
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)  
 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,  
Έχοντας υπόψη:  
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 118 Α,  
την πρόταση της Επιτροπής (1), που υποβλήθηκε µετά τη γνωµοδότηση της 
συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της 
υγείας στους χώρους εργασίας,  
Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),  
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),  
Εκτιµώντας:  
ότι στο άρθρο 118 Α της συνθήκης προβλέπεται ότι το Συµβούλιο θεσπίζει, µε 
οδηγία, τις ελάχιστες προδιαγραφές για να προωθήσει την καλυτέρευση, ιδίως, του 
χώρου της εργασίας, µε στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων- 
ότι, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή 
διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών εξαναγκασµών οι οποίοι θα εµπόδιζαν τη 
δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων- 
ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµά της στον τοµέα της 
ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στους χώρους εργασίας (4), προβλέπει την 
έκδοση οδηγίας µε σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια- 
ότι το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 21ης ∆εκεµβρίου 1987 σχετικά µε την 
ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στους χώρους εργασίας (5), σηµείωσε την 
πρόθεση της Επιτροπής να του υποβάλει σύντοµα ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε 
τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια- 
ότι τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια αποτελούν ένα τοµέα δραστηριότητας που 
εκθέτει τους εργαζόµενους σε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους- 
ότι, για περισσότερα από τα µισά εργατικά ατυχήµατα στα εργοτάξια, µέσα στην 
Κοινότητα, συνετέλεσαν ακατάλληλες αρχιτεκτονικές ή/και οργανωτικές επιλογές ή 
κακός προγραµµατισµός των εργασιών κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου- 
ότι σε κάθε κράτος µέλος οι αρµόδιες αρχές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας οφείλουν να ενηµερώνονται, πριν από την έναρξή τους, για την 
πραγµατοποίηση εργασιών των οποίων η σηµασία ξεπερνά ένα ορισµένο επίπεδο- 
ότι, κατά την εκτέλεση ενός έργου, ένα λάθος συντονισµού, ιδίως λόγω του 
γεγονότος της ταυτόχρονης ή διαδοχικής παρουσίας συνεργείων διαφορετικών 
επιχειρήσεων στο ίδιο προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, µπορεί να έχει ως συνέπεια 
έναν υψηλό αριθµό εργατικών ατυχηµάτων- 
ότι, κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαίο να ενισχυθεί ο συντονισµός ανάµεσα στους 
διάφορους παρεµβαίνοντες ήδη από το στάδιο της εκπόνησης της µελέτης του έργου, 
όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου- 
ότι η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που µπορούν να εξασφαλίσουν ένα 
καλύτερο επίπεδο ασφάλειας και υγείας µέσα στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων- 
ότι, εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι 



επαγγελµατική δραστηριότητα σε ένα προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, µπορεί, µε τη 
δραστηριότητά τους, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων- 
ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να επεκταθούν στους ελεύθερους επαγγελµατίες και 
στους εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι επαγγελµατική δραστηριότητα, ορισµένες 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 
1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους 
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) (6) και της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 
1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (7)- 
ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία (8)- ότι, λόγω του γεγονότος 
αυτού, οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας εφαρµόζονται πλήρως στον τοµέα των 
προσωρινών ή κινητών εργοταξίων µε την επιφύλαξη των πλέον δεσµευτικών ή/και 
ειδικών διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία- 
ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα συγκεκριµένο στοιχείο στα πλαίσια της 
υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς, κυρίως σε ό,τι αφορά 
το θέµα που θίγει η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (9), και 
το θέµα που θίγει η οδηγία 89/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών για τη 
σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων (10)- 
ότι, δυνάµει της αποφάσεως 74/325/ΕΟΚ (11), η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της 
συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της 
υγείας στους χώρους εργασίας, ενόψει της επεξεργασίας προτάσεων στον τοµέα αυτό,  
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:  
 
Άρθρο 1  
Αντικείµενο 
1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 
16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο α).  
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες γεωτρήσεων και 
εξόρυξης στις εξορυκτικές βιοµηχανίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 
της απόφασης 74/326/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1974 περί επεκτάσεως 
της αρµοδιότητας του µονίµου οργάνου για την ασφάλεια και την προστασία της 
υγείας στα ανθρακωρυχεία στο σύνολο των εξορυκτικών βιοµηχανιών (12).  
3. Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζονται πλήρως στο σύνολο του 
τοµέα ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη των πλέον 
δεσµευτικών ή/και ειδικών διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία.  
 
Άρθρο 2  
Ορισµοί 



Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:  
α) "προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (που στο εξής αποκαλούνται "εργοτάξια": κάθε 
εργοτάξιο όπου πραγµατοποιούνται εργασίες -οικοδοµικές και πολιτικού µηχανικού- 
των οποίων ενδεικτικός κατάλογος περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι- 
β) "κύριος του έργου" κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου 
πραγµατοποιείται ένα έργο- 
γ) "ανάδοχος" κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η µελέτη 
ή/και η εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασµό του 
κυρίου του έργου- 
δ) "ελεύθερος επαγγελµατίας" κάθε άτοµο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, του οποίου η επαγγελµατική 
δραστηριότητα συµβάλλει στην εκτέλεση του έργου- 
ε) "συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του 
έργου" κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο κύριος του έργου ή/και ο 
ανάδοχος, κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου, αναθέτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5- 
στ) "συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου" 
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο κύριος του έργου ή/και ο ανάδοχος, κατά 
την εκτέλεση του έργου, αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται 
στο άρθρο 6.  
 
Άρθρο 3  
Συντονιστές - Σχέδια ασφάλειας και υγείας - Εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
1. Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ο κύριος του έργου ή ο 
ανάδοχος διορίζει έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία ε) και στ).  
2. Πριν από την έναρξη λειτουργίας εργοταξίου, ο κύριος του έργου ή ο ανάδοχος 
µεριµνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 5 
στοιχείο β).  
Τα κράτη µέλη µπορούν, κατόπιν συννενοήσεως µε τους κοινωνικούς εταίρους, να 
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εκτός εάν πρόκειται για 
εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όπως αυτές απαριθµούνται στο 
παράρτηµα ΙΙ.  
3. Προκειµένου για εργοτάξιο:  
- µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και 
στο οποίο ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι 
ή 
- µε προβλεπόµενο όγκο εργασίας που υπερβαίνει τα 500 µεροκάµατα,  
ο κύριος του έργου ή ο ανάδοχος να διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές, πριν από την 
έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση που καταρτίζεται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ.  
Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση πρέπει να αναρτάται κατά τρόπο εµφανή στο 
εργοτάξιο και, εάν χρειάζεται, να ενηµερώνεται.  
 
