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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. ∆7/Α/οικ.12050/2223
Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών 

(Κ.Μ.Λ.Ε.)  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν.∆. 210/1973 «περί 

µεταλλευτικού κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α), όπως τούτο αντικα−
ταστάθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α).

2. Την II−5η/Φ/17402/12−12−1984 απόφαση του Υπουρ−
γού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων «Κανονισµός Μεταλ−
λευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (ΦΕΚ 931/Β), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 381/1989 «Οργανισµός του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
(ΦΕΚ 168/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 92/1993 «Καθορισµός αρ−
µοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις διανοµαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 38/Α, 
διορθώσεις ΦΕΚ 70/Α).

5. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 63/05 «Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α) και ιδιάιτερα το άρθρο 90, και το γε−
γονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 185/2009 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α), σε συνδυ−
ασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ19/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατά−
ξεις του Π.∆/τος 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισµού» (ΦΕΚ 85/Α).

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β).

8. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και 
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/
Α), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 24/2010 
«Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 24/Α).

9. Την µε αριθ. οικ. 46098/25.10.10 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ανάθεση αρµοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραϊτη και Ιωάννη 
Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.10).

10. Την από 19−7−2010 εισήγηση σχεδίου νέου Κανο−
νισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών της 
οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε µε την απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι−
κής Αλλαγής υπ’ αριθ. ∆7/Α/οικ.1480/249/26−1−2010, όπως 
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ.∆7/οικ.3834/698/1−3−2010 
όµοια, το οποίο διαµορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση 
µε τους κοινωνικούς εταίρους του µεταλλευτικού – λα−
τοµικού τοµέα.

11. Το έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλά−
δος υπ’ αριθ. 24459/2−2−2011 µε το οποίο εξέφρασε την 
γνώµη του επί του ανωτέρω σχεδίου νέου Κανονισµού 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.

12. Την από 30−3−2011 αναφορά της οµάδας εργασίας 
που συγκροτήθηκε µε την απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ 
αριθ. ∆7/Α/οικ.1087/152/18−1−2011 για την αξιολόγηση της 
δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νέου Κανονι−
σµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών και την 
υποβολή τελικής εισήγησης.

13. Την ανάγκη εκσυγχρονισµού του Κανονισµού Με−
ταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών ώστε να εναρµο−
νισθεί µε τις νεώτερες εξελίξεις της σχετικής νοµοθε−
σίας και να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα τεχνολογικά 
δεδοµένα, αποφασίζουµε:

Ότι οι µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες για τον 
εντοπισµό ή εκµετάλλευση ή επεξεργασία των ορυκτών 
πρώτων υλών, διέπονται στο εξής από άποψη ορθο−
λογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων και των περιοίκων και προστασίας του 
περιβάλλοντος από τις παρακάτω διατάξεις: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σκοπός − Ορισµοί − Γενικές υποχρεώσεις − 

Γενικά κριτήρια ορθολογικής δραστηριότητας.

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατο−
µικών Εργασιών είναι η θέσπιση των κανόνων ορθο−
λογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων και των περιοίκων και προστασίας του 
περιβάλλοντος, για τις εργασίες εντοπισµού ή εκµε−
τάλλευσης ή αξιοποίησης ή επεξεργασίας των ορυκτών 
υλών, καθώς και για τις αντίστοιχες εργασίες αποκατά−
στασης κάθε µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου. 

2. Ειδικότερα στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λα−
τοµικών Εργασιών, 

α) καθορίζονται:
α.α) τα κριτήρια για την ορθολογική έρευνα, εκµε−

τάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των ορυκτών 
υλών,

α.β) οι υποχρεώσεις εκµεταλλευτών, εργοδοτών, µελε−
τητών, επιβλεπόντων µηχανικών και εργαζοµένων, 

α.γ) τα πλαίσια για τη µελέτη, οργάνωση, λειτουργία 
και επίβλεψη των αντίστοιχων έργων, 

α.δ) τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση 
και ανάκληση αδειών γοµωτή − πυροδότη, 

α.ε) οι όροι και τα επιβαλλόµενα µέτρα για την ασφά−
λεια της ζωής και της υγείας των εργαζοµένων και 
των κάθε είδους µεταλλευτικών ή λατοµικών έργων 
και εγκαταστάσεων, για την προστασία της επιφάνει−
ας και του περιβάλλοντος χώρου, για την εξασφάλιση 
των περίοικων, των διερχόµενων, των οικισµών και των 
µεµονωµένων κτισµάτων, των αρχαιολογικών – τουρι−
στικών − φυσικού κάλους και λοιπών προστατευόµενων 
περιοχών, των οδών, των σιδηροδροµικών γραµµών, των 
γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των δικτύων 
ύδρευσης−αποχέτευσης και των τηλεπικοινωνιών και 
λοιπών έργων δηµόσιας ωφέλειας, 

α.στ) τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για 
τον έλεγχο της εφαρµογής του. 

β) προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισης, σε κάθε 
έργο, µελετών και ειδικών κανονισµών µε πρόσθετα 
µέτρα ασφάλειας − προστασίας, που εγκρίνονται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού είναι υπο−
χρεωτικές για όσους προαναφέρθηκαν στην παρ. 2α.β, 
αυτού του άρθρου, από τους οποίους και απαιτείται η 
σχολαστική τήρησή τους. Η παράβαση των διατάξεων 
αυτών επισύρει τις από το Νόµο προβλεπόµενες κυ−
ρώσεις.

Άρθρο 2
Γενικοί Ορισµοί

Για την κατανόηση των εννοιών που αναφέρονται 
στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, ορίζονται τα 
παρακάτω:

α) Μεταλλευτικοί χώροι είναι, οι χώροι για τους οποί−
ους έχουν χορηγηθεί Προκαταρτικά ∆ικαιώµατα Με−
ταλλειοκτησίας (Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών), οι 

Παραχωρήσεις Μεταλλείων, οι «Άδειες Εξόρυξης», οι 
Παραχωρήσεις Μεταλλείων µε Φιρµάνια, τα ∆ηµόσια 
Μεταλλεία, οι Ερευνητέες από το ∆ηµόσιο Περιοχές, 
τα Γεωθερµικά Πεδία, και αυτοί που χαρακτηρίζονται 
από την κείµενη νοµοθεσία.

β) Λατοµικοί χώροι είναι οι ενιαίοι χώροι για τους 
οποίους έχουν χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ οι 
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία: 

βα) εγκρίσεις διενέργειας ερευνητικών εργασιών για 
τον εντοπισµό λατοµικών ορυκτών ή 

ββ) άδειες εκµετάλλευσης λατοµικών ορυκτών (ή συµ−
βάσεις µίσθωσης προκειµένου για αδρανή υλικά επί 
δηµοσίων εκτάσεων).

γ) Μεταλλευτικές ή λατοµικές εργασίες, είναι οι ερ−
γασίες που εκτελούνται κυρίως µε διατρητικά ή γεω−
τρητικά ή εξορυκτικά ή και άλλα µηχανικά µέσα και που 
συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα, στον εντοπισµό κοιτα−
σµάτων ορυκτών υλών, όπως αυτές ορίζονται από την 
κείµενη νοµοθεσία, καθώς και οι εργασίες που, άµεσα 
ή έµµεσα συµβάλλουν στην εκµετάλλευση ή επεξεργα−
σία ή γενικότερα αξιοποίηση των ορυκτών υλών κάθε 
µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου, για τις οποίες έχουν 
χορηγηθεί οι απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
άδειες ή εγκρίσεις.

δ) Έργο, είναι το σύνολο των µεταλλευτικών ή λατοµι−
κών εργασιών που αναπτύσσονται σε ενιαίο µεταλλευ−
τικό ή λατοµικό χώρο ή και σε γειτονικούς ανάλογους 
µεταλλευτικούς ή λατοµικούς χώρους που ανήκουν στον 
ίδιο εκµεταλλευτή και υπάγονται σε ενιαία ∆ιεύθυνση 
που έχει τη δυνατότητα εποπτείας.

ε) Εκµεταλλευτής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
ή κοινοπραξία προσώπων που έχει, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, το δικαίωµα έρευνας ή και εκµε−
τάλλευσης στο µεταλλευτικό ή λατοµικό χώρο που 
βρίσκεται το έργο.

στ) Εργοδότης είναι ο ίδιος ο εκµεταλλευτής, εφόσον 
αυτοδύναµα εκτελεί το έργο ή κάθε φυσικό ή νοµι−
κό πρόσωπο που συνδέεται µε τον εκµεταλλευτή, µε 
σχέση εργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή µέρους 
του έργου και περιοριστικά µόνο για τις εργασίες που 
αναφέρονται στη σχετική σύµβαση.

ζ) Αξιοποίηση, είναι το σύνολο των εργασιών του έρ−
γου που γίνονται µε σκοπό την παραγωγή εµπορεύσι−
µων προϊόντων από τις ορυκτές ύλες που περιλαµβάνο−
νται στους αντίστοιχους µεταλλευτικούς ή λατοµικούς 
χώρους καθώς και οι εργασίες, εκµετάλλευσης και δι−
αχείρισης του γεωθερµικού δυναµικού. 

η) Εκµετάλλευση, είναι το µέρος των εργασιών του 
έργου από την προσπέλαση του κοιτάσµατος µέχρι την 
παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων.

θ) Εγκατάσταση, είναι ο συνδυασµός µηχανηµάτων 
ή και δικτύων που λειτουργούν µόνιµα τοποθετηµένα, 
καθώς και η δοµική κατασκευή που χρησιµοποιείται για 
τη στέγαση ή τοποθέτηση µηχανηµάτων ή δικτύων ή ορ−
γάνων ή εργαλείων ή βοηθητικού εξοπλισµού ή υλικών 
κ.λπ. και που, σε κάθε περίπτωση, για την κατασκευή 
και λειτουργία της απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, ειδική άδεια. Ειδικότερα, ως εγκατάσταση 
αποβλήτων νοείται κάθε τόπος που επιλέγεται για τη 
συσσώρευση ή την εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων, 
όπως ορίζεται στην παρ.16 του άρθρου 3 της µε αριθ. 
39624/2209/Ε103/25−9−2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25−9−2009) κοι−
νής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
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ι) Σύστηµα, είναι ο συνδυασµός µηχανηµάτων ή δικτύ−
ων ή εγκαταστάσεων, που εξυπηρετεί µία ή και περισ−
σότερες φάσεις του έργου.

ια) Υπόγειες εκσκαφές είναι οι στοές, οι σήραγγες, 
τα φρέατα, τα κεκλιµένα, τα υπόγεια µέτωπα, οι εξο−
φλήσεις κ.λπ.

ιβ) Κεντρικές υπόγειες εκσκαφές, είναι οι υπόγειες 
προσπελάσεις, οι στοές, τα φρέατα και τα κεκλιµένα 
της κύριας µεταφοράς, καθώς και όποια άλλη εκσκαφή 
κριθεί ότι θα εξυπηρετήσει, για µεγάλο χρονικό διάστη−
µα, βασικές ανάγκες των υπόγειων εργασιών. 

ιγ) υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες είναι 
όλες οι βιοµηχανίες οι οποίες εξορύσσουν, υπό την αυ−
στηρή έννοια του όρου, ορυκτές ύλες στην επιφάνεια ή 
υπογείως, ή/και προβαίνουν στην αναζήτηση κοιτασµά−
των µε σκοπό την εξόρυξη αυτή, ή/και προετοιµάζουν 
τις εξορυγµένες ύλες για την πώληση, µε εξαίρεση τις 
δραστηριότητες µεταποίησης των εξορυγµένων υλών 
που βρίσκονται εκτός των µεταλλευτικών ή λατοµικών 
χώρων, εκτός από τις εξορυκτικές, δια γεωτρήσεων, 
βιοµηχανίες, που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 92/91/ΕΟΚ. «περί των ελαχίστων προδιαγρα−
φών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια 
γεωτρήσεων βιοµηχανίες». 

