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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

γένει είναι οριζόντια. Το φορτίον των δεν επιτρέπεται να
φθάνη μέχρι των χειλέων.
Τα δίκτυα και αΕ άρτάναι (σαμπάνια) αί χρήσιμοποιούμεναι δια την άνύψωσιν υλικών μεγάλων διαστάσεων είναι
κατασκευασμένοι εκ σχοινιού ή συρματόσχοινου, ΐά στοιχεία της χρησιμοποιούμενης άρτάνης {δπως το υλικό, ή
διάμετρος του, το μήκο;) έςαρτώνται ά~ό την εκάστοτε
έργασίαν (βάρος, διαστάσεις και άλλα στοιχεία του προς
άνύψωσιν αντικειμένου). Περιβολή -των προς άνύψωσιν αντικειμένων ά~' ευθείας δια του σχοινιού ή (τυρματοχοίνου άνυψώσεως απαγορεύεται. ΑΙ άρτάναι επιθεωρούνται ως προς
την καταλληλότητα και την καλήν των κατάστασιν ττρο εκάστης χρησιμοποιήσεως των.
Λί άρτάναι, αί όποίαι χρησιμοποιούνται εκάστοτε δια την
άνύψωσιν υλικών - αντικειμένων, πρέπει επίσης να £χουν
μήκος επαρκές ΧΜ ή γωνία ή σχηματιζόμενη εις την κορυφήν των (παρά το άγκιστρον άνυψώσεως). να είναι οξΐΐα,
δια την μείωσιν της καταπονήσεώς των.
"Αρθρον 60.
Σχοινία. συρματόσχοινα, άλΰσει,τ χ.αΐ τα λοιπά στοιχεία,
τχ όποια χρησιμοποιούνται εκάστοτε μετ' αυτών, όπως άγκιστρα και άρτάναι. πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής. δια την
ασφαλή πραγματοποίησιν της εκάστοτε εργασίας διατηρημένα καλώς και είδικώτερον :
α) Σχο'.νία, συρματόσχοινα κ αϊ «λύσει; χρησιμοποιούμεναι εις ανυψωτικά μηχανήματα ή βαρούλκα, πρέπει να εΐναι
ενιαίας αντοχής καΟ' όλον τι/ μήκος τω·/ και απαραιτήτως
άνευ κομβίον.
β) Απαγορεύεται ή χρήσις άλύσου, ή οποία έβραχύνΟη
ή συνεδέθη μετ1 άλλης άλύσου δια κοχλιών και περικοχλίου
παρκτεθέντων δια μέσου των δακτυλίων τούτων.
γ) Ή πρόσδεσις του αγκίστρου έπι του σχοινιού γίνεται,
δι' είδικοί κόμβου άποκλείοντος χαλάρωσιν της αναρτήσεως.
δ) Ει: την περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως κα'.νουργοΰς
σχοινιού προ της τοποθετήσεως του, πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα δια την απόσβεση των συστροφών (ΐεΟύμασμα :
τούτο έπι τυγχ άνετα; δι' ελευθέρας αναρτήσεως μετά Γίάρου:
κατά το έτερον άκρον),
ε) Τα σχοινιά ή συρματόσχοινα πρέπει να στερεώνωνται
επί του τύμπανου έλίκτρου στερεώς, το δε μήκος των εΐναι
τοιούτον ώστε νο τύμπανον να περιβάλλεται εισέτι δια τριών
τουλάχιστον σπειρών, εις περίπτωσιν πλήρους και μέχρι
του τέρματος της διαδρομής άναπτύξε<ός των. Ιδιαιτέρως
ή ένκατάστασις του άκρου συρματόσχοινου εντός των προβλεπομένων επί του τύμπανου έλίκτρου εγκαθίσεων (σφήνωσις ή έγκοχλίωσις) να είναι τελεία καΐ το συρματόσχοινον να εδράζεται επί του τύμπανου άβιάστως. Ή αντοχή
του συστήματος στερεώσεως του συ ο μα το σ/οίνου έπι του
τύμπανου πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσια του κανονικού φορτίου,
στ) Τα χρησιμοποιούμενα άγκιστρα πρέπει να είναι τύπου ασφαλείας, ήτοι μετά διατάΞεως αναστολής τυχαίας
άπαγκιστρώσεως του εϊηρτημένου άπο κύτά φορτίου.
ζ) Εις -περιπτώσεις κατά τάς οποίας τα συρματόσχοινα
άνυψώσεως δεν είναι άσύστροφα, απαιτείται ή' χρήσις αγκίστρου δια συστήματος εξουδετερώσεων των στροφών.
η) Ή στερέωσις αγκίστρου έπι συρματόσχοινου πραγματοποιείται μέσω ψελίου (καρδίας) και άγκυλίου ή άλλων
ειδικών εξαρτημάτων εγγυημένης αντοχής.
Ή σύσοιξις του συρματόσχοινου πραγματοποιείται δια
χρήσεως ειδικών σφιγκτήρων.

θ) Κκτά την περίέλιξιν συρματόσχοινου έπι τύμπανου,
αϊ σπεϊραι πρέπει να διάκεινται π?,ησίον ά/Λήλων τετανΜεναι όμοιομόρφως, προς αποφυγήν μονίμων παραμορφώσεων
και χαλαρώσεων της πλοκής του συρματόσχοινου.
ι) Πρέπει να δίδεται προσοχή εις τον συνδυασμών της φοράς πλοκής του συρματόσχοινου και της φοράς περιελίξεώς
του επί του έλίκτρου (περιέλιξις επί του τύμπανου αριστερόστροφος δια συρματόσχοινο ν δεξιόστροφον και αντιστρόφως), ώστε ή περιέλιξες - έκτύλιξις να πρκγματοποιήται
άβιάστως και όμαλώς.
ία) Ή έγκατάστασις. ο Έλεγχος και ή συντήρησις σχοινιών - συρματόσχοινων, καθώς και του συνόλου των στοιχείων των ανυψωτικών μηχανημάτων, εκτελείται ά~ο έ'μπειρον ν.αί έξειδικευμένον προσωπικόν.
ιβ) Ή έπιΒεώρησι; των συρματόσχοινων πρέπει να
άφορα κυρίως εϊς την άνεύρεσιν φθορϊς ή χαλαρώσεως
εξωτερικών συρμάτων, σφαλμάτων συναρμολογήσεο)ς; σχηματισμού έκπωματιστηρος κ.ά.
ιγ) Απαγορεύεται ή χρήσις συρματόσχοινου όταν έπι
μήκους ΙΟπλασίου της διαμέτρου του ό έλικας αριθμό:
των ορατών βραυσθέντων συρμάτων υπερβαίνει το 5%
του ολικού αριθμού των συρμάτων αύτοϋ,
(δ) Έφ' όσον ίδιαίτεραι ενδείξεις (π,χ. σκωρία) πείθουν
περί της κακής καταστάσεως του συρματόσχοινου, είναι
αναγκαία ή άντικατάστασίς του ανεξαρτήτως του αριθμού
Οραυσθέντων συρμάτων.
ιέ) "Ολα τα κινούμενα συρματόσχοινα, τα όττοΐκ χρησιμοποιούνται εις συνεχώς λειτουργούν σύστημα πρέπει να
επιθεωρούνται καθημερινώς. Γενική έπιθεώρησις συρματόσχοινου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον άτ:ας του μηνός.
Συρματόσχοινα συστήματος μη λειτουργούντος πέραν
του μηνός, πριν επαναλειτουργήσουν, υπόκεινται εις γενική ν
έπιθεώρησιν.
ιστ) Τα σχοινιά και συρματόσχοινα δεν επιτρέπεται να
άποθηκεύωνται εις χώρους εις τους οποίους χρησιμοποιούντα·.
ή φυλάσσωνται χλωριούχα άλατα ή διαλύμματά των ή
άλλα χημικά υγρά τα όποια προκαλούν σκωρίασιν.
ιΧ) Τα κανάβινα σχοινιά πρέπει να προφυλάσσωνται
εκ της υγρασίας, του εμποτισμού δι' ελαιώδους ή λιπαράς
ουσίας και εν καιρώ ψύχους, εκ του παγετού. Τα εκ του
παγετού σκληρυνθέντα σχοινιά πριν χρησιμοποιηθούν εκ
νέου πρέπει να έπανεί^γχωνται. Απαγορεύεται ή χρήσις
σχοινιών εκ κανάβεως ή σιζάλου τα όποΐα είναι εμποτισμένα δια λιπαρών ουσιών,
ιη) Απαγορεύεται η χρήσις άλύσεως, κρίκου, δακτυλίου,
αγκίστρου, άγκυλίου, συνδετηρος ή κοχλιωτού κρίκου,
εφ* όσον υπέστησαν έπιμήκυνσιν, μετασκευήν ή δια συγκολλήσεως έπισκευήν,
ιθ) Κατά την αντικατάσταση άλύσεων, συρματόσχοινων,
σχοινιών, αγκίστρων, άρτκνών, και λοιπών στοιχείων ανυψώσεως - καταβι^άσεως - αναρτήσεως, ταΰτα πρέπει να
διαθέτουν τα τε/νικά χαρακτηριστικά, τα καθοριζόμενα
ύπο του κατασκευαστοΰ.
"Αρ&ρον 61.
Ή ενωσίζ των άκρων συρματόσχοινων πρέπει να είναι
έντεχνος, πραγματοποιούμενη κατ' αρχήν δι1 ένώσεω:: των
εμβόλων των άκρων ομοίων τεμαχίων συρματόσχοινων
(άμμάτισις μακρά ή βραχεία). Ή τοιαύτη ένωσις συνεπάγεται μείωσιν της ονομαστικής ικανότητος αναλήψεως
φορτίου ΰπο του συρματόσχοινου κατά το 1/3.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΕΪΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)
Ά?θρον 62.
Ή σύνδεσις συρματόσχοινων δι' οργάνων μέσω άκροσυνδέσμων δύναται να πραγματοποιήται δια χρήσεως μεταλλικών περικαλυμμάτων η καλύκων.
Άρθρον 63.
Ταχεία και ασφαλής ενωσις συρματόσχοινων μεταξύ των
δύναται να πραγματοποιήται δια χρήσεως ειδικών μεταλλικών κοχλιωτών συνδετήρων. Το μέγεθος των χρησιμοποιουμένων συνδετήρων και ό αριθμός αυτών εξαρτάται
εκ της διαμέτρου του συρματόσχοινου, 2πως δεικνύεται
εις τον κατωτέρω πίνακα.
ΣΤΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΤΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ
Δια διάμετρον συρματόσχοινων εις χιλιοστά
"Ει*; " " 16
16 Ιως 20
20 έως 26
26 έως 40

