθαλψη.
10.3.11. Σε όλες τις σήραγγες µε διάµετρο ή ύψος άνω των 5 µέτρων πρέπει να υπάρχει από την επιφάνεια εργασίας µέχρι το πλησιέστερο αεροστεγές σηµείο ένας καλά προστατευµένος υπερκείµενος
διάδροµος µε ύψος τουλάχιστον 1,80 µέτρα.
10.3.12. Κάθε σήραγγα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε αγωγό νερού, που να εκτείνεται µέσα στο θάλαµο εργασίας στα 30 µέτρα της επιφάνειας εργασίας, αρκετές συνδέσεις σε κατάλληλα µέρη και σωλήνα.
10.3.13. Όταν µία εργασία ανατίναξης γίνεται σε σήραγγα µε
πεπιεσµένο αέρα:
α) κανένας εργαζόµενος, εκτός από τον υπεύθυνο ανατίναξης και
τους βοηθούς του, δεν πρέπει να βρίσκεται στο θάλαµο εργασίας,
ενώ γοµώνονται οι οπές γεώτρησης.
β) κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να επανεισέρχεται στο θάλαµο εργασίας µετά την ανατίναξη, µέχρι να καθαρισθεί από τις
αναθυµιάσεις.
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11. ∆οµικοί σκελετοί, ξυλότυποι και
εργασίες σκυροδέµατος
11.1. Γενικές διατάξεις
11.1.1. Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή αποσυναρµολόγηση κτιρίων,
κατασκευών, έργων πολιτικού µηχανικού, ξυλοτύπων, ψευδοκατασκευών, υποστηρίξεων πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένους εργαζόµενους και µόνο κάτω από την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου.
11.1.2. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του
κινδύνου που µπορεί να προκύψει για τους εργαζόµενους απο κάθε
προσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας µιας κατασκευής.
11.1.3. Ξυλότυποι, ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν µε ασφάλεια όλα τα φορτία που
µπορούν να εφαρµοσθούν σ' αυτά.
11.1.4. Οι ξυλότυποι πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι, ώστε οι πλατφόρµες εργασίας, τα µέσα πρόσβασης, οι ενισχύσεις και τα µέσα χειρισµού και σταθεροποίησης να εφαρµόζονται
εύκολα στην κατασκευή ξυλοτύπων.

11.2. Ανέγερση και αποσυναρµολόγηση χαλύβδινων και
προκατασκευασµένων κατασκευών.
11.2.1. Όσο είναι εφικτό, η ασφάλεια των εργαζοµένων που απασχολούνται στην έγερση και αποσυναρµολόγηση χαλύβδινων και προκατασκευασµένων κατασκευών, πρέπει να εξασφαλίζεται µε κατάλληλα µέσα, όπως η παροχή και η χρήση:
α) κινητής σκάλας, διαδρόµων ή σταθερών πλατφόρµων.
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β) πλατφόρµων, κάδων, κρεµαστρών ή άλλων κατάλληλων µέσων
αιωρούµενων από ανυψωτικά µέσα.
γ) εξοπλισµών ασφαλείας και ζωνών διάσωσης, διχτύων συγκράτησης ή πλατφόρµων συγκράτησης.
δ)

µηχανοκίνητων κινητών πλατφόρµων εργασίας.

11.2.2. Χαλύβδινες και προκατασκευασµένες κατασκευές πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες, ώστε να µεταφέρονται και να συναρµολογούνται µε ασφάλεια και, εφόσον απαιτείται
από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, πρέπει σε κάθε µονάδα να
αναγράφεται καθαρά το βάρος της.
11.2.3. Για σταθερότητα, αλλά και για λόγους ασφαλείας, σε κάθε τµήµα που ανεγείρεται, η µελέτη πρέπει να λαµβάνει υπόψη:
α) τις συνθήκες και τις µεθόδους της πρόσδεσης στις εργασίες µεταφοράς, αποθήκευσης και προσωρινής στήριξης κατά την ανέγερση ή την αποσυναρµολόγηση.
β) τις µεθόδους για την παροχή προφυλακτήρων, όπως κιγκλιδώµατα και πλατφόρµες εργασίας και, όταν χρειάζεται, την ευκολία συναρµολόγησης τους πάνω στον κατασκευαστικό χάλυβα ή
τα προκατασκευασµένα τµήµατα.
11.2.4. Τα άγκιστρα και οι άλλες συσκευές, που ενσωµατώθηκαν ή παρασχέθηκαν στον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα προκατασκευασµένα τµήµατα, που απαιτούνται για την ανύψωση και τη µεταφορά τους, πρέπει να έχουν σχήµα, διαστάσεις και τοποθέτηση, ώστε:
α) να ανταπεξέρχονται µε ικανοποιητικά περιθώρια στις τάσεις,
στις οποίες υπόκεινται.
β) να µην προσθέτουν τάσεις στο συγκεκριµένο τµήµα της κατασκευής, που µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τάσεις που δεν προβλέφθηκαν στη µελέτη και να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να επιτρέπουν εύκολη απελευθέρωση από τα ανυψωτικά µέσα. Σηµεία ανύψωσης για τα πατώµατα και κλιµακοστάσια πρέπει να
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τοποθετούνται (σε κοιλότητες αν χρειάζεται) έτσι, ώστε να µην
προεξέχουν.
γ) να αποτρέπεται αστάθεια ή παραµόρφωση του ανυψωµένου
φορτίου.
11.2.5. Προκατασκευασµένα τµήµατα από σκυρόδεµα, δεν πρέπει να απογυµνώνονται ή να ανεγείρονται, πριν το σκυρόδεµα τοποθετηθεί και σκληρυνθεί ικανοποιητικά στο βαθµό που προβλέπεται) στα
σχέδια και πριν τη χρήση πρέπει να εξετασθούν για τυχόν ίχνη βλάβης:,
που µπορεί να υποδηλώνουν εξασθένιση.
11.2.6. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι, ώστε:
α) να µην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής του κατασκευαστικού χάλυβα ή των προκατασκευασµένων τµηµάτων.
β) γενικά οι συνθήκες αποθήκευσης να εξασφαλίζουν την σταθερότητα και να αποτρέπονται βλάβες που προκαλούνται από τη µέθοδο αποθήκευσης και τις ατµοσφαιρικές συνθήκες.
γ) τα ράφια να τοποθετούνται σε στερεό έδαφος και να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να µην είναι δυνατόν να µετακινηθούν κατά
λάθος τµήµατα τους.
11.2.7. Όταν αποθηκεύονται, µεταφέρονται, ανυψώνονται ή κατεβαίνουν προκατασκευασµένα τµήµατα και κατασκευαστικός χάλυβας, δεν πρέπει να υπόκεινται σε τάσεις επιζήµιες για τη σταθερότητά
τους.
11.2.8. Κάθε ανυψωτική συσκευή πρέπει:
α) να είναι κατάλληλη για τις εργασίες και να µην είναι ικανή για
τυχαία αποσύνδεση.
β) να εγκριθεί από αρµόδιο πρόσωπο ή να εξετασθεί κάτω από
φορτίο δοκιµής µε 20% µεγαλύτερο βάρος από το βαρύτερο
προκατασκευασµένο τµήµα.
11.2.9. Τα άγκιστρα ανύψωσης πρέπει να είναι τύπου αυτόκλει99

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

στου ή τύπου ασφαλείας και να είναι σηµειωµένο πάνω τους το µέγιστο επιτρεπτό φορτίο.
11.2.10. Λαβίδες, σφιγκτήρες και άλλες συσκευές ανύψωσης
προκατασκευασµένων τµηµάτων και κατασκευαστικού χάλυβα πρέπει:
α) να είναι τέτοιου σχήµατος και διαστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές σφίξιµο, χωρίς να καταστρέφεται το µεταφερόµενο τµήµα
β) να έχουν σηµειωµένο το µέγιστο επιτρεπτό φορτίο στις πιο δυσµενείς συνθήκες ανύψωσης.
11.2.11. Κατασκευαστικός χάλυβας ή προκατασκευασµένα τµήµατα πρέπει να ανυψώνονται µε µεθόδους ή συσκευές, που να µην επιτρέπουν τυχαία περιστροφή.
11.2.12. Αν είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κινδύνου,
πριν την ανύψωση από το έδαφος κατασκευαστικού χάλυβα ή προκατασκευασµένου τµήµατος, αυτό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε συσκευές ασφαλείας, όπως κιγκλιδώµατα και πλατφόρµες εργασίας, για
να αποφεύγεται η πτώση ατόµων.
11.2.13. Όταν ανεγείρονται προκατασκευασµένα τµήµατα ή κατασκευαστικός χάλυβας, οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι
και να χρησιµοποιούν συσκευές χειρισµού τους κατά την άνοδο και
κάθοδο έτσι, ώστε να αποφεύγεται η σύνθλιψη των χεριών και να διευκολύνονται οι εργασίες.
11.2.14. Πριν ένα ανυψωµένο προκατασκευασµένο τµήµα ή κατασκευαστικός χάλυβας απελευθερωθεί από τη συσκευή ανύψωσης,
πρέπει να είναι έτσι ασφαλισµένο και οι µονάδες τοίχου έτσι στηριγµένες, ώστε να µην είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητά
του, ακόµα και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως άνεµος και διερχόµενα φορτία, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
11.2.15. Στο χώρο εργασίας, πρέπει να δίνονται επαρκείς οδηγίες
στους εργαζόµενους για τις µεθόδους, τις ρυθµίσεις και τα µέσα που α100
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παιτούνται για αποθήκευση, µεταφορά, ανύψωση και ανέγερση κατασκευαστικού χάλυβα και προκατασκευασµένων τµηµάτων και πριν
αρχίσει η ανέγερση πρέπει να οργανώνεται µια συνάντηση όλων των υπευθύνων, για να συζητούνται και να επιβεβαιώνονται τα απαιτούµενα για την ασφαλή ανέγερση.
11.2.16. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς εξαρτήµατα, όπως
λουριά και συνδετήρες συνδεδεµένα µε τον κατασκευαστικό χάλυβα ή
τα προκατασκευασµένα τµήµατα πρέπει να είναι στερεωµένα µε ασφάλεια.
11.2.17.Ο κατασκευαστικός χάλυβας ή τα προκατασκευασµένα
τµήµατα πρέπει να µεταφέρονται έτσι, ώστε οι συνθήκες µεταφοράς
τους να µην επηρεάζουν την σταθερότητα των τµηµάτων ή τα µέσα µεταφοράς να µην οδηγούν σε κραδασµό, δόνηση ή τάσεις εξαιτίας ωθήσεων, φορτίων, υλικών ή ατόµων.
11.2.18. Όταν η µέθοδος ανέγερσης δεν επιτρέπει την παροχή άλλων µέσων προστασίας για την πτώση ατόµων, οι χώροι εργασίας πρέπει να προστατεύονται µε προστατευτικά κιγκλιδώµατα και αν χρειάζεται µε φράγµατα άκρων.
11.2.19 Όταν άσχηµες καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι, πάγος και
άνεµος ή µειωµένη ορατότητα, αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων, η
εργασία πρέπει να εκτελείται µε ιδιαίτερη προσοχή ή να διακόπτεται,
αν είναι απαραίτητο.
11.2.20. ∆εν πρέπει να γίνονται εργασίες στις κατασκευές κατά
τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων ή ισχυρών ανέµων ή όταν αυτές είναι καλυµµένες µε πάγο ή χιόνι ή είναι ολισθηρές από άλλες αιτίες.
11.2.21. Εάν είναι ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου, τα
τµήµατα κατασκευαστικού χάλυβα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε εξαρτήµατα για κρεµαστές σκαλωσιές, ζώνες διάσωσης ή εξοπλισµό ασφαλείας και άλλα µέσα προστασίας.
11.2.22. Ο κίνδυνος πτώσης, στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι που κινούνται πάνω σε υψηλά ευρισκόµενες ή κεκλιµένες δοκούς,
πρέπει να περιορίζεται µε όλοι τα µέσα επαρκούς συλλογικής προστα101
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σίας ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, µε τη χρήση εξοπλισµού ασφαλείας
συνδεδεµένου σταθερά σε ένα αρκετά γερό στήριγµα.
11.2.23. Τµήµατα κατασκευαστικού χάλυβα, που πρόκειται να
ανεγερθούν σε µεγάλα ύψη πρέπει, όσο είναι εφικτό, να συναρµολογούνται στο έδαφος.
11.2.24. Όταν ανεγείρονται προκατασκευασµένα τµήµατα ή κατασκευαστικός χάλυβας, πρέπει να περιφράσσεται ή να προστατεύεται µια αρκετά εκτεταµένη περιοχή κάτω από το χώρο εργασίας
11.2.25. Χαλύβδινα υποστηρίγµατα υπό ανέγερση πρέπει να είναι επαρκώς υποστηριγµένα, συνδεδεµένα ή στερεωµένα, µέχρι αυτά
να ασφαλισθούν σταθερά στη θέση τους.
11.2.26. Κανένα τµήµα της κατασκευής, όπου εδράζεται φορτίο,
δεν πρέπει να υφίσταται εξασθένιση σε επικίνδυνο βαθµό µε κοπή,
τρύπηµα ή άλλο τρόπο.
11.2.27. Τµήµατα της κατασκευής δεν πρέπει να τοποθετούνται
στη θέση τους από το ανυψωτικό µηχάνηµα, εφόσον κάποιος εργαζόµενος είναι σε τέτοια θέση που θα µπορούσε να τραυµατιστεί από την
εργασία.
11.2.28. Χαλύβδινες δοκοί ανοιχτής νεύρωσης που ανυψώνονται µόνες τους πρέπει να τοποθετούνται κατευθείαν στη θέση τους
και να ασφαλίζονται, για να αποφευχθεί πιθανή απόσπαση.

11.3. Κατασκευές µε επί τόπου ρίψη χυτού
σκυροδέµατος
11.3.1. Η κατασκευή µεγάλων και πολυόροφων κατασκευών µε
επιτόπου ρίψη χυτού σκυροδέµατος πρέπει να βασίζεται σε σχέδια, τα
οποία:
α) περιλαµβάνουν προδιαγραφές για τον χάλυβα, το σκυρόδεµα
και τα άλλα χρησιµοποιούµενα υλικά, όπως και για τεχνικές µεθόδους για την ασφαλή τοποθέτηση και χειρισµό.
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β)

δείχνουν καθαρά τη θέση και την τοποθέτηση των οπλισµών στα
στοιχεία της κατασκευής.

γ)

παρέχουν, εάν είναι αναγκαίο, τους υπολογισµούς για την φέρουσα ικανότητα της κατασκευής.

11.3.2. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής µεγάλων και πολυόροφων κατασκευών µε επί τόπου ρίψη χυτού σκυροδέµατος πρέπει να
γίνεται καθηµερινή αναφορά της προόδου των εργασιών, περιλαµβάνοντας τις ενδείξεις όλων των στοιχείων που µπορεί να επηρεάσουν
την σκλήρυνση του σκυροδέµατος.
11.3.3. Πρέπει να είναι προετοιµασµένες ακριβείς διαδικασίες
για όλα τα στάδια της ανέγερσης και να ορισθεί αρµόδιο άτοµο για να
συντονίζει την εργασία και να ελέγχει τις διαδικασίες.
11.3.4. Κατά τη διάρκεια της έγχυσης οι ξυλότυποι και τα υποστηρίγµατά τους πρέπει συνεχώς να παρακολουθούνται για τυχόν α
τέλειες.
11.3.5. Τα φορτία δεν πρέπει να ξεφορτώνονται µε ανατροπή
ή να τοποθετούνται σε σκυρόδεµα υπό πήξη.

11.4. Πρόβλεψη προσωρινών πατωµάτων
11.4.1. Όλα τα βάθρα των δοκίδων και των κύριων δοκών, στα
οποία απασχολούνται εργαζόµενοι, πρέπει να είναι καλυµµένα µε πυκνή στρώση σανίδων ή κάποια άλλη αποτελεσµατική κάλυψη, µέχρι να
εγκατασταθεί το µόνιµο πάτωµα.
11.4.2. Τµήµατα της προστασίας αυτής πρέπει να µετακινούνται
µόνο στο βαθµό που απαιτείται για τη συνέχιση της εργασίας.
11.4.3. Σε αίθουσες και παρόµοια κτίσµατα χωρίς ενδιάµεσους
τοίχους, κολώνες ή καπνοδόχους, η πυκνή σανίδωση µπορεί να αντικατασταθεί από πλατφόρµες εργασίας µε επαρκείς προφυλακτήρες.
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11.4.4. Σε κτίρια ή κατασκευές µε χαλύβδινο σκελετό πρέπει να
εγκαθίσταται σταθερό δάπεδο καθώς προχωρά η ανέγερση, εφόσον
βέβαια είναι εφικτό.

11.5. Ξυλότυποι
11.5.1. Όλοι οι ξυλότυποι πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα.
11.5.2. Πρέπει να σχεδιάζονται κατανοητές και σύντοµες διαδικασίες που να καλύπτουν όλα τα στάδια εργασίας.
11.5.3. Πρέπει να οριστεί ένα αρµόδιο πρόσωπο για το συντονισµό της εργασίας και τον έλεγχο της εφαρµογής των διαδικασιών.
11.5.4. ∆εν πρέπει να γίνεται καµία αλλαγή χωρίς συννενόηση
µε τον συντονιστή.
11.5.5. Όλα τα υλικά και οι σκαλωσιές πρέπει να εξετάζονται
προσεκτικά και να ελέγχονται µε βάση τα σχέδια πριν χρησιµοποιηθούν.
11.5.6. Τα θεµέλια πρέπει να ελέγχονται, για να διαπιστωθεί ότι
η κατάσταση του εκσκαµµένου εδάφους συµφωνεί µε την αρχική αναφορά εδάφους.
11.5.7. Ο ξυλότυπος πρέπει να εξετάζεται, να ανεγείρεται και να
αποσυναρµολογείται κάτω από την επίβλεψη ικανών και έµπειρων ατόµων και, εφόσον είναι δυνατό, από εργαζόµενους που γνωρίζουν
την εργασία.
11.5.8. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανέγερση του
Ξυλότυπος, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών της
τοποθέτησης
των κλιµακοφόρων και των υποστηριγµάτων τους, πρέπει να παρέχονται στους εργαζόµενους υπό µορφή σκίτσων ή σχεδίων υπό κλίµακα.
11.5.9. Η ξυλεία και τα στηρίγµατα για το ξυλότυπο πρέπει να
είναι κατάλληλα, λαµβάνοντας υπόψη τα φέροντα φορτία, τα ανοίγµατα, τη θερµοκρασία τοποθέτησης και την ταχύτητα έγχυσης. Όπου
104

∆οµικοί σκελετοί, ξυλότυποι και εργασίες σκυροδέµατος

χρειάζεται για την αποφυγή κινδύνων, πρέπει να παρέχεται επαρκής
αντιστήριξη για την υποστήριξη των πλακών και δοκών σαν προστασία από τα υπερτιθέµενα φορτία.
11.5.10. Η αντιστήριξη πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της µετά
τη ρύθµιση.
11.5.11. Η αντιστήριξη πρέπει να είναι έτσι τοποθετηµένη, ώστε
όταν αφαιρεθεί, να µπορούν να παραµείνουν επαρκή υποστηρίγµατα
στη θέση τους για να παρέχουν την αναγκαία στήριξη για την αποφυγή του κινδύνου.
11.5.12.Η αντιστήριξη πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από
κινούµενα οχήµατα, αιωρούµενα φορτία κ.λ.π.
11.5.13. Η αντιστήριξη πρέπει να παραµένει στη θέση της µέχρι
να αποκτήσει το σκυρόδεµα αρκετή αντοχή για να στηρίζει µε ασφάλεια όχι µόνο το δικό του βάρος, αλλά και κάθε εφαρµοζόµενο φορτίο.
∆εν πρέπει να αφαιρείται παρά µόνον όταν δοθεί έγκριση από αρµόδιο
πρόσωπο.
11.5.14. Η αντιστήριξη πρέπει να είναι επαρκώς στηριγµένη ή δε
µένη για την αποφυγή παραµόρφωσης ή µετατόπισης.
11.5.15. Για την αποφυγή κινδύνων λόγω πτώσης τεµαχίων κατά
την αφαίρεση του ξυλότυπου, πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, αυτός να αφαιρείται συνολικά ή αλλιώς τα παραµένοντα τµήµατα να στηρίζονται.
11.5.16. Μηχανικές, υδραυλικές ή συσκευές ανύψωσης πεπιεσµένου αέρα για τη διαχείριση των ξυλοτύπων, πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατες συσκευές συγκράτησης για την αποφυγή κινδύνων, εάν διακοπεί η παροχή ισχύος του ανυψωτικού µηχανισµού.
11.5.17. Οι ανυψωτικές συσκευές κενού πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε λείες, καθαρές επιφάνειες.
11.5.18. Οι ανυψωτήρες κενού πρέπει να εφοδιάζονται µε αυτόµατο διακόπτη για την αποφυγή απώλειας σε περίπτωση ανεπάρκειας
της ισχύος ή του εξοπλισµού.
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12. Πασσαλόπηξη
12.1. Γενικές διατάξεις
12.1.1. Όλος ο εξοπλισµός πασσαλόπηξης πρέπει να είναι καλά σχεδιασµένος, κατασκευασµένος και συντηρηµένος λαµβάνοντας υπόψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις εργονοµικές αρχές.
12.1.2. Η πασσαλόπηξη πρέπει να εκτελείται µόνον κάτω από την
επίβλεψη αρµόδιου προσώπου.
12.1.3. Πριν από την πασσαλόπηξη, όλες οι υπόγειες υπηρεσίες
κοινής ωφελείας στην περιοχή πρέπει να εντοπίζονται και να ασφαλίζονται.
12.1.4. Οι πασσαλοπήκτες πρέπει να στηρίζονται σταθερά σε βαριά ξύλινα δάπεδα, σε βάση σκυροδέµατος ή άλλα ασφαλή θεµέλια.
12.1.5. Εάν είναι αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου, οι πασσαλοπήκτες πρέπει να είναι επαρκώς στερεωµένοι.
12.1.6. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις κατά τη συναρµολόγηση πασσαλοπηκτών επικίνδυνα κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτοί έχουν νεκρωθεί.
12.1.7. Εάν δύο πασσαλοπήκτες είναι συναρµολογηµένοι στο ίδιο µέρος, πρέπει να µεσολαβεί απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον
ίση
µε το µεγαλύτερο σκέλος.
12.1.8. Όταν οι αγωγοί πρέπει να είναι κεκλιµένοι:
α)

πρέπει να αντισταθµίζονται επαρκώς

β)

η συσκευή κλίσης πρέπει να ασφαλίζεται για τυχόν ολίσθηση.