ιδ) χώροι εργασίας είναι το σύνολο των χώρων που 
προορίζονται για την εγκατάσταση θέσεων εργασίας, 
που περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες καθώς και τις 
εγκαταστάσεις που συνδέονται άµεσα η έµµεσα µε τις 
υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες, συµπε−
ριλαµβανόµενων των χώρων απόθεσης των εκβολάδων 
και άλλων χώρων αποθήκευσης και ενδεχοµένως, των 
καταλυµάτων, στους οποίους έχουν πρόσβαση οι ερ−
γαζόµενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους. 

Άρθρο 3
Κρατικός έλεγχος

1. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρό−
ντος Κανονισµού, ασκείται από την αρµόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων, η οποία στελεχώνεται κατάλληλα και εξο−
πλίζεται µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, ώστε 
να δύναται να επιτελέσει το έργο αυτό. Η Επιθεώρηση 
Μεταλλείων οφείλει να επιθεωρεί όλα τα έργα, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. δ, στα οποία εκτε−
λούνται µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες, όπως 
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. γ, να δίνει τις 
κατάλληλες εντολές και να επιβάλλει, σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης, τις από το Νόµο προβλεπόµενες κυ−
ρώσεις. 

Ειδικότερα σε θέµατα προστασίας του περιβάλλο−
ντος, ο έλεγχος αυτός διενεργείται και από τις καθ’ 
ύλην αρµόδιες υπηρεσίες (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, 
Κλιµάκια Ελέγχου Περιβάλλοντος κ.λπ.).

2. Οι σχετικοί έλεγχοι της Επιθεώρησης Μεταλλείων, 
διενεργούνται από διπλωµατούχους µηχανικούς µεταλ−
λείων – µεταλλουργούς µηχανικούς ή διπλωµατούχους 
µηχανικούς ορυκτών πόρων ή διπλωµατούχους µηχανι−
κούς άλλης ισότιµης και αντίστοιχης µε τις παραπάνω 
ειδικότητας, όπως ορίζεται κάθε φορά από το ΤΕΕ και 
την κείµενη νοµοθεσία.

Τους παραπάνω, σε ειδικές περιπτώσεις συνδράµουν 
τεχνικοί άλλων ειδικοτήτων µε ανώτερη, το λιγότερο, 
στάθµη εκπαίδευσης που υπηρετούν στην πιο πάνω 

Υπηρεσία. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας, µετά 
από αίτηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, οι έλεγχοι 
αρµοδιότητας Επιθεώρησης Μεταλλείων, µπορούν να 
γίνονται και από τεχνικούς, ανάλογων όπως παραπά−
νω προσόντων, του ΥΠΕΚΑ, µε απόφαση του οικείου 
Υπουργού.

3. Στη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, ο ελεγκτής 
µηχανικός της Επιθεώρησης Μεταλλείων, συνοδεύεται 
από έναν εκπρόσωπο της ∆/νσης του έργου και έναν 
εκπρόσωπο από κάθε σωµατείο των εργαζοµένων στο 
έργο και µόνο για τους χώρους όπου εργάζονται µέλη 
του αντίστοιχου σωµατείου. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σωµατείο εργαζοµένων στο έργο, ο εκπρό−
σωπος εκλέγεται από τους εργαζόµενους σ’ αυτό. Η 
απουσία ή η αναιτιολόγητη καθυστέρηση παρουσίας 
των παραπάνω εκπροσώπων κατά την ώρα που θα τους 
καλέσει ο ελεγκτής, δεν αναβάλλει τον από αυτόν προ−
γραµµατισµένο έλεγχο του έργου.

Η γνωστοποίηση του εκπροσώπου των εργαζοµένων 
και δύο (2) αναπληρωτών του στην Επιθεώρηση Μεταλ−
λείων, πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.

Ο ελεγκτής µηχανικός, έχει δικαίωµα να ελέγχει όλα 
τα στοιχεία του έργου που σχετίζονται µε τις µεταλ−
λευτικές ή λατοµικές εργασίες, την ασφάλεια και υγεία 
των εργαζοµένων, την προστασία του περιβάλλοντος 
κ.λπ., καθώς και να λαµβάνει, άµεσα, αντίγραφα όλων 
των σχετικών εγγράφων ή σχεδίων του έργου.

4. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων, έχει δικαίωµα να δίνει 
εντολές και για πρόσθετα, πέρα από τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού, µέτρα ασφάλειας − προστασίας 
ή ορθολογικής εκµετάλλευσης, τα οποία πρέπει, µετά 
την κοινοποίησή τους, να εφαρµόζονται, ανάλογα µε την 
περίπτωση, από τους εκµεταλλευτές ή εργολάβους ή 
∆ιευθυντές ή λοιπά στελέχη της ιεραρχίας του έργου. 
Σε περίπτωση που τα µέτρα απαιτούν τροποποίηση υφι−
σταµένων εγκρίσεων (περιβαλλοντικών όρων, τεχνικής 
µελέτης κ.λπ.) ενηµερώνεται, παράλληλα µε τους υπό−
χρεους για την εφαρµογή τους, και η αρµόδια Υπηρεσία 
καθώς και η αδειοδοτούσα αρχή.

5. Οι εντολές της Επιθεώρησης Μεταλλείων, αποστέλ−
λονται εγγράφως, σε εύλογο χρόνο, στον εκµεταλλευτή, 
ο οποίος υποχρεούται να αποστείλει, άµεσα, αντίγραφα 
των εντολών στα αρµόδια στελέχη της ιεραρχίας του 
έργου και στους εργολάβους, καθώς και στα σωµατεία 
των εργαζοµένων στο έργο.

6. Σε περίπτωση διαφωνίας του εκµεταλλευτή µε 
τη σκοπιµότητα ή τη δυνατότητα εφαρµογής εντολής 
της Επιθεώρησης, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, 
ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής. Η εν λόγω προσφυγή ασκείται, 
εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της εντολής και σύµφω−
να µε την κείµενη νοµοθεσία, γνωστοποιείται δε, στα 
σωµατεία των εργαζοµένων του έργου.

7. Για την εξέταση των συνθηκών λειτουργίας των 
έργων, µπορεί να συγκροτούνται, µε απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ, γνωµοδοτικές επιτροπές από διπλω−
µατούχους µηχανικούς της Επιθεώρησης Μεταλλείων, 
ειδικούς επιστήµονες άλλων Υπουργείων ή ∆ηµόσιων 
Φορέων και εκπροσώπους των αρµόδιων συνδικαλι−
στικών οργανώσεων (πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων, 
τριτοβάθµιων), εργαζοµένων και εργοδοτών και της 
Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων.
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8. Οι αναφερόµενοι στην παρ. 2 καθώς και οι επι−
τροπές της παρ. 7, αυτού του άρθρου, έχουν, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 20 παρ. 2 εδαφ. β, δικαίωµα εισό−
δου σ’ όλους τους χώρους του έργου χωρίς άδεια του 
εκµεταλλευτή και υποχρέωση προειδοποίησής του.

9. Κατ’ εξαίρεση, ο έλεγχος για τα έργα έρευνας και 
εκµετάλλευσης φυσικών υδρογονανθράκων, ασκείται 
από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις εκµεταλλευτή και εργοδότη

1. Ο εκµεταλλευτής µεταξύ των άλλων, έχει και τις 
παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να οριοθετήσει, µε τεχνητά και µόνιµα ορόσηµα, 
τον µεταλλευτικό ή λατοµικό του χώρο, να φροντίζει 
για τη διασφάλισή τους και να υποβάλλει σχεδιάγραµµα 
και τεύχη υπολογισµού της οριοθέτησης στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Μεταλλείων.

β) Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην αρµόδια Υπη−
ρεσία του ΥΠΕΚΑ, πριν από την έναρξη µεταλλευτικών 
ή λατοµικών εργασιών σε νέο έργο ή και νέο µέρος 
του έργου, το οποίο δεν είχε περιληφθεί στην αρχική 
µελέτη, τεχνική µελέτη του έργου ή µέρους του έργου, 
που οι προδιαγραφές της καθώς και η διαδικασία για 
την έγκρισή της, αναφέρονται στα άρθρα 101 και 102. 
Τα κριτήρια που γενικά πρέπει να ικανοποιούνται στις 
παραπάνω µελέτες είναι, η οικονοµία του κοιτάσµατος, 
σε συνδυασµό µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, των 
εργασιών και των εγκαταστάσεων καθώς και µε την 
προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα, η ελα−
χιστοποίηση του κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των 
αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης.

Επίσης, ο εκµεταλλευτής θα πρέπει να διαθέτει εγκε−
κριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
µεταλλευτικό ή λατοµικό έργο και να τηρεί τους εκά−
στοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και 
την εγκεκριµένη ως άνω τεχνική µελέτη. 

Απαγορεύεται η έναρξη µεταλλευτικών ή λατοµικών 
εργασιών πριν από την έγκριση της τεχνικής µελέτης 
και την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων.

γ) Να σχεδιάζει και να εκτελεί ορθολογικά, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, καθώς 
και τα κριτήρια του άρθρου 6, κάθε µεταλλευτική ή 
λατοµική εργασία που γίνεται στο έργο του.

δ) Να φροντίζει για την τήρηση στο έργο του ενηµε−
ρωµένων, ανάλογα µε το ρυθµό εκτέλεσης των εργασι−
ών, χαρτών και σχεδιαγραµµάτων, καθώς και όλων των 
στοιχείων προόδου των εργασιών µε τα σχετικά αποτε−
λέσµατα. Τα στοιχεία αυτά θα τίθενται, κάθε φορά, στη 
διάθεση των αρµόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

ε) Να φροντίζει, ώστε οι σχετικές δραστηριότητές του 
να µην καταστρέφουν αρχαιολογικά ή άλλα αξιόλογης 
σηµασίας επιστηµονικά ευρήµατα (π.χ. απολιθώµατα) 
και να αναφέρει, άµεσα, την ανεύρεση των παραπάνω 
στην Αστυνοµική Αρχή και στην αρµόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων, ενώ στην περίπτωση αρχαιολογικών ευ−
ρηµάτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και στην 
αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

στ) Σε περίπτωση εργολαβικής ανάθεσης του συνόλου 
ή µέρους του έργου:

Να επιλέγει τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία 
αναθέτει εργολαβικά εργασίες, έχοντας πλην του οι−
κονοµικού κριτηρίου και άλλα κριτήρια αναφορικά µε 

την επάρκειά τους και τη δηµιουργία ενός ασφαλούς 
και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και τη 
δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισµού (προηγούµενη σχετική εµπει−
ρία, υλικοτεχνική υποδοµή, εξειδικευµένο προσωπικό, 
κ.λπ.).

Να υπογράφει σχετική σύµβαση µε τον εργολάβο, 
στην οποία να στοιχειοθετείται η υποχρέωση του τε−
λευταίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού, των ειδικών κανονισµών του έργου και των 
εντολών της Επιθεώρησης Μεταλλείων, καθώς και η 
υποχρέωση απασχόλησης του προβλεπόµενου από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και την κείµενη 
νοµοθεσία, προσωπικού. Σε περίπτωση που τα παρα−
πάνω δεν αναφέρονται ρητά στη σύµβαση, οι ευθύνες 
του εργοδότη, για το µέρος του έργου που αναφέρει η 
σύµβαση, παραµένουν στον εκµεταλλευτή. 