Ελάχιστος αριθμός
κοχλιωτών συνδετήρων
3 τεμ,
4 »
5 »
6 »

Οι κοχλιωτοί συνδετήρες απέχουν αλλήλων άπόστκσιν
του)
·τον ϊσην προς το πλάτος ενός συνδετήρας ή ϊσην
προς .α πενταπλάσιων της διαμέτρου του συρματοσχοΕνου.
(Εκλέγεται ή μεγαλύτερα άπόστασις).
Το τμήμα II κάθε κοχλιωτού συνδετήρας θα τοποθετηται
κατά το βραχύ άκρον του συρματόσχοινου όπως
εις το κατωτέρω σχήμα 4.
Σ χ ί, ;χ α 4

ν ν ΐ ϊ ΐ : ; Κοχλιωτών

Σω^τί; (ιέ κκρον ϋ Ολων των ουν&ετήρων χ,χτά τι
χίι ίν,ρον το5

ίνί, (οι 3υν£ίτΐ;ρ·5ί το^

ένι; (ο! σ^νϊετ?^ΐ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
;

Χειρισμός και Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων.

'1·

Άρθρον 64.
Ό χειρισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων γίνεται
απαραίτητος άπο ατομον υγιές, μϊ καϊ,ήν βρασιν καϊ άκοήν,
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το όποιον έχει έμπειρίαν καΕ, εφ* Οσον προβλέπεται ΰπο
των κειμένων διατάξεων, Άδειαν Χείριστου,
Απαγορεύεται ό χειρισμός οιασδήποτε ανυψωτικής μηχανής ή ή καθοδήγησις του χείριστου της δια σημάτων
άπο άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών,
Ό χειριστ-^ς κατά την διάρκειαν λειτουργίας του μηχανήματος ευρίσκεται εις θέσιν εκ της οποίας έχει πλήρη
ορατότητα καϊ έποπτείαν φορτώσεως καϊ εκφορτώσεως
των υλικών καΐ της δλης διαδρομής των, κατά την άνύψωσιν
ή καϊ την όριζόντιον μεταφοράν των. Ή έκτέλεσις εργασίας
εις σημεΐχ μη ορατά ΰπο του χείριστου, είναι δυνατή μόνον
δταν εΐς τάς επισφαλείς θέσεις υπάρχει έμπειρον πρόσωπον,
προφυλαγμένον από την πιθανήν πτώσιν των μεταφερομένων υλικών, δια να κατευθύνη δια σημάτων τους χειρισμούς.
Κάθε σήμα διδόμενον δια την κίνησιν ή άνακοπήν κινήσεως
της ανυψωτικής μηχανής πρέπει να είναι ευκρινές καϊ να
δίδεται κατά τρόπον, ώστε το πρόσωπον προς τι όττοϊον
απευθύνεται να δύναται να τ& άντιληφθη ευκόλως.
"Οργανα ή συσκευαί, τα όποια χρησιμοποιούνται δια την
παροχήν ηχητικών ή φωτεινών εγχρώμων ή μη σημάτων,
πρέπει να διατηρούνται εΐς καλήν κατάστασιν λειτουργίας
καϊ προβτατεύονται εκ τυχαίας επεμβάσεως.
Άρθρον 65.
Ή θέσις ή εξέδρα, ή οποία διατίθεται δια τί> προσωπικών
οδηγήσεως του ανυψωτικού μηχανήματος, πρέπει να είναι
γενικώς επαρκούς επιφανείας, να έχει ασφαλή προσπέλασιν
καϊ να εϊνκι ασφαλής (κιγκλίδωμα αντοχής), 'Εξ άλλου,
6 θάλαμος οδηγήσεως έφ' όσον διατίθεται, πρέπει, επί
πλέον των ανωτέρω να προστατεύη τον χειριστήν άπο
τάς καιρικός συνθήκας, να μην έμποδίζη το όκτικον πεδίον
του και να μην δυσκολεύη τον περιοδικον |>,εγχον των
τμημάτων του ανυψωτικοί μηχανήματος, τα όποια εύρίσκωνται εντός ή πλησίον του θαλάμου.
Άρθρον 66.
Ό χειριστής κατά την λειτουργίαν του ανυψωτικοί»
μηχανήματος πρέπει "να παρακολουθη συνεχώς την πορείαν
και την δλην λειτουργίαν του, άπαγορευομένης της περιφοράς καΐ άνϋψώσεως των φορτίων υπεράνω θέσεων εργασίας καΐ άλλων θέσεων συγκεντρώσεως προσωπικού,
Όμοίως δεν πρέπει να έγκαταλείπη το μηχάνημα με
φορτίον άνυψωμένον καϊ αίωρούμενον και προκειμένου να
άπομακρυνθή τούτου οφείλει να θετή τα χειριστήρια εΐς
θέσιν «ΕΚΤΟΣ», να διακόπτη την ήλεκτροδότησίν του
καϊ να συσφίγγη την πέδην. Είς περίπτωσιν αιφνίδιας
διακοπής της τάσεως, ό χειριστής πρέπει αμέσως να θετή
όλα τα χειριστήρια εΐς θέσιν «ΕΚΤΟΣ».
Εξ άλλου, οί έκτελοΰντες την φόρτωσιν πρέπει να άπομακρύνωνται του φορτίου, προ της ενάρξεως άνϋψώσεως του.
·-. Άρθρον 67.
Ό έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πραγματοποιείται τουλάχιστον άπαξ του έτους καϊ οπωσδήποτε
προ της ενάρξεως των εργασιών μεθ' έκάστην νέαν έγκατάστασιν. Ό Έλεγχος τούτος καλύπτει όλα τα συστήματα,
τμήματα καϊ όργανα του ανυψωτικού μηχανήματος και
έπΕσης δοκιμαστικήν φόρτισίν του, με βίάρος 25% μεγαλύτερον τ^ς μεγίστης ανυψωτικής ικανότητος του μηχανήματος.
Βλάβαι, άνωμαλίαι λειτουργίας καϊ συναφή περιστατικά
επιβάλλουν την διενέργειαν γενικωτέρου επανελέγχου.
Ή πραγματοποίησις των ανωτέρω ελέγχων καταχωρείται
είς τι» υπό του άρθρου 113 του παρόντος Ήμερολόγιον
Μέτρων Ασφαλείας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Επικίνδυνοι ένέργειαι

κατά τον χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων,
"Αρθρον 68.