Άρθρο 4  
Εκπόνηση της µελέτης του έργου: γενικές αρχές 
Κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της µελέτης του έργου, 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο και, ενδεχοµένως, από τον κύριο του 
έργου οι γενικές αρχές πρόληψης, σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, που αναφέρονται 
στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ, ιδίως:  



- για τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να 
προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά.  
- για την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διάφορων αυτών εργασιών ή 
φάσεων εργασίας.  
Λαµβάνεται επίσης υπόψη, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, κάθε σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας και κάθε φάκελος που καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 
στοιχεία β) ή γ) ή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 στοιχείο γ).  
 
Άρθρο 5  
Εκπόνηση της µελέτης του έργου: καθήκοντα των 
συντονιστών 
Ο ή οι συντονιστές που ορίζεται(ονται) σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, για 
θέµατα ασφάλειας και υγείας εργοταξίου κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου:  
α) συντονίζει(ουν) την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4- 
β) καταρτίζει(ουν) ή αναθέτει(ουν) την κατάρτιση σχεδίου ασφαλείας και υγείας, 
όπου διευκρινίζονται οι κανόνες που θα εφαρµόζονται στο εν λόγω εργοτάξιο, αφού 
ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκµετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο 
του έργου- αυτό το σχέδιο πρέπει επιπλέον να περιέχει ειδικά µέτρα για τις εργασίες 
που περιλαµβάνονται σε µία ή περισσότερες κατηγορίες του παραρτήµατος ΙΙ- 
γ) καταρτίζει(ουν) φάκελο προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά του έργου, όπου θα 
αναφέρονται τα χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες.  
 
Άρθρο 6  
Εκτέλεση του έργου: καθήκοντα των συντονιστών 
Ο ή οι συντονιστές που ορίζεται(ονται) σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 για 
θέµατα ασφάλειας και υγείας:  
α) συντονίζει(ουν) την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφαλείας:  
- στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να προγραµµατίζονται οι 
διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά,  
- στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διάφορων αυτών εργασιών ή φάσεων 
εργασίας- 
β) συντονίζει(ουν) την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε οι 
εργοδότες και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, για την προστασία των εργαζοµένων, οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες:  
- να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8,  
- να εφαρµόζουν, όποτε απαιτείται, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 στοιχείο β)- 
γ) αναπροσαρµόζει(ουν) ή µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί ενδεχοµένως το σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο β) και ο φάκελος που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο γ), σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και 
τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει- 
 
δ) οργανώνει(ουν), µεταξύ των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 
διαδέχονται ο ένας τον άλλο στο εργοτάξιο, τη συνεργασία και το συντονισµό των 
δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των 
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωσή 
τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
µεριµνώντας για τη συµµετοχή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, των ελεύθερων 



επαγγελµατιών- 
ε) συντονίζει(ουν) την εποπτεία της ορθής εφαρµογής των εγρασιακών διαδικασιών,  
στ) λαµβάνει(ουν) τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο 
µόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.  
 
Άρθρο 7  
Ευθύνη των κυρίων του έργου και αναδόχων καθώς και των εργοδοτών  
1. Εάν ένας ανάδοχος ή ένας κύριος του έργου έχει αναθέσει σε ένα ή περισσότερους 
συντονιστές να εκτελέσουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, αυτό 
δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του στον τοµέα αυτόν.  
2. Η εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν 
επηρεάζει την αρχή της ευθύνης των εργοδοτών που προβλέπεται στην οδηγία 
89/391/ΕΟΚ.  
 
Άρθρο 8  
Εφαρµογή του άρθρου 6 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
Κατά την εκτέλεση του έργου, οι αρχές που περιλαµβάνονται στο άρθρο 6 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζονται, κυρίως όσον αφορά:  
α) τη διατήρηση του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση, από άποψη τάξεως 
υγιεινής-  
β) την επιλογή της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες πρόσβασης στις θέσεις αυτές, καθώς και τον καθορισµό των οδών ή ζωνών 
µετακίνησης ή κυκλοφορίας- 
γ) τις συνθήκες µεταφοράς των διάφορων υλικών- 
δ) την τακτική συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας και τον 
περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των µηχανικών διατάξεων, ώστε να 
αποφεύγονται οι ατέλειες που θα µπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων- 
ε) την οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης των 
διάφορων υλικών, ειδικότερα εφόσον πρόκειται για επικίνδυνα υλικά ή ουσίες- 
στ) τις συνθήκες αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν- 
ζ) την αποθήκευση και τη διάθεση ή την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των 
άχρηστων υλικών- 
η) την αναπροσαρµογή, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο, της 
πραγµατικής διάρκειας για τα διάφορα είδη ή στάδια εργασίας- 
θ) τη συνεργασία µεταξύ των εργοδοτών και των ελεύθερων επαγγελµατιών- 
ι) τις αλληλεπιδράσεις µε δραστηριότητες εκµετάλλευσης στο χώρο µέσα ή κοντά 
στον οποίο έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο.  
 
Άρθρο 9  
Υποχρεώσεις των εργοδοτών  
Για να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την υγεία στο εργοτάξιο, και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 οι εργοδότες:  
α) λαµβάνουν µέτρα σύµφωνα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα IV, ιδίως κατά την εφαρµογή του άρθρου 8 και 
β) λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις του ή των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και 
υγείας.  
 
Άρθρο 10  
Υποχρεώσεις άλλων οµάδων προσώπων  



1. Για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας στο εργοτάξιο, οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες:  
α) συµµορφώνονται κατ' αναλογία:  
ι) µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ καθώς και 
µε το άρθρο 8 και το παράρτηµα IV της παρούσας οδηγίας,  
ιι) µε το άρθρο 4 της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ και µε τις σχετικές διατάξεις του 
παραρτήµατός της,  
iii) µε το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4 και 9 και µε το άρθρο 5 της 
οδηγίας 89/656/ΕΟΚ- 
β) λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις του ή των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και 
υγείας.  
2. Για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας στο εργοτάξιο, οι εργοδότες, όταν 
ασκούν οι ίδιοι επαγγελµατική δραστηριότητα στο εργοτάξιο:  
α) συµµορφώνονται κατ' αναλογία:  
ι) µε το άρθρο 13 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ,  
ιι) µε το άρθρο 4 της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ και µε τις σχετικές διατάξεις του 
παραρτήµατός της,  
iii) µε το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4 και 9 και το άρθρο 5 της οδηγίας 
89/656/ΕΟΚ- 
β) λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις του ή των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και 
υγείας.  
 