Όµως, και στην περίπτωση που έχει υπογραφεί η σχε−
τική σύµβαση, ο εκµεταλλευτής δεν απαλλάσσεται των 
ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαµ−
βάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την πιστή υλοποίηση 
των όρων της σύµβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ 
από τον εργολάβο.

Όταν υπάρχουν στο ίδιο έργο, περισσότερες από µία 
εργολαβίες, οι εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται 
για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την ασφά−
λεια, την υγεία και την υγιεινή και λαµβάνοντας υπόψη 
τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δρα−
στηριότητές τους για την προστασία των εργαζοµένων 
και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων, να αλ−
ληλοενηµερώνονται και να ενηµερώνει ο καθένας τους 
υπ’ αυτόν εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους 
για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονισµού 
των δραστηριοτήτων αναλαµβάνει ο εκµεταλλευτής. 
Ο συντονισµός δεν θίγει την ευθύνη των µεµονωµένων 
εργοδοτών που προβλέπεται και από τις διατάξεις του 
Ν. 3850/2010, όπως ισχύει. 

ζ) Να φροντίζει, σε περίπτωση λειτουργίας γειτονικού 
έργου, ώστε οι εργασίες του έργου του, να µη δηµιουρ−
γούν κινδύνους ή γενικότερα δυσµενείς επιπτώσεις, στις 
εργασίες και τους εργαζόµενους του άλλου έργου. Στην 
περίπτωση αυτή, οι εκµεταλλευτές οφείλουν να έρχο−
νται σε συνεννόηση για τον από κοινού προγραµµατισµό 
των εργασιών στις όµορες περιοχές, ώστε, µεταξύ των 
άλλων, να γίνεται απόληψη του µεγαλύτερου δυνατού 
µέρους του κοιτάσµατος ή του στείρου που εντοπίζεται 
σ’ αυτές, µε παρέκκλιση όπου χρειάζεται, των σχετικών 
διατάξεων του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. γ, σε συνδυασµό µε 
τη δηµιουργία ασφαλών συνθηκών για τα έργα, τους ερ−
γαζόµενους και τον περιβάλλοντα χώρο. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει συµφωνία των εκµεταλλευτών για ένα, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, διακανονισµό, αποφασίζει 
σχετικά η αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

2. Ο εργοδότης, µεταξύ των άλλων, έχει και τις πα−
ρακάτω υποχρεώσεις:

α) Την ευθύνη για τη διοικητική µέριµνα, καταλληλότη−
τα και εκπαίδευση, καθώς και την τήρηση των µέτρων 
υγιεινής και την επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων 
που απασχολεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισµού και της σχετικής νοµοθεσίας.

β) Την ευθύνη για την τήρηση των µέτρων προστα−
σίας έργων, εργαζοµένων, περιοίκων και περιβάλλο−
ντος που εισηγούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι 
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επιβλέποντες µηχανικοί, οι τεχνικοί ασφάλειας και οι 
ιατροί εργασίας.

γ) Να προετοιµάζει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, 
ειδικό για κάθε έργο, για την αντιµετώπιση λογικά προ−
βλέψιµων βιοµηχανικών και φυσικών καταστροφών.

δ) Να υπογράφει, σε περίπτωση υπεργολαβικής 
ανάθεσης του συνόλου ή µέρους της εργολαβίας σε 
υπεργολάβο, σύµβαση υπεργολαβικής ανάθεσης µε τον 
υπεργολάβο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την 
περίπτωση στ’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου, οπότε 
ανάλογα κατανέµονται και οι ευθύνες. Ο υπεργολάβος, 
θεωρείται εργοδότης για το µέρος του έργου που αφο−
ρά η σχετική σύµβαση.

ε) Να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σή−
µανσης ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995), 
όπως ισχύει.

3. Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία 
µέτρα ώστε: 

α) οι χώροι εργασίας να σχεδιάζονται, να κατασκευ−
άζονται, να εξοπλίζονται, να τίθενται σε χρήση, να λει−
τουργούν και να συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, 
οι εργαζόµενοι να µπορούν να εκτελούν τις εργασίες 
που τους ανατίθενται χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια 
ή και την υγεία των ιδίων ή και των άλλων εργαζοµέ−
νων,

β) οι εργασίες να εκτελούνται υπό την επίβλεψη υπευ−
θύνου προσώπου, 

γ) οι εργασίες που εγκυµονούν ιδιαίτερους κινδύνους, 
να ανατίθενται µόνο σε κατάλληλα εκπαιδευµένο προ−
σωπικό και να εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
που έχουν δοθεί,

δ) όλες οι οδηγίες ασφάλειας να είναι καταληπτές από 
όλους τους εργαζόµενους τους οποίους αφορούν,

ε) να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι και τα µέσα για 
παροχή πρώτων βοηθειών, 

στ) οι απαιτούµενες ασκήσεις ασφάλειας να εκτελού−
νται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους κανονισµούς ασφάλειας. 

4. Ο εργοδότης οφείλει να συντάσσει και να ενηµε−
ρώνει έγγραφο σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία, 
στο εξής καλούµενο έγγραφο ασφάλειας και υγείας το 
οποίο οφείλει να καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις του 
Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει. (Ενδεικτική 
∆ιάρθρωση Εγγράφου Ασφάλειας και Υγείας παρατίθε−
ται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος Κανονισµού). 

Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας µεταξύ άλλων 
αποδεικνύει: 

• ότι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζό−
µενοι στο χώρο εργασίας έχουν επισηµανθεί και εκτι−
µηθεί. Προς τούτο, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη 
διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφιστάµενων κατά 
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. 
Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους: τεχνικό 
ασφάλειας, ιατρό εργασίας, Εσωτερικές Υπηρεσίες Προ−
στασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) ή Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει 
να παρέχει κάθε βοήθεια σε µέσα και προσωπικό για την 
εκπλήρωση του σκοπού αυτού. (Οδηγίες για τη σύνταξη 

της εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου παρατίθενται 
στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Κανονισµού).

• ότι θα ληφθούν τα δέοντα µέτρα για την επίτευξη 
των στόχων του παρόντος Κανονισµού. 

• ότι ο σχεδιασµός, η χρησιµοποίηση και η συντή−
ρηση του χώρου εργασίας και των εξοπλισµών είναι 
ασφαλείς. 

• ότι έχουν χορηγηθεί σε όλους τους εργαζόµενους 
γραπτές οδηγίες ασφαλούς εργασίας, ανά ειδικότητα.

Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει να συντάσ−
σεται πριν αρχίσει η εργασία και να αναθεωρείται όταν 
στο χώρο εργασίας επέρχονται αλλαγές, επεκτάσεις η 
σηµαντικές µετατροπές.

Άρθρο 5
Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώµατα 

των εργαζοµένων

Α. Γενικές υποχρεώσεις των εργαζοµένων 
1. Κάθε εργαζόµενος φροντίζει, ανάλογα µε τις δυνα−

τότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς 
και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόµων 
που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του 
κατά την εργασία σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και 
τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.

2. Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόµε−
νοι οφείλουν ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή 
τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:

α) να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, 
των Ειδικών Κανονισµών Ασφάλειας του έργου καθώς 
και τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας που τους έχουν 
χορηγηθεί

β) να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, 
τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και 
άλλα µέσα

γ) να χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευ−
τικό εξοπλισµό που τίθεται στη διάθεσή τους και, µετά 
τη χρήση, να τον τακτοποιούν στη θέση του 

δ) να µη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µε−
τατοπίζουν αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας 
των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων 
και κτιρίων και να χρησιµοποιούν σωστά αυτούς τους 
µηχανισµούς ασφάλειας 

ε) να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή/και στους 
εργαζοµένους που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον 
τοµέα της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων, όλες τις καταστάσεις που µπορεί 
να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σο−
βαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς 
και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα 
προστασίας

στ) να συντρέχουν, σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές, 
τον εργοδότη ή/και τους εργαζοµένους που εκτελούν 
ειδικά καθήκοντα στον τοµέα της προστασίας της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, όσον καιρό 
χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων 
των καθηκόντων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται από 
την αρµόδια αρχή για την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία

ζ) να συντρέχουν, σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές, 
τον εργοδότη ή/και τους εργαζοµένους που εκτελούν 
ειδικά καθήκοντα στον τοµέα της προστασίας της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, όσον καιρό 
χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι 
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το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς 
και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία 
εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.

η) να ενηµερώνουν τον ιατρό εργασίας, για κάθε πρό−
βληµα της υγείας τους.

θ) να συµµετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
και στις ασκήσεις διάσωσης, εγκατάλειψης και πυρα−
σφάλειας του έργου.

ι) Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών, 
πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και η 
χρήση φαρµάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων 
λόγω των ανωτέρω πρέπει να γίνεται άµεση αντικα−
τάστασή τους και αποµάκρυνσή τους από το χώρο, µε 
µέριµνα του προσωπικού επιστασίας−επίβλεψης.

Β. Γενικά δικαιώµατα των εργαζοµένων
1. Οι εργαζόµενοι, έχουν τα εξής δικαιώµατα:
α) να απευθύνονται στην αρµόδια Επιθεώρηση Με−

ταλλείων, εάν κρίνουν ότι τα ληφθέντα µέτρα και τα 
διατιθέµενα από τον εργοδότη µέσα δεν αρκούν για 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία κατά την ερ−
γασία.

β) να ζητούν και να επιτυγχάνουν να γίνονται επιθεω−
ρήσεις και έρευνες από τον εργοδότη και την αρµόδια 
Επιθεώρηση Μεταλλείων, σε περίπτωση που υπάρχουν 
λόγοι ανησυχίας για θέµατα ασφάλειας και υγείας

γ) να γνωρίζουν και να ενηµερώνονται για τους κινδύ−
νους στο χώρο εργασίας οι οποίοι µπορεί να επιδρά−
σουν στην υγεία και την ασφάλειά τους

δ) να ενηµερώνονται από τον εργοδότη ή την αρµόδια 
αρχή για θέµατα ασφάλειας και υγείας τους

ε) να αποµακρύνονται από οποιοδήποτε σηµείο του 
έργου, όταν παρουσιάζονται καταστάσεις που µε βάσι−
µες αιτιολογίες φαίνεται ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την ασφάλεια ή την υγεία τους και 

στ) να επιλέγουν συλλογικά τους εκπροσώπους σε 
θέµατα ασφάλειας και υγείας.

2. Οι εκπρόσωποι σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, 
όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο Β1 
(στ) του παρόντος, έχουν τα εξής δικαιώµατα:

α) να εκπροσωπούν τους εργαζοµένους σε όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης, όπου αυτό είναι 
εφαρµόσιµο, της άσκησης των δικαιωµάτων που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος

β) να συµµετέχουν σε επιθεωρήσεις και έρευνες που 
διεξάγονται από τον εργοδότη και από την αρµόδια 
αρχή στους χώρους εργασίας 

γ) να ελέγχουν και να ερευνούν θέµατα ασφάλειας 
και υγείας

δ) να µπορούν να προσφεύγουν στη βοήθεια συµβού−
λων και ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων

ε) να διαβουλεύονται µε τον εργοδότη σε κατάλλη−
λο χρόνο για θέµατα ασφάλειας και υγείας, συµπερι−
λαµβανοµένων των πολιτικών και των διαδικασιών που 
αφορούν σε αυτά τα θέµατα

στ) να απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές για ζητήµα−
τα που σχετίζονται µε την υγεία και ασφάλεια εργαζο−
µένων και την προστασία του περιβάλλοντος

ζ) να ειδοποιούνται για τα ατυχήµατα και τα επικίνδυ−
να συµβάντα τα σχετικά µε την περιοχή για την οποία 
αυτοί έχουν επιλεγεί.