Ή μεταφορά-άνύψωσις προσωπικού με μηχανήματα άνυψώσεως υλικών, απαγορεύεται.
Επίσης απαγορεύεται ή άναρρίχησις προσωπικού έτι
κατακόρυφων τροχιών ή ικριωμάτων μηχανημάτων, έκτος
εάν αυτά άκινητοϋν και έχει άπαγορευθή ή κίνησίς των
(κ?^ειδωμένον το χειριστήριόν των), έ'χουν δε ληφθη και
όλα τα λοιπά μέτρα ασφαλείας τα έποϊα απαιτούνται
κατά περίπτωσιν,
"Αρθρον 69,
Απαγορεύονται αϊ ακόλουθοι ένέργειαι, ως επικίνδυνοι :

•^ ,,

α) Ό ανεφοδιασμός του μηχανήματος εις καύσιμα ή ή
πραγματοποίησις επισκευών στοιχείων του, χωρίς το μηχάνημα να είναι εν πλήρει στάσει και με τους κινητήρας
έκτο: λειτουργίας και Εξασφαλισμένους έναντι τυχαίας
λανθασμένης εκκινήσεως.
β) Ή ελευθέρα αίώρησις φορτίου (χρήσις σχοινιού
οδηγό Ο ).
γ) Ή άνάρτησις φορτίων ΰπο γωνίαν (με άνισα σκέλη
άρτανών).
δ) Ή άνύψωσις-καταβίβασις φορτίων, απότομο: ή με
μεγάλην ταχύτητα ή απότομος πέδησις.
ε) ! Η χρήσις έφθαρμένων άρτανών, συρματόσχοινων και
ακαταλλήλων αγκίστρων,
στ) Ή ελξις ή άνύψωσις φορτίων όταν το σύρματα σχοινον του συστήματος άνυψώσεως ευρίσκεται υπό γωνίαν
(μη κατακόρυφος άνύψωσις).
ζ) Ή ύπερφόρτωσις του μηχανήματος.
τ.) Ή μεταφορά φορτίου προσδεδεμενου χαλαρώς ή
ανεπαρκώς.
0) Ή άνύψωσις ή άπόθεσις φορτίων πέραν της προβολής
του βραχίονος του μηχανήματος (λοξό τράβηγμα},
ι) Ή παραμονή οιουδήποτε προσώπου κάτωθεν άναβιΕαΐομένων φορτίων, συμπεριλαμβανομένου και του εκφωνοΰντος τα σήματα δια την άνύψωσιν, ό όποΐος πρέπει
να ευρίσκεται εις θέσιν ασφαλή,
ία) Ή "αραμονή προσώπου πλησίον συρματόσχοινων
και σχοινιών ευρισκομένων ύπο τάσιν.
ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΣΤ'
Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα

(Βαρούλκα κ.λπ, }.

"Αρθρον 70.
Δια τα χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα, πέραν των
οριζομένων εις τα. προηγούμενα άρθρα του παρόντος τμήματος. πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα.
α) Ό σκελετός στηρίξεως του τύμπανου να εΐναι μεταλλικός. Το τύμπανον, να εΐναι απολύτως έςη σφαλισμένο ν
3ιά καταϊ^>,ήλ^1^ν διατάξεων έναντι ενδεχομένης μετατοπίσεως
ή αντιστρόφου περιστροφής του περί τον άξονα.
Ό άξων του τύμπανου να άποτελήται εκ σιδηρά: ράβδου,
τετραγωνικής, κ.αταλλήλου διατομής,
β) Έφ' όσον το βαροϋλκον χρηΓΤίμοποιήται δια την
άνύψωσιν φορτίων βάρους μεγαλυτέρου των 10 χλγρ. ή
έφ' όσον το τύμπανόν του εΤναι μεταλλί,κόν, πρέπει να φερη
άναστα/,τικόν όνυχα (καστανιά),
Δια φορτία μεγαλύτερα, επιβάλλεται ή ΰπαρςις πέδης.

γ) Εις πάσαν περίπτωσιν, να εξασφαλίζεται ή μη ολίσθησις του σχοινιού έπϊ του τύμπανου.
δ) Ή περιστροφή του τύμπανου διενεργείται υπό δύο
εργαζόμενοι ν.
ε) Τα τρίποδα βαρούλκα (γάβριες) πρέπει να εξασφαλίζω νται ά~ό όλίσΟησιν ή ανατροπή ν. 1 ϊ ρέπει να τοποθετούνται έπι σταθερού υποβάθρου.
Οι τρίποδες πρέπει να εξασφαλίζωνται δι' αιχμών ;!;
τους πόδας, δι' άλύσεων ή ράβδων εις τάς κνήμας ή δι*
άλλων διατάξεων.
"Αρθρον 71.
Ή έγκατάστασις του σχετικού δαπέδου εργασίας πραγματοποιείται δια τοποθετήσεως οριζοντίου πλαισίου σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, συνισταμένου εκ τεσσάρων (4) ξύλινων δοκών (καδρονίων), διατομής τουλάχιστον δέκα έπι δέκα εκατοστών (0,10 Χ 0,10) του μέτρου.
Αϊ κορυφαί των γωνιών του πλαισίου αϋτοϋ εδράζονται
έπι τεσσάρων ορθοστατών §[' αναβολέων (τάκων), 2υμμετρικώς έπϊ του πλαισίου τούτου και καθέτως προς τον
τοΐχον της οικοδομή;, κοχλιοϋνται ετεραι δύο ξύλιναι δοκοί
διατομής τουλάχιστον δώδεκα επί δώαεκα εκατοστών
(0,12 Χ 0,12) του μέτρου έπι των οποίων στηρίζονται τα
έδρανα (πόδια).
"Εμπροσθεν και όπισθεν του βαρούλκου κατασκευάζεται
κανονικόν ικρίωμα μετά προστατευτικών κ'.γν.λ'.δωματίον.

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Ζ'
Αυτοκίνητα

εγχύσεως ετοίμου σ^'/ροΛέματο:.
".Αρθρον 72.

Τα αυτοκίνητα έγχύσεο^ς 3ιά πιέσεως, ετοίμου σκυροδέματος και κονιαμάτων {πρέσσαι) πρέπει, πέραν των
απαιτήσεων των διατάξεων περί οδική; κυκλοφορία:, να
έχουν και τάς κάτωθι εξασφαλίσεις ;
1, Ή τοποθέτησες αυτών να γίνεται εις κατά το δυνατόν
όριζοντίαν και έπίπεδον θεσιν. έξομαλυνομένων τυχόν ϋπαρχουσών ανωμαλιών τοΐί εδάφους και να εξασφαλίζεται το
ελεύθερον άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) στηρίξεως
(δυνατότης αναπτύξεως μέχρι των προβλεπομένων σημείων
σταΟεροποιήσειος). ώστε ή σταΟεροποίησις αυτών να γίνεται
ασφαλώς.
2. Εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή αντοχή του εδάφους
και της επιφανείας στηρίξεως των πελμάτων δεν εΤνα1,
επαρκής, πρέπει να τοποΟετήται κατάλληλον ύπόβαθρον
προς επαρκή αυξησιν της επιφάνεια: στ·/)ρίξεως αυτών,
"Αρθρον 73.
1, Ή τοποθέτησις των αυτοκινήτων τούτων, πρέπει να
γίνεται ε'ις τέ>ν τυχόν υπάρχοντα ελεύθερον, εναέριων ηλεκτρικών αγωγών, χώρον.
2. Ό σωλήν μεταφοράς και εγχύσεως σκυροδέματος πρέπει
να άπέχη όσον το δυνατόν περισσότερον από υπάρχοντας
ηλεκτροφόρους αγωγούς, κατά τα προβλεπόμενα εις το
άρθρον 78 του Κεφαλαίου Α' του V Τμήματος του παρόντος
ώστε να αποκλείεται άφ' ενός μεν τυχαία επαφή του σωλήνος
με τους αγωγούς, άφ' ετέρου δε ή εξ επαγωγής διαπήδησις
ηλεκτρικής ενεργείας εκ των αγωγών.
Δια την ασφαλή άνάπτυξιν και σύμπτυξιν (καταβίβασινί
του σωλήνος εγχύσεως πρέπει να υπαρχή συνεχής όπτικτ
επαφή του χείριστου της πρέσσας με τον βραχίονα και το1,
σωλήνα, άλλως απαιτείται ή συνεργασία συντονιστ'/,
(κουμανταδόρου).