Άρθρο 11  
Ενηµέρωση των εργαζοµένων 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, οι 
εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται για όλα τα µέτρα που πρέπει 
να λαµβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία τους στο εργοτάξιο.  
2. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους εργαζόµενους τους οποίους 
αφορούν.  
 
Άρθρο 12  
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων 
Η διαβούλευση και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους 
πραγµατοποιούνται, για τα θέµατα που καλύπτονται από τα άρθρα 6, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, προβλέποντας κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο και 
λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των κινδύνων και το µέγεθος του εργοταξίου τον 
κατάλληλο συντονισµό µεταξύ των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων των 
εργαζοµένων στις επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τόπο 
εργασίας.  
 
Άρθρο 13  
Τροποποίηση των παραρτηµάτων 
1. Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θεσπίζονται από το Συµβούλιο µε 
τη διαδικασία του άρθρου 118 Α της συνθήκης.  
2. Οι καθαρά τεχνικής φύσεως προσαρµογές του παραρτήµατος ΙV σε συνάρτηση µε:  
- την έκδοση οδηγιών για την τεχνική εναρµόνιση και την τυποποίηση, σχετικά µε τα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 
ή/και 
- την τεχνική πρόοδο, την εξέλιξη των διεθνών ρυθµίσεων ή προδιαγραφών ή των 



γνώσεων στον τοµέα των προσωρινών ή κινητών εργοταξίων,  
θεσπίζονται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ.  
 
Άρθρο 14  
Τελικές διατάξεις 
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1993.  
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.  
2. Όταν τα κράτη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.  
3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού 
δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την 
παρούσα οδηγία.  
4. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά τετραετία, έκθεση σχετικά µε την 
πρακτική εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις 
των κοινωνικών εταίρων.  
Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Κοινωνική και Οικονοµική Επιτροπή και τη συµβουλευτική επιτροπή για την 
ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στους χώρους εργασίας.  
5. Η Επιτροπή υποβάλλει περιοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και 
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4.  
 
Άρθρο 15  
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.  
 
Λουξεµβούργο, 24 Ιουνίου 1992.  
Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
Jose da SILVA PENEDA 
 
(1) ΕΕ αριθ. C 213 της 28. 8. 1990, σ. 2 και, ΕΕ αριθ. C 112 της 27. 4. 1991, σ. 4. 
(2) ΕΕ αριθ. C 78 της 18. 3. 1990, σ. 172 και ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992. 
(3) ΕΕ αριθ. C 120 της 6. 5. 1991, σ. 24. 
(4) ΕΕ αριθ. C 28 της 3. 2. 1988, σ. 3. 
(5) ΕΕ αριθ. C 28 της 3. 2. 1988, σ. 1. 
(6) ΕΕ αριθ. L 393 της 30. 12. 1989, σ. 13. 
(7) ΕΕ αριθ. L 393 της 30. 12. 1989, σ. 18. 
(8) ΕΕ αριθ. L 183 της 29. 6. 1989, σ. 1. 
(9) ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12. 
(10) ΕΕ αριθ. L 210 της 21. 7. 1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την 
απόφαση 90/380/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 187 της 19. 7. 1990, σ. 55). 
(11) ΕΕ αριθ. L 185 της 9. 7. 1974, σ. 15. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την 
πράξη προσχώρησης του 1985. 
(12) ΕΕ αριθ. L 185 της 9. 7. 1974, σ. 18.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1. Εκσκαφές 
2. Χωµατουργικές εργασίες 
3. Κατασκευές 
4. Συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων 
5. ∆ιαµόρφωση ή εξοπλισµός 
6. Μετατροπές 
7. Ανακαινίσεις 
8. Επισκευές 
9. ∆ιαλύσεις 
10. Κατεδαφίσεις 
11. Έκτακτη συντήρηση 
12. Τακτική συντήρηση - Εργασίες βαφής και καθαρισµού  
13. Εξυγίανση 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ 1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζοµένους σε κινδύνους 
καταπλακώσεως, βυθίσεως σε άµµο/λάσπη ή πτώσεως από ύψος, οι οποίοι 
επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσεως εργασίας ή του έργου (*).  
2. Εργασίες που εκθέτουν εργαζοµένους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες, 
είτε παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων, είτε περιλαµβάνουν νοµική απαίτηση παρακολούθησης της υγείας.  
3. Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό 
ελεγχοµένων ή επιτηρουµένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της 
οδηγίας 80/836/Ευρατόµ ( 1).  
4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής τάσης.  
5. Εργασίες σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού.  
6. Φρέατα, υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες.  
7. Εργασίες καταδύσεων µε αναπνευστική συσκευή.  
8. Εργασίες µε θάλαµο πεπιεσµένου αέρα.  
9. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών.  
10. Εργασίες συναρµολόγησης ή αποσυναρµολόγησης βαρέων προκατασκευασµένων 
στοιχείων.  
(*) Για την εφαρµογή του σηµείου 1, τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να 
καθορίζουν αριθµητικές ενδείξεις σχετικές µε ειδικές καταστάσεις.  
( 1) ΕΕ αριθ. L 246 της 17. 9. 1980, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
την οδηγία 84/467/Ευρατόµ (ΕΕ αριθ. L 265 της 5. 10. 1984, σ. 4).  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΠΡΩΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ 1. Ηµεροµηνία διαβίβασης: .  
2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: .  
.  
3. Κύριος(οι) του έργου [όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]: .  



.  
 