Άρθρο 6
Γενικά κριτήρια ορθολογικής δραστηριότητας

1. Στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα γενικά κριτήρια 
της ορθολογικής δραστηριότητας που πρέπει να τηρεί 
ο εκµεταλλευτής, σε κάθε φάση ή είδος των εργασιών 
του έργου του.

2. Στις ερευνητικές µεταλλευτικές ή λατοµικές εργα−
σίες, στόχος να είναι ο εντοπισµός εκµεταλλεύσιµων 
κοιτασµάτων ορυκτών υλών.

Ο σχεδιασµός της ερευνητικής δραστηριότητας, να 
γίνεται κλιµακωτά κατά τα απαραίτητα στάδια. Πριν από 
την έναρξη των σχετικών εργασιών, να έχουν προηγηθεί 
τα προκαταρκτικά στάδια της έρευνας.

Η σκοπιµότητα της προχώρησης από στάδιο σε στά−
διο, να δικαιολογείται µε επιστηµονικά, τεχνικά και οι−
κονοµικά κριτήρια, από τα δεδοµένα των προηγούµενων 
σταδίων και να συνδυάζεται µε την αύξηση του βαθµού 
ασφάλειας των αποθεµάτων.

3. Οι µεταλλευτικές ή λατοµικές εργασίες της εκµε−
τάλλευσης, να βασίζονται ανάλογα µε την περίπτωση 
σε επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία που έχουν προκύψει 
από την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών.

Να συνδυάζεται, ο ρυθµός παραγωγής µε το ρυθµό 
προετοιµασίας (προσπέλαση, αποκάλυψη ή περιχάραξη) 
τµηµάτων του κοιτάσµατος ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη παραγωγική ροή της εκµετάλλευσης, σύµ−
φωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες.

Η εκµετάλλευση, δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο 
στα τµήµατα του κοιτάσµατος που συγκριτικά έχουν 
καλύτερη ποιότητα ή µπορούν να εξορυχθούν ευκολό−
τερα και µε καλύτερες συνθήκες. Αντίθετα θα πρέπει 
να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για συνδυασµένη 
εκµετάλλευση, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση του 
κοιτάσµατος υπό τις επικρατούσες τεχνικοοικονοµι−
κές συνθήκες στα πλαίσια των αρχών της βιώσιµης και 
ισόρροπης ανάπτυξης. 

Οι σχετικές εργασίες, πρέπει να γίνονται µε τρόπο 
ώστε, να µην καταστρέφονται τµήµατα του κοιτάσµα−
τος που έχουν καταρχήν εµπορεύσιµη ποιότητα, να µην 
υποβαθµίζεται η ποιότητα του εξορυσσόµενου προϊό−
ντος και να µην απορρίπτονται αξιόλογες ποσότητες 
χρήσιµων υλικών µε τα στείρα, χωρίς να εξασφαλίζεται 
η δυνατότητα άµεσης ή και µελλοντικής απόληψής τους. 
Γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε τρόπος 
κατασπατάλησης ή ευκαιριακής εκµετάλλευσης του κοι−
τάσµατος και η εκµετάλλευση θα πρέπει να διενεργείται 
ορθολογικά και να στοχεύει στην µεγαλύτερη δυνατή 
αποληψιµότητα του κοιτάσµατος.

Οι µεταλλευτικές ή λατοµικές εργασίες της επεξεργα−
σίας, να γίνονται µε τρόπο ώστε, να εξασφαλίζεται η µε−
γαλύτερη δυνατή ανάκτηση των χρήσιµων συστατικών 
των ορυκτών υλών που εξορύσσονται, σε συνδυασµό 
µε την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας του 
παραγόµενου προϊόντος.

Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων να γίνεται 
κατά τρόπο ώστε:

α) να µη τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία,
β) να µη χρησιµοποιούνται µέθοδοι που µπορούν να 

βλάψουν το περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, τον 
αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα,

γ) να µην προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσµές 
ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τοποθε−
σίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
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Να προβλέπεται δυνατότητα απόληψης των χρήσι−
µων συστατικών που περιέχονται στα απορρίµµατα, 
µε ανακύκλωση ή ξεχωριστή απόθεση, για µελλοντική 
αξιοποίηση.

Να προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης των παρα−
προϊόντων ή υποπροϊόντων της παραγωγικής διαδικα−
σίας ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι οικονοµικά 
εφικτό, η ασφαλής αποµάκρυνση, απόθεση ή φύλαξη ή 
δέσµευση κ.λπ. των παραπάνω υλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ιοικητική µέριµνα − Επίβλεψη υγείας εργαζοµένων − 

Καταλληλότητα, απασχόληση 
και εκπαίδευση προσωπικού.

Άρθρο 7
Στέγαση − χώροι υγιεινής – χώροι ανάπαυσης

1. Απαγορεύεται η στέγαση του προσωπικού στους 
χώρους που εκτελούνται µεταλλευτικές ή λατοµικές 
εργασίες. 

2. Οι οικισµοί διαµονής του προσωπικού, πρέπει να γί−
νονται σύµφωνα µε το χωροταξικό σχέδιο της περιοχής 
και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αντιλήψεις και 
προδιαγραφές για άνετη και υγιεινή στέγαση.

3. Στους µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους και 
σε κατάλληλες θέσεις που εγκρίνονται µε την τεχνική 
µελέτη του άρθρου 4, πρέπει να υπάρχουν, ανάλογα 
µε τη φύση της εργασίας, το µέγεθος και τη µονιµότη−
τα των εργασιών του έργου, αποδυτήρια, εστιατόρια, 
γραφεία, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης και φυλάκια. 
Στα µικρά ή µικρής διάρκειας έργα και στα εργοτάξια 
ερευνών, αντί για τα παραπάνω κτίσµατα µπορεί να 
υπάρχουν πρόχειρα ή κινητά καταλύµατα.

4. Τα κτίσµατα των αποδυτηρίων και εστιατορίων, 
πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένα και να έχουν 
τους απαραίτητους χώρους και εξοπλισµό, ώστε να 
εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ερ−
γαζόµενοι.

Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν εύκολη προσπέλα−
ση και να είναι εφοδιασµένα µε καθίσµατα. Πρέπει να 
διαθέτουν ατοµικά ερµάρια τα οποία να επιτρέπουν 
σε κάθε εργαζόµενο να κλειδώνει τα ενδύµατα του 
κατά την διάρκεια της εργασίας του. Εάν οι συνθήκες 
εργασίας το απαιτούν (επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, 
ρύποι) πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά ερµάρια για τον 
ιµατισµό εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των 
εργαζοµένων και να προβλέπεται εξοπλισµός µε τον 
οποίο ο εργαζόµενος θα µπορεί να στεγνώνει τα ρούχα 
εργασίας του.

Πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποδυτήρια ή να προ−
βλέπεται χωριστή χρήση τους από τους άνδρες και τις 
γυναίκες.

Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα λουτρά (ντους) 
για τους εργαζόµενους, εάν αυτό απαιτείται από τη 
φύση της εργασίας τους ή για λόγους υγιεινής, σε ανα−
λογία, ένα, το λιγότερο λουτρό (ντους) για 5 άτοµα σε 
κάθε βάρδια.

Πρέπει να υπάρχουν χωριστά λουτρά (ντους) ή να 
προβλέπεται χωριστή χρήση τους από τους άνδρες 
και τις γυναίκες.

Οι διαστάσεις των λουτρών (ντους) πρέπει να επι−
τρέπουν σε κάθε εργαζόµενο να πλένεται απρόσκοπτα 
κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Τα λουτρά 

(ντους) πρέπει να έχουν επαρκή ποσότητα ζεστού και 
κρύου νερού καθώς και σαπουνιού.

Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται λουτρά (ντους) 
πρέπει να προβλέπονται σε επαρκή αριθµό κατάλληλοι 
νιπτήρες µε ζεστό και κρύο νερό και σαπούνι κοντά 
στις θέσεις εργασίας τους και τα αποδυτήρια. Όταν 
λόγοι ευπρέπειας το απαιτούν πρέπει να προβλέπονται 
χωριστοί νιπτήρες για άνδρες και γυναίκες ή χωριστή 
χρήση αυτών.

Κοντά στις θέσεις εργασίας, τους χώρους ανάπαυσης, 
τα αποδυτήρια και τα λουτρά (ντους) ή τους νιπτήρες 
πρέπει να υπάρχει σε χωριστή εγκατάσταση, επαρκής 
αριθµός αποχωρητηρίων, (ένα το λιγότερο, αποχωρητή−
ριο για 30 εργαζόµενους σε κάθε βάρδια), που να είναι 
κατασκευασµένα και να λειτουργούν σύµφωνα µε τις 
σχετικές υγειονοµικές διατάξεις.

Πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποχωρητήρια ή να 
προβλέπεται χωριστή χρήση τους από τους άνδρες 
και τις γυναίκες.

5. Εφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζο−
µένους ή αν η ασφάλεια ή η υγεία των εργαζοµένων, 
ιδίως λόγω του είδους της ασκούµενης δραστηριότητας, 
το επιβάλλουν, οι εργαζόµενοι πρέπει να µπορούν να 
έχουν στη διάθεσή τους ένα χώρο ανάπαυσης εύκολα 
προσπελάσιµο. Αυτή η διάταξη δεν εφαρµόζεται εφόσον 
το προσωπικό εργάζεται σε γραφεία ή σε παρόµοιους 
χώρους εργασίας, οι οποίοι προσφέρουν τις ίδιες δυνα−
τότητες ανάπαυσης στη διάρκεια του διαλείµµατος. 

Οι χώροι ανάπαυσης πρέπει να έχουν επαρκείς δια−
στάσεις και να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια και κα−
θίσµατα µε ράχη σε αριθµό ανάλογο µε τον αριθµό των 
εργαζοµένων. Επίσης, πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν 
οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον και πρέπει 
να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς. Επιπλέον, 
πρέπει ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων που 
είναι δυνατόν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα σ’ αυτούς, 
να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια που να καθαρίζο−
νται εύκολα, καρέκλες µε πλάτη, δοχεία απορριµµά−
των, κρεµάστρες ρούχων και µέσα για θέρµανση, ψύξη 
και συντήρηση τροφίµων και ποτών. Επίσης πρέπει να 
διατίθεται πόσιµο νερό. Χώρος ανάπαυσης µπορεί να 
θεωρηθεί και το εστιατόριο της επιχείρησης.

Εφόσον η φύση της εργασίας επιβάλλει τακτικές και 
συχνές διακοπές και δεν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων άλλοι 
χώροι παραµονής κατά την διάρκεια της διακοπής της 
εργασίας, εφοδιασµένοι µε επαρκή αριθµό καθισµά−
των. 

Οι έγκυες και οι θηλάζουσες µητέρες πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς ανάπαυση σε 
κατάλληλες συνθήκες.

6. Κοντά στις υπαίθριες µεταλλευτικές και λατοµι−
κές εργασίες και εφόσον αυτές εκτελούνται σε µεγάλη 
απόσταση από τα εστιατόρια ή αποδυτήρια ή χώρους 
ανάπαυσης, πρέπει να κατασκευάζονται πρόχειρα κατα−
λύµατα για την προφύλαξη του αντίστοιχου προσωπικού 
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πρόχειροι 
χώροι υγιεινής.

7. Όταν πρόκειται για υπόγειες µεταλλευτικές ή λα−
τοµικές δραστηριότητες ο εξοπλισµός υγιεινής που 
αναφέρεται στο παρόν µπορεί να βρίσκεται στην επι−
φάνεια.