12.1.9. Οι σωλήνες του ατµού και των αεροσφυρών πρέπει να
δένονται µε ασφάλεια στο σφυρί έτσι, ώστε να µην καταστραφούν, αν
σπάσει κάποια σύνδεση.
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12.1.10. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις για την
περίπτωση ανατροπής ταυ πασσαλοπήκτη.
12.1.11. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις παρέχοντας συνδετήρες ή άλλα αποτελεσµατικά µέσα, για να µην εξέλθει το
συρµατόσχοινο από την τροχαλία ή τον τροχό.
12.1.12. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις για να µην
χάσει το σφυρί τον πάσσαλο στόχο.
12.1.13. Εάν χρειάζεται για την αποφυγή κινδύνων, οι πάσσαλοι
µεγάλου µήκους και οι βαριές πασσαλοσανίδες πρέπει να ασφαλίζονται για πτώση.

12.2. Επιθεώρηση και συντήρηση εξοπλισµού
πασσαλόπηξης
12.2.1. Ο εξοπλισµός της πασσαλόπηξης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται, µέχρι να επιθεωρηθεί καινά κριθεί ασφαλής.
12.2.2. Ο εξοπλισµός της πασσαλόπηξης σε χρήση πρέπει να επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
12.2.3. Οι στήλες πασσάλων και τα πολύσπαστα πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε βάρδια.

1.2.3. Χειρισµός εξαρτηµάτων πασσαλόπηξης
12.3.1. Μόνο κατάλληλα πρόσωπα πρέπει να χειρίζονται πασσαλοπήκτες.
12.3.2. Οι εργασίες πασσαλόπηξης πρέπει να διευθύνονται µε τα
κατάλληλα σήµατα.
12.3.3. Οι εργαζόµενοι, που απασχολούνται πλησίον του πασσαλοπήκτου, πρέπει να φορούν προστατευτικά αυτιών και κράνη ασφαλείας ή σκληρά καπέλα.
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12.3.4. Όσο είναι δυνατόν, οι πάσσαλοι πρέπει να προετοιµάζονται σε απόσταση τουλάχιστον διπλάσια του µήκους του µακρύτερου πασσάλου από τον πασσαλοπήκτη.
12.3.5. Όταν οι πάσσαλοι τοποθετούνται σε κλίση µε την κατακόρυφο, πρέπει να στηρίζονται σε οδηγό, εάν είναι απαραίτητο για την
αποφυγή κινδύνων.
12.3.6. Όταν ένας πασσαλοπήκτης δεν χρησιµοποιείται, το σφυρί
πρέπει να µπλοκάρεται στον πυθµένα των οδηγών.

12.4. Πλωτοί πασσαλοπήκτες
12.4.1. Όταν οι πασσαλοπήκτες εργάζονται πάνω στο νερό, πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε αυτόν τον κώδικα όλες οι σχετικές
προφυλάξεις για εργασία πάνω στο νερό και ιδιαίτερα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη συνεχώς µια κατάλληλη λέµβος.
12.4.2. Όλα τα µέλη του πληρώµατος του πλωτού πασσαλοπήκτη πρέπει να είναι εκπαιδευµένα στο χειρισµό λέµβου.
12.4.3. Οι πλωτοί πασσαλοπήκτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι
µε σφυρήχτρα, σειρήνα, κόρνα ή άλλο αποτελεσµατικό εξοπλισµό ειδοποίησης.
12.4.4. Οι πλωτοί πασσαλοπήκτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο εξοπλισµό πυρόσβεσης.
12.4.5. Το βάρος των µηχανηµάτων πάνω σε ένα πλωτό πασσαλοπήκτη πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα, ώστε το κατάστρωµα
της εγκατάστασης να είναι οριζόντιο.
12.4.6. Τα χαλύβδινα σκάφη πασσαλόπηξης πρέπει να είναι χωρισµένα σε υδατοστεγή διαµερίσµατα.
12.4.7. Τα υδατοστεγή διαµερίσµατα πρέπει να είναι εφοδιασµέ
να µε σιφώνια για την αφαίρεση νερού από διαρροή.
12.4.8. Τα στόµια καταστρώµατος, πρέπει να έχουν σταθερά
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στερεωµένα καλύµµατα στο ίδιο επίπεδο µε το κατάστρωµα.
12.4.9. Το κατάστρωµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε αρκετές
τροχαλίες, ώστε ο πασσαλοπήκτης να οδηγείται µε ασφάλεια προς κάθε κατεύθυνση και να ασφαλίζεται στη θέση του.
12.4.10.Τα µέλη του πληρώµατος του πασσαλοπήκτη θα πρέπει
να πραγµατοποιούν µετρήσεις ύψους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

12.5. Τοποθέτηση πασσαλοσανίδων
12.5.1. Εάν είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων από τον
άνεµο ή άλλες πηγές, πρέπει να χρησιµοποιούνται σχοινιά για τον έλεγχο του φορτίου.
12.5.2. Όπου είναι εφικτό, πρέπει να µελετηθεί ένα "σύστηµα υποστήριξης πόρτας" από ξύλινο "Η" πλαίσιο. Εάν οι πόρτες έχουν πάνω από 2 µέτρα ύψος, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σαν πλατφόρµα
εργασίας, εκτός εάν εφοδιαστούν µε προστατευτικά κιγκλιδώµατα,
φράγµατα άκρων και σκάλα πρόσβασης.
12.5.3. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να χρησιµοποιούνται άγκιστρα απελευθέρωσης. Το µήκος του συρµατόσχοινου χειρισµού πρέπει
να είναι µικρότερο από το µήκος του πασσάλου και αυτό πρέπει να ασφαλίζεται γύρω από τον πάσσαλο για να µην σκαλώνει και να µην παρασύρεται από τον άνεµο και γίνεται απρόσιτο.
12.5.4. Εάν οι πάσσαλοι είναι πολύ βαριοί για απελευθέρωση του
αγκίστρου από απόσταση και η εργασία δεν µπορεί να διεξαχθεί µε ασφάλεια από σκάλα, πρέπει να παρέχεται κλωβός ανύψωσης για πρόσβαση και αποσύνδεση του αγκίστρου.
12.5.5. Πάσσαλοι µε µακριά φύλλα πρέπει να τοποθετούνται µε
πασσαλοστρωτήρα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να χρησιµοποιείται κλωβός τοποθέτησης πασσάλων κρεµάµενος από τον διπλανό
πάσσαλο. Οι χειριστές πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε εξοπλισµό ασφαλείας, αγκυρωµένο στο διπλανό πάσσαλο.
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12.5.6. Εργαζόµενοι, που διαχειρίζονται φύλλα, πρέπει να φορούν γάντια.
12.5.7. Η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων πρέπει να αγκυρώνεται
µε ασφάλεια, όταν επιβαρύνεται µε λίθους κ.λ.π.
12.5.8. Στα στεγανά ασφαλείας πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις άντλησης για την αποµάκρυνση του νερού.
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13. Εργασία πάνω στο νερό
13.1. Γενικές διατάξεις
13.1.1. Όπου γίνεται εργασία πάνω στο νερό ή πλησίον αυτού,
πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για:
α) την αποφυγή της πτώσης των εργαζοµένων στο νερό.
β)

τη διάσωση των εργαζοµένων από κίνδυνο πνιγµού.

γ)

την ασφαλή και επαρκή µεταφορά.
13.1.2. Οι εθνικοί νόµοι και κανονισµοί πρέπει να περιέχουν δια
τάξεις για την ασφαλή διεξαγωγή της εργασίας πάνω στο νερό ή πλησίον αυτού, οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνουν, όπου απαιτείται, την
παροχή και χρήση κατάλληλων και επαρκών:

α)
β)

περιφράξεων, διχτύων ασφαλείας και εξοπλισµού ασφαλείας.
σωσιβίων και επανδρωµένων λέµβων (µηχανοκίνητων, αν είναι
απαραίτητο).
γ) προστατευτικών από κινδύνους, όπως ερπετά και άλλα ζώα.
13.1.3. Οι διάδροµοι, τα πλωτά µέσα, οι γέφυρες, οι γέφυρες πεζών και οι άλλες δίοδοι ή οι χώροι εργασίας πάνω στο νερό πρέπει:
α) να έχουν επαρκή αντοχή και σταθερότητα.
β) να είναι αρκετά πλατείς, για την ασφαλή µετακίνηση των εργαζοµένων.
γ) να έχουν επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξέχοντες ρόζους, φλοιούς, καρφιά, βίδες και άλλους κινδύνους ανατροπής.
δ) εάν απαιτείται για την αποφυγή κινδύνων, να επιστρώνονται µε
σανίδες.
ε) εάν απαιτείται για την αποφυγή κινδύνων, να φωτίζονται, όταν ο
φυσικός φωτισµός δεν επαρκεί.
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στ) να είναι εφοδιασµένοι σε κατάλληλα σηµεία µε αρκετά σωσίβια, σχοινιά διάσωσης και άλλο σωστικό εξοπλισµό.
ζ) όπου είναι εφικτό και απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να
είναι εφοδιασµένοι µε φράγµατα άκρων, προστατευτικά κιγκλιδώµτα, σχοινιά διάσωσης, κ.λ.π.
η)

να µην υπάρχουν σύνεργα, εργαλεία και άλλα εµπόδια.

θ) να επιστρώνονται µε άµµο, τέφρα ή παρόµοια υλικά, όταν γίνονται ολισθηροί από λάδι ή χιόνι.
ι) να είναι ασφαλισµένοι, για την αποφυγή µετατόπισης από ανυψωµένο νερό ή ισχυρούς ανέµους, ειδικά στην περίπτωση σανίδων καταστρώµατος σε διαδρόµους και πλατφόρµες που κατασκευάστηκαν πάνω από παλιρροϊκά νερά.
κ) άν απαιτείται, να είναι εφοδιασµένοι µε σκάλες σταθερές, επαρκούς αντοχής και µήκους και δεµένες µε ασφάλεια για να εµποδίζεται η ολίσθηση. Στις εγκαταστάσεις πάνω στο νερό, που
είναι εφοδιασµένες µε σταθερές κατακόρυφες σκάλες, αυτές
πρέπει να είναι στερεωµένες µε στεφάνια ασφαλείας.
λ)

όπου είναι απαραίτητο, να έχουν επαρκή πλευστότητα.

13.1.4. Εάν απαιτείται για την εξασφάλιση προστασίας, οι πλωτές κατασκευές πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε καταφύγια.
13.1.5. Ο λειτουργικός πλωτός εξοπλισµός πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε επαρκή και κατάλληλο εξοπλισµό διάσωσης, όπως σχοινιά διάσωσης, γάντζους και στρογγυλά σωσίβια.
13.1.6. Όπου χρησιµοποιούνται οι σχεδίες, θα πρέπει:
α) να είναι αρκετά ανθεκτικές για να µεταφέρουν µε ασφάλεια τα
µέγιστα φορτία.
β)

να είναι αγκυροβοληµένες µε ασφάλεια.

γ)

να έχουν ασφαλή µέσα πρόσβασης.
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13.1.7. Τα σιδερένια καταστρώµατα πρέπει να επιστρώνονται
µε δοκίδες ή µε κάποιο άλλο είδος µη ολισθηρής επιφάνειας.
13.1.8. Εφόσον είναι εφικτό, όλα τα ανοίγµατα του καταστρώµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών για τους κάδους, πρέπει να είναι
περιφραγµένα.
13.1.9. Όλες οι πλωτές σωληνώσεις πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ασφαλή διάδροµο.
13.1.10. Κανείς δεν πρέπει να εισέρχεται στο χώρο υδραυλικού
µηχανισµού βυθοκόρησης, χωρίς πρώτα να ενηµερώσει το χειριστή και
χωρίς να συνοδεύεται από δεύτερο άτοµο.
13.1.11. Ανυψωτήρες, εκσκαφείς, κάδοι, κεφαλές κοπής και φρένα πρέπει να επιθεωρούνται καθηµερινά.
13.1.12. Οι εργαζόµενοι πρέπει να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται µόνο στα κατάλληλα και ασφαλή µέρη αποβίβασης.
13.1.13. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε τέτοιες εργασίες,
πρέπει να διεξάγουν µετρήσεις ύψους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

13.2. Λέµβοι
13.2.1. Οι λέµβοι, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εργαζοµένων στο νερό, πρέπει να ικανοποιούν τους όρους που θέτει η αρµόδια αρχή.
13.2.2.Οι λέµβοι, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εργαζοµένων, πρέπει να επανδρώνονται από κατάλληλο και έµπειρο
πλήρωµα.
13.2.3. Ο αριθµός ατόµων που µπορούν να µεταφερθούν σε µια
λέµβο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον µέγιστο για λόγους ασφαλείας
και πρέπει να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο.
13.2.4. Οι λέµβοι πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλα και
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επαρκή σωστικά µέσα, τα οποία πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα
και συντηρηµένα.
13.2.5. Τα ρυµουλκά πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µια συσκευή, η οποία επιτρέπει την άµεση απελευθέρωση του συρµατόσχοινου ρυµούλκησης.
13.2.6. Οι µηχανοκίνητες λέµβοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους πυροσβεστήρες.
13.2.7. Οι λέµβοι µε κουπιά πρέπει να έχουν και εφεδρικά κουπιά.
13.2.8. Οι σωσίβιες λέµβοι πρέπει να είναι σωστά κατασκευασµένες, µε επαρκές µήκος και πλάτος για να έχουν ικανοποιητική σταθερότητα. Για εργασία σε παλιρροιακά νερά ή ποτάµια ταχείας ροής,
πρέπει να παρέχεται µηχανοκίνητη βάρκα µε ενσωµατωµένη συσκευή
αυτόµατης εκκίνησης στον κινητήρα. Όταν µηχανοκίνητα σκάφη δεν
περιπολούν, οι µηχανές τους πρέπει να τίθενται σε λειτουργία αρκετές
φορές την ηµέρα για να εξασφαλίζεται πλήρης αποτελεσµατικότητα.

13.3. ∆ιαδικασίες διάσωσης και εκτάκτου ανάγκης
13.3.1. Τα άτοµα που εργάζονται πάνω στο νερό πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κάποιο είδος εξοπλισµού διάσωσης. Τα σωσίβια
γιλέκα πρέπει να παρέχουν ελευθερία κινήσεων, να έχουν επαρκή
πλευστότητα για να φέρνουν τα άτοµα στην επιφάνεια όπου θα επιπλέουν µε το πρόσωπο προς τα επάνω, να δένονται εύκολα στο σώµα,
να διακρίνονται εύκολα, να µην ανατρέπονται και να έχουν, αν είναι απαραίτητο, σύστηµα αυτοφωτισµού.
13.3.2. Οι χειριστές δεν πρέπει να εργάζονται µόνοι µέσα ή πάνω
από το νερό.
13.3.3. Κάθε εργαζόµενος πρέπει να είναι εκπαιδευµένος στις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στις περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης.
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14. Κατεδάφιση
14.1. Γενικές διατάξεις
14.1.1.Όταν η κατεδάφιση οποιουδήποτε κτιρίου ή κατασκευής µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο για τους εργαζόµενους ή τους περαστικούς :
α) πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις, µέθοδοι και
διαδικασίες, οι οποίες να προβλέπουν τη διάθεση των απορριµάτων ή των υπολλειµάτων σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς.
β) η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται και να αναλαµβάνεται µόνο υπό την επίβλεψη αρµόδιου προσώπου.
14.1.2. Πριν αρχίσουν οι εργασίες κατεδάφισης:
α) όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι δοµικές
λεπτοµέρειες και τα σχέδια των κατασκευαστών.
β) όπου είναι δυνατόν, πρέπει να γίνονται γνωστές οι λεπτοµέρειες
της προηγούµενης χρήσης, για να αναγνωρίζεται κάθε πιθανή
µόλυνση και οι κίνδυνοι από χηµικά, εύφλεκτα, κ.λ.π.
γ) πρέπει να πραγµατοποιηθεί ένας πρώτος έλεγχος για να αναγνωρισθούν κατασκευαστικά προβλήµατα και κίνδυνοι συνδεδεµένοι µε εύφλεκτες ουσίες και ουσίες επικίνδυνες για την υγεία.
Ο έλεγχος πρέπει να επισηµαίνει την ποιότητα του εδάφους, πάνω στο οποίο ανεγέρθηκε η κατασκευή, την κατάσταση των αντηρίδων της στέγης, το είδος των πλαισίων που χρησιµοποιήθηκαν για τον σκελετό των κατασκευών και τους τοίχους που φέρουν φορτίο.
δ) πρέπει να εντοπιστούν διάφορα κτίρια, όπως νοσοκοµεία, τηλεφωνικά κέντρα και βιοµηχανικά κτίρια, που περιέχουν εξοπλι-
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σµό ευαίσθητο στις δονήσεις και τη σκόνη και όλα τα ευαίσθητα
στο θόρυβο κτίρια.
ε) µετά τον έλεγχο, πρέπει να διατυπωθεί µια µέθοδος κατεδάφισης και να καταγραφεί στον καθορισµό µεθόδου, λαµβάνοντας
υπόψη τις διάφορες µελέτες και εντοπίζοντας τα προβλήµατα
και τις λύσεις τους.
στ) το κτίριο πρέπει να ελεγχθεί για να εξακριβωθεί ότι έχει εκκενωθεί.
14.1.3. Όλες οι παροχές ηλεκτρισµού, αερίου, νερού και ατµού
στον τόπο εργασίας ή έξω από αυτόν πρέπει να διακοπούν και να καλυφθούν ή διαφορετικά να ελέγχονται πριν αρχίσει η εργασία.
14.1.4. Εάν είναι ανάγκη να διατηρηθεί η παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος, νερού ή άλλων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των εργασιών
της κατεδάφισης, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένες.
14.1.5. Όσο είναι εφικτό, η ζώνη κινδύνου γύρω από το κτίριο
πρέπει να είναι κατάλληλα περιφραγµένη και σηµατοδοτηµένη. Για να
προστατευθεί το κοινό πρέπει να εγερθεί ένα φράγµα ύψους δύο µέτρων, περικλείοντας τις εργασίες κατεδάφισης και οι πόρτες εισόδου
να φυλάσσονται εκτός ωραρίου εργασίας.
14.1.6. Οι εργασίες κατεδάφισης πρέπει να εκτελούνται µόνον
από τους αρµόδιους εργαζόµενους.
14.1.7. Επιφάνειες κτιρίων µολυσµένες µε ουσίες επικίνδυνες
για την υγεία πρέπει να απολυµαίνονται και, όπου είναι αναγκαίο,
πρέπει να παρέχεται και να χρησιµοποιείται κατάλληλος προστατευτικός ρουχισµός και αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισµός.
14.1.8. Όπου οι εγκαταστάσεις περιέχουν εύφλεκτα υλικά, πρέπει να λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις για να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.
14.1.9. Η εγκατάσταση που πρόκειται να κατεδαφισθεί πρέπει
να αποµονωθεί από όλες τις άλλες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν
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να έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάθε υπόλειµµα εύφλεκτου υλικού στην εγκατάσταση πρέπει να καθίσταται ανενεργό, π.χ. µε καθαρισµό ή εφαρµογή κάποιας αδρανούς ατµόσφαιρας.
14.1.10. Πρέπει να δίνεται προσοχή για να µην κατεδαφίζονται
τµήµατα που µπορούν να βλάψουν τη σταθερότητα των υπολοίπων
τµηµάτων της κατασκευής.
14.1.11. Οι κατεδαφίσεις δεν πρέπει να συνεχίζονται κάτω από
άσχηµες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέµους, που µπορούν να
προκαλέσουν κατάρρευση των ήδη ετοιµόρροπων κατασκευών.
14.1.12. Όταν είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κινδύνου,
τα τµήµατα της κατασκευής πρέπει να αντιστηρίζονται, να υποστηρίζονται ή να ενισχύονται επαρκώς µε άλλο τρόπο.
14.1.13. Οι κατασκευές δεν πρέπει να παραµένουν σε κατάσταση που εγκυµονεί κίνδυνο κατεδάφισης από την πίεση του ανέµου ή από δόνηση.
14.1.14. Όταν είναι απαραίτητο, για να µη σηκώνεται σκόνη, τα
κτίρια που κατεδαφίζονται πρέπει να καταβρέχονται σε κατάλληλα
χρονικά διαστήµατα.
14.1.15. Οι θεµέλιοι τοίχοι, που χρησιµεύουν ως τοίχοι υποστήριξης εδάφους ή εφαπτόµενων κατασκευών, δεν πρέπει να κατεδαφίζονται παρά µόνο αφού η εφαπτόµενη κατασκευή υποστηλωθεί ή υποστηριχθεί µε αντηρίδες και αφού το χώµα αποµακρυνθεί ή υποστηριχθεί µε πασσαλοσανίδες ή επενδυθεί µε σανίδες.
14.1.16. Όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µια εξαναγκασµένη
ελεγχόµενη τεχνική κατάρρευσης, πρέπει να ζητείται συµβουλή µηχανικού και:
α) πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον όπου πρέπει να καταρρεύσει
ολόκληρη η κατασκευή, επειδή για να επιτευχθεί ολική κατάρρευση αρκεί η αφαίρεση βασικών κατασκευαστικών µελών.
β)

πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε εργοτάξια που είναι αρκετά
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επίπεδα και όπου υπάρχει αρκετός περιβάλλων χώρος για να αποσυρθούν σε ασφαλή απόσταση χειριστές και µηχανήµατα.
14.1.17. Κτίρια και κατασκευές που δεν φέρουν τα φορτία για τα
οποία σχεδιάσθηκαν, µπορούν να υφίστανται εξασθένιση πριν µια εξαναγκασµένη κατάρρευση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις:
α) η εξασθένιση πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά, ώστε, παρά την
αποµάκρυνση των περιττών µελών και τη µερική κοπή των µελών που φέρουν φορτίο, η κατασκευή να έχει αρκετή αντοχή για
να αντιστέκεται στα φορτία ανέµου ή κρούσης µέχρι την ώρα που
θα επιτευχθεί η εξαναγκασµένη κατάρρευση.
β) το ίδιον βάρος θα πρέπει να µειώνεται συστηµατικά µε την αφαίρεση περιττών υλικών, επενδύσεων, µηχανηµάτων, τοίχων
και τµηµάτων πατώµατος, πριν αρχίσει η εργασία στον σκελετό
της κατασκευής.
14.1.18. Όπου χρησιµοποιούνται εκρηκτικά για την κατεδάφιση βασικών τµηµάτων, η προστασία από την ανατίναξη και οι αποστάσεις ασφαλείας πρέπει να έχουν συµφωνηθεί προκαταβολικά. Η εργασία πρέπει να αναλαµβάνεται µόνο από προσωπικό έµπειρο στην ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς.
14.1.19. Οι εκπυρσοκροτητές πρέπει να προσδιορίζουν την περιοχή κινδύνου για να εκκενωθεί, αν χρειάζεται. Η προστασία από ανατίναξη πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, αλλά δεν πρέπει να
θεωρείται ως εναλλακτική λύση στον προσδιορισµό της περιοχής που
είναι πιθανό να επηρεαστεί.
14.1.20. Όταν για την κατεδάφιση χρησιµοποιείται εξοπλισµός,
όπως µηχανικοί εκσκαφείς και µπουλντόζες, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η φύση του κτιρίου ή της κατασκευής, οι διαστάσεις του, καθώς
και η ισχύς του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί.
14.1.21.Εάν χρησιµοποιείται αιωρούµενο βάρος για την κατεδάφιση, πρέπει να τηρείται γύρω από τα σηµεία κρούσης µια ζώνη ασφα118

Κατεδάφιση

λείας πλάτους τουλάχιστον µιάµισυ φορά το ύψος του κτιρίου ή της
κατασκευής.
14.1.22. Τα αιωρούµενα βάρη πρέπει να ελέγχονται έτσι, ώστε να
µην µπορούν να αιωρηθούν κατά άλλης κατασκευής, παρά µόνον αυτής που είναι υπό κατεδάφιση.
14.1.23. Εάν χρησιµοποιείται αρπάγη εκσκαφέως για την κατεδάφιση, πρέπει να τηρείται µια ζώνη ασφαλείας, έκτασης οκτώ µέτρων
από την τροχιά της αρπάγης.
14.1.24. Όπου είναι αναγκαίο κατά την κατεδάφιση κτιρίων ή άλλων κατασκευών, πρέπει να παρέχονται κατά µήκος της εξωτερικής
πλευράς των εξωτερικών τοίχων πλατφόρµες ασφαλείας, ικανές να αντέξουν µε ασφάλεια ωφέλιµο φορτίο 6,0 kN/m2 και µε πλάτος τουλάχιστον 1,5m για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πτώση αντικειµένων.

14.2. Κατεδάφιση τοίχων
14.2.1. Οι τοίχοι πρέπει να κατεδαφίζονται ανά όροφο, αρχίζοντας από την οροφή και συνεχίζοντας προς τα κάτω.
14.2.2. Όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να εµποδίζεται η πτώση αστήριχτων τοίχων µε διάφορα µέσα, όπως αντιστήριξη και συνδετήρες.

14.3. Κατεδάφιση πατωµάτων
14.3.1. Όπου χρειάζεται για την αποφυγή κινδύνων, οι εργαζόµενοι στην κατεδάφιση πατωµάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε
σανίδες ή διαδρόµους πάνω στους οποίους να στέκονται ή να κινούνται.
14.3.2. Ανοίγµατα από τα οποία πέφτουν υλικά πρέπει να φράσσονται ή να περιφράσσονται κατάλληλα για να αποφεύγεται ο κίνδυνος.
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14.3.3. Όλη η εργασία πάνω από κάθε σειρά δοκών πατώµατος
πρέπει να ολοκληρώνεται, πριν εξασθενίσει η αποτελεσµατικότητα
των υποστηριγµάτων ασφαλείας της σειράς.

14.4. Κατεδάφιση χαλύβδινης κατασκευής
14.4.1. Πρέπει να λαµβάνονται όλες οι εφικτές προφυλάξεις για
να αποφεύγεται ο κίνδυνος από κάθε ξαφνική παραµόρφωση, αναπήδηση ή κατάρρευση της χαλύβδινης κατασκευής, σιδηροκατασκευής ή
οπλισµένου σκυροδέµατος, όταν κόβεται ή απελευθερώνεται.
14.4.2. Η χαλύβδινη κατασκευή πρέπει να κατεδαφίζεται σταδιακά.
14.4.3. Τα τµήµατα κατασκευαστικού χάλυβα πρέπει να κατέρχονται σιγά — σιγά και να µην ρίπτονται από ύψος.

14.5. Κατεδάφιση ψηλών καπνοδόχων
14.5.1. Οι υψηλές καπνοδόχοι δεν πρέπει να κατεδαφίζονται µε
ανατίναξη ή ανατροπή, παρά µόνο αν προσδιορισθεί µια προστατευµένη περιοχή επαρκών διαστάσεων, όπου η καπνοδόχος µπορεί να πέσει µε ασφάλεια.
14.5.2. Οι υψηλές καπνοδόχοι πρέπει να κατεδαφίζονται µόνο από αρµόδια πρόσωπα υπό αδιάκοπη επίβλεψη αρµοδίου.
14.5.3. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να στέκονται πάνω στον τοίχο
της καπνοδόχου.
14.5.4. Υλικά που έχουν πέσει κάτω πρέπει να αποµακρύνονται
µόνο κατά τα διαλείµµατα της εργασίας ή υπό ελεγχόµενες συνθήκες.
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14.6. Χρήση και αποµάκρυνση αµιάντου και υλικών
και αντικειµένων που περιέχουν αµίαντο
14.6.1. Η χρήση και η αποµάκρυνση υλικών που περιέχουν αµίαντο και αντικειµένων όπως φύλλα ασβεστοτσιµεντου ή µονώσεις αµιάντου προκαλούν ιδιαίτερα προβλήµατα στην υγεία, επειδή συχνά
απαιτείται κατεδάφιση ή θραύση µεγάλης ποσότητας εύθρυπτων υλικών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κώδικα πρακτικής του ILO για την "Ασφάλεια στη χρήση αµιάντου" και ιδιαίτερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου 18 για εργασίες
κατασκευής, µετατροπής ή κατεδάφισης.
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15. Ηλεκτρισµός
15.1. Γενικές διατάξεις
15.1.1. Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισµός και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται και να συντηρούνται από αρµόδιο πρόσωπο και να χρησιµοποιούνται έτσι, ώστε να
αποφεύγεται ο κίνδυνος.
15.1.2. Πριν αρχίσει η κατασκευή και κατά την διάρκεια της πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, για να εξακριβώνεται τυχόν
κίνδυνος και να προφυλάσσονται οι εργαζόµενοι από κάθε γυµνό ηλεκτροφόρο καλώδιο ή συσκευή που βρίσκεται πάνω, κάτω ή στη θέση
εργασίας.
15.1.3. Η τοποθέτηση και η συντήρηση ηλεκτρικών καλωδίων
και συσκευών στα εργοτάξια πρέπει να συµφωνεί µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
15.1.4. Όλα τα τµήµατα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει
να έχουν µέγεθος και χαρακτηριστικά κατάλληλα για τις απαιτήσεις ισχύος και για την εργασία που µπορεί να απαιτηθεί και συγκεκριµένα
θα πρέπει:
α) να είναι επαρκούς µηχανικής αντοχής, για να αντέξουν στις συνθήκες εργασίας στις κατασκευές.
β) να µην υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν από νερό, σκόνη ή ηλεκτρική, θερµική ή χηµική επίδραση, στην οποία µπορεί να εκτεθούν στις εργασίες κατασκευών.
15.1.5. Όλα τα µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να
κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται και να συντηρούνται έτσι, ώστε
να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και εξωτερικής έκρηξης.
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15.1.6. Η διανοµή του ρεύµατος στην κάθε θέση εργασίας πρέπει να γίνεται µέσω ενός διακόπτη, που να αποµονώνει το ρεύµα από
όλους χους αγωγούς, να είναι προσπελάσιµος και να µπορεί να κλειδώνεται στη θέση ''OFF " αλλά όχι στη θέση "ON".
15.1.7. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον ηλεκτρικό εξοπλισµό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διακοπής του ρεύµατος από
όλους τους αγωγούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
15.1.8. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και έξοδοι πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς και να φέρουν την ένδειξη του σκοπού και της τάσης
τους.
15.1.9. Όταν η διάταξη µιας εγκατάστασης δεν µπορεί να αναγνωρισθεί εύκολα, τα κυκλώµατα και οι συσκευές πρέπει να επισηµαίνονται µε επιγραφές ή άλλα κατάλληλα µέσα.
15.1.10. Κυκλώµατα και συσκευές που φέρουν διαφορετικές τάσεις στην ίδια εγκατάσταση πρέπει να επισηµαίνονται µε εµφανή µέσα, όπως η χρωµατιστή σήµανση.
15.1.11. Επαρκείς προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται, ώστε να
εµποδίζονται οι εγκαταστάσεις να λάβουν ρεύµα υψηλότερης τάσης από τις άλλες.
15.1.12. Όπου είναι ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου, οι
εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται από κεραυνούς.
15.1.13. Οι γραµµές σηµατοδότησης και τηλεπικοινωνιών δεν
πρέπει να βρίσκονται στα ίδια υποστηρίγµατα µε τις γραµµές µέσης
και υψηλής τάσης.
15.1.14. Μόνο αλεξίπυρος εξοπλισµός και αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται σε εκρηκτικό περιβάλλον ή σε αποθήκες εκρηκτικών και
εύφλεκτων υγρών.
15.1.15. Προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται
σε κατάλληλα µέρη:
α) για να απαγορεύουν σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα να εισέρχο123
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νται σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή να επεµβαίνουν
και να χειρίζονται ηλεκτρικές συσκευές.
β) για να παρέχουν οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς, διάσωσης ατόµων που έχουν έρθει σε επαφή µε ηλεκτροφόρους αγωγούς και παροχής
πρώτων βοηθειών σε άτοµα που έχουν πάθει ηλεκτροπληξία.
γ) για να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο που πρέπει να ειδοποιείται σε περίπτωση ηλεκτρικού ατυχήµατος ή επικίνδυνου περιστατικού και να υποδεικνύουν τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η
επικοινωνία µε αυτόν.
15.1.16. Κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους χώρους, όπου η επαφή ή η προσέγγιση ηλεκτρικού εξοπλισµού µπορεί να είναι επικίνδυνη.
15.1.17. Πλήρης ενηµέρωση πρέπει να παρέχεται στα άτοµα που
πρέπει να χειρίζονται ηλεκτρικό εξοπλισµό, όσον αφορά όλους τους
πιθανούς κινδύνους του συγκεκριµένου εξοπλισµού.

15.2. Επιθεώρηση και συντήρηση
15.2.1. Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισµός πρέπει να επιθεωρείται
πριν τεθεί σε λειτουργία, για να επιβεβαιώνεται πως είναι κατάλληλος
για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
15.2.2. Στην αρχή κάθε βάρδιας το άτοµο που χρησιµοποιεί ηλεκτρικό εξοπλισµό πρέπει να προβεί σε εξωτερική εξέταση του εξοπλισµού και των αγωγών, ειδικότερα των εύκαµπτων καλωδίων.
15.2.3. Εκτός από ορισµένες πολύ ειδικές περιπτώσεις, η εργασία
σε τµήµατα ηλεκτροφόρου εξοπλισµού ή πλησίον αυτού πρέπει να απαγορεύεται.
15.2.4. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία σε αγωγούς ή εξοπλισµό που δεν πρέπει να παραµείνει ενεργός:
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α)
β)

η παροχή ρεύµατος πρέπει να διακοπεί από υπεύθυνο άτοµο.
πρέπει να λαµβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου παροχή ρεύµατος.

γ)

οι αγωγοί ή ο εξοπλισµός πρέπει να δοκιµάζονται, για να επιβεβαιωθεί ότι είναι ανενεργοί.

δ)

οι αγωγοί και ο εξοπλισµός πρέπει να γειώνονται και να βραχυκυκλώνονται.

ε)

γειτονικά τµήµατα ηλεκτροφόρου εξοπλισµού πρέπει να προστατεύονται επαρκώς για την αποφυγή τυχαίας επαφής.
15.2.5. Αφού τελειώσει η εργασία στους αγωγούς και τον εξοπλισµό, το ρεύµα επαναδιοχετεύεται µόνο µετά από εντολή αρµόδιου
προσώπου, αφού πρώτα αφαιρεθούν η γείωση και η βραχυκύκλωση
και αναφερθεί ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής.
15.2.6. Οι ηλεκτρολόγοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα
και επαρκή εργαλεία και εξοπλισµό ατοµικής προστασίας, όπως ελαστικά µονωτικά γάντια, µονωτικές ψάθες και κουβέρτες.
15.2.7. Πρέπει να θεωρείται ότι όλοι οι αγωγοί και ο εξοπλισµός
είναι ενεργοί, εκτός και αν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο.
15.2.8. Όταν η εργασία γίνεται πολύ κοντά σε ενεργά τµήµατα εξοπλισµού, η παροχή ρεύµατος πρέπει να διακόπτεται. Εάν αυτό δεν
είναι δυνατό, λόγω της φύσης της εργασίας, τα ενεργά τµήµατα πρέπει
να περιφράσσονται από ικανό προσωπικό του ηλεκτρικού υποσταθµού.

15.3. ∆οκιµή
15.3.1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται
και να δοκιµάζονται και τα αποτελέσµατα να καταγράφονται, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
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15.3.2. Πρέπει να γίνονται περιοδικές δοκιµές της αποτελεσµατικότητας των προστατευτικών συσκευών για την αποφυγή διαρροών
προς τη γη.
15.3.3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις γειώσεις των
συσκευών, στη συνέχεια των προστατευτικών αγωγών, στην πολικότητα και την αντίσταση µόνωσης, στην προστασία από µηχανική βλάβη
και στην κατάσταση των συνδέσεων στα σηµεία εισόδου.
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16. Εκρηκτικές ύλες
16.1. Γενικές διατάξεις
16.1.1. Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να αποθηκεύονται, να µεταφέρονται και να χρησιµοποιούνται παρά µόνον:
α) υπό συνθήκες που καθορίζονται από εθνικούς νόµους ή κανονισµούς.
β) από αρµόδιο πρόσωπο, που πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι ή άλλα
πρόσωπα δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού.
16.1.2. Πριν τη χρήση εκρηκτικών υλών για ανατίναξη σε ένα εργοτάξιο, πρέπει να έχει προετοιµαστεί ένα συµφωνηµένο σύστηµα εργασίας και να έχουν καθοριστεί γραπτώς µε λεπτοµέρεια οι ευθύνες
των εµπλεκοµένων ατόµων.
16.1.3.Πυροκροτητές, προστατευτικές ασφάλειες, καλωδίωση
και άλλος εξοπλισµός ανατινάξεων πρέπει να συµφωνούν µε τις καθορισµένες προδιαγραφές των εθνικών νόµων και κανονισµών.
16.1.4. Ο δυναµίτης δεν πρέπει να µετακινηθεί από την αρχική
του συσκευασία, µέχρι να τοποθετηθεί στις οπές της γεώτρησης.
16.1.5. Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη πρέπει να γίνεται εκτός
βάρδιας ή κατά τα διαλείµµατα της εργασίας.
16.1.6. Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνεται στο φως της ηµέρας.
16.1.7. Εάν η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια πρέπει να φωτίζονται επαρκώς.
16.1.8. Εάν η ανατίναξη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο εργαζόµενους άλλης επιχείρησης:
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α)

ο χρόνος της ανατίναξης πρέπει να συµφωνηθεί µεταξύ των
δύο επιχειρήσεων.
β) δεν πρέπει να αρχίσουν εκρήξεις, µέχρι να δοθεί προειδοποίηση
στην άλλη επιχείρηση και να αναγνωρισθεί από αυτήν.
16.1.9. Οπές γεώτρησης, που έχουν υποστεί γόµωση, δεν πρέπει
να αφήνονται αφύλακτες µετά το τέλος της βάρδιας.
16.1.10. Την κατάλληλη στιγµή, πριν την τελική προειδοποίηση ανατίναξης, οι εργαζόµενοι στην περιοχή πρέπει να µετακινηθούν σε ένα προσδιορισµένο ασφαλές µέρος.
16.1.11. Μια ευκρινής τελική προειδοποίηση πρέπει να ακουστεί
ένα λεπτό πριν την εκπυρσοκρότηση των εκρηκτικών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όταν ο υπεύθυνος βεβαιωθεί ότι επικρατούν
συνθήκες ασφαλείας, πρέπει να ακουστεί ένα "όλα καλά".
16.1.12. Για να εµποδίζεται η είσοδος ατόµων σε επικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών ανατίναξης:
α) πρέπει να τοποθετηθούν παρατηρητήρια γύρω από την περιοχή των εργασιών.
β)
γ)

πρέπει να υψώνονται προειδοποιητικές σηµαίες.
πρέπει να τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σηµεία γύρω από τη περιοχή των εργασιών.
16.1.13. Πριν τη γόµωση µιας οπής γεώτρησης, όλοι οι εργαζόµενοι που δεν απασχολούνται στην εργασία ανατίναξης πρέπει να αποσυρθούν σε ένα ασφαλές µέρος.
16.1.14. Το κάπνισµα και η γυµνή φλόγα δεν επιτρέπονται στην
περιοχή γόµωσης.

16.2. Μεταφορά, αποθήκευση, χειρισµός
16.2.1. Όλα τα εκρηκτικά που εξέρχονται από µια πυριτιδαπο128
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θήκη πρέπει να καταµετρούνται και να καταγράφονται και τα αχρησιµοποίητα εκρηκτικά πρέπει να επιστρέφονται στην ίδια αποθήκη,
µετά την αποπεράτωση της εργασίας.
16.2.2. Οι εκπυρσοκροτητές πρέπει να αποθηκεύονται ή να µεταφέρονται ξεχωριστά από τις εκρηκτικές ύλες.
16.2.3. Οι εργαζόµενοι στην αποθήκευση, µεταφορά ή χειρισµό εκρηκτικών υλών ή οι εργαζόµενοι σε οχήµατα που µεταφέρουν εκρηκτικές ύλες, δεν πρέπει να καπνίζουν ή να κρατούν γυµνή φλόγα.
16.2.4. Τα αυτοκίνητα ή τα τραίνα που χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά εκρηκτικών υλών πρέπει:
α) να είναι σε καλή κατάσταση και έτοιµα για χρήση.
β) να έχουν στεγανό ξύλινο ή µη σπινθηριστικό µεταλλικό δάπεδο.
γ) να έχουν πλευρές και άκρα µε αρκετό ύψος για να εµποδίζεται
η πτώση των εκρηκτικών.
δ) όσον αφορά τα αυτοκίνητα, πρέπει να φέρουν τουλάχιστον δύο
κατάλληλους πυροσβεστήρες.
ε) να επισηµαίνεται εµφανώς µε µια κόκκινη σηµαία ή επιγραφή ή
µε άλλο τρόπο ότι µεταφέρουν εκρηκτικές ύλες.
16.2.5. Οι εκρηκτικές ύλες και οι πυροκροτητές πρέπει να µεταφέρονται ξεχωριστά από την πυριτιδαποθήκη στο χώρο εργασίας
µέσα στα αρχικά τους δοχεία ή σε ειδικά κλειστά δοχεία από ειδικό µη
σπινθηριστικό µέταλλο.
16.2.6. ∆ιαφορετικά είδη εκρηκτικών δεν πρέπει να µεταφέρονται στο ίδιο δοχείο.
16.2.7. Τα δοχεία πρέπει να φέρουν την ένδειξη του είδους των εκρηκτικών που περιέχουν.
16.2.8. Τα εκρηκτικά πρέπει να αποθηκεύονται µόνιµα µόνο σε
πυριτιδαποθήκες, οι οποίες πρέπει:
α) να είναι σε απόσταση ασφαλείας από κατοικηµένα κτίρια ή περιοχές.
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β)
γ)
δ)

να είναι γερά κατασκευασµένες από αλεξίσφαιρο και πυρίµαχο
υλικό.
να είναι καθαρές, ξηρές, καλά αεριζόµενες, δροσερές και
προστατευµένες από τον παγετό.
να παραµένουν κλειδωµένες.