4. Είδος του έργου: .  
5. Ανάδοχος(οι) [όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]: .  
.  
6. Συντονιστής(ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης 
του έργου [όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]: .  
.  
7. Συντονιστής(ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση του έργου 
[όνοµα(τα) και διεύθυνση(εις)]:  
.  
.  
.  
8. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο: .  
9. Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου: .  
10. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο: .  
11. Προβλεπόµενος αριθµός συνεργείων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών 
στο εργοτάξιο: .  
.  
12. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί: .  
.  
.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
άρθρο 9 στοιχείο α) και άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) της οδηγίας 
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται κάθε φορά 
που αυτό απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου ή της δραστηριότητας, 
από τις περιστάσεις ή από ενδεχόµενο κίνδυνο.  
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, ο όρος "χώροι" καλύπτει, µεταξύ 
άλλων, και τα παραπήγµατα.  
ΜΕΡΟΣ Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 1. Σταθερότητα και στερεότητα 
1.1. Τα υλικά, και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα µπορούσε κατά τις 
µετακινήσεις να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 
πρέπει να σταθεροποιείται µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.  
1.2. Η πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασµένη από 
υλικά µη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται µόνον εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος 
εξοπλισµός ή τα κατάλληλα µέσα προκειµένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο 
ασφαλή.  
2. Εγκαταστάσεις διανοµής ενεργείας 
2.1. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 
χρησιµοποιούνται ούτως ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και 
να παρέχουν στους εργαζοµένους την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων 
ηλεκτροπληξίας από άµεση ή έµµεση επαφή.  
2.2. Κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων 
προστασίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της διανεµόµενης 
ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόµων 
που έχουν πρόσβαση σε τµήµατα της εγκατάστασης.  
3. Οδοί και έξοδοι κινδύνου 



3.1. Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραµένουν ελεύθερες και να οδηγούν 
µε το συντοµότερο δυνατό τρόπο σε ζώνη ασφαλείας.  
3.2. Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να µπορούν να 
εκκενώνονται γρήγορα και υπό συνθήκες µέγιστης ασφάλειας για τους εργαζοµένους.  
3.3. Ο αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου 
εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις του εργοταξίου και των 
χώρων εργασίας, καθώς και από το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορεί να 
βρίσκονται εκεί.  
3.4. Οι ειδικές οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε τους 
εθνικούς κανόνες που µεταγράφουν την οδηγία 77/576/ΕΟΚ ( 1).  
Η σήµανση πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να επιτίθεται σε κατάλληλα 
σηµεία.  
3.5. Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδροµοι κυκλοφορίας και οι θύρες 
πρόσβασης σε αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείµενα, ώστε να µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ανεµπόδιστα ανά πάσα στιγµή.  
3.6. Σε περίπτωση βλάβης του φωτισµού, οι οδοί και οι εξόδοι κινδύνου που 
χρειάζονται φωτισµό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς εντάσεως.  
4. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 
4.1. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις διαστάσεις και τη χρήση 
των χώρων, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των 
χρησιµοποιουµένων ουσιών και υλικών καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων 
που µπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθµός 
κατάλληλων πυροσβεστικών µέσων και, εφόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαγιάς 
και συστήµατα συναγερµού.  
( 1) ΕΕ αριθ. L 229 της 7. 9. 1977, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
την οδηγία 79/640/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 183 της 19. 7. 1979, σ. 1).  
4.2. Τα εν λόγω πυροσβεστικά µέσα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήµατα 
συναγερµού πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Πρέπει να 
πραγµατοποιούνται δοκιµές και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.  
4.3. Τα µη αυτόµατα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να είναι εύκολα προσιτά και 
εύχρηστα.  
Πρέπει, επίσης να επισηµαίνονται σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες που 
µεταγράφουν την οδηγία 77/576/ΕΟΚ.  
Η σήµανση πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να επιτίθεται σε κατάλληλα 
σηµεία.  
5. Αερισµός 
Λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την 
οποία καταβάλλουν οι εργαζόµενοι, πρέπει να προβλέπεται η παροχή καθαρού αέρα 
σε επαρκείς ποσότητες.  
Εάν χρησιµοποιείται εγκατάσταση αερισµού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας και να µην εκθέτει τους εργαζοµένους σε ρεύµατα αέρος που βλάπτουν 
την υγεία.  
Πρέπει να προβλέπεται σύστηµα ελέγχου για την αναγγελία των βλαβών, εφόσον 
αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των εργαζοµένων.  
6. Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους 
6.1. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθµες βλαβερές για την υγεία 
τους ούτε σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατµοί, σκόνες).  
6.2. Εάν οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εισέρχονται σε ζώνες όπου ο αέρας 
ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε 
οξυγόνο ή, τέλος, να είναι εύφλεκτος, ο αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να 



ελέγχεται και πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη κάθε 
κινδύνου.  
6.3. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη 
ατµόσφαιρα κλειστού χώρου.  
Πρέπει τουλάχιστον να παρακολουθούνται συνεχώς από έξω και να λαµβάνονται 
όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειµένου να µπορεί να τους παρασχεθεί 
αποτελεσµατική και άµεση βοήθεια.  
 
7. Θερµοκρασία 
Η θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
ανθρώπινου οργανισµού κατά το χρόνο εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις 
εφαρµοζόµενες µεθόδους εργασίας και τη σωµατική προσπάθεια που καταβάλουν οι 
εργαζόµενοι.  
8. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός των θέσεων εργασίας, των χώρων και των οδών 
κυκλοφορίας στο εργοτάξιο 
8.1. Οι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο είναι δυνατό να 
διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισµό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς µε 
τεχνητό φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ηµέρας δεν 
επαρκεί- εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται φορητές πηγές 
φωτισµού µε προστασία κατά των κραδασµών.  
Το χρώµα του τεχνητού φωτός δεν πρέπει να αλλοιώνει ή επηρεάζει την οπτική 
αντίληψη των σηµάτων ή των πινακίδων σήµανσης.  
8.2. Οι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των οδών 
κυκλοφορίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του προβλεπόµενου 
φωτισµού να µη δηµιουργεί κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος.  
8.3. Οι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στους οποίους οι 
εργαζόµενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε κινδύνους λόγω βλάβης του τεχνητού 
φωτισµού πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε φωτισµό ασφαλείας επαρκούς έντασης.  
9. Θύρες και πύλες 
9.1. Οι συρόµενες θύρες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφάλειας το οποίο να 
αποτρέπει τον εκτροχιασµό και την πτώση τους.  
9.2. Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασµένες 
µε σύστηµα ασφαλείας, το οποίο να τις εµποδίζει να ξαναπέφτουν.  
9.3. Οι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρέπει να 
επισηµαίνονται κατάλληλα.  
9.4. Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται κυρίως για την προσπέλαση 
οχηµάτων πρέπει να υπάρχουν, εφόσον η διάβαση για τους πεζούς δεν είναι ασφαλής, 
θύρες για την κυκλοφορία των πεζών ευκρινώς επισηµαινόµενες και µονίµως 
ελεύθερες.  
9.5. Οι µηχανικές θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχήµατος 
για τους εργαζόµενους.  
Πρέπει να έχουν µηχανισµούς ακινητοποίησης σε περίπτωση κινδύνου εύκολα 
αναγνωρίσιµους και προσιτούς και να µπορούν, σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
ενέργειας, να ανοίγουν µε χειροκίνητο µηχανισµό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόµατα.  
10. Οδοί κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου 
10.1. Οι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαµβάνονται τα κλιµακοστάσια, οι 
σταθερές κλίµακες, οι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται, 
να τοποθετούνται, να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν 
να χρησιµοποιούνται εύκολα, µε πλήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε τον προορισµό 
τους, χωρίς οι εργαζόµενοι που απασχολούνται κοντά σε αυτές τις οδούς 