8. Κοντά σε κάθε θέση εργασίας, πρέπει να υπάρχει 
επαρκής ποσότητα πόσιµου νερού.
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Άρθρο 8
Μέσα Ατοµικής Προστασίας

1. Σε κάθε εργαζόµενο του έργου, πρέπει να χορηγού−
νται από τον εργοδότη του, µε αποδεικτικό παραλαβής, 
τα παρακάτω Μέσα Ατοµικής Προστασίας τα οποία 
να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µα τις ισχύουσες 
προδιαγραφές:

α) Ένα κράνος από συνθετική πλαστική ύλη, µε εσω−
τερικό προστατευτικό δικτυωτό.

β) Ένα, το λιγότερο, ζευγάρι κάθε χρόνο άρβυλα αντι−
ολισθητικά, ενισχυµένα στα άκρα για τις περιπτώσεις 
που υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών ή αντικειµένων 
στα πόδια (υπόγειες και υπαίθριες εκµεταλλεύσεις, γε−
ωτρύπανα κ.λπ.).

γ) Ένα, το λιγότερο, ζευγάρι κάθε χρόνο ψηλές λαστι−
χένιες µπότες ενισχυµένες στα άκρα, για κάθε εργαζό−
µενο σε θέσεις όπου υπάρχουν λάσπη ή νερά.

δ) Μία, το λιγότερο, κάθε εξάµηνο, φόρµα εργασίας, 
που πρέπει να είναι ολόσωµη και εφαρµοστή, για κα−
θένα που εργάζεται σε θέσεις κοντά σε στρεφόµενα 
µέρη µηχανών.

ε) Ένα αδιάβροχο κατάλληλο για καθένα που απα−
σχολείται σε εργασίες ή θέσεις όπου πέφτουν ή εκτο−
ξεύονται νερά ή λάσπη.

στ) Ένα ζευγάρι κατάλληλα γάντια, ανάλογα µε την 
περίπτωση.

ζ) Ένα ζευγάρι κατάλληλα µατογυάλια, ή κατάλληλη 
προσωπίδα, ανάλογα µε την περίπτωση, για καθένα 
που εργάζεται σε θέσεις που παράγεται σκόνη, εκ−
σφενδονίζονται λάσπες ή άλλα υλικά, γίνονται κρού−
σεις µε σφύρα, εκπέµπονται σπινθήρες, διενεργούνται 
οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροκολλήσεις, εκτοξεύονται 
διαβρωτικά ή καυστικά υγρά κ.λπ.

η) Μία κατάλληλη µάσκα, ανάλογα µε την περίπτωση, 
για καθένα που εργάζεται σε θέσεις που παράγονται 
σκόνη ή ατµοί ή αέρια. 

Επίσης πρέπει να προβλέπονται, ανάλογα µε τα 
εγκεκριµένα µέτρα πυρασφάλειας ατοµικά µέσα προ−
στασίας, κατάλληλα να βοηθήσουν τον εργαζόµενο να 
αποµακρυνθεί από το µέτωπο σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης (π.χ. φωτιά σε µηχάνηµα), µόνο όπου κάτι τέ−
τοιο απαιτείται από την θέση εργασίας.

θ) Ένα ζευγάρι κατάλληλων ωτοασπίδων ή ωτοβυ−
σµάτων, για καθένα που απασχολείται σε εργασίες ή 
θέσεις όπου η στάθµη του θορύβου ξεπερνάει τα επι−
τρεπόµενα όρια.

ι) Μία ζώνη ασφάλειας ή σχετικό σύστηµα προστασίας 
από πτώσεις, για καθένα που απασχολείται σε θέσεις 
εργασίας όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος ή δυστυ−
χήµατος από πτώση του (µέτωπα, πύργοι γεωτρυπάνων, 
φρέατα, κεκλιµένα, σιλό κ.λπ.).

ια) Μία ατοµική ηλεκτρική λάµπα, για καθένα που 
απασχολείται σε υπόγειες εργασίες, ή όπου αλλού 
απαιτείται.

ιβ) Ένα ανακλαστικό χιτώνιο ή κατάλληλα ανακλαστικά 
µέσα, για καθένα που απασχολείται σε χώρους µε συχνή 
κυκλοφορία µηχανηµάτων και µε όχι καλή ορατότητα 
(θέσεις µη φωτιζόµενες, σκόνες, οµίχλη κ.λπ.).

ιγ) Οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την αντιµετώπιση 
κινδύνων που προκύπτουν από συγκεκριµένες εργασίες 
(π.χ. ενδυµασία προστασίας από θερµότητα ή από ψύ−

χος, γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ. 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 396/1994 (ΦΕΚ 220/
Α/19−12−1994), όπως ισχύει.

2. Τα παραπάνω είδη και συσκευές, είναι περιουσία 
του εργοδότη και πρέπει, µε φροντίδα του προσωπικού 
επιστασίας ή επίβλεψης, να φορούν όλοι οι εργαζόµενοι 
στις αντίστοιχες εργασίες.

Οι εργαζόµενοι πρέπει να φροντίζουν για την καλή 
χρήση των ειδών. Η συντήρηση των ειδών προστασίας, 
πρέπει να γίνεται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε 
ευθύνη και δαπάνη του εργοδότη. Ειδικά η ευθύνη για 
το πλύσιµο των στολών εργασίας µπορεί να αναλαµ−
βάνεται από τον εργοδότη ή τρίτο πρόσωπο εφόσον το 
ζητήσουν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

3. Ο εργοδότης, οφείλει να αντικαταστήσει άµεσα τα 
είδη προστασίας που έχουν υποστεί φθορά και είναι 
ακατάλληλα ή αναποτελεσµατικά στη χρήση τους.

4. Μετά το τέλος της εργασίας, τα παραπάνω είδη και 
συσκευές πρέπει, ανάλογα µε την περίπτωση, να παρα−
δίνονται για συντήρηση ή φύλαξη ή να τοποθετούνται 
µέσα στα ατοµικά ντουλάπια των αποδυτηρίων. Απαγο−
ρεύεται η χρησιµοποίησή τους έξω από την εργασία.

5. Σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές των µέ−
σων ατοµικής προστασίας πρέπει να είναι σύµφωνες 
µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 396/1994 «Ελάχιστες προ−
διαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ (ΦΕΚ 220/Α/19−12−1994) και 
την Β.4373/1205/1993 (ΦΕΚ 187/Β/23−3−1993)» υπουργική 
απόφαση, όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Απασχόληση ιατρών και βοηθητικού

 υγειονοµικού προσωπικού

1. O εργοδότης σε κάθε µεταλλευτικό ή λατοµικό έργο 
έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ια−
τρού εργασίας, το δικαίωµα άσκησης καθηκόντων του 
οποίου καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και 
ειδικότερα από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 
84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει. 

Η ανάθεση και ανάληψη καθηκόντων του ιατρού ερ−
γασίας γίνεται εγγράφως από τον εργοδότη και αντί−
γραφό της κοινοποιείται στην αρµόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει δυσχέρεια εξεύρεσης 
ιατρού, ο εργοδότης υποχρεώνεται να ενηµερώσει σχε−
τικά την Επιθεώρηση Μεταλλείων, τη ∆/νση Υγιεινής 
της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και τον Ιατρι−
κό Σύλλογο της περιοχής, για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 

Οι ώρες απασχόλησης του ιατρού εργασίας ανά ερ−
γαζόµενο κατ’ έτος ορίζονται στις 0,8, ενώ ο χρόνος 
απασχόλησής του µπορεί να κατανέµεται κατά µήνα 
µε κοινή συµφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής 
Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχό−
λησης του ιατρού εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρό−
τερος των: α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που 
απασχολούν µέχρι 20 άτοµα, β) 50 ωρών ετησίως για 
επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21−50 άτοµα και γ) 75 
ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω 
των 50 ατόµων.
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Ειδικότερες δεσµευτικές διατάξεις που αφορούν τον 
υπολογισµό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης για τον 
ιατρό εργασίας ανάλογα το µέγεθος της εκάστοτε επι−
χείρησης ορίζονται στα άρθρα 10 και 21 του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει. 

Η µεθοδολογία και οι δυνατότητες παροχής υπηρεσι−
ών προστασίας και πρόληψης από ιατρό εργασίας ορί−
ζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), 
όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που απασχολούνται περισσότεροι 
από 50 εργαζόµενοι, ο εργοδότης οφείλει, ανεξάρτητα 
από την υποχρέωσή του να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες 
ιατρού εργασίας, να απασχολεί µόνιµα, ένα, το λιγότερο, 
εργαζόµενο, µε τα προσόντα της παρ. 5 του άρθρου 16 
του Ν. 3850/2010, όπως ισχύει, ως βοηθητικό υγειονοµικό 
προσωπικό. 

Ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων και τη δια−
σπορά των εργασιών, του έργου, πρέπει να ορίζονται, 
σε κάθε βάρδια, ειδικά εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι για 
την παροχή πρώτων βοηθειών.

3. Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του ιατρού εργα−
σίας. 

O ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές 
στον εργοδότη, στους εργαζόµενους και στους εκπρο−
σώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα 
που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική 
υγεία των εργαζοµένων. Ο ιατρός εργασίας καταχωρεί 
τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό προς τούτο βιβλίο, 
θεωρηµένο από τον αρµόδιο Επιθεωρητή µεταλλείων, 
ενώ ο εργοδότης λαµβάνει ενυπογράφως γνώση των 
υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Ειδικότερα, ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέ−
µατα:

α) σχεδιασµού προγραµµατισµού, τροποποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας 
και υγείας της εργασίας,

β) λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και 
χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού,

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργο−
νοµίας και υγείας της εργασίας, της διευθέτησης και 
διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της 
εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδι−
κασίας,

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθει−
ών,

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασί−
ας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα καθώς και 
ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην 
παραγωγική διαδικασία, ακόµη και µε υπόδειξη αναµόρ−
φωσης της θέσης εργασίας.

∆εν επιτρέπεται ο ιατρός εργασίας να χρησιµοποι−
είται για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη λόγω 
νόσου, απουσίας εργαζοµένου.

Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων ο ια−
τρός εργασίας ασκεί και τα καθήκοντα που προκύπτουν 
από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 
84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει.

4. Καθήκοντα του βοηθητικού υγειονοµικού προσωπι−
κού, µεταξύ των άλλων, είναι και τα παρακάτω: 

α) Η παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυµατίες και η 
φροντίδα για την, όσο το δυνατό, γρηγορότερη εξέτασή 
τους από τον ιατρό ή και από την πλησιέστερη µονάδα 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

β) Η βοήθεια στον ιατρό για την εξέταση των τραυ−
µατιών και των αρρώστων. 

γ) Η φροντίδα, σύµφωνα µε τις εντολές του ιατρού, 
για την προµήθεια των απαραίτητων φαρµάκων και 
µέσων περίθαλψης. 

δ) Η διατήρηση των ιατρικών συσκευών σε καλή κα−
τάσταση, η φροντίδα για την καθαριότητα του ιατρείου 
καθώς και την ετοιµότητα του ασθενοφόρου οχήµα−
τος. 

ε) Η διαχείριση (προµήθεια−συντήρηση−απόσυρση) του 
φαρµακευτικού, παραφαρµακευτικού υλικού αλλά και 
του αναλώσιµου ιατρικού υλικού, τόσο στο κεντρικό 
φαρµακείο όσο και του τυχόν αποµακρυσµένου σταθµού 
ή των σηµείων Α΄ βοηθειών.

στ) Η στατιστική επεξεργασία των κινήσεων στα ια−
τρεία και τους σταθµούς Α΄ βοηθειών προς εξαγωγή 
σχετικών στατιστικών συµπερασµάτων.

ζ) Η κατάρτιση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού, 
προγραµµάτων προληπτικών εµβολιασµών του προ−
σωπικού.

η) Η φροντίδα για την αποστείρωση και η διαχείρι−
ση αποστειρωµένων υλικών καθώς και του αναγκαίου 
ιµατισµού.