16.2.9. Μόνον αλεξίπυρος ηλεκτρικός εξοπλισµός φωτισµού
πρέπει να επιτρέπεται σε αποθήκες εκρηκτικών.
16.2.10. Εύφλεκτες ουσίες ή σπινθηριστικά µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται ή να χρησιµοποιούνται σε αποθήκες εκρηκτικών.
16.2.11. Σε αποθήκες εκρηκτικών ή σε µια απαγορευµένη και
ευκρινώς οριοθετηµένη ζώνη γύρω από αυτές:
α) δεν πρέπει να επιτρέπεται το κάπνισµα, τα σπίρτα ή η γυµνή φλόγα.
β)
γ)

τα όπλα πρέπει να είναι άσφαιρα.
δεν πρέπει να επιτρέπεται η συσσώρευση σκουπιδιών ικανών να
αναφλέγουν, όπως χόρτα, φύλλα ή χαµόκλαδα.

16.2.12. Οι αποθήκες εκρηκτικών δεν πρέπει να είναι ανοικτές
κατά την διάρκεια ή εν όψει καταιγίδας µε ηλεκτρικές εκκενώσεις.
16.2.13. Εάν ποσότητες εκρηκτικών και πυροκροτητών πρέπει
να αποθηκευτούν προσωρινά έξω από την κύρια πυριτιδαποθήκη,
πρέπει να παρέχεται ειδικό κατάλυµα, όπως ειδικό δωµάτιο, φορητή
αποθήκη ή κατάλληλο δοχείο.
16.2.14. Σε κάθε αποθήκη πρέπει να υπάρχουν γαλότσες για να
τις φοράνε όσοι πρέπει να εισέλθουν.
16.2.15. Μόνο άτοµα εξουσιοδοτηµένα για το χειρισµό εκρηκτικών πρέπει να έχουν τα κλειδιά των πυριτιδαποθηκών, αποθηκών ή
κιβωτίων που περιέχουν εκρηκτικά.
16.2.16. Τα δοχεία µε εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να ανοίγονται
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µε εργαλεία που πετούν σπίθες, είναι όµως δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µεταλλικές λάµες για το άνοιγµα χαρτοκιβωτίων ή παρόµοιων
δοχείων.
16.2.17. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να προστατεύονται από πρόσκρουση.
16.2.18. Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να µεταφέρονται στις
τσέπες ή κάπου αλλού πάνω στο άτοµο.
16.2.19. Μόλις αντιληφθούµε ότι πλησιάζει καταιγίδα µε ηλεκτρικές εκκενώσεις, πρέπει όλοι οι εργαζόµενοι να αποµακρύνονται από την περιοχή όπου είναι αποθηκευµένα ή χρησιµοποιούνται εκρηκτικά.
16.2.20. Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να µένουν εκτός αποθήκης χωρίς επίβλεψη.

16.3. ∆ιάθεση εκρηκτικών
16.3.1. Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να καταστρέφονται παρά
µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.
16.3.2. Κανένα υλικό που χρησιµοποιήθηκε στο περιτύλιγµα ή
στη συσκευασία εκρηκτικών δεν πρέπει να καίγεται σε θερµάστρα,
τζάκι ή άλλο περιορισµένο χώρο.
16.3.3. Κανένα άτοµο δεν πρέπει να παραµένει σε απόσταση
τριάντα µέτρων από φωτιά στην οποία καίγονται υλικά περιτυλίγµατος ή συσκευασίας εκρηκτικών υλών.
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17. Κίνδυνοι για την υγεία, πρώτες
βοήθειες και υπηρεσίες
επαγγελµατικής υγείας
17.1. Γενικές διατάξεις
17.1.1. Για εργασίες που από τη φύση τους εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κίνδυνο που προέρχεται από την χρήση ή την παρουσία
χηµικών, φυσικών ή βιολογικών παραγόντων και από τις κλιµατικές
συνθήκες, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή κάθε κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.
17.1.2. Τα προληπτικά µέτρα που αναφέρονται στη παράγραφο
17.1.1 πρέπει να δίνουν έµφαση στην ανάγκη να εξαλειφθεί ή να µειωθεί ο κίνδυνος και ιδιαίτερα πρέπει να απαιτείται:
α) η αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών, εξοπλισµού ή διαδικασιών µε άλλες λιγότερο επιβλαβείς ή επικίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.
β) η µείωση του θορύβου και των δονήσεων που προκαλούνται από
τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τα εργαλεία.
γ) ο έλεγχος της απελευθέρωσης χηµικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον εργασίας.
δ) η εκπαίδευση των εργαζοµένων στη χειρωνακτική ανύψωση βάρους.
ε) η σωστή στάση του σώµατος, όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να δουλεύουν σε σταθερή θέση ή όταν εκτελούν επαναλαµβανόµενη εργασία.
στ) η κατάλληλη προστασία από κλιµατικές συνθήκες που πιθανόν
να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζοµένων.
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ζ)

όπου τα προηγούµενα µέτρα είναι ακατάλληλα:
i) να καθιερώνονται µέθοδοι εργασίας, οι οποίες να εξαλείφουν ή να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την ασφάλεια
και την υγεία.
ii) να παρέχεται και να απαιτείται η χρήση του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού και ρουχισµού.
17.1.3.Ο εργοδότης πρέπει να µεριµνά για την αναγνώριση και
την εκτίµηση από αρµόδια πρόσωπα των κινδύνων για την υγεία των
εργαζοµένων που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση διαφόρων διαδικασιών, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, εξοπλισµού, ουσιών και ακτινοβολίας στο εργοτάξιο και να λάβει προληπτικά ή ρυθµιστικά µέτρα κατά των εξακριβωµένων κινδύνων σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.

17.2. Υπηρεσίες επαγγελµατικής υγείας
17.2.1. Ο εργοδότης πρέπει να µεριµνά για τη σύσταση υπηρεσίας επαγγελµατικής υγείας και την πρόσβαση των εργαζοµένων σε
αυτήν, σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις αρχές του
Συνεδρίου για τις Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Υγείας του 1985, No
161, και της σύστασης No 171.
17.2.2. Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να βρίσκονται υπό ιατρική
παρακολούθηση.
17.2.3. Η εποπτεία και ο έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος
και ο προγραµµατισµός των προστατευτικών µέτρων ασφαλείας και υγείας πρέπει να εκτελούνται, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
17.2.4. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να
προαχθεί η ενηµέρωση των εργαζοµένων για το πλήθος των κινδύνων
που εγκυµονούν οι χώροι εργασίας και για την ανάγκη περιφρούρησης
της υγείας.
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17.2.5. Κάθε φορά που εισάγονται νέα προϊόντα, εξοπλισµός και
µέθοδοι εργασίας, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση των εργαζοµένων σε σχέση µε τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία τους.

17.3. Πρώτες βοήθειες
17.3.1. Ο εργοδότης πρέπει να είναι υπεύθυνος για την παροχή
πρώτων βοηθειών, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης εκπαιδευµένου προσωπικού. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την εξασφάλιση
της µεταφοράς των εργαζοµένων που χρειάζονται ιατρική φροντίδα
λόγω ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας.
17.3.2.Ο τρόπος οργάνωσης των πρώτων βοηθειών και του προσωπικού πρέπει να καθορίζεται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, να προγραµµατίζεται σε συνεννόηση µε την αρµόδια ιατρική
αρχή και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών.
17.3.3. Όπου η εργασία εγκυµονεί κίνδυνο πνιγµού, ασφυξίας
ή ηλεκτροπληξίας, το προσωπικό πρώτων βοηθειών πρέπει να έχει πείρα σε διαδικασίες διάσωσης.
17.3.4. Κατάλληλος εξοπλισµός διάσωσης και ανάνηψης, συµπεριλαµβανοµένων φορείων, πρέπει να είναι διαθέσιµος στο εργοτάξιο.
17.3.5. Οι χώροι εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των αποµονωµένων θέσεων εργασίας, όπως συνεργεία συντήρησης και πάνω σε
αυτοκίνητα, τραίνα, πλοία και πλωτά µέσα, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε βαλιτσάκια πρώτων βοηθειών προστατευµένα από τη µόλυνση λόγω σκόνης, υγρασίας κ.λ.π.
17.3.6. Τα βαλιτσάκια πρώτων βοηθειών δεν πρέπει να περιέχουν
τίποτε άλλο εκτός από υλικά για πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
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17.3.7. Τα βαλιτσάκια πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχουν απλές και σαφείς οδηγίες, να φυλάσσονται υπό την ευθύνη ενός υπεύθυνου ατόµου ικανού να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, να επιθεωρούνται τακτικά και να αποθηκεύονται σωστά.
17.3.8. Εάν απασχολείται ένας ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων
σε οποιαδήποτε βάρδια, τουλάχιστον ένα κατάλληλα εφοδιασµένο
δωµάτιο πρώτων βοηθειών ή ένας σταθµός υπό την επίβλεψη προσωπικού εκπαιδευµένου στις πρώτες βοήθειες ή νοσοκόµας πρέπει να υπάρχει σε ένα προσπελάσιµο µέρος για τη φροντίδα µικροτραυµάτων
και ως χώρος ανάπαυσης σοβαρά ασθενών ή τραυµατισµένων εργαζοµένων.

17.4. Επικίνδυνες ουσίες
17.4.1. Πρέπει να οργανωθεί ένα σύστηµα πληροφόρησης από
την αρµόδια αρχή, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα διεθνών επιστηµονικών ερευνών, για να παρέχει πληροφόρηση σε πελάτες, αρχιτέκτονες, εργολάβους, αντιπροσώπους εργοδοτών και εργαζοµένων
για τους κινδύνους που συνδέονται µε τη χρήση επικίνδυνων ουσιών
στη βιοµηχανία κατασκευών.
17.4.2. Οι εθνικοί νόµοι και κανονισµοί πρέπει να απαιτούν από
τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και προµηθευτές επικίνδυνων προϊόντων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία κατασκευών να παρέχουν
µαζί µε τα προϊόντα και πληροφόρηση στην κατάλληλη γλώσσα για
τους κινδύνους που υπάρχουν και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται.
17.4.3. Όσον αφορά τη χρήση υλικών που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες και την αποµάκρυνση και διάθεση των απορριµάτων, η υγεία
των εργαζοµένων και του κοινού και η προστασία του περιβάλλοντος
πρέπει να περιφρουρούνται, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
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17.4.4. Οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρουν ένδειξη των σχετικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και τις οδηγίες χρήσης τους. Πρέπει να χρησιµοποιούνται υπό τις συνθήκες που καθορίζονται από τους
εθνικούς νόµους και κανονισµούς ή από την αρµόδια αρχή.
17.4.5. ∆οχεία µε επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρουν ή να συνοδεύονται από οδηγίες για την ασφαλή µεταχείριση του περιεχοµένου τους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση διαρροής.
17.4.6. Η αρµόδια αρχή, σε συννενόηση µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, πρέπει να προσδιορίσει
τις επικίνδυνες ουσίες που πρέπει να απαγορευθούν στη βιοµηχανία
κατασκευών.
17.4.7. Όταν πρόκειται για εργασία µε επικίνδυνες ουσίες, πρέπει
να προτιµούνται άλλα µέσα αντί για σπρέυ, όπως πινέλο ή ρολό, όπου
είναι εφικτό.
17.4.8. Όπου δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρήση τοξικών διαλυτικών, αραιωτικών, ορισµένων χρωµάτων ή πτητικών χηµικών ουσιών, πρέπει να λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις, όπως τοπικός και
γενικός εξαερισµός ή, αν αυτό είναι ανέφικτο ή ανεπαρκές, πρέπει να
χρησιµοποιείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισµός. Ανάλογα µέτρα πρέπει να εφαρµόζονται µε µεγαλύτερη αυστηρότητα σε περιπτώσεις όπου τέτοια χηµικά θερµαίνονται ή χρησιµοποιούνται σε
περιορισµένο χώρο. Χρώµατα και κόλλες που παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία πρέπει να αντικαθίστανται µε υδροδιαλυτά προϊόντα.
17.4.9. Η επαφή των επικίνδυνων χηµικών ουσιών µε το δέρµα
πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες που µπορούν να διεισδύσουν στο υγιές δέρµα (π.χ. ορισµένα συντηρητικά ξύλου) ή µπορούν να προκαλέσουν δερµατίτιδα (π.χ. υγρό
τσιµέντο). Η προσωπική υγιεινή και το είδος του ρουχισµού πρέπει να
είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την γρήγορη αποµάκρυνση κάθε χηµικής ουσίας που έρχεται σε επαφή µε το δέρµα. Όπου τα αλλεργικά συµ136
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πτώµατα που προκαλούνται από ορισµένα υλικά είναι δυνατόν να µειωθούν µε την εισαγωγή προσµίξεων, πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία
µέτρα, ώστε η εισαγωγή τους να γίνεται κατά προτίµηση στο στάδιο της
κατασκευής (π.χ. προσθέτοντας θειούχο σίδηρο στο τσιµέντο και παράγωγα τσιµέντου που περιέχουν εξασθενηµένο χρώµιο).
17.4.10. Όταν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουν οι εργαζόµενοι ουσίες που αποδεδειγµένα είναι καρκινογόνες, ειδικά σε εργασία
που περιλαµβάνει ασφαλτικά, ίνες αµιάντου, πίσσα, ορισµένα βαριά
πετρέλαια και ορισµένα αρωµατικά διαλυτικά, πρέπει να λαµβάνονται
αυστηρά µέτρα για να αποφεύγεται η εισπνοή και η επαφή µε το δέρµα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ουσίες για τις οποίες υπάρχει αξιόπιστη ένδειξη καρκινογόνων επιδράσεων.

17.5. Επικίνδυνες ατµόσφαιρες
17.5.1. Όπου οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εισέλθουν
σε περιοχή στην οποία είναι δυνατόν να υπάρχει µια τοξική ή επιβλαβής ουσία ή έλλειψη οξυγόνου ή εύφλεκτη ατµόσφαιρα, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή του κινδύνου.
17.5.2. Τα µέτρα, που πρέπει να ληφθούν σχετικά µε τις περιπτώσεις επικίνδυνης ατµόσφαιρας σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο (17.5.1), πρέπει να καθορίζονται από την αρµόδια αρχή και πρέπει
να προβλέπουν προηγούµενη γραπτή έγκριση ή άδεια από αρµόδιο
πρόσωπο ή κάποιο άλλο σύστηµα, µε το οποίο η είσοδος σε κάθε περιοχή που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί µια επικίνδυνη ατµόσφαιρα
να επιτρέπεται µόνο µετά την ολοκλήρωση καθορισµένων διαδικασιών.
17.5.3. Κανένα γυµνό φως ή φλόγα ή θερµή εργασία, όπως συγκόλληση και κοπή, δεν πρέπει να επιτρέπεται µέσα σε κλειστό χώρο ή
περιοχή, εκτός εάν έχει απαλλαγεί από εύφλεκτη ατµόσφαιρα, έχει ελεγχθεί από αρµόδιο άτοµο και έχει βρεθεί ασφαλής. Μόνο εργαλεία
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που δεν βγάζουν σπινθήρες, αλεξίπυροι λαµπτήρες χειρός µε προφυλακτήρα και φανοί ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα σε
κλειστό χώρο ή περιοχή για αρχική επιθεώρηση, καθαρισµό ή άλλη εργασία που απαιτείται για να καταστεί η περιοχή ασφαλής.
17.5.4. Κανένα άτοµο δεν πρέπει να εισέρχεται σε κλειστό χώρο
ή περιοχή µε επικίνδυνη ατµόσφαιρα ή έλλειψη οξυγόνου, παρά µόνο
αν:
α)
έχει επιβεβαιωθεί ότι η ατµόσφαιρα είναι ασφαλής µετά από
κατάλληλη δοκιµή από αρµόδιο πρόσωπο (που πρέπει να
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα).
β) είναι εφοδιασµένη µε εξαερισµό.
17.5.5. Εάν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν
µπορούν πλήρως να ικανοποιηθούν, είναι δυνατόν να εισέλθουν άτοµα σε τέτοιους χώρους για καθορισµένα διαστήµατα χρησιµοποιώντας
αγωγούς αέρα ή αυτοτελείς αναπνευστικές συσκευές και εξοπλισµό ασφαλείας µε σχοινιά διάσωσης.
17.5.6. Όταν ένας εργαζόµενος βρίσκεται σε κλειστό χώρο:
α) επαρκείς εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων
αναπνευστικών συσκευών, συσκευών ανάνηψης και οξυγόνου,
πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµες για διάσωση.
β) ένας πλήρως εκπαιδευµένος βοηθός ή βοηθοί πρέπει να βρίσκονται στην έξοδο ή σε µικρή απόσταση από αυτή.
γ) κατάλληλα µέσα επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν µεταξύ εργαζοµένου και βοηθού ή βοηθών.

17.6. Κίνδυνοι ακτινοβολίας
Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
17.6.1. Αυστηροί κανονισµοί ασφαλείας πρέπει να εκδίδονται
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και να εφαρµόζονται από την αρµόδια αρχή για τους εργαζοµένους
που απασχολούνται στην κατασκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, κατεδάφιση ή αποσυναρµολόγηση κτιρίων στα οποία υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, ιδιαίτερα στη βιοµηχανία πυρηνικής
ενέργειας και σε εργασίες που χρησιµοποιούν ραδιενεργές πηγές ή µέσα σε κατασκευές που περιέχουν φυσικά ραδιενεργά υλικά.
17.6.2. Πρέπει να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις του κώδικα του ILO για την προστασία των εργαζοµένων από ακτινοβολία
(ιοντίζουσες ακτινοβολίες).

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
17.6.3. Οι εργαζόµενοι που εκτελούν εργασίες κατά τις οποίες είναι εκτεθειµένοι σε µή ιοντίζουσες ακτινοβολίες πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη προστασία και ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι στη συγκόλληση, κοπή µε φλόγιστρο πρέπει να εφοδιάζονται µε προστατευτικά µατιών και προσώπου.
17.6.4. Για να εντοπιστούν προκαρκινικές βλάβες του δέρµατος,
οι εργαζόµενοι που εκτείθενται συνεχώς σε µη ιοντίζουσα ακτινοβολία, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης στον ήλιο, πρέπει να είναι υπό
ιατρική παρακολούθηση, όπου χρειάζεται.

17.7. Καταπόνηση από θερµότητα, συνθήκες ψύχους και
υγρασίας
17.7.1. Όταν συνθήκες θερµικής καταπόνησης, ψύχους και υγρασίας είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε εξασθένιση της υγείας ή υπερβολική δυσφορία, πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα, όπως:
α) κατάλληλη µελέτη του φόρτου και της θέσεως εργασίας, µε ειδική µέριµνα για τους εργαζόµενους σε θαλαµίσκους και εργασίες
χειρισµού και τοποθέτησης.
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β)
γ)

εκπαίδευση για να είναι δυνατός ο εντοπισµός των πρώτων συµπτωµάτων των διαταραχών.
παροχή προστατευτικού εξοπλισµού.

δ)

τακτική ιατρική παρακολούθηση.
17.7.2. Όταν η εργασία γίνεται σε συνθήκες υψηλής θερµότητας,
τα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή θερµικής καταπόνησης πρέπει
να περιλαµβάνουν ανάπαυση σε δροσερές περιοχές και επαρκή παροχή πόσιµου νερού.

17.8. Θόρυβος και δονήσεις
17.8.1. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν προστασία στους εργαζοµένους από τις επιβλαβείς επιδράσεις του θορύβου και των δονήσεων από µηχανήµατα και µεθόδους εργασίας µε µέτρα που περιλαµβάνουν :
α) αντικατάσταση των επικίνδυνων µηχανών και µεθόδων εργασίας από άλλες λιγότερο επικίνδυνες.
β) µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων.
γ)

παροχή ατοµικής προστασίας της ακοής.
17.8.2. Οι εργοδότες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες εξελίξεις και βελτιώσεις στα µηχανήµατα και τις διαδικασίες:
α) τα τρυπάνια πεπιεσµένου αέρα και τα αερόσφυρα πρέπει να αντικατασταθούν µε υδραυλικές και ηλεκτρικές σφύρες πεπιεσµένου αέρος.
β) τηλεχειρισµός δονητών, σφυρών και τρυπανιών.
γ) ακουστικός αποκλεισµός και βελτιωµένος σχεδιασµός της παροχής πεπιεσµένου αέρα και των µηχανηµάτων κοπής, των λεπίδων, των εξατµίσεων των µηχανών εσωτερικής καύσεως, όπως
και των ίδιων των µηχανών.
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δ) καλύτερα µέσα υποστήριξης ή συγκράτησης των χειροκίνητων
εργαλείων µε σκοπό τη µείωση των επιδράσεων της δόνησης ή
την καλύτερη εξουδετέρωση των δονήσεων στα χειριστήρια και
τα καθίσµατα του οχήµατος.
17.8.3. Οι εργοδότες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη µείωση της διάρκειας της έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο και
τις δονήσεις, όταν είναι σε λειτουργία:
α) σφύρες, τρυπάνια και συµπιεστές.
β) θορυβώδη εργαλεία υψηλής επίδρασης, όπως πιστόλια που λειτουργούν µε φυσίγγιο.
γ) χειροκίνητα δονητικά εργαλεία, ειδικά εκείνα που λειτουργούν
προς τα πάνω ή σε περιβάλλον ψύχους.
17.8.4. Όπου οι εργαζόµενοι υφίστανται τις επιβλαβείς επιδράσεις του θορύβου και των δονήσεων οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν
ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Αυτός πρέπει να περιλαµβάνει:
α) προστασία για την ακοή, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς, που να µπορεί να φορεθεί µαζί µε ένα κράνος ασφαλείας.
β) κατάλληλα προστατευτικά γάντια, στην περίπτωση δονήσεων.