κυκλοφορίας να διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο.  
10.2. Ο υπολογισµός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή/και 
εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων και εκείνων όπου πραγµατοποιούνται φορτώσεις 
και εκφορτώσεις, πρέπει να γίνεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό χρηστών και το 
είδος της δραστηριότητας.  
Εφόσον διά των εν λόγω οδών κυκλοφορίας διέρχονται µεταφορικά µέσα, πρέπει να 
προβλέπεται επαρκής απόσταση ασφάλειας ή αποτελεσµατικά µέσα προστασίας για 
τους άλλους χρήστες.  
Οι οδοί αυτοί πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς, να ελέγχονται τακτικά και να 
συντηρούνται.  
10.3. Οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από 
θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόµους και κλιµακοστάσια.  
10.4. Εφόσον στο εργοτάξιο υπάρχουν ζώνες περιορισµένης πρόσβασης, οι ζώνες 
αυτές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε συστήµατα που εµποδίζουν την είσοδο µη 
εξουσιοδοτηµένων εργαζόµενων.  
Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων 
στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στις επικίνδυνες ζώνες.  
Οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς.  
11. Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης 
11.1. Οι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
διαστάσεις του µεταφερόµενου φορτίου.  
11.2. Οι αποβάθρες φόρτωσης πρέπει να διαθέτουν µία τουλάχιστον έξοδο.  
11.3. Οι ράµπες φόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζοµένους 
κατά της πτώσης.  
12. Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας 
Η επιφάνεια της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το 
προσωπικό να διαθέτει επαρκή ελευθερία κινήσεων για τις δραστηριότητές του, 
λαµβάνοντας υπόψη κάθε παρόντα απαραίτητο εξοπλισµό ή υλικό.  
13. Πρώτες βοήθειες 
13.1. Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει την καθ' οιανδήποτε στιγµή παροχή 
πρώτων βοηθειών, περιλαµβανοµένου και του ειδικά εκπαιδευµένου προσωπικού.  
Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τη µεταφορά των εργαζοµένων που υφίστανται 
ατύχηµα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειµένου να τους παρασχεθεί 
ιατρική βοήθεια.  
13.2. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο λόγω του µεγέθους του εργοταξίου ή του 
είδους των δραστηριοτήτων, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι 
πρώτων βοηθειών.  
13.3. Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένοι µε τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών και να είναι εύκολα 
προσπελάσιµοι µε φορεία.  
Πρέπει επίσης να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που µεταφέρουν 
στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 77/576/ΕΟΚ.  
 
13.4. Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα µέρη που είναι 
απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας.  
Το υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήµανση και να είναι ευπρόσιτο.  
Η διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων 
βοηθειών πρέπει να επισηµαίνεται ευκρινώς.  
14. Υγειονοµικός εξοπλισµός  
14.1. Αποδυτήρια και ερµάρια για τα ρούχα  



14.1.1. Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται κατάλληλα αποδυτήρια, 
εφόσον είναι υποχρεωµένοι να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν µπορεί, για 
λόγους υγείας ή ευπρέπειας, να τους ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο.  
Τα αποδυτήρια πρέπει να είναι ευπρόσιτα, να έχουν επαρκή χωρητικότητα και να 
είναι εξοπλισµένα µε καθίσµατα.  
14.1.2. Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν 
εξοπλισµό ο οποίος να επιτρέπει σε κάθε εργαζόµενο να στεγνώνει, εφόσον είναι 
απαραίτητο, τα ρούχα εργασίας του, καθώς και τα προσωπικά του ρούχα και 
αντικείµενα, και να τα κλειδώνει.  
Εάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (π.χ. επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα 
ρούχα εργασίας πρέπει να µπορούν να φυλάσσονται ξεχωριστά από την πολιτική 
περιβολή και τα προσωπικά αντικείµενα.  
14.1.3. Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτήρια ή 
ξεχωριστή χρήση αποδυτηρίων, για άνδρες και γυναίκες.  
14.1.4. Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κατά την έννοια του σηµείου 14.1.1 
πρώτο εδάφιο, κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα χώρο που να 
κλειδώνει για την εναπόθεση των ρούχων του και των προσωπικών του αντικειµένων.  
14.2. Ντους (καταιωνιστήρες), νιπτήρες 
14.2.1. Εφόσον επιβάλλεται από το είδος εργασίας ή για λόγους υγιεινής, οι 
εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα ντους σε επαρκή 
αριθµό.  
Πρέπει να προβλέπονται χωριστές αίθουσες ντους, ή χωριστή χρήση τους, για άνδρες 
και γυναίκες.  
14.2.2. Οι αίθουσες ντους πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις προκειµένου ο κάθε 
εργαζόµενος να µπορεί να τις χρησιµοποιεί άνετα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες 
υγιεινής.  
Τα ντους πρέπει να έχουν ζεστό και κρύο τρεχούµενο νερό.  
14.2.3. Εφόσον δεν απαιτούνται αίθουσες ντους, κατά την έννοια του σηµείου 14.2.1 
πρώτο εδάφιο, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων νιπτήρων µε 
τρεχούµενο νερό (εφόσον είναι απαραίτητο, ζεστό) κοντά στις θέσεις εργασίας και τα 
αποδυτήρια.  
Πρέπει να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες, ή χωριστή χρήση τους, για άνδρες και 
γυναίκες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ευπρέπειας.  
14.2.4. Εάν οι αίθουσες ντους ή νιπτήρων και τα αποδυτήρια είναι χωριστά, θα πρέπει 
να επικοινωνούν µε ευκολία µεταξύ τους.  
14.3. Αποχωρητήρια και νιπτήρες 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, κοντά στη θέση εργασίας τους, 
χώρους ανάπαυσης, αποδυτήρια και αίθουσες µε λουτρά ή νιπτήρες, καθώς και 
ειδικούς χώρους µε επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων και νιπτήρων.  
Πρέπει να προβλέπονται χωριστά αποχωρητήρια, ή χωριστή χρήση των 
αποχωρητηρίων, για άνδρες και γυναίκες.  
15. Χώροι ανάπαυσης ή/και καταλύµατα 
15.1. Εφόσον η ασφάλεια ή η υγεία των εργαζοµένων το επιβάλλει, κυρίως σε 
συνάρτηση µε το είδος της ασκούµενης δραστηριότητας ή εφόσον το προσωπικό 
υπερβαίνει έναν ορισµένο αριθµό ή λόγω απόστασης του εργοταξίου, οι εργαζόµενοι 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ευπρόσιτους χώρους ανάπαυσης ή/και 
καταλύµατα.  
15.2. Οι χώροι ανάπαυσης ή/και τα καταλύµατα πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις 
και να διαθέτουν τραπέζια και καθίσµατα µε ράχη σε αριθµό που να αντιστοιχεί στον 
αριθµό των εργαζοµένων.  