των με ήλεκτρικόν ρεΰμα τάσεως 220/380 βολτ. πρέπει να
τηρούνται τα ακόλουθα ;
α) Τα καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδρομάς είς
τάς οποίας δεν δημιουργούν κινδύνους (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτο^ν και υλικών).
β) Αί διαδρομαι καί θέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας είς
έκάστην περίπτο)σιν επισημαίνονται επαρκώς. Εΐς σημεία
είς τα όποια υπάρχει ένδεχόμενον δημιουργίας επικινδύνων συνθηκών, πρέπει να αποκλείεται ή κυκλοφορία οχημάτων - μηχανημάτων κ. ά.
γ) Κατά την έγκατάστασιν καλωδίων τροφοδοσίας έπϊ
δαπέδων, τα δάπεδα πρέπει να είναι ελεύθερα από χαλίκια
καί άλλα αιχμηρά υλικά - αντικείμενα, λάδια - πετρελαιοειδή,
αραιωτικά καί άλλα, τα όποια είναι δυνατόν να προκαλέσουν οθοράν των καλωδίων.
δ) Είς θέσεις συνήθους διελεύσεως οχημάτων - μηχανημάτων, τα διερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έξασφαλίζωνται επί πλέον με την τοποθέτησιν είδικών προστατευτικών δαπέδων επικαλύψεως των.
ε) 01 χρησιμοποιούμενοι ρευματολήπται καί ρευματοδόται πρέπει να είναι στεγανού τύπου.
στ) Ή όλη έγκατάστασις καί τα καλώδια τροφοδοσίας
πρέπει να περιλαμβάνουν άγωγόν γειώσεως έστω καί είς
τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας τα εξυπηρετούμενα εργαλεία 5έν απαιτούν γείωσίν.
Άρθρον 82.
1, Έργασίαι π ρ αγ μ άτοπο ι ου μεν α ι κατά τάς νυκτερινάς
ώρας η είς χώρους σκοτεινούς, πρέπει να διεξάγωνται με τεχνητόν φωτισμον διανεμόμενον είς όλοκληρον το πεδίον εργασιών.
Είδικώτερον, απαιτείται ή ΰπαρξι; :
α) Γενικού φωτισμού οδών, κλιμακοστασίων και διαδρόμων προσπελάσεως,
β) Γενικού Κατευθυνόμενου Φωτισμ,οϋ του τόπου εργασίας,
γ) Ειδικού Φωτισμού της θέσεως εργασίας εξαρτωμένου
από το εΐδος της πραγματοποιούμενης εργασία;.
2, Εΐς τους υπαιθρίους χώρους νυκτερινών εργασιών, απαιτείται φωτισμός διάχυτος καί κατά το δυνατόν ομοιόμορφος,
δχι εκτυφλωτικός, τόσον δια την έκτέλεσιν των εργασιών,
όσον καί δια την διακίνησαν του προσωπικού καί των υλικών.
Άρθρον 83.

θενται είς κίνδυνον πρόσωπα λόγω καταπτώσεως, κυλίσεω^
ανατροπής, καταρρεύσεως ή θραύσεως αντικειμένων.
"*'
Ή έξοδος κεκλιμένων επιπέδων, ανοικτών ή κλειστών
αγωγών εκφορτώσεως ή απορρίψεως, πρέπει να είναι κατα,
σκευασμένη, ούτως ώστε ουδείς να διακινδυνεύη κατά τίν
διεξαγωγή των ανωτέρω εργασιών.
2. Οι οδηγοί εκφορτώσεως με κύλιστρα, κεκλιμένοι αγωγοί εκφορτώσεως, κεκλιμέναι τροχιαί κκί φορτωτηρες πρέπει
να άσφαλίζωνται κατά εκτροχιασμών, πλαγίων μετατοπίσεων καί καταπτώσεο^ν εν ανάγκη δε να ύποστηρίζωνται.
3. Είς φορτώσεις και εκφορτώσεις απαγορεύεται ή παραμονή προσώπων εντός της τροχιάς διακινήσεως του υλικού.
4. Προ της φορτώσεως καί εκφορτώσεως οχημάτων πρέπει ύπ' ευθύνη του όδηγοϋ να έξασφαλίζωνται ταϋτα κατά
τρόπον ώστε να μη τίθενται εΐς τυχαίαν κίνησιν.
Άρθρον 86.
1. Κατά την άποθήκευσιν καί στοίβασιν πρέπει να καταβάλλεται φροντίς, ώστε ουδείς να διακινδυνεύη εκ καταϊρευσεω; ή πτώσεως αντικειμένων,
2. Εάν ή άποθήκευσις ή στοίβασις αντικειμένων γειτνιάζη με περιοχάς εργασίας η κυκλοφορίας, πρέπει να λαμβάνωνται κατάλληλα μέτρα προστασίας ως λ.χ. περιφράγματα,
σανιδώματα, προστατευτικά δίκτυα κ.λ.π.
3. Κατά την στοίβασιν σιδηροδοκών είς περισσοτέρας
επαλλήλους στρώσεις, πρέπει να τοποθετώνται έγκαρσίως
ως υπόστρωμα καί προ της τοποθετήσεως της υπερκείμενης
στρώσεω; τεμάχια σανίδων ή καδρονίων.
Άρθρον 87.
1. Οί σωροί ξυλείας επιτρέπεται να άνεγείρωνται μόνον
επί επιπέδου καί σταθεράς βάσεως, κατά το δυνατόν κατακόρυφοι, με χρησιμοποίησιν κανονικώς τεμαχισμένων ξύλων
στοιβάσεως καί συνδέσεως.
2. Κατά την άποθήκευσιν στρογγυλών κορμών ξυλείας ή
σωλήνο,ιν πρέπει να λαμβάνωνται μέτρα προς αποφυγήν
κυλίσεως.
3. Κατά την στοίβασιν εν γένει επιμηκών ράβδοιν κατακορύφως πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα δια την αποφυγήν κατολισθήσεως ή πτώσεως,
4. Ή άνοδος είς σωρούς είναι επιτρεπτή μόνον εΐς περίπτωσιν κατά την έποίαν δεν υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως. ολισθήσεως ή κυλίσεως του συσσωρευομένου ϋλικοϋ
καί εξασφαλίζεται σταθερά εδρασις είς τον έργαζόμενον.

Εΐς χώρους είς τους οποίους υφίσταται κίνδυνος άναφλέΆρθρον 88.
' ξεως ή εκρήξεως, «Ε εγκαταστάσεις φωτισμού θα εΐναι τύπου
'Όταν φυλάσσεται εΐς το ΰπαιθρον άσβεστος κονιοποιημένη
ασφαλείας, ως προβλέπει «ό Κανονισμό; Εσωτερικών Ηπρέπει να καλύπτεται δια στρώματος άμμου δια να παρελεκτρικών Εγκαταστάσεων».
μποδίζεται ή διασκόρπισίς της υπό του πνέοντος ανέμου.

Άρθρον 84.

Εΐς έργοταξιακάς εγκαταστάσεις ιδιαζόντων χώρων ως
σηράγγων, υπονόμων, εκτεταμένων υπογείων κ.λ.π., επιβάλλεται ή ϋπαρξις εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας αυτομάτου λειτουργίας.

ΤΜΗΜΑ VI
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΪΛΙΚΟΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ

Α'

Φόρτωσις - Έκφόρτωσις - Άποθήκευσις - Στοίβασις.
Άρθρον 83.
1. Ή φόρτωσις. έκφόρτωσις και μεταφορά υλικών ή αντικειμένων πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην εκτί-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'
Άπόληψις - Ρίψις - Μεταφορά.

Άρθρον 89.
1. Εΐς περίπτωσιν
άπολήψεως συσσωρευμένου υλικού,
υποκειμένου είς κατολίσθησιν {γαΐαι, άνθρακες, κώκ, άμμος
κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται απότομα πρανή
ή να υπονομεύεται τοϋτο.
2. Απαγορεύεται ή άπόληψις σωλήνων, ξυλείας κ,λ.π. από
τα πλάγια σωρών.