17.9. Βιολογικοί παράγοντες
17.9.1. Σε περιοχές, όπου βιολογικοί παράγοντες εγκυµονούν
κινδύνους, πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα, τα οποία να
λαµβάνουν υπόψη τον τρόπο µετάδοσης και συγκεκριµένα:
α) την πρόβλεψη χώρων υγιεινής και πληροφόρησης για τους εργαζόµενους.
β) τη δράση κατά των µολυσµατικών φορέων, όπως ποντίκια και έντοµα.
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γ)
δ)
ε)

τη χηµική προφύλαξη και ανοσοποίηση.
τη διάθεση αντίδοτων και κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών φαρµάκων, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.
την παροχή προστατευτικού ρουχισµού και άλλων κατάλληλων προφυλάξεων.

17.10. Πρόσθετες διατάξεις
17.10.1.Ο κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων που εγκυµονεί η χειρωνακτική ανύψωση βάρους πρέπει να αποφεύγεται µειώνοντας το βάρος µε τη χρήση µηχανικών συσκευών ή
µε άλλα µέσα.
17.10.2. Τα απορρίµατα δεν πρέπει να καταστρέφονται ή να διατίθενται στο εργοτάξιο µε τρόπο που είναι πιθανό να αποβεί επιβλαβής για την υγεία.
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18. Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας
και προστατευτικός ρουχισµός
18.1. Γενικές διατάξεις
18.1.1. Όπου η προστασία έναντι ατυχήµατος ή βλάβης στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης σε αντίξοες συνθήκες, δεν
µπορεί να εξασφαλισθεί µε άλλα µέσα, πρέπει να χορηγείται στους εργαζόµενους κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισµός και ρουχισµός ανάλογα µε το είδος της εργασίας και τους πιθανούς κινδύνους. Αυτά
πρέπει να χορηγούνται και να συντηρούνται από τον εργοδότη, χωρίς
κόστος για τους εργαζόµενους, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς
νόµους και κανονισµούς.
18.1.2.Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός και
ρουχισµός πρέπει να συµφωνεί µε τις προδιαγραφές της αρµόδιας
αρχής. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εργονοµικές αρχές, όσο το
δυνατόν περισσότερο.
18.1.3. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζόµενους
τα κατάλληλα µέσα που θα τους επιτρέπουν να χρησιµοποιούν τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό και πρέπει να απαιτούν και να εξασφαλίζουν τη σωστή χρήση του.
18.1.4. Ένα αρµόδιο άτοµο, που γνωρίζει καλά τη φύση του κινδύνου και το είδος, την εµβέλεια και την απόδοση της προστασίας που
απαιτείται, πρέπει:
α) να επιλέγει τα κατάλληλα είδη του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού και ρουχισµού.
β) να φροντίζει, ώστε αυτά να αποθηκεύονται, να συντηρούνται,
να καθαρίζονται και, αν χρειάζεται, να απολυµαίνονται ή να αποστειρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
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18.1.5. Οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν σωστή χρήση του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού και ρουχισµού που τους παρέχεται.
18.1.6. Οι εργαζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν οδηγίες για τη χρήση του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού και ρουχισµού.
18.1.7. Οι εργαζόµενοι, που δουλεύουν µεµονωµένα σε εργοτάξια
ή σε κλειστό χώρο, κλειστές εγκαταστάσεις ή αποµακρυσµένα ή δυσπρόσιτα µέρη, πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο σήµα κινδύνου
και µέσα άµεσης κλήσης σε βοήθεια σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

18.2. Είδη
18.2.1. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι εργαζόµενοι πρέπει να παίρνουν και να φορούν τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισµό και ρουχισµό:
α) κράνος ασφαλείας για την προστασία του κεφαλιού από πίπτοντα ή αιωρούµενα αντικείµενα ή από χτύπηµα σε αντικείµενα ή
κατασκευές.
β) προστατευτικά γυαλιά, λευκά ή χρωµατιστά, διάφραγµα, µάσκα προσώπου ή άλλη κατάλληλη συσκευή για τη προστασία
µατιών ή προσώπου από έκθεση σε αιωρούµενη σκόνη ή σωµατίδια, επικίνδυνες ουσίες, επιβλαβή θερµότητα, φως ή άλλη ακτινοβολία, και ιδιαίτερα κατά τη συγκόλληση, κοπή µε φλόγα, κόψιµο βράχων, ανάµιξη σκυροδέµατος ή άλλη επικίνδυνη εργασία.
γ) προστατευτικά γάντια, κατάλληλες προστατευτικές κρέµες και
ρουχισµό για την προστασία των χεριών ή ολόκληρου του σώµατος από έκθεση σε θερµική ακτινοβολία ή κατά το χειρισµό θερµών, επικίνδυνων ή άλλων ουσιών, οι οποίες µπορεί να βλάψουν
το δέρµα.
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δ) υποδήµατα κατάλληλα για εργασία σε µέρη, όπου υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης σε αντίξοες συνθήκες ή τραυµατισµού από
πτώση ή σύνθλιψη αντικειµένων, θερµές ή επικίνδυνες ουσίες,
αιχµηρά εργαλεία ή καρφιά και ολισθηρές ή καλυµµένες µε πάγο
επιφάνειες.
ε) προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισµό κατάλληλο για το συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόµενοι δεν είναι δυνατόν να προστατευθούν από αιωρούµενη σκόνη, καυσαέρια, ατµούς ή αέρια µε εξαερισµό ή άλλα µέσα.
στ) αγωγό παροχής αέρα ή αναπνευστική συσκευή µε µπουκάλα οξυγόνου για µέρη όπου είναι πιθανόν να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου.
ζ) αναπνευστήρες, φόρµες, καλύµµατα κεφαλής, γάντια, ειδικές εφαρµοστές στολές, αδιάβροχα παπούτσια και ποδιές κατάλληλες για τον κίνδυνο ραδιενέργειας σε περιοχές όπου κατασκευάζονται ή χρησιµοποιούνται µη µονωµένες ραδιενεργές πηγές.
η) αδιάβροχο ρουχισµό και κάλυµµα κεφαλής, όταν η εργασία γίνεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
θ) εξοπλισµό ασφαλείας µε ανεξάρτητα σχοινιά διάσωσης, όταν
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί προστασία από πτώση µε άλλα µέσα.
ι) σωσίβια γιλέκα και σωστικά µέσα, όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης στο νερό.
ια) ρουχισµό που να διακρίνεται εύκολα ή αντανακλαστικές συσκευές ή άλλα εµφανώς ορατά υλικά, όταν υπάρχει κίνδυνος από κινούµενα οχήµατα.

145

19. Ευεξία
19.1. Γενικές διατάξεις
19.1.1. Σε λογική απόσταση από κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή πόσιµου νερού.
19.1.2. Σε λογική απόσταση από κάθε θέση εργασίας, ανάλογα
µε τον αριθµό των ατόµων και τη διάρκεια της εργασίας, πρέπει να παρέχονται, να διατηρούνται καθαρές και να συντηρούνται οι ακόλουθες
εγκαταστάσεις:
α) εγκαταστάσεις υγιεινής και νερό για πλύσιµο.
β) αποδυτήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στεγνώµατος
του ρουχισµού.
γ)

εγκαταστάσεις για παροχή γεύµατος και καταφύγια κατά τη διακοπή της εργασίας λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών.
19.1.3. Άνδρες και γυναίκες πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής και πλυσίµατος.

19.2. Πόσιµο νερό
19.2.1. Το πόσιµο νερό πρέπει να είναι από πηγή εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή.
19.2.2. Όπου τέτοιο νερό δεν είναι διαθέσιµο, η αρµόδια αρχή
πρέπει να εξασφαλίσει τη λήψη αναγκαίων µέτρων για να καταστεί κατάλληλο για κατανάλωση το νερό που θα χρησιµοποιηθεί.
19.2.3. Το πόσιµο νερό για κοινή χρήση πρέπει να αποθηκεύεται µόνο σε κλειστά δοχεία από τα οποία να ρέει µε κάνουλες.
19.2.4.Εάν το πόσιµο νερό πρέπει να µεταφερθεί στη θέση ερ-
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γασίας, ο τρόπος µεταφοράς πρέπει να εγκριθεί από την αρµόδια
αρχή.
19.2.5. Οι δεξαµενές µεταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής
πρέπει να σχεδιάζονται, να χρησιµοποιούνται, να καθαρίζονται και να
απολυµαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τρόπο εγκεκριµένο
από την αρµόδια αρχή.
19.2.6. Νερό ακατάλληλο για πόση πρέπει να επισηµαίνεται µε
εµφανείς απαγορευτικές πινακίδες.
19.2.7. Η παροχή πόσιµου νερού ποτέ δεν πρέπει να συνδέεται
µε µια παροχή ακατάλληλου νερού.

19.3. Εγκαταστάσεις υγιεινής
19.3.1. Το επίπεδο παροχής εγκαταστάσεων υγιεινής, η κατασκευή και η εγκατάσταση τουαλετών µε νερό καθαρισµού, ουρητηρίων χηµικής τουαλέτας, παροχής νερού, υδραυλικών ή άλλων εξαρτηµάτων πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής.
19.3.2. Σε κάθε κτίριο που περιλαµβάνει εγκαταστάσεις σίτισης,
ύπνου ή άλλων υπηρεσιών πρέπει να εγκαθίσταται µόνο τουαλέτα µε
νερό καθαρισµού, να εξαερίζεται επαρκώς και να µην επικοινωνεί απευθείας µε κατοικηµένα δωµάτια.
19.3.3. Επαρκείς εγκαταστάσεις για καθαριότητα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις τουαλέτες.

19.4. Εγκαταστάσεις ατοµικής καθαριότητας
19.4.1.Ο αριθµός και οι προδιαγραφές κατασκευής και συντή147
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ρήσης των εγκαταστάσεων ατοµικής καθαριότητας πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής.
19.4.2. Οι εγκαταστάσεις ατοµικής καθαριότητας δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
19.4.3. Όπου οι εργαζόµενοι κινδυνεύουν να υποστούν µόλυνση
του δέρµατος από δηλητηριώδεις, µολυσµατικές ή ερεθιστικές ουσίες
ή λάδι, γράσσο ή σκόνη, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός εγκαταστάσεων καθαριότητας µε ζεστό και κρύο νερό.

19.5. Αποδυτήρια
19.5.1. Αποδυτήρια πρέπει να παρέχονται για τους εργαζόµενους σε προσιτό µέρος και να µην χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό.
19.5.2. Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για στέγνωµα υγρών ρούχων και φύλαξη ρουχισµού, συµπεριλαµβανοµένων ερµαρίων για να φυλάσσονται ξεχωριστά τα ρούχα της
δουλειάς από τα άλλα ρούχα, όπου είναι απαραίτητο για την αποφυγή
µολύνσεων.
19.5.3. Πρέπει τα αποδυτήρια και τα ερµάρια να απολυµαίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής.

19.6. Εγκαταστάσεις για φαγητό και ποτό
19.6.1. Σε ορισµένες περιπτώσεις ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων, τη διάρκεια και τη θέση της εργασίας, πρέπει να υπάρχουν
επαρκείς εγκαταστάσεις για τη λήψη ή την προετοιµασία φαγητού και
ποτού στη θέση εργασίας ή κοντά σε αυτήν, εκτός και αν διατίθενται µε
άλλο τρόπο.
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19.7. Καταφύγια
19.7.1. Τα καταφύγια θα πρέπει, όσο είναι εφικτό, να διαθέτουν
εγκαταστάσεις για ατοµική καθαριότητα, φαγητό, στέγνωµα και αποθήκευση ρούχων, εκτός και αν διατίθενται τέτοιες εγκαταστάσεις σε
µικρή απόσταση.

19.8. Χώροι διαµονής
19.8.1. Όταν οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας
µακριά από τα σπίτια τους και δεν υπάρχει τρόπος µεταφοράς από τη
θέση εργασίας στα σπίτια τους ή όταν δεν είναι διαθέσιµος κατάλληλος
χώρος διαµονής, τότε θα πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοτάξιο
κατάλληλοι χώροι διαµονής των εργαζοµένων. Άνδρες και γυναίκες
πρέπει να έχουν ξεχωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής, καθαριότητας
και ύπνου.

149

20. Πληροφορίες και εκπαίδευση
20.1. Οι εργαζόµενοι πρέπει καταλλήλως και επαρκώς:
α) να πληροφορούνται τους πιθανούς κινδύνους στους οποίους
µπορεί να εκτεθούν στο χώρο εργασίας τους.
β) να λαµβάνουν οδηγίες και να εκπαιδεύονται στα διαθέσιµα µέτρα πρόληψης, ελέγχου και προστασίας έναντι αυτών των κινδύνων.
20.2. Κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να απασχολείται σε θέση
εργασίας, αν δεν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και εκ
παίδευση, ώστε να κάνει τη δουλειά του υπεύθυνα και µε ασφάλεια. Η
αρµόδια αρχή, σε συνεργασία µε τους εργοδότες, πρέπει να προωθεί
προγράµµατα εκπαίδευσης έτσι, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να είναι σε
θέση να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν τις οδηγίες και τις πληροφορίες που έχουν σχέση µε την ασφάλεια και την υγεία.
20.3. Η πληροφόρηση, οι οδηγίες και η εκπαίδευση πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα κατανοητή από τον εργαζόµενο και πρέπει να
χρησιµοποιούνται γραπτές, προφορικές και συµµετοχικές προσεγγίσεις των θεµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κατανόηση από
τον εργαζόµενο.
20.4.Οι εθνικοί νόµοι και κανονισµοί πρέπει να καθορίζουν:
α) τη φύση και τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή επανεκπαίδευσης
που απαιτείται για διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων που απασχολούνται σε έργα κατασκευών.
β) ότι ο εργοδότης έχει το καθήκον να ιδρύσει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα για να εκπαιδεύσει ή να επανεκπαιδεύσει
διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων.
20.5. Κάθε εργαζόµενος πρέπει να εκπαιδεύεται και να ενηµερώνεται για τις οδηγίες που αφορούν τα γενικά µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει:
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α) τα γενικά δικαιώµατα και καθήκοντα των εργαζοµένων στις θέσεις εργασίας.
β) τα µέσα πρόσβασης και εξόδου σε κανονικές συνθήκες και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
γ) τα µέτρα για καλή καθαριότητα και συντήρηση των χώρων εργασίας.
δ) την θέση και τη σωστή χρήση των µέσων ευεξίας και των εγκαταστάσεων πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
αυτού του κώδικα.
ε) την σωστή χρήση και φροντίδα των µελών του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού που παρέχονται στον εργαζόµενο.
στ) γενικά µέτρα προσωπικής υγιεινής και προστασίας της υγείας.
ζ)

προφυλάξεις έναντι πυρκαγιάς.

η) ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
θ) απαιτήσεις των νόµων και κανονισµών που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας.
20.6. Αντίτυπα των νόµων και κανονισµών για την υγεία και
την ασφάλεια πρέπει να διατίθενται στους εργαζοµένους στην αρχή
και σε κάθε αλλαγή της απασχόλησης τους.
20.7.Ειδικευµένη εκπαίδευση και οδηγίες πρέπει να παρέχεται
σε:
α) οδηγούς και χειριστές ανυψωτικών µέσων, οχηµάτων µεταφοράς, εξοπλισµού µετακίνησης γαιών και διαχείρισης υλικών,
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή εξοπλισµού ειδικής ή επικίνδυνης φύσεως.
β) εργαζόµενους στην ανέγερση και αποσυναρµολόγηση σκαλωσιών.
γ) εργαζόµενους σε επικίνδυνες εκσκαφές µεγάλου βάθους, σε
φρεάτια, χωµατουργικά, υπόγειες εργασίες ή σήραγγες.
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δ) εργαζόµενους που χειρίζονται εκρηκτικά ή απασχολούνται σε
εργασίες ανατίναξης.
ε) εργαζόµενους σε πασσαλόπηξη.
στ) εργαζόµενους σε πεπιεσµένο αέρα, στεγανά ασφαλείας και κιβωτοειδή στοιχεία.
ζ) εργαζόµενους σε ανέγερση προκατασκευασµένων µελών ή χαλύβδινων δοµικών πλαισίων, ψηλών καπνοδόχων και σε εργασίες σκυροδέµατος, ξυλότυπους και παρόµοιες εργασίες.
η) εργαζόµενους που χειρίζονται επικίνδυνες ουσίες.
θ) εργαζόµενους στη σηµατοδότηση.
ι) άλλες ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων.
20.8. Όπου απαιτείται από εθνικούς νόµους και κανονισµούς,
µόνον οδηγοί, χειριστές και βοηθοί µε δίπλωµα ικανότητας ή άδεια
πρέπει να απασχολούνται στο χειρισµό ειδικών οχηµάτων, ανυψωτικών µέσων, λεβήτων ή άλλου εξοπλισµού.
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21. Αναφορά ατυχηµάτων και ασθενειών
21.1. Οι εθνικοί νόµοι και κανονισµοί πρέπει να καθορίζουν την
αναφορά των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών στην
αρµόδια αρχή.
21.2. Όλα τα ατυχήµατα σοβαρών τραυµατισµών ή θανάτων
πρέπει να αναφέρονται άµεσα στην αρµόδια αρχή και πρέπει να διεξάγεται έρευνα.
21.3. Άλλα τραύµατα που προκαλούν ανικανότητα εργασίας
για χρονικές περιόδους που ορίζονται σε εθνικούς νόµους και κανονισµούς και ορισµένες επαγγελµατικές ασθένειες πρέπει να αναφέρονται στην αρµόδια αρχή στο χρονικό διάστηµα και µε την µορφή που ορίζεται.
21.4. Επικίνδυνα γεγονότα, όπως:
α) εκρήξεις και σοβαρές πυρκαγιές
β) κατάρρευση γερανών ή άλλων ανυψωτικών συσκευών
γ) κατάρρευση κτιρίων, κατασκευών ή σκαλωσιών ή τµηµάτων
τους πρέπει να αναφέρονται αµέσως στην αρµόδια αρχή µε τον
τρόπο και τη µορφή που καθορίζεται, ανεξάρτητα από το αν
προκλήθηκε τραυµατισµός ή όχι.
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Παράρτηµα
Βιβλιογραφία
1.

Εκδόσεις του ∆.Γ.Ε. (ILO)

Παρακάτω παρατίθενται οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας, Συστάσεις, κώδικες
πρακτικής, οδηγοί και άλλες εκδόσεις του ∆.Γ.Ε. που µπορούν να βοηθήσουν τον
αναγνώστη που αναζητά περισσότερη πληροφόρηση για την ασφάλεια και την
υγεία στις κατασκευές.
Παρόλο που αυτός ο κατάλογος περιλαµβάνει εκδόσεις µέχρι και την
ηµεροµηνία της παρούσας έκδοσης, το ∆.Γ.Ε. συνεχώς εκδίδει καινούργιο υλικό.
Για περισσότερες πληροφορίες συνιστάται στον αναγνώστη να επικοινωνήσει µε:
- ILO Publications, International Labour Offise, Hc -1211 Geneva 22,
Switzerland
- International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS),
International Labour Office, Geneva ή οποιοδήποτε άλλο προσιτό CIS
National Centre
- οποιοδήποτε τοπικό ή περιφερειακό γραφείο του ILO.
∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας
Αρ.
81
115
119
121
122

Τίτλος
Επιθεώρηση εργασίας στη βιοµηχανία και το εµπόριο ,1947

Προστασία των εργαζοµένων από την Ιοντίζουσα Ακτινοβολία, 1960
Φύλαξη Μηχανηµάτων, 1963
Ωφέλειες στην περίπτωση Εργατικών Ατυχηµάτων, 1964
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος που µεταφέρεται από έναν εργαζόµενο,
1967
136 Προστασία από τον κίνδυνο δηλητηρίασης από βενζόλιο, 1971
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138 Κατώτατο όριο ηλικίας για άδεια εργασίας, 1973
139 Πρόληψη και έλεγχος των επαγγελµατικών κινδύνων που προκαλούνται από καρκινογόνες ουσίες και παράγοντες, 1974
148 Προστασία των εργαζοµένων από επαγγελµατικούς κινδύνους στο
εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της µόλυνσης του αέρα, του
θορύβου και των δονήσεων, 1977
152 Επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία στις αποβάθρες, 1979
155 Επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία και το εργασιακό περιβάλλον,
1981
160 Στατιστική εργασίας, 1985
161 Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Υγείας, 1985
162 Ασφάλεια στη χρήση του αµιάντου, 1986
167 Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές, 1988
170 Ασφάλεια στη χρήση χηµικών στην εργασία, 1990
Συστάσεις
Αρ.