15.3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του 
προσωπικού άλλοι χώροι για παραµονή κατά τη διάρκεια της παύσης εργασίας.  
15.4. Τα µόνιµα καταλύµατα, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται σε έκτακτες µόνον 
περιστάσεις, πρέπει να περιλαµβάνουν ικανό αριθµό χώρων υγιεινής, εντευκτήριο και 
αναπαυτήριο.  
Οι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κρεβάτια, ερµάρια, τραπέζια και 
καθίσµατα µε ράχη ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων και να 
ανταποκρίνονται, ενδεχοµένως, στην παρουσία εργαζοµένων και των δύο φύλων.  
15.5. Στους ίδιους χώρους ανάπαυσης και στα καταλύµατα πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλα µέτρα για την προστασία των µη καπνιστών από την όχληση του καπνού.  
16. Έγκυες και θηλάζουσες µητέρες 
Οι έγκυες και οι θηλάζουσες µητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
κατακλίνονται προς ανάπαυση σε κατάλληλες συνθήκες.  
17. Εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες  
Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθµισµένοι έτσι ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη, κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες.  
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται, ιδίως, για τις θύρες, τις οδούς επικοινωνίας, τα 
κλιµακοστάσια, τα ντους, τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας 
που χρησιµοποιούν ή, όπου απασχολούνται άµεσα εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες.  
18. ∆ιάφορες διατάξεις 
18.1. Ο περιβάλλων χώρος και η περίµετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν ευκρινή 
και εµφανή σήµανση και περίφραξη, ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί και 
αναγνωρίσιµοι.  
18.2. Στη διάθεση των εργαζοµένων στο εργοτάξιο πρέπει να τίθεται πόσιµο νερό 
και, ενδεχοµένως, ένα άλλο κατάλληλο µη αλκοολούχο ποτό σε επαρκή ποσότητα, 
τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και κοντά στις θέσεις εργασίας τους.  
18.3. Στους εργαζόµενους πρέπει:  
- να παρέχονται ευκολίες για να λαµβάνουν τα γεύµατα τους κάτω από 
ικανοποιητικές συνθήκες,  
- να παρέχονται, ενδεχοµένως, ευκολίες για να παρασκευάζουν τα γεύµατα τους κάτω 
από ικανοποιητικές συνθήκες.  
ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Προκαταρκτική παρατήρηση 
Η κατάταξη των ελάχιστων προδιαγραφών σε δύο τµήµατα, όπως παρουσιάζονται 
παρακάτω, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επιτακτική όταν ειδικές περιστάσεις το 
απαιτούν.  
Τµήµα Ι Θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεων 1. Σταθερότητα 
και στερεότητα 
Οι κατασκευές πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δοµή και σταθερότητα ανάλογα µε 
τις διάφορες χρήσεις τους.  
2. Θύρες κινδύνου 
Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.  
Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές κατά τρόπο που να µην µπορεί να τις 
ανοίξει οιοσδήποτε, εύκολα και αµέσως, σε περίπτωση ανάγκης.  
Απαγορεύεται η χρήση συρόµενων και περιστρεφοµένων θυρών ως θυρών κινδύνου.  
3. Εξαερισµός 
Εάν χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις κλιµατισµού ή µηχανικού εξαερισµού πρέπει 
να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζοµένων σε 
ενοχλητικά ρεύµατα αέρος.  
Αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να ενέχουν άµεσο κίνδυνο για την υγεία των 



εργαζοµένων, λόγω µολύνσεως του εισπνεοµένου αέρα, πρέπει να καθαρίζονται 
ταχέως.  
4. Θερµοκρασία 
4.1. Η θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, των χώρων διαµονής του προσωπικού 
επιφυλακής, των εγκαταστάσεων υγιεινής των κυλικείων καθώς και των χώρων 
παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισµό των 
χώρων αυτών.  
4.2. Τα παράθυρα, τα ανοίγµατα ζενιθιακού φωτισµού και τα υαλωτά τοιχώµατα 
πρέπει να επιτρέπουν την αποφυγή υπερβολικού ηλιασµού, λαµβανοµένων υπόψη 
του είδους της εργασίας και της χρήσης του χώρου.  
5. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός 
Οι χώροι εργασίας πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό 
φωτισµό και διατάξεις που να επιτρέπουν τον κατάλληλο τεχνητό φωτισµό για την 
ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων.  
6. ∆άπεδα, τοίχοι και οροφές των χώρων 
6.1. Τα δάπεδα των χώρων πρέπει να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες, τρύπες ή 
επικίνδυνα κεκλιµένα επίπεδα και να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά.  
6.2. Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών στους χώρους εργασίας 
πρέπει να µπορούν να υφίστανται συνήθη και εις βάθος καθαρισµό προκειµένου να 
επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.  
6.3. Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώµατα, και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά 
τοιχώµατα, εφόσον βρίσκονται µέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε 
οδούς κυκλοφορίας, πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι 
κατασκευασµένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις 
εργασίας και τους διαδρόµους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόµενοι να µην 
έρχονται σε επαφή µε τα τοιχώµατα αυτά, ούτε να τραυµατίζονται από τυχόν 
θραύσµατά τους.  
7. Παράθυρα και ανοίγµατα ζενιθιακού φωτισµού των χώρων 
7.1. Οι εργαζόµενοι πρέπει να µπορούν ασφαλώς να ανοίγουν, να κλείνουν, να 
ρυθµίζουν και να στερεώνουν τα παράθυρα, τα ανοίγµατα ζενιθιακού φωτισµού και 
τα συστήµατα αερισµού.  
Όταν τα εν λόγω παράθυρα, ανοίγµατα και συστήµατα είναι ανοιχτά, η θέση τους 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζοµένους.  
7.2. Τα παράθυρα και τα ανοίγµατα ζενιθιακού φωτισµού, πρέπει να είναι 
σχεδιασµένα κατά τρόπο εναρµονιζόµενο µε τον εξοπλισµό ή εφοδιασµένα µε 
κατάλληλα συστήµατα έτσι ώστε να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για το προσωπικό 
καθαρισµού και για τους παρόντες εργαζόµενους.  
8. Θύρες και πύλες 
8.1. Η θέση, ο αριθµός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των 
πυλών καθορίζονται µε βάση τη φύση και τη χρήση των χώρων.  
8.2. Στις διαφανείς θύρες πρέπει να τοποθετείται επισήµανση, στο ύψος των µατιών.  
8.3. Οι θύρες και πύλες που ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να είναι 
διαφανείς ή να έχουν διαφανή φατνώµατα.  
8.4. Εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι 
κατασκευασµένες από υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των 
εργαζοµένων από τυχόν θραύσµατά τους, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να 
προστατεύονται από τυχόν θραύσµατά τους, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να 
προστατεύονται από χτυπήµατα που µπορούν να προκαλέσουν τη θραύση τους.  
9. Οδοί κυκλοφορίας 
Εφόσον η χρήση και ο εξοπλισµός των χώρων το απαιτούν, για την εξασφάλιση της 