Άρθρο 10
Μέσα για παροχή πρώτων βοηθειών

1. Σε κάθε έργο που απασχολεί περισσότερους από 
20 εργαζόµενους πρέπει, µε ευθύνη του εκµεταλλευτή, 
να υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο διαµορφώνεται και 
εξοπλίζεται κατάλληλα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
ιατρού εργασίας. Μέσα στο χώρο του ιατρείου πρέπει 
να υπάρχουν δύο, το λιγότερο, κρεβάτια, τα απαραίτητα 
για τις ιατρικές εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών 
εργαλεία, συσκευές και φάρµακα, καθώς και δύο, το 
λιγότερο, φορεία εφοδιασµένα και µε κλινοσκεπάσµατα 
για τη µεταφορά των τραυµατιών. Στην περίπτωση που 
ο αριθµός των εργαζοµένων του έργου είναι µεγαλύ−
τερος από 50, πρέπει να υπάρχει και ένα, το λιγότε−
ρο, κατάλληλο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις 
ισχύουσες διατάξεις, ασθενοφόρο όχηµα, εξοπλισµένο 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ιατρού εργασίας, που θα 
προορίζεται αποκλειστικά για τη µεταφορά αρρώστων 
ή τραυµατιών. Αν ο αριθµός των εργαζοµένων του έρ−
γου είναι µεγαλύτερος από 200, πρέπει να υπάρχει και 
δεύτερο, το λιγότερο, ασθενοφόρο όχηµα. Ανάλογα µε 
τον αριθµό των εργαζοµένων, τις συνθήκες εργασίας, 
τη συχνότητα των ατυχηµάτων και την απόσταση από 
τα κέντρα περίθαλψης, µπορεί να επιβάλλεται µεγα−
λύτερος αριθµός ασθενοφόρων οχηµάτων. Για όλα τα 
ασθενοφόρα οχήµατα του έργου, πρέπει, µε ευθύνη 
της ∆/νσης να υπάρχουν διαθέσιµοι αδειούχοι οδηγοί 
εκπαιδευµένοι στην χρήση των παραπάνω οχηµάτων, 
για την άµεση κίνησή τους σε περίπτωση ανάγκης.

Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη 
ασθενοφόρου οχήµατος, ορισµένα µέσα µεταφοράς του 
προσωπικού, πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένα 
και εξοπλισµένα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και για τη µεταφορά τραυµατιών ή αρρώστων. Τέτοια 
οχήµατα, πρέπει να υπάρχουν και σε αποµακρυσµένες 
θέσεις εργασίας των έργων του παραπάνω εδαφ. α΄, 
εφόσον η απόστασή τους από τις θέσεις στάθµευσης 
των ασθενοφόρων οχηµάτων είναι µεγαλύτερη των 5 
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χιλιοµέτρων, οπότε και επιβάλλεται η εξασφάλιση δυ−
νατότητας τηλεφωνικής ή ασύρµατης επικοινωνίας µε 
τη ∆/νση του έργου.

2. Σε κάθε έργο πρέπει, µε ευθύνη του εκµεταλλευτή, 
να υπάρχει φαρµακείο για την παροχή πρώτων βοηθει−
ών, σε θέση προσιτή, υπό την επίβλεψη εντεταλµένου 
προσώπου, που περιέχει ενδεικτικά τα είδη που πε−
ριλαµβάνονται στους παρακάτω πίνακες, µε τις αντί−
στοιχες ελάχιστες ποσότητες, καθώς και φυλλάδια µε 
οδηγίες χρήσης των υλικών και συσκευών και οδηγίες 
παροχής πρώτων βοηθειών. 

Α΄ Σε απόσταση µικρότερη των 10 χλµ από Κέντρο 
Υγείας ή νοσοκοµείο

Αριθµός εργαζοµέ−
νων στο Εργοτάξιο

1−25 26−50 51−100

Είδος 

Σκεύασµα για εγκαύµατα 
(σε σωληνάρια η πακέτα) 

 1  2  3

Εισπνεύσιµη Αµµωνία  1  2  2

Αποστειρωµένες γάζες, κουτιά των 
5εκ., 10 εκ., 15 εκ.

 1  2  3

Επίδεσµοι γάζας 0,10 x 2,50 m.  2  4  6

Τριγωνικοί επίδεσµοι  1  1  1

Λευκοπλάστ ρολλό  2  2  2

Ψαλίδι   1  1

Τσιµπίδα  1  1  1

Ύφασµα λεπτό για καθαρισµό 
(CLEANSING TISSUE) 

 1  1  1

Αντισηπτικό διάλυµα  1  1  1

Υγρό σαπούνι σε πλαστική 
συµπιέσιµη φιάλη 

 1  1  1

Ελαστικός επίδεσµος  1  1  1

Αντισταµινική αλοιφή  1  1  1

Σπασµολυτικό  1  1  1

Συσκευή τεχνητής αναπνοής µε 
προσωπίδα 

 1  1  1

Αιµοστατική λαβίδα 1 1 1

Β΄ Σε απόσταση µεγαλύτερη από 10 χλµ. από Κέντρο 
Υγείας ή νοσοκοµείο

Επί πλέον των ανωτέρω προβλεποµένων: 
1. Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%)−2 LIT 
2. Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών − 3 τε−

µάχια 
3. Ενέσιµο κορτιζονούχο σκεύασµα των 100 MG (αντι−

σόν) 
4. Σύριγγες πλαστικές µιας χρήσης των 5 CC − 3 τε−

µάχια 
5. Σύριγγες πλαστικές µιας χρήσης των 10 CC − 3 

τεµάχια 
6. ∆ισκία αντιδιαρροϊκά 
7. ∆ισκία αντιόξινα 
8. Συσκευή χορήγησης οξυγόνου

Σε κάθε τοµέα, τµήµα, και λοιπές οργανωτικές βαθ−
µίδες ή και αποµακρυσµένη θέση εργασίας, πρέπει να 
υπάρχουν δευτερεύοντα φαρµακεία εφοδιασµένα, µε 
υπόδειξη του ιατρού, µε τα απαραίτητα φάρµακα και 
µέσα.

3. Για κάθε υπόγειο δίκτυο εκσκαφών και πιο συγκε−
κριµένα σε εγκάρσιο τοποθετηµένο σε στοά του ει−
σερχόµενου ρεύµατος αέρα, πρέπει να δηµιουργείται 
κατάλληλος χώρος, προστατευµένος από την υγρασία, 
που να χρησιµοποιείται για την παροχή πρώτων βοη−
θειών. Μέσα σ’ αυτόν το χώρο, πρέπει να υπάρχει το 
προβλεπόµενο από την παρ. 2 αυτού του άρθρου φαρ−
µακείο, καθώς και ένα, το λιγότερο, φορείο µεταφοράς 
τραυµατιών µε τα αναγκαία κλινοσκεπάσµατα.

Άρθρο 11
Πρόσληψη − καταλληλότητα προσωπικού − 

περιορισµοί απασχόλησης

1. Οι εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται σε κάθε έργο, 
πρέπει να συνδυάζουν σωµατική ακεραιότητα, καλή 
κατάσταση ψυχικής και σωµατικής υγείας, κατάλληλη 
ηλικία, καθώς και πνευµατική επάρκεια και νοηµοσύνη, 
ανάλογα µε τη θέση εργασίας, για την οποία προορί−
ζονται.

2. Η υγεία διαπιστώνεται µε πιστοποιητικό δηµόσιου 
υγειονοµικού φορέα ή του ασφαλιστικού φορέα των 
εργαζοµένων, όπου παραπέµπεται ο εργαζόµενος από 
τον ιατρό εργασίας. Το πιστοποιητικό αυτό, πρέπει να 
αναφέρει τα αποτελέσµατα των ειδικών κλινικών και πα−
ρακλινικών εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες 
που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου αυτού 
δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόµενο.

3. Ο ιατρός εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις κατά 
την κρίση του απαραίτητες εξετάσεις, το ιατρικό και 
επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου, καθώς και τη 
φύση και τις συνθήκες εργασίας, αποφαίνεται για την 
καταλληλότητα της απασχόλησης στη συγκεκριµένη 
θέση εργασίας. Η αλλαγή θέσης, µε σηµαντικά διαφο−
ρετικές συνθήκες εργασίας, επιτρέπεται µόνο µετά από 
γνωµάτευση του ιατρού εργασίας. 

Η απασχόληση ΑΜΕΑ ή µειονεκτούντων ατόµων, µετά 
από σχετική γνωµάτευση του ιατρού, επιτρέπεται µόνο 
σε επιφανειακές εργασίες που µπορούν να εκτελέσουν 
ακίνδυνα. 

Οι χώροι στις εργασίες αυτές πρέπει να είναι διαρρυθ−
µισµένοι έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη κατά περί−
πτωση οι ειδικές ανάγκες των ανωτέρω εργαζοµένων.

Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ιδίως στις θύρες, στους 
διαδρόµους επικοινωνίας, τα κλιµακοστάσια, τα λουτρά 
(ντους), τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια και τις θέσεις 
εργασίας, που χρησιµοποιούνται ή καταλαµβάνονται 
από ευθείας από µειονεκτούντες εργαζόµενους.

4. Απαγορεύεται η εργασία ανηλίκων σε κάθε µεταλ−
λευτικό ή λατοµικό έργο. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απασχόληση νεαρών 
ατόµων ηλικίας από 15 έως 18 ετών, κατά διάρκεια της 
ηµέρας, εφόσον γίνεται αποδεδειγµένα για εκπαιδευτι−
κούς λόγους και µόνο στο αντικείµενο της ειδικότητάς 
τους, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 
68 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει.

Οι εργαζόµενες γυναίκες που βρίσκονται σε κατάστα−
ση εγκυµοσύνης ή λοχείας ή γαλουχίας, πρέπει µετά 
από έγκριση του ιατρού εργασίας να απασχολούνται σε 
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ελαφρές εργασίες στην επιφάνεια του έργου. Οπωσδή−
ποτε απαγορεύεται η απασχόληση αυτών των ατόµων 
σε νυχτερινές βάρδιες ή σε υπόγειες εργασίες, σύµφωνα 
µε το Π.∆. 176/1997 (ΦΕΚ 150/Α/15−7−1977), όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το Π.∆. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21−02−2003) και 
ισχύει.

5. Το ανώτατο χρονικό όριο απασχόλησης κάθε ερ−
γαζόµενου µέσα στο 24ωρο, καθορίζεται από την ερ−
γατική νοµοθεσία και υπόκειται στους περιορισµούς 
των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 
Απαγορεύεται γενικά η συνεχής απασχόληση σε δύο 
διαδοχικές βάρδιες, ακόµα και µε τη θέληση του εργα−
ζόµενου. Εξαίρεση στα παραπάνω µπορεί να γίνει, µε 
ευθύνη του ∆/ντή του έργου, µετά από εισήγηση του 
αρµόδιου επιβλέποντα µηχανικού, αποκλειστικά µόνο 
για τις περιπτώσεις, προφύλαξης των εργασιών από επι−
κείµενο κίνδυνο ή αναγκών για διάσωση εργαζοµένων ή 
παροχής πρώτων βοηθειών ή αντιµετώπισης κινδύνων 
(πυρκαγιές, πληµµύρες, εκρήξεις, καταπτώσεις κ.λπ.).