Τίτλος

81 Επιθεώρηση εργασίας, 1947
97 Προστασία της υγείας των εργαζοµένων στα σηµεία απασχόλησης
1953
114 Προστασία των εργαζοµένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
1960
118 Φύλαξη µηχανηµάτων, 1963
121 Ωφέλειες στην περίπτωση εργατικού ατυχήµατος,1964
128 Μέγιστο επιτρεπτό βάρος που µεταφέρεται από έναν εργαζόµενο,
1967
144 Προστασία από τον κίνδυνο δηλητηρίασης από βενζόλιο, 1971
146 Κατώτατο όριο ηλικίας για άδεια εργασίας, 1973
147 Πρόληψη και έλεγχος των επαγγελµατικών κινδύνων που προκαλούνται από καρκινογόνες ουσίες και παράγοντες, 1974
156 Προστασία των εργαζοµένων από επαγγελµατικούς κινδύνους
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160
164
170
171
172
175
177

στο εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της µόλυνσης του αέρα, του
θορύβου και των δονήσεων, 1977
Επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία στις αποβάθρες, 1979
Επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία και το εργασιακό περιβάλλον, 1981
Στατιστική εργασίας, 1985
Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Υγείας, 1985
Ασφάλεια στη χρήση του αµιάντου, 1986
Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές, 1988
Ασφάλεια στη χρήση χηµικών στην εργασία, 1990
Κώδικες Πρακτικής

Safe construction and installation of electric passenger, goods and service
lifts. 1972.108pp.
Safety and health in building and civil engineering work. 1972.386pp.
Safety and health in shipbuilding and ship repairing. 1974.260pp.
Safety and health in dock work. 1977.221pp.
Safe design and use of chain saws. 1978.71pp.
Occupational exposure to airborne substances harmful to health. 1980.
44pp.
Safety and health in the construction of fixed offshore installations in the
petroleum industry. 1981.135pp.
Protection of workers against noise and vibration in the working
environment. 1984.90pp.
Safety in the use of asbestos. 1984.116pp.
Radiation protection of workers (ionising radiations). 1987.71pp.
Safety, health and working conditions in the transfer of technology to
developing countries. 1988.81pp.
Prevention of major industrial accidents. 1991.108pp.
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Οδηγοί και εγχειρίδια
Manual of industrial radiation protection (six parts). 1963-68.
Guide to the prevention and suppression of dust in mining, tunneling and
quarrying. 1965.421pp.
Labour inspection, purpose and practice. 1973.234pp.
Working conditions and enviroment: A worker' s educational manual.
1983.81pp.
Accident prevention: A worker's educational manual. 1986.175pp.
Safety, health and working conditions: Training manual. Joint Industrial
Safety Council of Sweden/ILO. 1987.106pp.
Training manual on safety and health in construction. 1987.347pp.
Major hazard control: A practical manual. 1988.296pp.
Training manual on safety, health and welfare on construction sites. 1990.
210pp.
Occupational Safety and Health Series
No. 22 Guidelines for the use of ILO international classification of
radiographs of pneumonoconioses. Revised edition 1980.48pp.
No. 37 Occupational exposure limits for airborne toxic substances.
1981.290pp.
No. 38 Safe use of pesticides. 1977.42pp.
No. 39 Occupational cancer: Prevention and control. 1977.36pp.
No. 42 Building work: A compendium of occupational safety and health
practice.1979.256pp.
No. 43 Optimisation of the working environment: New trends. 1979.
421pp.
No. 44 Economic principles in the design of hand tools. 1980.93pp.
No. 45 Civil engineering work: A compendium of occupational safety
and health practice. 1981.153pp.
No. 46 Prevention of occupational cancer : International Symposium.
1982.658pp.
No. 49 Dermatoses et professions. 1983.95pp(French only)
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Νο.50 Human stress, work and job satisfaction: A critical approach.
1983.72pp.
No.51 Stress in industry: Causes, effects and prevention. 1984.148pp.
No.52 Success with occupational safety programmes. 1984.148pp.
No.53 Occupational hazards from non-ionising electromagnetic
radiations. 1985.23pp.
No.54 The cost of occupational accidents and diseases. 1986.142pp.
No.55 The provisions of the Basic Safety Standards for Radiation
relevant to the protection of workers against ionising radiations.
1985.23pp.
No.56 Psycological factors at work: recognition and control. 1986.89pp.
No.57 Protection of workers against radios-frequency and microwave
radiation: A techical review. 1986.81pp.
No.58 Ergonomics in developing countries: An international
symposium. 1987.646 pp.
No.59 Maximum weights in load lifting and carrying. 1988.38pp.
No.60 Safety in the use of industrial robots. 1989.69pp.
No.61 Working with visual display units. 1989.57pp.
No.62 Guidelines for the radiation protection of workers in industry
(ionising radiation). 1989.36pp.
No.63 The organisation of first aid in the workplace. 1989.73pp.
No.64 Safety in the use of mineral and synthetic fibres. 1990.94pp.
No.65 International data on anthropometry. 1990.113pp.
No.66 International directory of occupational safety and health
institutions. 1990.113 pp.
No.67 Occupational lung diseases: Prevention and control. 1991.85pp.

Βιοµηχανικές επιτροπές και ανάλογες
συναντήσεις του ∆.Γ.Ε.
The improvement of working conditions and of the working
environment in the construction industry, Report II, Building, Civil
Engineering and Public Works Committee, Tenth Session, Geneva, 1983.
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Άλλες εκδόσεις του ∆.Γ.Ε.
Encyclopaedia of occupational health and safety. Third ed., 1983.1176pp.
+1361 pp.
Guidelines for the use of ILO international classification of radiographs
of pneumoconioses. 1980.48pp.
Automation, work organisation and occupational stress; 1984,188pp.
Managing construction projects - A guide to processes and procedures.
Edited by A.D. Austen and R.H. Neale. 1984.158pp.
Safety and health practices of multinational enterprises. 1984.90pp.
Introduction to working conditions and environment. Edited by J. -M.
Clerc. 1985.323pp.
Register of lifting appliances and items of loose gear(Model form and
certificates as required by ILO Convention No.152). 1985 .16pp.
Technology and employment in industry. Edited by A.S. Bhalla. 1985.
436pp.

II.

Εκδόσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Κοινωνικής
Ασφάλισης (International Social Security
Association - ISSA)

∆ιάφορες εκδόσεις σε διαφορετικούς τοµείς της βιοµηχανίας, περιλαµβανοµένων των κατασκευών. Πληροφορίες παρέχονται από:
-

ISSA Secretariat, CH-1211 Geneva 22, Switzerland
ISSA
International
Section
for
the
Construction Industry : Secretariat, Organisme
professionel de prevention du batiment et
destravaux publics (OPPBTP), Tour Amboise, 204,
Rond-Point du Pont-de-Sevres, F-925 16 Boulogne
Bilancourt, France.
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Ευρετήριο
Άγκιστρα, απελευθέρωση 12.5.3,
12.5.4
Αγωγοί αέρα συµπιεστές 7.10.87.10.10
για πασσαλοπήκτες 12.1.9
για εργαλεία πεπιεσµένου αέρα
7.3.1, 7.3.2, 73.4
Αγωγοί, ηλεκτρικοί επαφή 15.1.15
αποσύνδεση 15.1.6,15.1.7
υπόγειοι 9.3.5.4
Αερίου κύλινδροι βλέπε Κύλινδροι,
αέριο Αέριο,
ανιχνευτές βλέπε
Ανιχνευτές, αέριο
Αέριο, επιβλαβές σε περιορισµένους
χώρους 9.1.1,9.3.3.1
γενικές διατάξεις 17.5
Αέριο, εύφλεκτο υπόγεια 9.3.1.8
Αεροφυλάκια γενικές απαιτήσεις
7.10.12-7.10.17
Αλεξίπυρος ηλεκτρικός εξοπλισµός
3.6.5,15.1.14
Αλλαγή δωµατίων για εργαζόµενους
σε πεπιεσµένο αέρα 10.1.9
Αµίαντος και υλικά που περιέχουν
αµίαντο
αποσυναρµολόγηση ή θραύση
14.6
µετακίνηση 14.6
χρήση 14.6
Αναγνώριση
σηµάδια 15.1.8-15.1.10
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για ηλεκτρικούς αγωγούς και
συσκευές 15.1.8-15.1.10
Ανάµεικτες
ασφάλτου 6.5.2-6.5.3
σκυροδέµατος 7.9.1-7.9.4
Ανάµεικτες σκυροδέµατος
γενικές διατάξεις 7.9.1-7.9.3
λειτουργία 7.9.4
Ανάπαυσης χώροι για εργαζοµένους
σε πεπιεσµένο αέρα 10.1.19
Αναπνευστικός προστατευτικός
εξοπλισµός βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Αναπνοής συσκευές βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός
αναπνοής
Ανατινάξεις
σε πεπιεσµένο αέρα 10.3.13
διάτρηση και γόµωση
γεωτρήσεων 16.1.13,16.1.14
υπόγειος έλεγχος σκόνης 9.8
γενικές διατάξεις 16.1.13,16.1.12
σε καταδυόµενο φρεάτιο 9.3.2.4
υπόγεια 9.6.2-9.6.5
Αναφορά ατυχηµάτων και
ασθενειών στην Αρµόδια Αρχή
21.1 -21.4
Αναφορά εργατικών ατυχηµάτων
και έρευνα από την αρµόδια
αρχή 21.1-21.3
Ανελκυστήρες - επιβάτες
5.2.16,5.2.22
Άνεµος, προστασία των ανυψωτικών
συσκευών 5.1.9,5.5.3

Ευρετήριο

Ανιχνευτές, αέριο 9.3.1.9
Ανοίγµατα
σε χώρους εργασίας 3.1.2,3-4.3
σε στέγες 8.2.8
Αντηρίδα 1.3
Αντίβαρα
για φορτωτήρες 5.3.4
για ανυψωτήρες 5.2.19,5.2.20
Αντιστήριξη εκσκαφών 9.2.7-9.2.9
ξυλότυπου 11.5.10-11.5.14
Αντλίες για σκυρόδεµα 7.9.13,7.9.14
Ανύψωση, εγχειρίδιο 17.10.1
Ανυψωτήρες
ορισµός 1.3
γενικές διατάξεις 5.2.1-5.2.25
Ανυψωτήρες, επιβάτες βλέπε
Ανελκυστήρες
Ανυψωτικά φρέατα 9.3.2.5-9.3.2.8
Ανυψωτικές εργασίες
µε φορτωτήρες 5.3.12,5.3.13
γενικές διατάξεις 5.1.17-5.1.27
σε φρέατα 9.3.2
µε πυργωτούς γερανούς
5.5.3,5.5.8
Ανυψωτικές µηχανές βλέπε
Μηχανές
Ανυψωτικές συσκευές βλέπε
Ανυψωτήρες
Ανυψωτικές συσκευές
έλεγχος, συσκευές ελέγχου και
θαλαµίσκοι 5.1.14-5.1.16
επιθεώρηση και δοκιµή 5.1.115.1.13
σε εκσκαφείς 6.2.5,6.2.6
γενικές διατάξεις 5.1.1-5.1.6
λειτουργία 5.1.17-5.1.27

για προκατασκευασµένα
τµήµατα 11.2.8,11-2.11,11.2.1311.2.15
για σκαλωσιές 4.5.1
για ξυλότυπο 11.5.16-11.5.18
Ανυψωτικές συσκευές κενού
11.5.17,11.5.18
Ανυψωτικοί στύλοι, γενικές
διατάξεις 5.4.1-5.4.5
Ανυψωτικός εξοπλισµός βλέπε
Ανυψωτικές συσκευές
Ανυψωτικός µηχανισµός
σε εκσκαφείς 6.2.5
γενικές διατάξεις 5.1.1-5.1.6
για προκατασκευασµένα
τµήµατα 11.2.9,11.2.10
Αποδυτήρια
για εργαζόµενους σε πεπιεσµένο
αέρα 10.1.19
γενικές απαιτήσεις 19.5.1-19.5.3
Αποθήκες, εκρηκτικά - γενικές
διατάξεις 16.2.8-16.2.15
Αποθήκευση
εξοπλισµού, ατοµικός
προστατευτικός 18.1.4
εκρηκτικών 9.5.1-9.5.3 6.2.816.2.15
εύφλεκτων υγρών 3.6.2
εύφλεκτων υγρών σε υπόγειες
εργασίες 9.3.4.2,9.3.4.3
ηλεκτρικών εργαλείων 7.4.87.4.10
προκατασκευασµένων τµηµάτων
11.2.3,11.2.6
υλικών σκαλωσιάς 4.2.6
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Απολύµανση των αποδυτηρίων
19.5.3
ρουχισµού, ατοµικής προστασίας
18.1.4
εξοπλισµού, ατοµικής
προστασίας 18.1.4
εγκαταστάσεων υγιεινής 19.3.1
Αποµονωτής ηλεκτρικής διανοµής
15.1.6
Απορρίµατα
διάθεση 17.10.2
γενικές απαιτήσεις 3.3.2
Απόσταση
για ανυψωτικές συσκευές 5.1.8
για φορτηγά µε πυργωτούς
γερανούς 5.5.5
Αποσυµπίεση των εργαζοµένων
10.1.21,10.1.22
Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
15.1.6,15.1.7
Αρµόδια αρχή βλέπε Αρχή,
αρµόδια
Αρµόδιο άτοµο
ορισµός 1.3
για εκρηκτικά, χειρισµό και
χρήση 16.1.1
για επιθεώρηση των σκαλωσιών
4.4.1
Αρχή αρµόδια
ορισµός 1.3
µελέτη, κατασκευή, χρήση και
επιθεώρηση κ.λ.π., σκαλωσιών,
κινητών σκαλών 4.1.6,4.3.1
γενικά καθήκοντα 2.1.1-2.1.7
για προώθηση εκπαιδευτικών
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προγραµµάτων εργαζοµένων
20.2
υπηρεσίες 2.1.4
Αρχιτέκτονες, γενικά καθήκοντα
2.6.1-2.6.4
Ασθένειες επαγγελµατικές που
αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές
21.3
Ασφαλείας δίχτυα 3.4.4
Ασφαλείας παραπέτα βλέπε
Παραπέτα, ασφάλειας
Ασφάλειας συντελεστής
για πλατφόρµα ανύψωσης
5.2.14
για σκαλωσιές 4.3.1
Ασφαλτικά δοχεία 6.5.3
Άσφαλτος, ψυχρή πίσσα 17.4.10
Ασφάλτου εγκαταστάσεις κινητές
γενικές διατάξεις 6.5.1-6.5.5
συντήρηση 6.5.12
λειτουργία 6.5.6-6.5.12
Ατµολέβητες βλέπε Λέβητες, ατµού
Ατµοσωληνώσεις βλέπε Αγωγοί,
σωλήνωση
Ατµόσφαιρες επικίνδυνες
για περιορισµένο χώρο εργασίας,
γενικές διατάξεις 17.5.6
για είσοδο σε γενικές διατάξεις
17.5.4-17.5.6
πυρίµαχη λάµπα χειρός, χρήση
17.5.3
γενικές διατάξεις 17.5.1-17.5.5
µη σπινθηριστικά εργαλεία,
χρήση 17.5.3
απαγόρευση θερµής εργασίας
17.5.3

Ευρετήριο

σύστηµα εισόδου 17.5.2
σήραγγες και υπόγειες εργασίες
9.3.1.6-9.3.1.9
Ατµοσφαιρικές µολύνσεις βλέπε
Μόλυνση, ατµοσφαιρική
Ατοµικός προστατευτικός
εξοπλισµός βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Βάρος, αιώρηση, κατεδάφιση
14.1.21,14.1.22
Βαρούλκα για ανύψωση
σκυροδέµατος 7.9.10
Βενζινοκινητήρες υπόγεια 9.3.4.5
Βυθοκόροι βλέπε Πλωτός
λειτουργικός εξοπλισµός
Γάντια προστατευτικά βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Γείωση
για ηλεκτρικούς φορτωτήρες
5.3.3
για φορητά ηλεκτρικά εργαλεία
7.5.2
για µηχανές εσωτερικής καύσεως
µε πτύα 6.2.8
Γενικά καθήκοντα
Αρχιτεκτόνων, µηχανικών,
µελετητών 2.6.1-2.6.4
πελατών 2.7.1,2.7.2
αρµοδίων αρχών 2.1.1-2.1.7

εργοδοτών 2.2.1-2.2.14
αυτοαπασχολούµενων ατόµων
2.3.1
εργαζοµένων και δικαιώµατα
2.5.1-2.5.7
Γεννήτριες ρεύµατος, γενική
απαίτηση 7.13.1-7.13.6
Γερανοί
γενικές διατάξεις 5.1.15.1.6,5.3.7
πύργοι, γενικές διατάξεις 5.5.15.5.13
Γεωτρήσεις - διάτρηση και γόµωση
16.1.13,16.1.14
Γεώτρηση
γενικές απαιτήσεις 9.4.1
υπόγεια, καταστολή σκόνης
9.8.1-9.8.3
Γη, εκτόπιση 9.3.1.1
Γιατροί, για εργασία σε πεπιεσµένο
αέρα 10.1.15
Γράσο βλέπε Υγρά, εύφλεκτα
Γυαλιά προστατευτικά βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
∆είκτες
ασφαλές φορτίο σε ανυψωτικές
συσκευές 5.1.4,5.1.5
βλέπε επίσης Ανιχνευτές, αέριο
∆ιάδροµοι 8.2.4
σε πλωτό λειτουργικό εξοπλισµό
13.1.3
σε πλωτή σωλήνωση 13.1.9
σε σήραγγες 10.3.11
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σε πλωτές σωληνώσεις 13.1.9
για εργασία πάνω στο νερό
13.1.3
∆ιακόπτης σε υπόγειες εργασίες
9.3.5.5.
∆ιακόπτης γενικός για υπόγειες
εργασίες 9.3.5.2
∆ιάσωση των εργαζοµένων 13.1.1
∆ιάσωσης εξοπλισµός
σε λέµβους 13.2.4
σε πλωτό λειτουργικό εξοπλισµό
13.1.3,13.1.5
διαδικασίες 13.3
∆ιατήρηση χώρου εργασίας 3.3.13.3.3
∆ίοδοι βλέπε ∆ιάδροµοι
∆ίχτυα ασφάλειας 3.4.4,8.1.4
∆ίχτυα συγκράτησης 11.2.1
∆οκοί στήριξης της σκαλωσιάς
για συσκευές ανύψωσης σε
σκαλωσιές 4.5.1
για σκαλωσιές 4.1.5,4.3.5
∆οκοί, σκαλωσιές 4.1.5,4.3.5
∆οκοί, χάλυβας 11.2.28
∆οκοί, χειρισµός 5.1.25, βλέπε
επίσης Χάλυβας
κατασκευαστικός
∆οµικός χάλυβας βλέπε χάλυβας
κατασκευαστικός
∆όνηση 17.8
∆οχεία
για επικίνδυνες ουσίες 17.4.5
για πόσιµο νερό 19.2.3,19.2.5
για εκρηκτικά 16.2.5-16.2.7
για εύφλεκτα απόβλητα 3.6.6

164

Έγγραφα για αναφορά ατυχηµάτων
και επικίνδυνων περιστατικών
21.4
Εγκαταστάσεις για εργαζοµένους,
φαγητό και ποτά 19.6.1
Εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας
σε εργασίες κατεδάφισης 14.1.2
-14.1.5
σε εκσκαφές 9.2.1
σε εργασίες πασσαλόπηξης
12.1.2
Εγκαταστάσεις πίεσης, γενικές
διατάξεις 7.10.1-7.10.8
Εγκαταστάσεις, µηχανικός
εξοπλισµός, εξοπλισµός και
εργαλεία χειρός 7.1
Έδαφος
συνθήκες 5.5.4
φέρουσα ικανότητα φορτίου
5.5.4
Εθνικά πρότυπα
για ανυψωτήρες 5.2.1
για συσκευές ανύψωσης
5.1.3,5.1.8,5.1.17
Εθνικοί νόµοι και κανονισµοί
για συσκευές και µηχανισµούς
ανύψωσης, έλεγχο και δοκιµή
5.1.11-5.1.13,5.5.8
για πληροφορίες προϊόντων,
επικίνδυνες ουσίες 17.4.2
για αναφορά επαγγελµατικών
ατυχηµάτων και ασθενειών 21.1
για έλεγχο, ανέγερση και χρήση
σκαλωσιών και κινητών σκαλών
4.16
για εργασία πάνω στο νερό
13.1.2

Ευρετήριο

Είσοδος, µη εξουσιοδοτηµένη,
αποτροπή 3.5
Εκπαίδευση βλέπε Οδηγίες,
ασφάλεια και υγεία
περιεχόµενα 20.5
ειδική για χειριστές εξοπλισµού
και άλλους ικανούς
εργαζοµένους 20.7
για εργαζοµένους στην
αντιµετώπιση πυρκαγιάς 3.6.11,
3.6.12
για εργαζοµένους στην ασφάλεια
και υγεία 17.2.5,20
Εκπρυρσοκρότηση βλέπε
Ανατίναξη
Εκπυρσοκροτητές 14.1.19, βλέπε
επίσης Εκρηκτικά
Εκρηκτικά βλέπε επίσης Ανατίναξη
χρήση για κατεδάφιση 14.1.18
διάθεση 16.3.1-16.3.4
γενικές διατάξεις 16.1.1-16.1.14
χειρισµός 16.2.16-16.2.19
µεταφορά, γενικές διατάξεις
16.2.2-16.2.6
σε σιδηροτροχιά 16.2.4
σε δρόµο 16.2.4
υπογείως 9.5.2,9.5.3
Εκρηκτικές ουσίες
γενικές διατάξεις 16.1,16.2
σε σιλό 7.8.7
Εκσκαφές
εργασίες εκσκαφής, υποστήριξη
9.2.7-9.2.9
γενικές διατάξεις 9.1,9.2
Έκτακτη ανάγκη, διαδικασίες 13.3