προστασίας των εργαζοµένων, πρέπει να υποδεικνύεται σαφώς η χάραξη των οδών 
κυκλοφορίας.  
10. Ειδικά µέτρα για τις κυλιόµενες σκάλες και τους κυλιόµενους διαδρόµους 
Οι κυλιόµενες σκάλες και οι κυλιόµενοι διάδροµοι πρέπει να λειτουργούν ασφαλώς.  
Πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας.  
Πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να 
αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι ευπρόσιτα.  
11. ∆ιαστάσεις και όγκος άερα των χώρων 
Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια και ύψος που να επιτρέπουν στους 
εργαζόµενους να εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την 
υγεία ή την ευεξία τους.  
Τµήµα ΙΙ Θέσεις εργασίας σε εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεων 1. Σταθερότητα 
και στερεότητα 
1.1. Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος 
πρέπει να είναι στερεές και σταθερές ανάλογα µε:  
- τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται µε αυτές,  
- τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανοµή τους,  
- τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν.  
Αν τα υποστηρίγµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν 
εγγενή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους µε κατάλληλα και 
ασφαλή µέσα στερέωσης ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια 
µετακίνηση του συνόλου ή τµηµάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας.  
1.2. Έλεγχος 
Η σταθερότητα και η ευστάθεια πρέπει να ελέγχονται καταλλήλως, ιδίως µετά από 
ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους της θέσεως εργασίας.  
2. Εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας 
2.1. Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας του εργαταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις 
που υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται 
τακτικά.  
2.2. Οι προϋπάρχουσες της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεις 
πρέπει να εντοπίζονται, να ελέγχονται και να επισηµαίνονται ευκρινώς.  
2.3. Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει, όποτε είναι δυνατό, να 
εκτρέπονται έξω από το εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης.  
Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τοποθετούνται φράγµατα ή προειδοποιητικά 
σήµατα προκειµένου τα οχήµατα και οι εγκαταστάσεις να παραµένουν σε απόσταση.  
Σε περίπτωση που οχήµατα του εργοταξίου οφείλουν να περάσουν κάτω από τους 
αγωγούς αυτούς, πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις και να αίρεται 
προσωρινά η προστασία.  
3. Ατµοσφαιρικές επιδράσεις 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται κατά των ατµοσφαιρικών επιδράσεων που 
µπορούν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία τους.  
4. Πτώσεις αντκειµένων 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, από τις 
πτώσεις αντικειµένων µε µέσα συλλογικής προστασίας.  
Τα υλικά και ο εξοπλισµός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους.  
Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόµενοι διάδροµοι στο 
εργοτάξιο ή να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.  
5. Πτώσεις από ύψος 
5.1. Οι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαµβάνονται, ιδίως µέσω στερεών 



κιγκλιδωµάτων µε επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εµπόδιο στη 
στάθµη του δαπέδου, ένα χειρολισθήρα και ενδιάµεσο οριζόντιο στοιχείο, ή µε άλλο 
ισοδύναµο µέσον.  
5.2. Οι εργασίες σε ύψος µπορούν καταρχήν να πραγµατοποιούνται µόνον µε τη 
βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού ή µε µηχανισµούς συλλογικής προστασίας όπως 
κιγκλιδώµατα, εξέδρες ή δίχτυα προστασίας.  
Σε περίπτωση που η χρήση αυτών των εξοπλισµών δεν είναι δυνατή λόγω της 
φύσεως των εργασιών, πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα µέσα πρόσβασης και 
να χρησιµοποιούνται εξαρτισµοί ή άλλα µέσα ασφάλειας µε αγκύρωση.  
 
6. Ικριώµατα και κλίµακες (*) 
6.1. Τα ικριώµατα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται 
έτσι ώστε να µην µπορούν να καταρρεύσουν ή να µετατοπισθούν τυχαία.  
6.2. Οι εξέδρες εργασίας, οι γέφυρες και οι κλίµακες των ικριωµάτων πρέπει να 
κατασκευάζονται, να έχουν τις δέουσες διαστάσεις, να προστατεύονται και να 
χρησιµοποιούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρώση προσώπων ή η έκθεσή 
τους σε πτώσεις αντικειµένων.  
6.3. Τα ικριώµατα πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο άτοµο:  
α) πριν από την έναρξη της χρήσης τους- 
β) στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα-  
γ) µετά από κάθε µετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισµικές δονήσεις ή 
µετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή τη 
σταθερότητά τους.  
6.4. Οι κλίµακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται δεόντως.  
Πρέπει να χρησιµοποιούνται σωστά, στον κατάλληλο χώρο και σύµφωνα µε τη 
χρήση για την οποία προορίζονται.  
6.5. Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες µετατοπίσεις 
των κινητών ικριωµάτων.  
7. Συσκευές ανύψωσης (*) 
7.1. Κάθε συσκευή ή εξάρτηµα ανύψωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των 
συστατικών στοιχείων τους, των συνδέσµων, των αγκυρώσεων και των στηριγµάτων 
τους, πρέπει:  
α) να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ορθά και να έχουν την απαραίτητη 
αντοχή για την κατά προορισµόν χρήση τους- 
β) να εγκαθίστανται και να χρησιµοποιούνται σωστά- 
γ) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας-  
δ) να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές δοκιµές και ελέγχους 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία- 
ε) να χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα.  
7.2. Κάθε συσκευή και εξάρτηµα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του 
ανώτατου επιτρεπόµενου φορτίου.  
7.3. Οι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήµατά τους, δεν µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους 
προορίζονται.  
8. Οχήµατα, χωµατουργικά µηχανήµατα και µηχανήµατα διακίνησης υλικών (*) 
8.1. Όλα τα οχήµατα και τα χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα 
διακίνησης υλικών πρέπει:  
α) να είναι σωστά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα λαµβάνοντας υπόψη, στο µέτρο 
του δυνατού, τις εργονοµικές αρχές- 
β) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας- 