Η υπερωριακή απασχόληση των εργαζοµένων πρέπει 
γενικά να αποφεύγεται. Όταν όµως αυτή κριθεί απαραί−
τητη από το ∆/ντή του έργου, µετά από εισήγηση του 
αρµόδιου επιβλέποντα µηχανικού, πρέπει να µη ξεπερ−
νάει τα προβλεπόµενα, από την εργατική νοµοθεσία, 
όρια. Ειδικά, απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση 
σε υπόγειες εργασίες, καθώς και στις πυροµεταλλουργι−
κές εγκαταστάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις επισκευ−
ών και αποκατάστασης ζηµιών ή απρόβλεπτης απουσίας 
προσωπικού εγκαταστάσεων συνεχούς λειτουργίας. Γε−
νικά επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση ακόµη και 
µε υπέρβαση των παραπάνω ορίων, αποκλειστικά µόνο 
για την αντιµετώπιση των κατά τα ανωτέρω εκτάκτων 
αναγκών του παραπάνω εδαφ. γ΄.

6. Για τις ανάγκες πρακτικής εκπαίδευσης των σπου−
δαστών, φοιτητών ή µαθητών όλων των βαθµίδων 
της σχετικής τεχνικής εκπαίδευσης, ο εκµεταλλευτής 
υποχρεώνεται, εφόσον του ζητηθεί από τα αρµόδια 
Υπουργεία, Κρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
και Σχολές, να απασχολεί προσωρινά, ανάλογα µε τη 
δυναµικότητα, τον αριθµό και τη στάθµη εκπαίδευσης 
των εργαζοµένων του έργου ορισµένο αριθµό από τις 
πιο πάνω κατηγορίες. Ο αριθµός των εκπαιδευόµενων 
που οφείλει να απασχολεί κάθε έργο, φθάνει µέχρι 
το 5% του αριθµού των εργαζοµένων. Η απασχόληση 
αυτή γίνεται στην παραγωγική διαδικασία και µε βάση 
πρόγραµµα εργασιών για τον εκπαιδευόµενο, ώστε να 
καλύπτεται, όσο το δυνατό, ευρύτερο φάσµα των αντι−
κειµένων της ειδικότητάς του.

Άρθρο 12
Επίβλεψη υγείας των εργαζοµένων

1. Το εργατοτεχνικό και τεχνικό υπαλληλικό προσωπι−
κό κάθε έργου, πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικούς 
ιατρικούς ελέγχους, σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 2. Η συχνότη−
τα και το είδος των παραπάνω ελέγχων καθορίζονται, 
ανάλογα µε τις συνθήκες εργασίας. Σε κάθε περίπτωση 
οι εργαζόµενοι πρέπει να αµείβονται µε τα ηµεροµίσθια 
που αντιστοιχούν στις ηµέρες για την εκτέλεση των 
παραπάνω.

2. Σε κάθε έργο, πρέπει να τηρείται, µε φροντίδα του 
ιατρού εργασίας, ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού 
κινδύνου των παραπάνω εργαζοµένων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) όπως ισχύει, που θα περιέχει τα 
αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων και βασικά 
στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό 
τους. Το ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου 
είναι απόρρητο και µπορούν να λάβουν γνώση εκτός 
από τον άµεσα ενδιαφερόµενο µόνο όσοι εντάσσονται 
στο ιατρικό απόρρητο.

3. Επιπλέον των προηγουµένων εφαρµόζονται και 
οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 23, 24 και 25 του 
Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ 2.6.2010), όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Εκπαίδευση εργαζοµένων

1. Με ευθύνη του εργοδότη και φροντίδα του ∆/ντή 
του έργου, όλοι οι εργαζόµενοι της παρ. 1 του άρθρου 
12 πρέπει να εκπαιδεύονται περιοδικά στο αντικείµενο 
της ειδικότητάς τους, στη λήψη µέτρων για την απο−
φυγή ατυχηµάτων και την υγεία της εργασίας, καθώς 
και στην όσο το δυνατόν, καλύτερη άσκηση των καθη−
κόντων τους.

2. Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται στις κατάλληλες 
ενέργειες και στον τρόπο αντιµετώπισης εκτάκτων 
αναγκών.

3. Ειδικά όλοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι, πριν από την 
ανάληψη εργασίας, πρέπει να παρακολουθούν πρόγραµ−
µα προκαταρκτικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραµµα αυτό 
πρέπει να περιέχονται και τα παρακάτω:

α) Ανάλυση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 
που αναφέρεται σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, µε 
επισήµανση αυτών που σχετίζονται µε τα καθήκοντα 
και την εργασία τους και ανάλογη ανάλυση των ειδικών 
κανονισµών του έργου.

β) Ανάλυση και επεξήγηση των εγγράφων οδηγιών 
που έχουν δοθεί στον καθένα µαζί µε την ανάθεση 
καθηκόντων.

γ) Ανάλυση της χρήσης των µέσων ατοµικής προστα−
σίας, επισήµανση των επικίνδυνων σηµείων και κατα−
στάσεων, ανάλυση των τρόπων και µέσων διάσωσης 
και διαφυγής.

δ) Οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών.
ε) Ανάλυση των κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, που σχετίζονται µε την ειδικότητά τους και τη 
θέση εργασίας τους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων.

4. Η περιοδική εκπαίδευση σε κάθε έργο που απα−
σχολεί περισσότερους από 10 εργαζόµενους, γίνεται, 
το λιγότερο, µια φορά το χρόνο για κάθε ειδικότητα 
και οπωσδήποτε όταν αλλάζουν οι µέθοδοι εργασίας 
ή εφαρµόζεται νέα τεχνολογία.

5. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, καταρτίζονται από 
το ειδικό τµήµα εκπαίδευσης και το γραφείο ασφάλει−
ας και υγείας του έργου ή τον αρµόδιο επιβλέποντα 
µηχανικό ή τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας 
και υποβάλλονται µέσα στον πρώτο µήνα κάθε χρόνου, 
στην Επιθεώρηση Μεταλλείων ενώ κοινοποιούνται και 
στα σωµατεία των εργαζοµένων του έργου.

Η προηγούµενη Υπηρεσία µπορεί µέσα, σε προθεσµία 
τριάντα ηµερών από την υποβολή του προγράµµατος, 
να επιβάλλει έγγραφα την τροποποίηση ή συµπλήρωση 
του προγράµµατος λαµβάνοντας υπόψη και τις προ−
τάσεις των παραπάνω σωµατείων, οι οποίες πρέπει να 
υποβληθούν στον Επιθεωρητή σε 15 ηµέρες, από την 
κοινοποίηση του προγράµµατος σ’ αυτά.
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Κάθε πρόγραµµα, πρέπει να περιέχει την ύλη που θα 
διδαχθεί, τις ώρες διδασκαλίας, τα ονόµατα και τις ειδι−
κότητες των αντίστοιχων εκπαιδευτών. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεµιναρίων γνωστοποι−
ούνται στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, στην αρχή του 
τρίµηνου, στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθούν.

Η εκπαίδευση για τα τεχνικά θέµατα, γίνεται από τους 
επιβλέποντες (µηχανικούς ή τεχνικούς ασφάλειας) ή από 
πτυχιούχους τεχνικούς ανώτερης στάθµης εκπαίδευσης, 
ενώ για τα θέµατα υγείας και πρώτων βοηθειών, από τον 
αρµόδιο ιατρό ή το βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό. 
Η εκπαίδευση για ειδικά θέµατα µπορεί να γίνεται και 
από άλλους φορείς. Στη διάρκεια των εκπαιδευτικών 
µαθηµάτων µπορούν να παρευρίσκονται, παρεµβαίνουν 
ή και αναπτύσσουν ειδικά θέµατα υπάλληλοι διπλω−
µατούχοι µηχανικοί του ΥΠΕΚΑ, καθώς και υπάλληλοι 
άλλων Υπουργείων ή κρατικών φορέων µετά από πρό−
σκληση του ΥΠΕΚΑ. Επίσης δικαίωµα παρακολούθησης 
των µαθηµάτων, έχουν και οι εκπρόσωποι των αρµόδιων 
συνδικαλιστικών φορέων (πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθ−
µιων, τριτοβάθµιων) των εργαζοµένων.

Σε κάθε έργο, πρέπει να τηρείται ειδικό θεωρηµένο 
βιβλίο εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή ηλεκτρονικό αρχείο, 
όπου θα αναγράφονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
που έγιναν, καθώς και τα ονόµατα των εργαζοµένων 
που παρακολούθησαν κάθε πρόγραµµα.

Πλήρες αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου θα 
αποστέλλεται κάθε µήνα στην αρµόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων.

Επιπλέον των προηγουµένων, εφαρµόζονται και οι 
διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Οργάνωση − Ιεραρχία – Επίβλεψη

Άρθρο 14
Οργανωτικές υποδιαιρέσεις έργου

1. Σε περίπτωση που σε ένα έργο απασχολούνται ηµε−
ρησίως περισσότεροι από 20 εργατοτεχνίτες και υπάλ−
ληλοι, ή η ισχύς του κινητού µηχανολογικού εξοπλισµού 
και των εγκαταστάσεων, µη συµπεριλαµβανοµένων των 
οχηµάτων µεταφοράς που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
εξωτερικές µεταφορές, υπερβαίνει τους 3.000 ίππους 
(ΗΡ), ή η συνολική ηµερήσια παραγωγή του υπερβαίνει 
τους 3.000 τόνους, ή διενεργείται υπόγεια εκµετάλ−
λευση, πρέπει οι εργασίες να επιβλέπονται επί τόπου 
συνεχώς από διπλωµατούχο µηχανικό µεταλλείων ή 
άλλης ισότιµης ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού, που να συνδέεται µε 
σχέση µόνιµης απασχόλησης µε τον εκµεταλλευτή.

Σε περίπτωση που σε ένα έργο δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις, οι µεταλλευτικές ή λατοµικές 
εργασίες πρέπει να επιβλέπονται περιοδικώς από δι−
πλωµατούχο µηχανικό µεταλλείων ή άλλης ισότιµης 
ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του πα−
ρόντος κανονισµού.

2. Τα µεγάλης έκτασης έργα, τις εργασίες των οποίων 
δεν µπορεί να επιβλέπει ένας µόνο µηχανικός, διαιρού−
νται σε τοµείς. 

Κάθε τοµέας µπορεί να είναι αυτοτελής ή να υποδι−
αιρείται σε τµήµατα ή και σε όσες άλλες οργανωτικές 
βαθµίδες κριθεί αναγκαίο.

Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και οι βο−
ηθητικές υπηρεσίες ή βαθµίδες υποστηρίξεως (όπως 
εργαστήρια, συνεργεία συντήρησης−επισκευών, υπη−
ρεσίες τοπογραφικών εργασιών, υπηρεσίες εργασιών 
αποκατάστασης περιβάλλοντος, γραφεία ασφάλειας 
και υγείας εργαζοµένων κ.λπ.) είναι δυνατόν να αποτε−
λούν αυτόνοµες διοικητικές βαθµίδες (τοµείς, τµήµατα 
κ.λπ.).

3. Βασικά κριτήρια για την παραπάνω υποδιαίρεση 
του έργου, που δεν είναι υποχρεωτική σ’ όλες τις βαθ−
µίδες, είναι:

α) Η έκταση και οι αποστάσεις των επιµέρους δρα−
στηριοτήτων.

β) Το οµοειδές και οι ιδιαιτερότητες των επιµέρους 
δραστηριοτήτων.

γ) Το ύψος της παραγωγής στις αντίστοιχες, διεθνώς 
παραδεκτές, µονάδες µέτρησης (π.χ. τόνοι µεταλλεύµα−
τος και στείρου, µέτρα γεωτρήσεων).

δ) Η ισχύς, σε ίππους (ΗP), του απασχολούµενου µη−
χανικού εξοπλισµού, εκτός από την ιπποδύναµη των 
αυτοκινήτων που εξυπηρετούν, αποκλειστικά, εξωτερι−
κές µεταφορές.

ε) Ο αριθµός των εργαζοµένων στο έργο, εκτός από 
τους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων που εξαι−
ρούνται.