Ελαστικός σωλήνας
για πασσαλοπήκτες 12.1.9
για εργαλεία πεπιεσµένου αέρα
7.3.2
Ελαττώµατα, γενικές διατάξεις
2.2.11
Έλεγχοι
για µηχανές 7.7.1
για ανυψωτικές συσκευές
5.1.14,5.1.15
Έλεγχο;
ατµόσφαιρας στις υπόγειες
εργασίες 9.3.1.9
φρέατα κιβωτοειδών στοιχείων
10.2.2
επικίνδυνες ατµόσφαιρες 17.5.3,
17.5
ανυψωτήρες και εξαρτήµατα
5.1.11-5.1.13
συστηµάτων, προσωπικό
2.2.13,12.4.10,13.1.13
βλέπε επίσης Εργαζόµενοι,
µετρήσεις ύψους
Ελικοειδείς µηχανές βλέπε
Μηχανές, ανυψωτήρες
Εξαερισµός
για κλειστό χώρο 3.6.5
για υπόγειες εργασίες 9.3.3.19.3.3.3 9.3.1.6
Εξέταση βλέπε Επιθεώρηση
Εξέταση ιατρική των εργαζοµένων
σε πεπιεσµένο αέρα
10.1.13,10.1.14
Έξοδος βλέπε Πρόσβαση και
έξοδος, µέσα
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Εξοπλισµός
για εργασίες σκυροδέµατος
7.9.1-7.9.14
για κατεδάφιση 14.1.20-14.1.23
για µετακίνηση γαιών, γενικές
διατάξεις 6.1
για πυρόσβεση 3.6.9-3.6.11
για πασσαλόπηξη 12.1.1
προφυλάξεις κατά την
παραγγελία 2.2.6
αναφορά 21.4
για διάσωση και ανάταξη 17.3.4
για µεταφορά και διαχείριση
υλικών, γενικές διατάξεις 6.1.16.1.19
µη εξουσιοδοτηµένη χρήση
2.5.6
Εξοπλισµός ασφαλείας
για υπερυψωµένους χώρους
εργασίας 8.1.4
για ανέγερση, κατασκευαστικός
χάλυβας 11.2.1,11.2.21,11.2.22
για εργασία σε στέγες 8.2;6
Εξοπλισµός κατασκευής 6
Εξοπλισµός µετακίνησης γαιών
γενικές διατάξεις 6
λειτουργία 6.1.13-6.1.19
Εξουσιοδότηση, επίσηµη
ανυψωτικές συσκευές,
µετατροπές 5.1.10
Επιθεώρηση
σε κτίρια, εξοπλισµός, χώροι
εργασίας 2.2.5
σε στεγανά ασφαλείας 10.1.3
σε συµπιεστές 7.10.11
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σε εξοπλισµό µετακίνησης γαιών
6.1.15
σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
3.6.7,15.2.1-15.2.7
σε εξοπλισµό πυρόσβεσης 3.6.10
σε διόδους διαφυγής σε υψηλές
κατασκευές 3.6.14
σε εκσκαφές 9.1.3,9.2.3
σε χώρους επικίνδυνους για
πυρκαγιά 3.6.7
σε πλωτό λειτουργικό εξοπλισµό
13.1.11
σε ανυψωτικές µηχανές στα
φρέατα 9,3.2.13
σε ανυψωτικούς µηχανισµούς
5.1.11-5.1.13
σε εξοπλισµό πασσαλόπηξης
12.2
σε εργαλεία που λειτουργούν µε
φυσίγγιο 7.4.5
σε σκαλωσιές 4.4.1 - 4.4.2
σε εργασίες καταπόντισης
φρέατος 9.3.2.4
σε υλικά ξυλότυπου 11.5.7
σε υπόγειους χώρους εργασίας
9.3.1.3-9.3.1.5
από εργαζόµενους πριν την
έναρξη της εργασίας 2.5.3
αρχική για κατασκευαστικούς
κινδύνους και προβλήµατα
14.1.2
Επικίνδυνα µέρη για ύπνο και
ανάπαυση 2.5.7
Επικίνδυνα περιστατικά που
αναφέρονται στις αρµόδιες
αρχές 21.4

Ευρετήριο

Επικίνδυνα χηµικά, επαφή µε το
δέρµα, γενικές διατάξεις 17.4.9
Επικίνδυνες ατµόσφαιρες γενικές
διατάξεις 17.5.1-17.5.5
Επικίνδυνες ουσίες
γενικές διατάξεις 17.4.1 -17.4.10
σύστηµα πληροφόρησης,
κίνδυνος υγείας 17.4.1
οδηγίες για χειρισµό και χρήση
17.4.5
χαρακτηρισµός 17.4.4
επιλογή στην εφαρµογή 17.4.7
πληροφορίες προϊόντων 17.4.2
απαγορευµένη χρήση 17.4.6
αποδεδειγµένα καρκινογόνα
17.4.10
απόβλητα, διάθεση 17.4.3
Επίβλεψη χώρων µε κίνδυνο
πυρκαγιάς 3.6.7
Επικίνδυνες ουσίες στα σιλό 7.8.6,
7.8.7
Επισκευές βλέπε Συντήρηση
Εποπτεία
υγείας 17.2.2
ιατρική 17.6.4,17.7.1
Εργαζόµενοι
ικανοί για εργασία κατεδάφισης
14.1.6
γενικά καθήκοντα 2.5.1-2.5.7
γενικά δικαιώµατα 2.5.1-2.5.7
µετρήσεις ύψους 12.4.10,13.1.13
οδηγίες για τα µέτρα πρόληψης
και ελέγχου 20.1
κίνδυνοι για την ασφάλεια και
την υγεία, πληροφόρηση 20.1

εκπαίδευση στα µέτρα πρόληψης
και ελέγχου 20.1
Εργαλεία πεπιεσµένου αέρα βλέπε
Εργαλεία πεπιεσµένου αέρα
Εργαλεία ηλεκτρικά γενικές
διατάξεις 7.5.1-7.5.3
Εργαλεία ηλεκτρικά φορητά 7.5.1 7.53
Εργαλεία µε φυσίγγιο
κατασκευή 7.4.2 - 7.4.4
ορισµός 1.3
γενικές απαιτήσεις 7.4.1-7.4.11
επιθεώρηση, συντήρηση 7.4.5 7.4.7
αποθήκευση 7.4.8 - 7.4.10
χρήση 7.4.10,7.4.11
Εργαλεία χειρός
γενικές απαιτήσεις 7.2.1-7.2.6
συντήρηση 7.2.1 - 7.2.3
µεταφορά 7.2.4
χρήση 7.2.5,7.2.6
Εργαλεία πεπιεσµένου αέρα
γενικές απαιτήσεις 7.3.1 - 7.3.3
χρήση 7.3.4
Εργασία
σε ύψος 8.1.1-8.1.4
πάνω από το νερό 13.1
Εργασίας συνθήκες
ψύχος 17.7.1
υγρασία 17.7.1
Εργασίας σταθµός, µελέτη 17.7.1
Εργασίας σύστηµα για τη χρήση
εκρηκτικών για ανατίναξη
16.1.2
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Εργοδότες
γενικά καθήκοντα 2.2.1 - 2.2.14
συνεργασία και συντονισµός
2.4.1-2.4.6
ορισµός 1.3
Εσοχές για υπόγειες σιδηροτροχιές
9.7.2
Εσωτερικής καύσης µηχανές βλέπε
Μηχανές, εσωτερική καύση
Ευεξία
των εργαζοµένων σε πεπιεσµένο
αέρα 10.1.19
γενικές διατάξεις 19.1
Ηλεκτρικά πτύα 6.2.9,6.2.10, βλέπε
Πτύα — φορτωτές, ενέργεια
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
για υπόγεια ανατίναξη 9.6.2 9.6.5
εξοπλισµός 15.1.1,15.1.7
φορητός εξοπλισµός 7.5.1
γενικές διατάξεις 15.1.1,15.1.415.1.16
επιθεώρηση, συντήρηση και
δοκιµή 15.2.1 -15.2.7,15.3.1 15.3.3
λειτουργία 15.1.17
υπόγειος φωτισµός 9.3.6.1,
9.3.6.2
εργασία πλησίον 15.2.8
Ηλεκτρικές εκκενώσεις
προστασία των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων 15.1.12
προστασία των υπόγειων
εγκαταστάσεων 9.3.5.3
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Ηλεκτρικές συσκευές χεριού 7.5.1
Ηλεκτρισµός βλέπε επίσης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις .
γενικές διατάξεις 15.1
στατικός 6.2.8
Θαλαµίσκοι, συσκευές ανύψωσης
βλέπε θαλαµίσκοι
Θαλαµίσκοι
χειριστές εξοπλισµού
µετακίνησης γαιών 6.1.12,6.1.13
ανυψωτικές συσκευές
5.1.16,5.5.1
µηχανοκίνητα φορτηγά 6.1.12
ρυµουλκά 6.1.12
Θάλαµοι αέρα βλέπε Θάλαµοι
ατόµων, Θάλαµοι ιατρικοί
Θάλαµοι ασφαλείας ατόµων βλέπε
Θάλαµοι ατόµων
Θάλαµοι εκτάκτου ανάγκης σε
σήραγγες 10.3.9
Θάλαµοι ατόµων
γενικές διατάξεις 10.2.4,10.2.11 10.2.14
σε σήραγγες 10.3.9
Θάλαµοι ιατρικοί
γενικές απαιτήσεις 10.2.8 10.2.10
σε σήραγγες 10.3.10
Θεµέλια, κατεδάφιση 14.1.15
Θερµοκρασία στα κιβωτοειδή
στοιχεία 10.2.5,10.2.6
Θερµοπληξία - µέτρα πρόληψης
17.7.1,17.7.2
Θόρυβος γενικές διατάξεις 17.8

Ευρετήριο
Θραυστήρα εγκαταστάσεις γενικές
διατάξεις 7.12.1-7.12.7
Ιατρική εξέταση βλέπε Εξέταση
ιατρική
Ιατρικοί θάλαµοι βλέπε Θάλαµοι
ιατρικοί
Ιοντίζουσα ακτινοβολία βλέπε
Ακτινοβολία ιοντίζουσα
Ιστοί, κάδοι σκυροδέµατος 7.9.9
Κάδοι σκυροδέµατος 7.9.5-7.9.8
για µεταφορά ατόµων σε φρέαρ,
γενικές διατάξεις 9.3.2.17
οδηγοί 7.9.12
για φρέατα ανύψωσης, γενικές
διατάξεις 9.3.2.14 - 9.3.2.17
Κάδοι για ανάµεικτες σκυροδέµατος
7.9.1-7.9.3
Καθαριότητα βλέπε Συντήρηση
Καθαριότητας εγκαταστάσεις,
γενικές απαιτήσεις 19.3.119.3.3
Καθαριότητας εγκαταστάσεις,
γενικές απαιτήσεις 19.4
Καλύµµατα για ανοίγµατα οροφής
8.2.8
Καλώδια
ηλεκτρικά, τοποθέτηση και
συντήρηση 15.1,3
ηλεκτρικά, ενεργά, πρόληψη
15.1.2
για φορητό εξοπλισµό φωτισµού
3.7.4
Καπέλα σκληρά βλέπε

Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Κάπνισµα
σε χώρους φόρτωσης εκρηκτικών
16.1.14
σε χώρους µε εύφλεκτα υλικά
3.6.4
σε υπόγειες εργασίες 9.3.4.4
Καπνοδόχοι
ψηλές, κατεδάφιση 24.5
ψηλές, εργασία, γενικές
διατάξεις 8.3.1-8.3.10
Καρκινογόνες ουσίες,
αποδεδειγµένα
17.4.10
Καρφιά σε σκαλωσιές 4.3.9
Κατασκευές, κατάρευση 3.4.1 3.4.4
Καταφύγια
για εργαζοµένους σε πεπιεσµένο
αέρα 10.1.19
για χειρισµό πλωτού εξοπλισµού
13.1.4
γενική απαίτηση 19.7.1
Καταπόντιση φρέατος γενικές
διατάξεις 9.3.2.1-9.3.2.19
Κατάρρευση κατασκευών 3.4.2
Κατασκευές χάλυβα,
προκατασκευασµένη ανέγερση ή
αποσυναρµολόγηση
11.2
Κατασκευή χαλύβδινου σκελετού
εφοδιασµός πατωµάτων 11.4.4
ανέγερση δοµικού χάλυβα 11.2
Καταστρώµατα, σίδηρος 13.1.7,
13.1.8
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Κατεδάφιση, γενικές διατάξεις
14.1.1-14.1.24
Καύσιµα για εσωτερικής καύσης
µηχανές 7.7.3
Καύσιµα υλικά βλέπε Υλικά
καύσιµα
Καυστήρες ασφάλτου 6.5.5,6.5.11
Κεφαλιού προστασία βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Κεφαλόδεσµοι, σήραγγες
10.3.1,10.3.2
Κιβωτοειδή στοιχεία
κατασκευή 10.1.2,10.2.1 -10.2.4
γενικές διατάξεις 10.1
θάλαµοι ασφαλείας ατόµων
10.2.11,10.2.13,10.2.14
ιατρικοί θάλαµοι 10.2.8-10.2.10
αποσυναρµολόγηση ή
τροποποίηση 10.1.2
εργασία 10.1,10.2
θάλαµοι εργασίας 10.2.5 -10.2.7
Κιγκλίδωµα
για υπερυψωµένους χώρους
εργασίας 8.1.2,8.1.4,8.2.7
γενικές διατάξεις 3.4.4
προστατευτικό, γενικές διατάξεις
3.4.3,3.4.4
Κίνδυνοι
βιολογικοί 7.9
από χηµικά κατά τη διάρκεια
κατεδάφισης 14.1.2
υγεία, προληπτικά µέτρα 17.1
ακτινοβολία 17.6
ασφάλεια και υγεία, εκτίµηση
2.1.1
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ασφάλεια και υγεία, εξακρίβωση
από αρµόδιο 17.1.3
Κινητές σκάλες για καπνοδόχους
8.3.6,8.3.7
γενικές διατάξεις 4.1
για σκάλες σκαλωσιάς 4.1,4.12,
4.1.3
για στέγες 8.2.4,8.2.12
για σιλό 7.8.2
Κλίµακες για ανυψωτικούς πύργους
5.2.8
Κλωβοί
για µεταφορά ατόµων σε φρέαρ
9.3.2.15
για ανυψωτήρες 5.2.16,9.3.2.14
-9.3.3.17
Κλωβός, τοποθέτηση πασσάλων
12.5.5
Κράνη ασφαλείας βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Κτίρια
κατεδάφιση 14
µε πλαίσια χάλυβα 11.4.4
Κυκλικά πριόνια βλέπε Πριόνια
κυκλικά
Κυκλοφορία οδική 5.1.27
Κύλινδροι, αέριο γενικές διατάξεις
περί χειρισµού, επιθεώρησης,
δοκιµής, αποθήκευσης και
µεταφοράς 7.10.18
Λάµπες στερεωµένες
υπόγεια 9.3.5.6,9.3.5.7
προφυλακτήρας 3.7.3

Ευρετήριο

Λάµπες χειρός
για περιορισµένους χώρους
17.5.3
για υπόγεια 9.3.5.8
Λάµπες χειρός ηλεκτρικές στα σιλό
7.8.7
υπόγεια χρήση 9.3.5.8
Λέβητες, ατµός
γενικές απαιτήσεις 7.10.1 7.10:3
πτύα ατµού 6.2.7
Λέµβοι
γενικές απαιτήσεις 13.2.1 13.2.7
για διάσωση 13.2.8
για µεταφορά εργαζοµένων
13.2.2
Λιθοστρωτήρες 6.6.1
Λίθων θραύση 9.8.7
Λουριά για προκατασκευασµένα
τµήµατα 11.2.16
Μάσκες βλέπε Προστατευτικός
εξοπλισµός αναπνευστικός
Μέγιστο ασφαλές φορτίο βλέπε
Φορτίο, µέγιστο ασφαλές
Μεθάνιο 9.3.1.8
Μελετητές, γενικά καθήκοντα 2.6.1
-2.6.4
Μεταφορά; εγχειρίδιο 17.10.1
Μεταφορά
έλεγχος σκόνης υπογείως 9.8.5,
9.8.6
εκρηκτικών 9.5,16.2
εργαλείων χειρός 7.2.4, βλέπε

επίσης Ρυµούλκηση
προκατασκευασµένων τµηµάτων
11.2.16,11.2.17
Μεταφορά µε λέµβο εργαζοµένων
και υλικών 13.2
Μεταφορά µε σιδηροτροχιές σε
σήραγγες 9.7.1-9.7.6
Μεταφορείς, γενικές απαιτήσεις
7.11.1-7.11.6
Μη εξουσιοδοτηµένη είσοδος 3.5.1,
3.5.2
Μηχανές
γενικές διατάξεις 7.7.1 - 7.7.3
για ανυψωτήρες, γενικές
απαιτήσεις 5,2.9,5.2.10
για ανυψωτήρες, σε φρέατα
9.3.2.12,9.3.2.13
εσωτερική καύση, γενικές
απαιτήσεις 7.72 - 7.7.4
βενζίνη, απαγορευµένη στις
σήραγγες 9.3.4.5
Μηχανές ηλεκτρικές φορητές βλέπε
Εργαλεία ηλεκτρικά φορητά
Μηχανές, εγκατάσταση
κατασκευή 7.6.9,7.6.10
λειτουργία 7.6.3
Μηχανές ξυλουργικές, γενικές
διατάξεις 7.6.1-7.6.11
Μηχανήµατα εξοµάλυνσης 6.4
Μηχανικοί γενικά καθήκοντα 2.6.1 2.6.4
Μολυσµατικά, ατµοσφαιρικά,
γενικές διατάξεις 17.5.1 -17.5.2
Μονάδες, κτίρια βλέπε
Προκατασκευασµένα τµήµατα,
ανέγερση
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Μόνωση ηλεκτρική 15.1
Μπουλντόζες 6.3.1 -6.3.4
Νερό, παροχή για την αντιµετώπιση
πυρκαγιάς 3.6.9
Νερό, πόση στο εργοτάξιο,
παροχή 17.7.2,19.1.1
γενικές απαιτήσεις 19.2
Νοσοκόµοι
για εργασία σε πεπιεσµένο αέρα
10.1.15
για υπηρεσίες υγείας,
επαγγελµατικής 17.2.1
Ντους - Λουτρά 19.1.2,19.4.3
Ξυλεία
για στύλους 5.4.1
για σκαλωσιές 4.2.2
Ξύλο για σκαλωσιές βλέπε Ξυλεία
για σκαλωσιές
Ξυλότυπος
συντονισµός 11.5.4
γενικές διατάξεις 11.1,11.5
Ξυλουργικές µηχανές βλέπε
Μηχανές ξυλουργικές
Ογκόλιθοι, εµπόδιο για παρεµπόδιση
των οχηµάτων 9.2.5
Οδηγίες ασφάλειας και υγείας
για εργαζοµένους σε πεπιεσµένο
αέρα 10.1.20
για εργασίες αεροσυµπιεστή
7.10.11
γενικές διατάξεις 20.1 - 20.7
για χειρισµό επικίνδυνων ουσιών
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17.4.3 -17.4.5
για ανέγερση κατασκευαστικού
χάλυβα 11.2.15
για εργασίες πυργωτού γερανού
5.3.11,5.5.4,5.5.5,5.5.8
για χρήση εργαλείων που
λειτουργούν µε φυσίγγιο 7.4.11
για συµµόρφωση των
εργαζοµένων 2.5.4
Οδηγοί βλέπε Χειριστές
Οδοστρωτήρες 6.7
Ολίσθηση, προστασία έναντι γενικών
απαιτήσεων 3.3.3
Ολισθηροί χώροι εργασίας και
δίοδοι, καθαρισµός 3.3.3
Ορθοστάτες για ανύψωση
φορτωτήρων 5.3.6
γερανών φορτωτήρων 5.3.7
Οριζόντιες δοκοί για σκαλωσιές
4.3.5
Ορισµοί γενικά 1.3
Οροφές
εύθραυστες 8.2.12 - 8.2.17
επικλινείς 8.2.5,8.2.9,8.2.10
Οροφής εργασίες, γενικές διατάξεις
8.1.1-8.1.4,8.2.1-8.2.17
Οροφών πρόβολοι βλέπε Πρόβολοι
Ουσίες επικίνδυνες βλέπε
Επικίνδυνες ουσίες
Ουσίες επικίνδυνες για την υγεία
14.1.2,14.1.7,17.4
Πάγος, ολίσθηση 3.3.3
Παράγοντες βιολογικοί 17.9
προληπτικά µέτρα 17.9.1