γ) να χρησιµοποιούνται σωστά.  
(*) Το παρόν σηµείο θα διευκρινιστεί στα πλαίσια της µελλοντικής οδηγίας που θα 
τροποποιεί την οδηγία 89/655/ΕΟΚ, προκειµένου ιδίως να συµπληρώσει το σηµείο 3 
του παραρτήµατός της.  
8.2. Οι οδηγοί και χειριστές των οχηµάτων και των χωµατουργικών µηχανηµάτων 
καθώς και των µηχανηµάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική 
εκπαίδευση.  
8.3. Πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν 
λόγω οχηµάτων και µηχανηµάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό.  
8.4. Τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών πρέπει, 
εφόσον είναι απαραίτητο, να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα συστήµατα ώστε ο 
οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του 
µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης αντικειµένων.  
9. Εγκαταστάσεις, µηχανές, εξοπλισµός (*) 
9.1. Οι εγκαταστάσεις, οι µηχανές και ο εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µηχανοκινήτων ή µη εργαλείων χειρός πρέπει:  
α) να είναι σωστά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες λαµβάνοντας υπόψη, στο 
µέτρο του δυνατού, τις εργονοµικές αρχές- 
β) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας- 
γ) να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται- 
δ) να χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν λάβει κατατάλληλη 
εκπαίδευση.  
9.2. Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και να 
υποβάλλονται σε δοκιµές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
10. Εκσκαφές, φρέατα, χωµατουργικές και υπόγειες εργασίες, σήραγγες 
10.1. Στις εκσκαφές, τα φρέατα, τις υπόγειες εργασίες ή τις σήραγγες πρέπει να 
λαµβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις:  
α) µε την κατάλληλη υποστήριξη και διαµόρφωση των πρανών- 
β) για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισµού ή 
αντικειµένων, καθώς και εισροής ύδατος- 
γ) ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός σε όλες τις θέσεις εργασίας και να 
διατηρείται ατµόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει 
κινδύνους για την υγεία- 
δ) προκειµένου να µπορούν οι εργαζόµενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής ύδατος ή υλικών.  
10.2. Πριν από την έναρξη χωµατουργικών εργασιών, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 
για τον προσδιορισµό και τη µείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια 
καλώδια και άλλα συστήµατα διανοµής.  
10.3. Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο 
εκσκαφής.  
10.4. Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισµός και τα κινούµενα οχήµατα πρέπει να 
τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 
κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις.  
11. Εργασίες κατεδάφισης 
Όταν η κατεδάφιση ενός κτιρίου ή έργου ενέχει κίνδυνο για τους εργαζοµένους ή το 
κοινό:  
α) πρέπει να αναλαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, µέθοδοι και 
διαδικασίες- 



β) οι εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται υπό την επίβλεψη αρµοδίου 
προσώπου.  
12. Φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα, ξυλότυποι και βαρέα 
προκατασκευασµένα στοιχεία 
12.1. Οι φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα και τα στοιχεία τους, οι 
ξυλότυποι, τα προκατασκευασµένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγµατα και οι 
αντιστηρίξεις πρέπει να συναρµολογούνται ή να αποσυναρµολογούνται υπό την 
επίβλεψη αρµοδίου προσώπου.  
12.2 Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή προληπτικά µέτρα για την προστασία των 
εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή 
αστάθεια ενός έργου.  
(*) Το παρόν σηµείο θα διευκρινιστεί στα πλαίσια της µελλοντικής οδηγίας που θα 
τροποποιεί την οδηγία 89/655/ΕΟΚ, προκειµένου ιδίως να συµπληρώσει το σηµείο 3 
του παραρτήµατός της.  
12.3. Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγµατα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να 
σχεδιάζονται, να υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να 
αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που µπορεί να τους επιβληθούν.  
13. Προσωρινά αναχώµατα και κιβώτια κατασκευής υποβρυχίων εργασιών 
13.1. Όλα τα προσωρινά αναχώµατα και τα κιβώτια πρέπει να:  
α) κατασκευάζονται σωστά, µε κατάλληλα και στερεά υλικά επαρκούς αντοχής- 
β) διαθέτουν επαρκή εξοπλισµό ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι να προστατευτούν 
σε περίπτωση απότοµης εισροής ύδατος ή υλικών.  
13.2. Η κατασκευή, η τοποθέτηση, η µετατροπή ή η αποσυναρµολόγηση ενός 
προσωρινού αναχώµατος ή ενός κιβωτίου πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη 
αρµοδίου προσώπου.  
13.3. Όλα τα προσωρινά αναχώµατα και τα κιβώτια πρέπει να επιθεωρούνται κατά 
τακτά διαστήµατα από αρµόδιο πρόσωπο.  
14. Εργασίες στις στέγες 
14.1. Εφόσον είναι απαραίτητο, για την αποτροπή κινδύνου ή όταν το ύψος ή η κλίση 
υπερβαίνουν τις τιµές που καθορίζονται από τα κράτη µέλη, πρέπει να λαµβάνονται 
συλλογικά προληπτικά µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων, 
των εργαλείων ή άλλων αντικειµένων ή υλικών.  
14.2. Όταν εργαζόµενοι πρέπει να εργαστούν επί ή πλησίον στέγης ή οποιασδήποτε 
άλλης επιφάνειας από εύθραυστο υλικό διά µέσου του οποίου κινδυνεύουν να 
πέσουν, πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα έτσι ώστε να µην βαδίσουν από 
απροσεξία στην επιφάνεια των εύθραυστων υλικών ή να µην πέσουν.  
 