Άρθρον 90.
1. Ρίψις αντικειμένων από ΰψους επιτρέπεται μόνον όταν
ό επικίνδυνος χώρος φυλάσσεται από έπιτηρητήν καί φράσ-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)
ασφαλώς. Ή ρίψις επιτρέπεται να άρχίση άφοΰ προηγφγ\ ,εϊδοποίησις μεγαλόφωνος ΰπο του έπιτηρητοΰ ό όποιος
πρέπει να £χη βεβαιωθή ότι ή θέσι; ρίψεως εΐναι ελευθέρα
χ«1 απρόσιτος και δεν υφίσταται κίνδυνος άναπηδήσεως έπ'
αυτής.
2. Οί έπιτηρηταϊ δεν επιτρέπεται να ασχολούνται με αλλάς εργασίας.
"Αρθρον 91.
1. Επιμήκη αντικείμενα (καρδόνια, ράβδοι, σίδηρο*
οπλισμοί κ.λπ.) μεταφερόμενα από ένα άτομον πρέπει να
μεταφέρονται έχοντα κλίσιν προς τα οπίσω. Ή διάβασις
παρά τάς γωνίας κτισμάτων πρέπει να γίνεται κατά άνοικτήν καμπύλην.
2. Κατά την μεταφοράν βαρέος αντικειμένου άπο περισσότερα άτομα «ρέπει ό αριθμός των να ρυθμίζεται αναλόγως
του προς μεταφοράν βάρους και ή διάταξίς των να γίνεται
κατ* ανάστημα, λαμβανομένης υπ1 όψιν και της κλίσεως του
ίδάφους.
Ή διεύθυνσις (κουμάντο ) πρέπει να ανατίθεται εις κατάλληλον πρόσωπον, το οποΐον πρέπει να έχη διαρκή όπτικήν
έποπτείαν της εργασίας. Προς τάς έντολάς του πρέπει να
συμμορφοϋνται οί έκτελοΰντες την μεταφοράν.
3. Προ της άποΟέσεως ή απορρίψεως επιμηκών αντικειμένων πρέπει οί έκτελοϋντες την μεταφοράν να εΰρίσκωνται άπο την αυτήν πλευράν.
Ή άπόθεσις ή άπόρριψις πρέπει να γίνεται ταυτοχρόνως
δλους, κατόπιν μεγαλοφώνου παραγγέλματος.

ΤΜΗΜΑ VII
ΧΩΡΟΙ "Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ - ΠΥΡΚΑ-ΓΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Χώροι ή εγκαταστάσεις,
επικίνδυνοι έκρήξεοιν ή άναθυμιάσεοίν.
^ /·'
"Αρθρον 92.
ΐ!*πΡ\
1. Είς χώρους αποθηκεύσεως ουσιών, α! οποΐαι εις συνήθη
1
δϊρμοκρασίαν γίνονται πτητικαϊ η εις τους οποίους είναι ουν*τή ή άνάτττυξις , συγκέντρωϊΐ,ς ή διασπορά εκρηκτικών
μειγμάτων αερίου, αέρος, ατμών ή κόνεων είς επικίνδυνους
«οσότητας (χώροι επικίνδυνοι εκρήξεων), εφαρμόζονται
πέραν των προβλεπομένων εις το άρθρον 83 του κεφαλαίου
Β του V Τμήματος, τα εις τάς έπομένας παραγράφους άναφερό^μενα μέτρα. Τα μέτρα ταΰτα ισχύουν Ιπίοης δια γειτονικούς χώρους, οί όποιοι ευρίσκονται ή δύναται να ευρεθούν
ε
·^ έπίκοίνωνίαν με τους προηγουμένους, οτίνεχώς ή προσΚ
'«?ως.λ.χ. δ^ θυρών, καναλιών, καπνοδόχων κ.λπ.
τ

2. Οί χώροι τούτοι δεν επιτρέπεται να θΐρμαίνωνται δι'
«νοικτης φλογός ή έρυθρ&πυρουμένων θερμα^ίκών στοι-

ο
*

πρέπει να είναι τοιαύτ/) ώστε να μην είναι
πρόκλησις
άναφλέξεως ή εκρήξεως αερίων η* άύτ

Δεν

« ·^·
επιτρέπεται ή έογχσία αί

μηχανάς ή εργαλεία προχλοίΛ,τα άνάπτυξιν σπινθήρων/
*' ^ Χάπνισμα απαγορεύεται.
Εφ* 2σον §^ δ π ά η ή δ^ν λειτουργη ηλεκτρική Ιγκαεπιτρέπεται ή είσοδος είς τους χώρους μόνον με

π
Ι*^·
** είσοδος με γυμνήν

φλόγα ή κοινον φανον απαγορεύεται.
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"Αρθρον 93.
1. Αϊ εγκαταστάσεις αγωγών ατμών, θερμών υγρών ή
αερίων πρέπει οπωσδήποτε να επισημαίνωνται δι* εΐδικοΐί
κωδικοποιημένου χρωματισμού καθ' δλην την Ικτασίν των
καΐ πινακίδων σημάνσεως, τοποθετουμένων κατ* ευλόγα
διαστήματα είς χαρακτηριστικά ς και επίκαιρους θέσεις.
2. Ελαστικοί συνεδετηρες εφαρμοζόμενοι έπΐ αγωγών
ύπο πίεσιν (άτμοϋ, αερίων κ.λπ.), πρέπει να έξασφαλίζωνται άπο άποσύνδεσιν,
3. Αί εγκαταστάσεις έκτονώσεως και αί οπαΐ εκροής πρέπει να είναι διατεταγμένα·. ο5τως ώστε κατά την Ικτόνωσιν
ή έκροήν να αποφεύγονται εγκαύματα (ζεματίσματα).
"Αρθρον 9-4.
1, Εΐ; το-!»ς χώρους είς τους οποίους υφίσταται ενδειξις
υπάρξεως αερίων ή κόνεων επιβλαβών δια την ύγείαν ^ εύαναφλέκτων πρέπει προ πάσης εργασίας καϊ κατά την 8ιά?κειαν αυτής, να ένεργηται έλεγχος του χώρου δι' ειδικών
μέσων ΰπο προσώπων ειδικών προς τοΰτο, οριζομένων ΰπδ
του εργοδότου, προς έςακρίβωσιν της επικινδυνότητας δια
την ύγείαν και σωματικήν ακεραιότητα των εργαζομένων.
Ή εναρξις της εργασίας καϊ ή συνέχισις ταύτης θα επιτρέπεται μόνον έφ' έσον κατά τους ως άνω ελέγχους διαπιστούται κχταλληλότης των συνθηκών. Εις περιπτώσεις διαπιστώσεως άκαταλληλότητος των συνθηκών κατά τα ανωτέρω αϊ επιβλαβείς και επικίνδυνοι ούσίαι πρέπει να άπάγωνται κατά άκίνδυνον τρόπον άπί> τάς θέσεις δημιουργίας
ή εμφανίσεως των δια καταλλήλων διατάξεων.
2, Δια την άντιμετώπισιν εκτάκτων περιστατικών, οί
απασχολούμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα
κατά περίπτωσιν ατομικά μέσα προστασίας.
3, Οί εισερχόμενοι εις επικίνδυνους χώρου;, πρέπει να
είναι καταλλήλως προσδεδεμένοι, ώστε να είναι δυνατή εΕς
περίπτωσιν κινδύνου ή άμεσος άνέλκυσίς των ύπο των έκτος
του χώρου τούτου έπιτηρούντων αυτούς.
"Αρθρον 95.
Επικίνδυνοι θέσεις και τόποι εργασίας πρέπει να επισημαίνονται δι' ευκρινών σημάτων κινδύνου συμφώνως προς
το Π. Δ/γμα 422/15-6-79 «περί συστήματος σηματοδοτήσεος ασφαλείας είς τους χώρους εργασίας» να κλείωνται δια
περιφράξεων, καλυμμάτων, προστατευτικών στεγάστρων ή
να φυλάσσονται δια φυλάκων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'
Πρόληψις γ,νλ αντιμετώπισες πυρκαϊών.
"Αρθρον 96.
1. Δια την πρόληψιν και άντιμετώπισιν πυρκαϊών είς τα
εργοτάξια, τηρούνται οί «Κανονισμοί Πυρασφαλείας» του
Πυροσβεο-τικοίί Σώματος και κατά περίπτωσιν αί οίκεΐαι
Διατάξεις του 'Τπουργείου Βιομηχανίας.
2. Ως ληπτέα μέτρα ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα :
α) Άπομάκρυνσις κάθε μη άμεσο; χρησιμοποιήσιμου
ποσότητος εύφλεκτων ως ξυλείας αχρήστου (παλαιών ξυλοτύπων, ξυλείας από συσκευασίας κ.ά.), αχρήστων τηλμάτον (στουπιών), άπορριμάτον, πετρελαίων, ελαίων, χρωμάτων, δοχείων ή βαρελιών Ιστό και «κενωΜ» τα όποια
περιεΐχον όμως εδφλεκτα υγρά κ.ά.
Τα ανώτεροι, εάν δεν είναι δυνατή ή τελική άπομάκρυνσις
ή διάθεσίς των, πρέπει να τοποθετούνται είς θέσεις άσφα-
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λεΐς, κατά το δυνατόν άπομονωμένας άπο το έργον και άπο
αλλάς επικίνδυνους γειτνιάσεις.

τάς θέσεις των ως άνω εργασιών δια κινητού διαχωρίσματος εκ καναβίνου υφάσματος ή λεπτής σανίδας.