Ευρετήριο

Παραπέτα ασφαλείας 10.3.3
Παροχή πεπιεσµένου αέρα
γενικές διατάξεις 10.1
για εργαλεία πεπιεσµένου αέρα
7.3.2
για εργασία σε πεπιεσµένο αέρα
10.2.15 -10.2.20
για εργασία, σε σήραγγες 10.3.6 10.3.8
Πασσαλόπηξη
εξοπλισµός 12.1.1
πλωτοί πασσαλοπήκτες 12.4
γενικές διατάξεις 12.1
επιθεώρηση, συντήρηση
εξοπλισµού 12.2
λειτουργία 12.3
τοποθέτηση πασσαλοσανίδων
12.5
γενικές διατάξεις 12.5
σύστηµα στήριξης της πύλης
12.5.2
Πατωµάτων ανοίγµατα 14.3.2
Πατώµατα - κατεδάφιση 14.3.1 14.3.3
προσωρινά, πρόβλεψη 11.4
Πάχυνσης µηχανές 7.6.10
Πελάτες γενικά καθήκοντα 2.7.1,
2.7.2
Πεπιεσµένος αέρας βλέπε Παροχή
αέρα, πεπιεσµένος
Πιστοποιητικά συσκευών ανύψωσης
5.1.3
Περιβαλλοντικές διατάξεις
φωτισµός 3.7
θόρυβος, δονήσεις και
εξαερισµός 9.3.3,17.8

θερµοκρασία 17.7
Περιορισµένοι χώροι ,γενικές
απαιτήσεις
για εργασία 17.5.6
καύσιµα υλικά 3.6.6
προφυλάξεις κατά την είσοδο
17.5.4-17.5.6
συγκόλληση και κοπή µε φλόγα
17.5.3
Περίφραξη
για κτίρια, κατεδάφιση 14.1.5
για µεταφορείς 7.11.2
για ζώνη κινδύνου, κατά τη
διάρκεια κατεδάφισης 14.1.5
για λειτουργικό πλωτό
εξοπλισµό 13.1.3
γενικές διατάξεις 7.1.1-7.1.7
για φρέατα ανύψωσης 5.2.2
για µηχανές 7.1.7
για καταδυόµενα φρέατα 9.1.1
Πετρέλαιο βλέπε Υγρά, εύφλεκτα
ολίσθηση 3.3.3
Πίεση του αέρα
σε κιβωτοειδή στοιχεία, κ.λ.π.
10.1.21,10.1.22
σε θαλάµους ασφαλείας ατόµων
10.2.13,10.2.14
Πινακίδες
για αεροσυµπιεστές 10.1.9
για εξοπλισµό µετακίνησης
γαιών 6.1.10
για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
15.1.15,15.1.16
για εύθραυστες στέγες κτιρίων
8.2.17
για ανυψωτήρες 2.5.22
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για εγκαταστάσεις ανύψωσης
9.3.2.18
οδηγίες σε περίπτωση φωτιάς
3.6.16
για απαγόρευση καπνίσµατος
3.6.4,3.6.5
για θαλάµους ασφαλείας ατόµων
10.2.13
λειτουργία εργαλείων µε
φυσίγγιο 7.4.11
για εγκατάσταση ανυψωτικού
φρέατος 9.3.2.18
για σιλό 7.8.4

για ακατάλληλο προς πόση νερό
19.2.6
Πλαίσια προκατασκευασµένα για
σκαλωσιές 4.6.1-4.6.2
Πλαίσια κατασκευαστικά, γενικές
διατάξεις 11.1
Πλατφόρµες
ανυψωτήρες 5.2.5,5.2.14 - 5.2.18
εργασία σε ανυψωτικούς
στύλους 5.4.5
για σκαλωσιές 4.3.8,4.3.12
Πλατφόρµες συγκράτησης
για καπνοδόχους 8.3.5
για εργασίες κατεδάφισης
14.1.24
για ανέγερση, χαλύβδινων
κατασκευών 12.2.1
Πληροφορίες σε εργαζοµένους
για καινούργιο προϊόν,
εξοπλισµό, µεθόδους εργασίας
κ.λ.π. 17.2.5
για την υγεία και ασφάλεια 20.1
-20.7
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Πλωτά µέσα 13.1.3
Πλωτές κατασκευές για εργασία
πάνω στο νερό 13.1.4
Πλωτός λειτουργικός εξοπλισµός
βυθοκόρων 13.1.1.0
γενικές διατάξεις 13.1.3 - 3.1.9
πασσαλοπήκτες 12.4.1 -12.4.8
Πνιγµός, προστασία βλέπε
εξοπλισµός διάσωσης
Ποδιών προστασία 18.2.1
Πριόνια επιµήκη, κατασκευή 7.6.7,
7.6.8
Πριόνια κυκλικά, κατασκευή 7.6.5,
7.6.6
Πριονοκορδέλα βλέπε Πριόνια,
ιµάντας
Προκατασκευασµένοι σκελετοί για
σκαλωσιές 4.6.1-4.6.2
Προκατασκευασµένα τµήµατα,
ανέγερση 11.2
Πρόσβαση και έξοδος
µέσα θαλαµίσκοι και ανυψωτικές
µηχανές 5.1.16
για στεγανά ασφαλείας και
κιβωτοειδή στοιχεία 10.1.1
για εργασίες κατεδάφισης 14.1.5
για υπερυψωµένες θέσεις
εργασίας 8.1.3
για εξοπλισµό πυρόσβεσης
3.6.10
για σκαλωσιές 4.1.2
για ψηλές καπνοδόχους 8.3.6
για µεταφορά, εξοπλισµού
µετακίνησης γαιών και χειρισµού
υλικών 6.1.3

Ευρετήριο

υπόγεια 9.3.1.5
για εργασιακούς χώρους 3.2.1
Προσόντα των εργαζοµένων σε
πεπιεσµένο αέρα 10.1.9,20.7,
βλέπε επίσης Χειριστές
Προστασία και προφύλαξη από
πυρκαγιά
για εργασία σε σήραγγες µε
πεπιεσµένο αέρα 10.3.12
γενικές διατάξεις 3.6
για µηχανές εσωτερικής καύσης
7.7.3
για υπόγεια εργασία 9.3.4
για εργασία σε κλειστούς χώρους
3.6.5
Προστατευτικά
για πριονοκορδέλα 7.6.7,7.6.8
για κυκλικό πριόνι 7.6.5,7.6.6
για ηλεκτρικές λάµπες 3.7.3
για µηχανές, γενικές απαιτήσεις
7.1.7,7.1.8
για µηχανές πλανίσµατος 7.6.9,
7.6.10
για εργαλεία που λειτουργούν µε
φυσίγγιο 7.4.2
χρήση από τους εργαζόµενους
2.5
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
για εργασίες κατεδάφισης 14.1.7
γενικές διατάξεις 18.1
αναπνευστικός 18.2.1
είδη και εφαρµογή 18.2
Προστατευτικός ρουχισµός,
ατοµικός για
εργασίες κατεδάφισης 14.1.7

γενικές διατάξεις 18.1
Προφυλακτήρες σε φρέατα
ανύψωσης 5.2.5
Πρώτες βοήθειες
γενικές διατάξεις 17.3.1 -17.3.8
για εργαζόµενους σε πεπιεσµένο
αέρα 10.1.15
Πρώτων βοηθειών εξοπλισµός και
τεχνικές 17.3.3-17.3.5
Πτύα ατµού 6.2.7
Πτύα ενεργειακά ηλεκτρικά 6.2.9,
6.2.10
γενικές διατάξεις 6.2.1 - 6.2.6
Πτύα µε µηχανές εσωτερικής
καύσεως 6.2.8
συντήρηση 6.2.14
λειτουργία 6.2.11 - 6.2.18
ατµός 6.2.7
Πτώση ατόµων
γενικές διατάξεις 3.4.1 - 3.4.4
ανυψωτήρας 5.2.3
στο νερό 13.1.1
Πτώση υλικών 3.4.1 - 3.4.4
από ανυψωτήρες 5.2.6
Πύργοι, κάδοι σκυροδέµατος 7.9.9
Πύργοι, ανυψωτήρες βλέπε
Φρέατα,
ανυψωτήρες
Πυριτίαση
βλέπε
Σκόνη
Πυρκαγιάς προειδοποίηση, µέσα
3.6.15
Πυρόσβεσης εξοπλισµός
για εγκαταστάσεις ασφάλτου
6.5.7
για πλωτούς πασσαλοπήκτες
12.4.4
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γενικές διατάξεις 3.6.9 - 3.6.11
για µηχανές εσωτερικής καύσης
7.7.3
για µηχανικά πτύα εσωτερικής
καύσης 6.2.8
για µηχανοκίνητες λέµβους
13.2.6
για σιλό 7.8.6
για υπόγεια χρήση 9.3.4.6
Ράµπες για σκαλωσιές 4.1.5
Ρουχισµός βλέπε επίσης
Προστατευτικός ρουχισµός,
ατοµικός
εγκαταστάσεις για στέγνωµα
19.7.1,19.5.2
γενικές απαιτήσεις 18.1.1,
18.1.2,18.1.5,18.2.1
Ρυµούλκηση 9.7, βλέπε επίσης
Μεταφορά υπογείως
Σανίδες ολίσθησης 8.2.4,8.2.10,
8.2.12
Σήµα οπτικό για διαφυγή σε
περίπτωση πυρκαγιάς 3.6.13
Σήµανση για δοχεία που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες 17.4.4,17.4.5
Σήµανση σε φρέατα ανύψωσης
9.3.2.9-9.3.2.11,9.3.2.19
για συσκευές ανύψωσης 5.1.7
5.1.19
σύστηµα γραµµών 15.1.13
για εργασία σε κιβωτοειδή
στοιχεία 10.2.21,10.2.22
για εξοπλισµό µεταφοράς και
χειρισµού υλικών 6.1.4,6.1.5
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Σήµατα, κίνδυνος βλέπε Πινακίδες
Σήµατα κινδύνου βλέπε
Σηµατοδότηση
Σήραγγες, γενικές διατάξεις 9.1
Σιδηροτροχιές για γερανούς 5.5.5
Σιλό
κατασκευή και εξοπλισµός 7.8.1
είσοδος 7.8.2
γενικές διατάξεις 7.8.1-7.8.9
αποφράξεις υλικών 7.8.5
λειτουργία 7.8.8,7.8.9
Σκάλες σε καπνοδόχους
8.3.6,8.3.7
Σκαλοπάτια για ανέβασµα σε
καπνοδόχους 8.3.6,8.3.7
Σκαλωσιές
για καπνοδόχους 8.3.1 - 8.3.4
µελέτη και κατασκευή 4.1.5,
4.3.1-4.3.13
γενικές διατάξεις 4.1.1 - 4.1.6
επιθεώρηση και συντήρηση 4.4
υλικά 4.1.5 4.2.1-4.2.11
σταθερότητα 4.3.4,4.3.5,4.7.3
χρήση 4.7
Σκαλωσιές εξωτερικές 4.7.6
Σκαλωσιές προκατασκευασµένες
4.6.1,4.6.2
Σκαλωσιές µεταλλικές 4.3.11
Σκαλωσιές σωληνωτές, µεταλλικές
4.2.8
Σκαλωσιές, κρεµαστές 4.8
Σκαλωσιές, χρήση 4.7
Σκελετοί κορυφής 9.3.2.5 - 9.3.2.7
Σκόνη
έλεγχος, γενικές διατάξεις 9.8
στα σιλό 7.8.7
στη διάνοιξη σηράγγων 9.8

Ευρετήριο

Σκόπιµα ελεγχόµενη κατάρρευση
τεχνική, γενικές διατάξεις
14.1.16,14.1.17
εγκαταστάσεις, υλικά 14.1.19
Σκυροδέµατος εργασία
γενικές διατάξεις 11.1
ανάµειξη 7.9.8
έγχυση 7.9.8
Σκυροδέµατος κατασκευή, επί τόπου
ρίψη γενικές διατάξεις 11.3.1 11.3.5
Στατικός ηλεκτρισµός σε πτύα µε
µηχανές καύσης 6.2.8
Στεγανά ασφαλείας βλέπε
κιβωτοειδή στοιχεία
Συµπιεστές
κατασκευή 7.10.4 - 7.10.10
γενικές διατάξεις 7.10.4 - 7.10.11
λειτουργία 7.10.11
για εργασία σε σήραγγες 10.3
Στηρίγµατα
εργασίες εκσκαφής 9.2.7 - 9.2.9
σκαλωσιές 4.3.6-4.3.7
ξυλότυπος 11.5.10-11.5.14
Συγκόλληση
γενικές απαιτήσεις 3.6.8
υπόγεια 9.3.4.6
Συναγερµοί
για βοήθεια, περιορισµένος
χώρος εργασίας 18.1.7
πυρκαγιά 3.6.16
Συντήρηση
αεροφυλάκια 7.10.13,7.10.14
εγκαταστάσεις ασφάλτου 6.5.12
ρουχισµός, ατοµικός

προστατευτικός 18.1.4
δοχεία, πόσιµο νερό 19.2.5
εξοπλισµός µετακίνησης γαιών
6.1.15,6.1.17,6.2.1
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 15.2
εξοπλισµός, πυρόσβεσης 3.6.10
εξοπλισµός, ατοµικός
προστατευτικός 18.1.4
εργαλεία χειρός 7.2.1 - 7.2.3
συσκευές ανύψωσης 5.1.11
εξοπλισµός πασσαλόπηξης
12.2.1 -12.2.3
µηχανικά πτύα, εκσκαφείς
6.2.13,6.2.14
σκαλωσιές 4.1.4,4.15,4.4.4
Συσκευές εισπνοής αέρα βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
αναπνευστικός
Συσκευές ανύψωσης βλέπε
Ανύψωσης συσκευές
Συσκευές
για κλείδωµα των ανυψωτικών
συσκευών 5.1.14,5.1.15
για µέτρηση της ταχύτητας του
ανέµου 5.5.11
Σφραγίσµατος συσκευές µηχανικά
πτύα 6.2.3
Σχέδια για εργασίες σε σήραγγες
9.3.1.1
Σχεδίες για εργασία πάνω στο νερό,
γενικές διατάξεις 13.1.6
Σχοινί διάσωσης βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
βλέπε επίσης Συσκευές
ασφαλείας
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Σχοινιά ανύψωσης γενικές
απαιτήσεις 5.6.1 - 5.6.4,5.4.4
Σχοινιά, ανύψωση
γενικές διατάξεις 5.6
για σκαλωσιές 4.2.3
για κρεµαστές σκαλωσιές 4.8.1
Σχοινιά, ολκός για φορτωτήρες 5.3.8
-5.3.11
Σωληνώσεις
πλωτές 13.1.9
υπόγειες 9.9
Σωλήνες, σωληνώσεις
αεροσυµπιεστή 7.10.8 - 7.10.10
για σκυρόδεµα 7.9.13,7.9.14
ατµός για πασσαλοπήκτες
12.1.9
Σωληνωτές µεταλλικές σκαλωσιές
βλέπε Σκαλωσιές, σωληνωτές
µεταλλικές Σώµατα
εκποµπής ακτινοβολίας
ιοντίζουσας 17.6.1,17.6.2
µη ιοντίζουσας 17.6.3,17.6.4
Τεγίδες 8.2.15
Τηλέφωνα για τους χειριστές των
ανυψωτήρων 5.1.7
Τοίχοι, κατεδάφιση 14.2.1,14.2.2
Τοίχοι καπνοδόχων 14.5.3
Τουαλέτα χηµική 19.3.1
Τρυπάνια πεπιεσµένου αέρα βλέπε
Γεώτρηση
Τύµπανα - ανάµεικτες σκυροδέµατος
7.9.4
Υγιεινή
στην εργασία σε πεπιεσµένο αέρα
10.1.19
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γενικές διατάξεις 19
Υγιεινής εγκαταστάσεις
σε κιβωτοειδή στοιχεία και
σήραγγες 10.1.19
γενικές απαιτήσεις 19.3.1 19.3.3
Υγρά εύφλεκτα, υπόγεια
αποθήκευση 9.3.4.2,9.3.4.3
Υλικά
µεταφορά χειρωνακτική 17.10
καύσιµα 3.6.4,3.6.6
επικίνδυνα, γενικές διατάξεις
17.4
χειρισµός, γενικές διατάξεις
17.10
ανύψωση, εγχειρίδιο 17.10
για σκαλωσιές 4.2.1 - 4.2.7
Υπηρεσίες υγείας επαγγελµατικές
Συνθήκες και Συστάσεις του ∆ΓΕ
17.2.1
γενικές διατάξεις 17.2.1,17.2.5
Υπόγεια κατασκευή
ανατίναξη 9.6
εργασία πεπιεσµένου αέρα σε
σήραγγα 10.3
σκόνη, έλεγχος 9.8
ηλεκτρισµός 9.3.5
εκρηκτικά, µεταφορά,
αποθήκευση και χειρισµός 9.5
προστασία από πυρκαγιά 9.3.4
γενικές διατάξεις 9.1,9.3.1
ρυµούλκηση 9.7
εξοπλισµός ανύψωσης 9.3.2.5 9.3.2.8,9.3.2.12
εργασίες ανύψωσης 9.3.2.18,
9.3.2.19

Ευρετήριο

φωτισµός, υπόγειος 9.3.6
σωληνώσεις, υπόγειες 9.9
πορείες, διαφυγής 9.3.1.10
εγκαταστάσεις φρεατίων 9.3.2.6
-9.3.2.8
καταπόντιση φρέατος 9.3.2
επίβλεψη από αρµόδιο 9.3.1.2
εξαερισµός 93.3
Υποστηρίγµατα για
προκατασκευασµένες σκαλωσιές
4.6.1
Υποστηρίγµατα για εργασία σε
στέγες 8.2.5
Υποστηρίγµατα για την αντιστήριξη
του ξυλότυπου 11.5.8,11.5.10 11.5.11
Φορεία 17.3.4
Φορητός εξοπλισµός
που λειτουργεί µε φυσίγγιο 7.4
ηλεκτρικός 7.5.1
πεπιεσµένου αέρα 73
Φορτία, ανύψωση δια χειρός και
µεταφορά 17.10.1
Φορτίο, µέγιστο ασφαλείας
εκσκαφέων 6.2.5
ενδείξεις σε γερανούς 5.1.4
ανυψωτικών συσκευών 5.1.3 5.1.5,5.1.18
ανυψωτικού µηχανισµού 5.1.3,
5.1.18
Φόρτος εργασίας, µελέτη 17.7.1
Φόρτωση, καµιόνια από εκσκαφείς
6.2.16,6.2.17

Φορτωτές 5.3.9-5.3.11
Φορτωτήρες 5.3
ολκός, γενικές διατάξεις 5.3.8 5.3.13
γερανός 5.3.7
άκαµπτα µέλη, γενικές
απαιτήσεις 53.1-5.3.7
Φορτωτήρες γερανού 5.3.7
Φράγµατα για παρεµπόδιση
οχηµάτων 9.2.5
Φράγµατα άκρων, γενικές
απαιτήσεις
3.4.4,8.2.11
Φρέατα για κιβωτοειδή στοιχεία
10.2.1 -10.2.4
γενικές διατάξεις 9.1
για υπόγειες εργασίες 93.2.1 9.3.2.4
Φρέατα - ανυψωτήρες
γενικές απαιτήσεις 5.2.1-5.2.8
υπόγειων εργασιών, γενικές
απαιτήσεις 9.3.2.5-9.3.2.17
Φρένα
για εξοπλισµό µετακίνησης
γαιών 6.1.15
για µηχανοκίνητα φορτηγά
6.1.11
για µηχανικά πτύα 6.2.2
για ρυµουλκά 6.1.1
Φυλάκια αέρος
Φυσίγγια
για εργαλεία
για µηχανικά εργαλεία 7.4.8
Φώτα χωρίς πλέγµα σε υπόγειες
εργασίες 93.4.4
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Φωτισµός
για κιβωτοειδή στοιχεία 10.2.23,
10.2.24
για αποθήκες εκρηκτικών
16.2.9
γενικές διατάξεις 3.7.1 - 3.7.4
για σιλό 7.8.7
υπόγεια 9.5.3.6,9.3.5.7,9.3.6.1,
9.3.6.2
Χάλυβας δοµικός
κατεδάφιση 14.4
ανέγερση 1.2.23 -11.2.28
Χαρακτηρισµός επικίνδυνων ουσιών
17.4.4
Χειριστές
ηλεκτρικού εξοπλισµού 15.1.17,
20.7
µηχανών 7.1.1,20.7
ανυψωτικών συσκευών 5.1.16,
5.1.17,20.7
εξοπλισµός χειρισµού υλικών
6.1.1,6.1.2,20.7
εξοπλισµός πασσαλόπηξης
12.3.1,20.7
εγκατάσταση πίεσης 7.10.2,20.7
λέβητες ατµού 7.10.3,20.7
οχήµατα, εξοπλισµός
µετακίνησης γαιών 6.1,6.1.2,
20.7
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βαρούλκο 7.9.11,20.7
ξυλουργικές µηχανές 7.1.1,20.7
Χειρός εργαλεία βλέπε Εργαλεία,
Χεριών προστασία βλέπε
Προστατευτικός εξοπλισµός,
ατοµικός
Χιόνι 3.3.3
Χοάνες σε ανάµεικτες σκυροδέµατος
7.9.2
Χωµατουργικά, γενικές διατάξεις
9.1
Χώροι διαµονής για εργαζοµένους
19.8.1
Χώροι επί του εδάφους 5.1.26
σχεδιασµός ανυψωτήρων 5.2.21
σχεδιασµός φρεάτων 9.3.2.8
Χώροι εργασίας
υπερανυψωµένοι, γενικές
διατάξεις 8.1.2-8.1.4
ασφάλεια, γενικές διατάξεις
3.1.1-3.1.2
πάνω από το νερό 13.1.3
Ψεκαστήρες, άσφαλτος 6.5.1,6.5.4
Ώρες εργασίας εργαζοµένων σε
πεπιεσµένο αέρα 10.1.8
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