β) Έργασίαι ανοικτές φλογός, κοπής, συγκολλήσεων,
καύσεων κ.λ.π. πρέπει να εκτελούνται μόνον εϊς ακίνδυνους περιοχάς και ύπο συνεχή παρακολούθησιν δια την πρόληψιν και άντιμετώπισιν τυχόν άναφλέξεως.
γ) Κατά την έκτέλεσιν απαραιτήτων εργασιών συγκολλήσεων ή άλλων ανοικτής φλογός ή ανατινάξεων εις θέσεις
επικίνδυνους δι1 άνάφλεςιν, επιβάλλεται ή λήψις ειδικών
μέτρων πυρασφαλείας καθοριζομένων υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

3. Οί λιίίοξόοι καΐ σκυροδίκϋσται πρέπει να είναι έφωδιχσμένοι δια στερεών διόπτρων προ φυλασσομένων δια λεπτού
συρμάτινου δικτύου παρεχομένων ΰπο του έκτελοΰντος το
έργον καί δαπάναις αυτού.
Οι ασχολούμενοι με την σβέσιν της άσβεστου έργάται
πρέπει να φέρουν ειδικά; διόπτρας παρεχομένας υπό του
έκτελοΰντος το έργον καΐ δχπάναις αύτοϋ.

Εις δ,τι άφορα τάς εργασίας συγκολλήσεων και κοπής
μετάλλων, ισχύουν επίσης καΐ τα προβλεπόμενα δια των
διατάξεων του Π.Δ. 95/1978 «περί μέτρων υγιεινής καΐ ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων»,

1, Εξέχοντες ήλοι, κοχλία!, λαμάκια καΐ τεμάχια συρμάτων επί κιβωτίων, βχρελίων, σανίδων ΰποστηλωμάτοιν, ·
τοιχεκον, δοκών κ.λπ. πρέπει να αφαιρούνται ή να άναδιπλώνωνται ή να καλύπτωνται.

δ) Φωτιαΐ προχείρου τύπου, έστω καΐ δια την προσωπικήν
έξυπηρέτησιν και θέρμανσιν εργαζομένων, απαγορεύονται,
ζ) Εΐς χώρους επικίνδυνους δια πυρκαϊάν, δπως εις άποΟήκας καυσίμων, χρωμάτοίν και άλλων εύφλεκτων υλών
κ,λ.π., απαιτείται ή ληψις προσθέτων ειδικών μέτρων προλήψεως πυρκαϊας όπως :
(αα) Ό έ'λεγχος της τυχόν υπάρξεως εύφλεκτων αερίων
δι* ειδικής συσκευής (ανιχνευτής εύφλεκτων άερίο^ν). Ό
έλεγχος τούτος διενεργείται τόσον προ της ενάρξεο:>ς των εργασιών όσον καί κατά διαστήματα κατά την διάρκειάν των.
(ββ) Ή μέριμνα δια συνεχή καλόν ΐξαερισμον καί διατήρησιν της θερμοκρασίας των χώρο,ιν εις χαμηλά επίπεδα,
ώστε να αποκλείεται αύτανάφλεξις.
(γγ) Ή άπαγόρευσις καπνίσματος, εργασιών γυμνής
φλογός ή άλλων αϊ όποΐαι συνεπάγονται ενδεχομένως παρχγωγήν σπινΟηρος. Ή άπαγόρευσις πρέπει να επισημαίνεται
με είδικάς ευκρινείς έπιγραφάς.
στ) Έξασφάλισις ζώνης πυρασφαλείας εις τα όρια του
χώρου του εργοταξίου, ίδίως προκειμένου περί εργοταξίου
ευρισκομένου πλησίον δασώδους περιοχής ή έχοντος αλλάς
επικίνδυνους γειτνιάσεις.
ζ) Είς τα εργοτάξια πρέπει να υπάρχουν μέσα σημάνσεως,
συναγερμού καί πυροσβέσεως (σωλήνες εκτοξεύσεως ύδατος, πυροσβεστήρες καταλλήλων τύπων κατά περίπτωσιν,
σκαπανικά εργαλεία κ.α.). Τα ανωτέρω καθοριζόμενα πρέ1
πει να είναι έτοιμα δι άμεσον χρήσιν, και εις Θέσεις καΐ ποσότητας ανάλογους προς τάς ανάγκα;.
η) Το προσωπικόν του εργοταξίου πρέπει να είναι εξοικειωμένον είς την άναγνώρισιν καί αποτελεσματικών χρησιν των ανωτέρω μέσων.
θ) Εις τα εργοτάξια πρέπει να υπάρχουν οδοί διαφυγής
ή έξοδοι κινδύνου. Αύται πρέπει να βΐναι γνωσταί είς το
προσωπικον, να έπισημαίνωνται καταλϊ^ήλως καί να φωτίζωνται.

2, Δεν επιτρέπεται να τίθενται εις τα Θυλάκια άνευ
προστασίας εργαλεία καΐ αντικείμενα με οξεϊαν κόψιν ή
αϊχμήν. Καρφιά, βίδες, τρυπάνια κλπ πρέπει να τίθενται
εις κατάλληλα δοχεία χορηγούμενα ΰπο του έκτελοΰντος
το £ργον,
3, Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπω ν τα ι επί του εδάφους ή του δαπέδου εργασίας κοπτερά ή αιχμηρά αντικείμενα (φτυάρια, άξϊνες, καρφιά κλπ).

ΤΜΗΜΑ

VIII

ΓΕΝ1ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Α'

Έργασίαι διάφοροι.
"Αρθρον 97.
1. Εις εργασίας σφυροκόπησε ως με βαρείαν σφύραν, τα
κοπίδια σφήνες, τρυπάνια κ.λπ. πρέπει να κρατούνται ΰπο
δευτέρου προσώπου 8χι άπ' ευθείας δια της χειρός, αλλά τν)
βοήθεια καταλλήλου μέσου (λαβίδες ή αλλά μέσα).
Τα κεφαλώματα επί κοπιδιών, σφηνών, σφυρών κ.λπ,
πρέπει να διορθώνωνται εγκαίρως.
2. Κατά τάς εργασίας λαξεύσεως ή θραύσεως λίθων αί
θέσεις των πλησίον εργαζομένων πρέπει να χωρίζωνται από

"Αρθρον 98.

"Αρθρον 99.
1. Εις περ',πτώσί'.ς κατά τάς οποίας γίνεται χρήσις τετηγμένων μετάλλων, κραμάτων αυτών ή ζεόντων υγρών
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα προς αποφυγήν ανατροπής
του λέβητος ή του δοχείου τήξεως ή ζέσεως δια στερεώσεως τούτου επί σταθεράς βάσεως.
2. Κατά την μεταφοράν του τετηγμένου μολύβδου ή
πίσσης, τα δοχεία πρέπει να μην είναι υπέρ πληρώ μένα,
οι δε εργαζόμενοι να είναι εφωδιασμένοι δι1 εϊδικής στολής εργασίας καΐ ειδικών περικνημίδων, χειροκτίων καΐ
έμπροσΟέλλας.
Οί εργαζόμενοι οφείλουν να νίπτονται επιμελώς μετά
το πέρας της εργασίας ως κχΐ προ της λήψεως πάσης
τροφής καί να μην καπνίζουν με ακάθαρτους χείρας.
"Αρθρον

100.

Εις εργασίας κατά τάς οποίας υπάρχει κίνδυνος πνιγμού πρέπει να χρησιμοποιούνται ζώναι ασφαλείας, έφ'
όσον τούτον είναι έφικτον ή καί να διατηρούνται έτοιμα
προς χρησιν είς καταλλήλους θέσεις, μέσα διασώσεως ως
λ.χ, λέμβοι, σχοινιά, γάντζοι, σωσίβια κτλ. και να διατίθεται εξειδικευμένο ν δια την χρησιν των προσωπικον.
"Αρθρον

101.

1. Ή άνάπαυσις καΐ ο ύπνος ε'ις επικίνδυνους χώρους
απαγορεύονται.
2. Απαγορεύεται είς τους απασχολουμένους να φέρουν 5
ή να πίνουν οινοπνευματώδη ποτά κατά την διάρκειαν της ί
εργασίας, περιλαμβανομένων καί των διαλειμμάτων.
3. 01 είς κατάστασιν μέθης δεν επιτρέπεται να είσέρχωνται εις τον τόπον εργασίας, ούτε να γίνεται ανεκτή ;
ή παραμονή των εις τούτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Ατομικά μέσα προστασίας.
"Αρθρον 102.

ί
Εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή προστασία των ερ- ϊ
γαζομένων δεν δύναται να έξασφαλισθή απόλυτα είτε δια
της εξαλείψεως του κινδύνου είτε δια των ομαδικών με- |,

<
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προστασίας ο'.ατιυενται^ υπό του εκτελοϋντος το έ'ρν ΐ,Ι- τους εργαζομένου; ατομικά μέσα προστασίας.
Τα ανωτέρω μέσα προστασίας πρέπει να προστατεύουν
νο'εϊεσματικά από τον συγκεκριμένου κίνδυνον, να εύρίσκωνται εΐς άρίστην κχτάστασιν, να συντηρούνται περιοδικώς, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται με έπιμέΑί συσκευαΐ καί λο'.πός εφοπλισμός πρέπει να εΐναι
τ-ίόσωπικο; δι' «καστον εργαζόμενος να ελέγχεται καί
καθαρίζεται με έπ-,υ.έλε'.αν πριν ίϊ'.χτεθή εΐς ίλλον εργαζόμενο ν.
"Ολο: ό αναγκαίος εξοπλισμός ατομικής προστασίας να
είς την διάθεσιν όλων των εργαζομένου εις το
νϊ·> και να είναι ει; κατάστασιν αμέσου χρησιμοποιήσεως.
ΟΙ εκτελοϋντες το Ιργον πρέπει να φροντίζουν ώστε τα
απαιτούμενα κατά περίπτωσιν ατομικά μέσα προστασίας
να χρησιμοποιούνται ΰπο των εργαζομένων.
Οί εργαζόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα ατομικά
αέσα προστασίας είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας
απαιτείται τοιαύτη χρήσις.
Τα ατομικά μέσα προστασίας πρέπει να προσαρμόζωνται εΐς τα ανθρωπομετρικά στοιχεία καί άνατομικάς άνα/,«·
εκάστου εργαζομένου.
"Αρθρον )03,
01 εργαζόμενοι ί'.ς Εργοτάξια, ασχέτως άπα σχολή σ ε οκ,
πρέπϊ·, να φέ^,ν χ.ράν,· προστασίας τίς κεφαλής, χορτ,-ι>ΰμεν?. υπό του έκτΐλοϋντος το έ'ργον.
Ή χρήσης κρανα,ν :·Τνα·. υποχρεωτική.

Είς έργααίας, αϊ. ότιοΐαι, είναι δυνανον '/ά προκαλέσουν
βλάβας οφδαλμών ως π.χ. κατε5α;ρ'-σεις, συγκολν.ήσεις,
τροχίσμ^τα, κοπή κε'ίϊ-λών ήλων, τεμαχισμό λίθων, έκκένο^σιν ή μετάγγισαν όςέί^ν ή ςςλχ^Λίων, κλπ. διατίθενται ύπ·', το" εκτΐλοϋντος το έ'ργον κατάλϊ,ηλα μέσα προστασίας π.χ. όμματοϋάλ'.α. προσωπίδες, άσπίδια κ.α.
"Αρθρον 10ο.
Είς εργασίας, αϊ όποΐαι, ε'Ναι δυνατόν να προκαλέσουν
τραύματα ή εγκαύματα ή δερματικάς παθήσεις χειρών,
δ<.α-ΓΑι:ντχι υπό του έκτε/οϋντος το Ιργον τα κατάλληλα
χει,.
-ία (γάντια).
"Αρθρον ΙΟί-ί.
Οί εργαζόμενοι είς εργοτάξια πρέπει να φέρουν κατάλληλα υποδήματα {σκληρον ή ένισχυμένον ποντίνι δια την
προστασίαν έναντι πτώσεως βαρέων αντικείμενων καί σόλα
ή οποία να προφυλάσση από κίνδυνον όλισθήσείύς, διατρήσεως άπο καρφιά κλπ).
Δι" εΐδικάς εργασίας αϊ όποΐαι έχουν ειδικούς κινδύνους ως π.χ. εργασίαι παρά το ΰδωρ ή πλησίον φωτιάς
ή πλησίον καυστικών ουσιών ό έκτελών το Ιργον υποχρεούται να παρέχη τα ειδικά κατά περίπτωσιν υποδήματα.
Απαγορεύεται ή χρήσις ακαταλλήλων υποδημάτων (π.χ.
σαγιονάρες, πέδιλα, παντός είδους πάνινα υποδήματα τύπου ΤΕΝΝΙ5 ή υποδήματα με τακούνια).
"Αρθρον 107.
Ό έκτελών το έργον πρέπει να έξασφαλίζη την δυνατότητα χρήσεως των ζωνών ασφαλείας είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή χρήσις αυτή. είναι αναγκαία,
Λί ζώναι ασφαλείας δεν πρέπει να επιτρέπουν την έλευπτώσιν πλέον του ενός (1,00) μέτρου.

'. λ πάγο ρεύε τα ι να έργάζωνται μεμονωμένοις οΐ εργαζόμενοι οί όποιοι χρησιμοποιούν δια την προστασίαν των
ζώνας ασφαλείας.
"Αρθρον ·)08.
Κατά την εργασία ενδείκνυται ή χρήσιμοποίησι: υπό
του εργαζομένου στολής εργασίας.
Ή στολή πρέπει να είναι κατασκευασμένη εκ καταλλήλου υφάσματος ή ειδικού ΰλικοϋ, ώστε να μη προκχλή
έρδΟισμί/ν εις τα σημεία έποοή: με το σώμα του εργαζομένου.
Ή στολή πρέπει να άποτελήται έ; ενός ή δύο τεμαχίων.
'/νπαγορεύονται οΐ ζώνες, πλατεΤς έπενδύτα1, και εν γένει κρεμάμενα ή εξέχοντα τμήματα ενδυμασίας γραβάται,
μανδήϊαα λαιμοϋ, ταυτότητες, δακτυλίδια, αλυσίδες κ.α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
' Υγιεινή—Έστίασις-Α' Βοήθειαι.
"Αρθρον 109.
1. Λιά την άλ>.αγήν ενδυμασίας και φύλαςιν των ενδυμάτων, πρέπει να διατίθενται επαρκείς καί κατάλληλοι
χώροι.
2. Αιά τους χώρους ύγιεινής,καϊ δια το δδωρ {πόσιμον
και καθαριότητος) εφαρμόζονται αί 'Τγειονομικαϊ Αιατάςεις του Υπουργείου Κοινωνικών 'Τττηρεσιών.
3. Είς εργασίας ρυπαράς ή προκ:ίλούσας έπαγγελματικάς νόσους, πρέπει, να υφίσταται ου να το τ/; ς νίψε ως καί
καθαρισμού δια καταιονισμού (ντους) είς καταλλήλους χώρους, κα6ώς και πλύσις ή καί άπολύμανσις των στολών.
4. Εντός του εργοταξίου συνίσταται να ύπάρχη κατάλληλος χώρος δια την διατήρησιν του φαγητοϋ των εργαζομένων εις καλήν κατάστασιν. Έο' όσον ό αριθμός των
απασχολουμένων εΐναι μεγαλύτερος των έβδομήκοντα (70),
ή διάίΐεσις του ός άνω χώρου εΐναι υποχρεωτική.
5. Είς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή προστασία τν(ς
υγείας ή της ασφαλείας των εργαζομένων το απαιτεί, πρέπει να απαγορεύεται ε Ες τους απασχολουμένους να τρώγουν, να πίνουν ή να καπνίζουν εΕς τους χώρους εργασίας.
6. Οί απασχολούμενοι οφείλουν να έπιμελώνται ιδιαιτέρως δια την άτομικήν των καθαριότητα, ιδίως προ του
φαγητού και προ της αναχωρήσεως έ>; του τόπου εργασίας.
7. Αϊ εΐδικαί στολαΐ εργασίας πρέπει να άφαιροΟνται
προ του φαγητού, αϊ δε στολαΐ εργασίας πρέπει να αφαιρούνται προ της αναχωρήσεως.
8. "Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται δια την
συγκέντρωσϊν καί άποκομιδήν των απορριμμάτων φαγητών.
^Αρθρον 110.
1. Είς εκαστον έργοτάξιον πρέπει να υπάρχει πρόχειρο ν μικρόν φαρμακείο ν δια την παροχήν πρώτων βοηθειών,
τοποθετημένο ν εις θέσιν ευκόλως προσιτή ν καί υπό την
έπίβλεψιν εντεταλμένου, μερίμνη του εργοδότου, περιέχον ενδεικτικώς τα ακόλουθα είδη εις τάς Έναντι εκάστου
ελάχιστος ποσότητας ;
Α'. Εντός Πόλεως,

Ρ: τ δ ο ς
1. Σκεύασμα δια κάψιμο (είς σο>ληνάρια ή παχέττα.)
2. Είσπνεύσιμος Αμμωνία
3. 'Αηοατειρωμέναι Γάζαι κυτία
των 5 εκ., 10 εκ,, καί 15 εκ.

Άρι- Έργα- 'Εργοθμός ζομένων ταξίου
1-25 26-50 51-100
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Έπίδίσμοι γάζης τών 0,10 Χ
μ.
Τριγωνικοί επίδεσμοι
Λευκοπλάστ ρολλο
Τχλλίδιον
Τσιμπίδα
"ΐφ&σμα λεπτον ί>ιά καθαρ·.(α,ΕΛΝ5ΙΝΟ ΤΙ55ίΈ)'
. Άντισηπτιχόν διάλυμα (κχτά
μη σ·,ν· Μίρ/.ουροχρωμ)
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Φυλλάδιον οδηγιών χρήσεως και πρώτων βοηθειών.
β'. Έκτος πόλεως.
'Κτΐΐ

πλέον των ανωτέρω προβλεπομένων :

Ι. 'Λντιοφικός Όρος.
2. Ένέσιαον κορτιζονουχον σκεύασμα τών 100 ιτΐ£.
(Άντισόκ).
3. Σύριγγες πλαστικά! μιας χρήσεως τών 5 00 2 τεμ.-3,
4. Σύριγγες πλαστικαί μικς χρήσεως τών 10 οο 2 τεμ,-3.
5. Δισκία άντιδιαρροϊκά.
Γ». Δισκία άντιόξινα.
2. Εΐς εργοτάξια άπαοχολοΰντα ταυτοχρόνως άνω των
100 προσώπων, πρέπει να ΰπάρχη και εντεταλμένος, ειδικώς έκπαιίτυΟεΐς ΐίς τί;ν παροχήν απλών Πρώτων βοήθϊΐών. καθώς και αυτοκίνητων ίίυν-άμϊνον να μεταφέρη
φορεΐον.
Έφ' όσον ή Ίργασία έκτε/^ΐται είς φύλακας (βάρδιας)
επιβάλλεται · ή παρουσία του ύς άνω ειδικού ανά φυλακήν
(βάρδιχν).
3. Εις εργοτάξια απομεμακρυσμένα πλέον της μιας ώρας
διαδρομής άπο νοσοκομειακάς μονάδας και άπασχολοΰντα
ταυτοχρόνως άνω τών 300 προσώπων, πρέπει καθ' δλας
τάς εργασίμους ώρας να ΰπάρχη πρόχειρον ίατρεϊον εξυπηρετούμενο ν και υπό συνεργαζομένου ΐατροϋ.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Δ'
'Τποχρέωσις εργοδοτών—εργαζομένων.
"Αρθρον

111.

Δ'.ά την διαρκή έπίβλεψιν καΐ επιμέλειαν της εφαρμογής
του παρόντος ως και του Π. Δ/τος 778/80 «περί τών μέτρων ασφαλείας κατά την έκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» είς τάς οίκοδομικάς καί εν γένει Ιργοταξιακάς εργασίας, παρίσταται ανελλιπώς κιχθ' ίίλην την διάρκειαν
της ημερησίας εργασίας οί νόμω υπόχρεοι έργοδόται ή
οί εκπρόσωπο ι τούτων.
Το προσωπικών εκάστου συνεργείου πρέπει να έπιθεωρήται τουλάχιστον άπαξ της ημέρας ύπί του επικεφαλής
του υπεργολάβου, άπαξ δε της εβδομάδος, ύπο του εργολάβου, εφ* δσον έχει εΐδικάς γνώσεις, ή υπό καταλλήλου εκπροσώπου του.
Οί υπεργολάβοι καί εργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζομένους περί τών, κατά φάσιν εργασίας, απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας.
"Αρθρον

112.

Οί απασχολούμενοι, ειδικώς δε οί νεοπροσλαμβανόμενοι,
πρέπει να διαφωτίζωνται μερίμνγι τών αμέσως προϊσταμένων των σχετικώς με τους Χινδύνους τους συνυφασμένους
με την έργασίαν των καί γενικώτερον ·νά ενημερώνονται
επί τών διατάξεων του παρόντος.
'

113.

αναγράφονται τα ως κατωτέρω αναφερόμενα ως και οριζόμενα τοιαύτα εκ συναφών διατάξεων ή κανόνων άσφχα) Ό αριθμός της θεωρημένης β^αιώσεως του επιβλέποντος μηχανικού της άφορώσης εις την καταλληλότητα τών εξωτερικών ικριωμάτων και αναφερομένης εΐς
την παρ. 2 του άρθρου 3 του 778/80 ΓΙ. Δ/τος «τΐϊοί των
μέτρων άσφα/,:ίχ: κ χ ΐ χ -φ έχ.τέλεσιν οικοδομικών εργασιών».
β) Αϊ, κατά τί;ν παρ. 4 του άρθρου 21 του ως άνω Π.
Δ/τος, επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών 5ιακοπεισών λόγω θεομηνίας.
γ) Αϊ, κατά το άρθρον 13 του παρόντος, επιθεωρήσει;
των πρανών ορυγμάτων κοά των άντισν/)ρίξεών των.
δ) Ή, κατά το άρθρον 35 του παρόντος, άδεια του επιβλέποντος μηχανικού δια την περίπτωσιν εγκαταστάσεως,
ανυψωτικής μηχανής έπϊ ικριώματος (ως και ή εν προκειμένω ε-νίσχυσίς του).
ε) Αί, κατά την παρ. ΙΕ' του άρθρου 60 τοί παρόντος,
γενικαϊ επιθεωρήσεις ιτυρματοσχοίνων ως και οί κατά την
παρ. ΙΖ' του αύτοϋ άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι.
ζ) Οί, κατά τϊ άρθρον 67 του παρόντος οριζόμενοι έλεγχο: κχϊ έπανέλΐγχοι τών ανυψωτικών μην α νημάτων. Λ
*
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2. Αεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν τοΐί παρόντος άρθρου ρυθμίζονται δ'.' αποφάσεως του 'Τπουργοϋ Εργασίας μετά γνοιμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
"Αρθρον 114.
1. "Εκαστος εργαζόμενος και οιοδήποτε άλλο άτομον
το οποίον ευρίσκεται εις τους τόπους εργασίας, πρέπει
να συνεργάζεται μετά του εργοδότου δια την έφαρμογήν
του παρόντος Κανονισμού.
2. "Εκαστος εργαζόμενος ό όποιος ασχολείται εις το
έργοτάξιον, πρέπει να είδοποιή αμέσως τον έργοδότην ή
τον προϊο-τάμενον του εργοταξίου δι' οιοδήποτε έί,άττωμα
τα όποιον ΐσως άντιληφθή εΐς την έγκχτάστασιν ή τάς
μηχανάς ή οιονδήποτε λάθος ατόμου το όποιον δύναται
να προκαλέση ατύχημα,
3. Ουδείς πρέπει να παρενοχλή, να μετατοπίζη, να άφαιρή, να προκαλή βλάβας ή να καταστρέφη τάς εγκαταστάσεις και τάς διατάξεις ασφαλείας, αϊ όποΐαι προδιαγράφονται υπό του παρόντος Π. Δ/τος ή άλλου Κανονισμού,
χωρίς να λαμβάνη την άδειαν του εργοδότου ή του υπευθύνου προϊσταμένου του εργοταξίου.
4. "Έκαστος εργαζόμενος, πρέπει να χρησιμοποιή τα
μέσα προστασίας και δλας τάς διατάξεις ασφαλείας, η
τάς αλλάς εγκαταστάσεις αΐ έποΐαι προβλέπονται δια την
προστασίαν του και πρέπει να συμμορφοΰνται προς τ6
σύνολον τών οδηγιών ασφαλείας αί όποϊαι αναφέρονται
είς την έργασίαν του.
5. "Εκαστος εργαζόμενος πρέπει να έφαρμόζη μεθόδους
εργασίας ασφαλείς, να λαμβάνη τάς απαραιτήτους προφυλάξεις δια την προσωπικήν του άσφάλειαν καΐ δια την
άσφάλειαν οιουδήποτε άλλου ατόμου, και να άπέχη από
οιανδήποτε πράξιν ή οποία ενδέχεται να θέση είς κίνδυνον τον Εδιον ή οιονδήποτε άλλον άτομον.
6. Ουδείς εργαζόμενος, πρέπει να προσέρχεται ή" να
έγκαταλείπη την Οέσιν του, - .άνευ της χρησιμοποιήσεως
τών μέαων ασφαλούς προσβάσεως ή έξόϊου, τα όποΐα
έχουν προβλεφθή. : '
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