4. Ο εκµεταλλευτής ή ∆ιευθυντής κάθε έργου, εφόσον 
υποχρεούται σύµφωνα µε τα ανωτέρω να απασχολεί 
µόνιµα διπλωµατούχο µηχανικό µεταλλείων ή άλλης ισό−
τιµης ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του 
παρόντος κανονισµού, καταρτίζει πριν από την έναρξη 
της λειτουργίας του και µετά από συνεκτίµηση των 
ανωτέρω κριτηρίων, σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης 
του έργου και το υποβάλλει προς έγκριση στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η προηγούµενη Υπηρεσία, ύστερα 
από εισήγηση της αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, 
µπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ή να επιβάλλει αύξηση 
των υποδιαιρέσεων του έργου, εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για λόγους ασφάλειας ή ορθολογικής δρα−
στηριότητας.

Σε περίπτωση αξιόλογης µεταβολής των δραστηριο−
τήτων του έργου, το σχέδιο αυτό πρέπει να τροποποι−
είται µε την ίδια, όπως παραπάνω, διαδικασία.

Άρθρο 15
Ιεραρχία έργου

1. Η ιεραρχία του έργου, µε την έννοια της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 14, αποτελείται από το ∆ιευθυντή 
του έργου, τους τυχόν τοµεάρχες, τους τµηµατάρχες 
παραγωγής ή επίβλεψης της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων, τους εργοδηγούς ή αρχιτεχνίτες και τους 
επιστάτες.

Υπό τον διοικητικό έλεγχο του ∆ιευθυντή υπάγονται 
από ευθείας ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφά−
λειας.

2. Ο ∆ιευθυντής του έργου είναι διπλωµατούχος µη−
χανικός µεταλλείων ή άλλης ισότιµης ειδικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού, 
και τα καθήκοντά του είναι η εποπτεία, ο συντονισµός 
και ο έλεγχος όλων των επιµέρους εργασιών και των 
εν γένει δραστηριοτήτων του έργου.

Κατ’ εξαίρεση και εφόσον στο έργο υφίστανται του−
λάχιστον 2 οργανωτικές βαθµίδες της παραγωγικής 
διαδικασίας (τοµείς και τµήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 
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14, παρ. 2), οι προϊστάµενοι των οποίων έχουν τις ειδικό−
τητες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου, µπορεί να ορισθεί ∆ιευθυντής του έργου χωρίς 
να έχει την ως άνω ειδικότητα. 

Ειδικότερα στα καθήκοντα του ∆ιευθυντή του έργου, 
µεταξύ των άλλων, περιλαµβάνονται:

α) Η σύνταξη και ενηµέρωση του Εγγράφου Ασφά−
λειας και Υγείας 

β) Προγραµµατισµός όλων των εργασιών του έργου.
γ) Η ευθύνη για την εφαρµογή της τεχνικής µελέτης 

του άρθρου 4 και της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων.

δ) Η ευθύνη για τη σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανά−
γκης, όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία, και 
την ειδοποίηση των δηµόσιων αρχών σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης.

ε) Η κατάρτιση του σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης 
του έργου.

στ) Η απόφαση για την πρόσληψη ή απόλυση προ−
σωπικού.

ζ) Η απόφαση για την επιβολή ποινών στους παρα−
βάτες του παρόντος Κανονισµού και των ειδικών κα−
νονισµών του έργου.

η) Η φροντίδα για την προµήθεια των απαραίτητων 
και κατάλληλων µέσων, εξοπλισµού, συσκευών, οργά−
νων και υλικών για την ορθολογική εκµετάλλευση και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων και των εργασιών του 
έργου.

θ) Η παροχή και έκδοση οδηγιών και εντολών στο 
προσωπικό για την τήρηση του παρόντος Κανονισµού 
και των ειδικών κανονισµών του έργου και των εντολών 
των Επιθεωρήσεων µεταλλείων.

ι) Η συγκρότηση των απαιτούµενων συνεργείων διά−
σωσης, αντιµετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων και 
παροχής πρώτων βοηθειών.

ια) Η φροντίδα για την ασφάλεια της επιφάνειας, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή 
του από τις επιπτώσεις της λειτουργίας του έργου.

3. Για τους προϊσταµένους των οργανωτικών βαθµί−
δων της παραγωγικής διαδικασίας, που αποτελούν και 
τη βασική υποδιαίρεση του έργου, τα καθήκοντά τους 
ορίζονται εγγράφως από το ∆ιευθυντή του έργου.

Οι υπόψη προϊστάµενοι έχουν την ειδικότητα του δι−
πλωµατούχου µηχανικού µεταλλείων ή άλλης ισότιµης 
ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του πα−
ρόντος κανονισµού, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου.

Ο Τµηµατάρχης επισκέπτεται τουλάχιστον µια φορά 
την εβδοµάδα τα υπόγεια εργοτάξια, εκτός αν ο ∆ι−
ευθυντής του έργου κρίνει διαφορετικά και εκδώσει 
έγγραφη εντολή.

4. Για τις οργανωτικές βαθµίδες υποστήριξης, οι αντί−
στοιχοι προϊστάµενοι πρέπει να έχουν, ανάλογα µε την 
περίπτωση, ειδικότητες σύµφωνα µε την κείµενη νο−
µοθεσία.

5. Ο εργοδηγός, εφ’ όσον απαιτείται, ορίζεται από τη 
∆ιεύθυνση του έργου και πρέπει να έχει διετή τουλά−
χιστον προϋπηρεσία επιστάτη, εφόσον είναι απόφοιτος 
σχολής αντίστοιχης προς το αντικείµενο απασχολήσε−
ώς του ή πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία επιστάτη 
εφόσον δεν είναι απόφοιτος σχολής.

Ο εργοδηγός είναι άµεσος βοηθός του τµηµατάρχη 
µηχανικού και καθοδηγεί, σύµφωνα µε τις εντολές και 

τις οδηγίες του, τους επιστάτες για το εκτελεστικό 
µέρος των εργασιών. Ο εργοδηγός οφείλει να επισκέ−
πτεται καθηµερινά τουλάχιστον µια φορά τα εργοτάξια 
για τα οποία έχει ορισθεί υπεύθυνος.

6. Ο επιστάτης, εφ’ όσον απαιτείται, ορίζεται από τη 
∆ιεύθυνση του έργου και πρέπει να έχει διετή τουλά−
χιστον προϋπηρεσία, εφόσον είναι απόφοιτος σχολής 
αντίστοιχης προς το αντικείµενο απασχολήσεώς του, η 
πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, εφόσον δεν είναι 
απόφοιτος σχολής.

7. Η ανάθεση και ανάληψη των καθηκόντων για τα στε−
λέχη της ιεραρχίας γίνεται µε υπεύθυνες δηλώσεις του 
Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στις 
οποίες αναγράφονται τα είδη των εργασιών που ανα−
τίθενται. Από τις παραπάνω δηλώσεις, όσες αφορούν 
καθήκοντα επιβλεπόντων µε την έννοια του άρθρου 
16 πρέπει να διαβιβάζονται στην αρµόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων και στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Οι 
πιο πάνω αναθέσεις καθηκόντων, πρέπει υποχρεωτικά 
να αντιστοιχούν στο σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης 
που έχει εγκριθεί, ενώ η στελέχωση και των υπόλοιπων 
ιεραρχικών θέσεων, πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες 
για ασφαλή και ορθολογική δραστηριότητα.

Κάθε ιεραρχική βαθµίδα πρέπει να αναφέρεται, µε 
άµεσο ή έµµεσο τρόπο, ανάλογα µε την περίπτωση, 
στην αµέσως ανώτερη βαθµίδα. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά 
αντίστροφα, πρέπει να γίνεται η διαβίβαση των εντολών 
και οδηγιών. Τα στελέχη κάθε ιεραρχικής βαθµίδας, 
πρέπει να καταχωρούν ενυπόγραφα τις παρατηρήσεις 
τους που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε συνθήκες ερ−
γασίας, µέτρα προστασίας εργαζοµένων και εργασιών 
και ορθολογικής δραστηριότητας, στα ειδικά αντίστοι−
χα σελιδοµετρηµένα και θεωρηµένα από οποιαδήποτε 
δηµόσια αρχή βιβλία του έργου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο έργο ενδιάµεσες 
οργανωτικές υποδιαιρέσεις ή ιεραρχικές θέσεις, τα κα−
θήκοντα των στελεχών της ιεραρχίας που αντιστοιχούν 
σ’ αυτές, µεταβιβάζονται στην αµέσως ανώτερη βαθµίδα 
που υπάρχει. Σε περίπτωση βραχύχρονης απουσίας (π.χ. 
αρρώστια, κανονική άδεια) στελέχους της ιεραρχίας, η 
αναπλήρωσή του γίνεται από άλλο στέλεχος που έχει 
τα από τον Κανονισµό αυτόν ή την κείµενη νοµοθε−
σία, προβλεπόµενα προσόντα. Εφόσον δεν υπάρχει για 
τους επιβλέποντες τέτοια δυνατότητα, η αναπλήρωσή 
τους γίνεται από το αµέσως κατώτερο στέλεχος της 
ιεραρχίας.

Άρθρο 16
Επίβλεψη εργασιών

1. Η εργασία των διπλωµατούχων µηχανικών της βα−
σικής υποδιαίρεσης του έργου, ονοµάζεται γενικά επί−
βλεψη. Επίσης, επίβλεψη ονοµάζεται και η εργασία των 
προϊσταµένων ή υπεύθυνων που γίνεται σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία.

Η επίβλεψη διακρίνεται σε συνεχή επίβλεψη, όταν ο 
επιβλέπων µηχανικός απασχολείται συνεχώς µε τα κα−
θήκοντα µιας οργανωτικής βαθµίδας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 και σε περιοδική επίβλεψη, όταν ο επιβλέπων 
µηχανικός απασχολείται περιοδικά µε τα αντίστοιχα 
καθήκοντα. Η ανάθεση και ανάληψη καθηκόντων, καθώς 
η σχετική αναγγελία για περιοδική επίβλεψη, γίνεται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 παρ. 
7 εδαφ. α΄.
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2. Σε κάθε περίπτωση υπόγειας εκµετάλλευσης, επι−
βάλλεται συνεχής επίβλεψη των εργασιών από διπλω−
µατούχο µηχανικό µεταλλείων ή άλλης ισότιµης ειδικό−
τητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος 
κανονισµού. 

3. Η συχνότητα της περιοδικής επίβλεψης, πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 14 παρ. 3, γε−
νικά όµως δεν µπορεί να είναι λιγότερη από δύο ηµέρες 
για κάθε µήνα, µε πλήρη απασχόληση, ενώ ειδικά στις 
περιπτώσεις υπόγειων εργασιών εντοπισµού κοιτασµά−
των, επιβάλλεται συχνότητα, το λιγότερο, µιας φοράς 
για κάθε εβδοµάδα. 

4. Αναλυτικά, τα καθήκοντα του περιοδικά επιβλέπο−
ντος µηχανικού µεταλλείων ή άλλης ισότιµης ειδικότη−
τας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος 
κανονισµού, είναι τα εξής:

α. Η φροντίδα για την ορθολογική εκτέλεση των ερ−
γασιών σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης και 
της Τεχνικής, τις διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε., των ειδικών 
κανονισµών του έργου και των εντολών της Επιθεώρη−
σης Μεταλλείων.

β. Η πρόταση για τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζοµένων.

γ. Η εισήγηση για την πρόσληψη του κατάλληλου προ−
σωπικού και την επιβολή ποινών σε όσους παραβαίνουν 
τις διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. και των ειδικών κανονισµών 
του έργου.

δ. Η επιθεώρηση και ο έλεγχος τουλάχιστον δύο φο−
ρές το µήνα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, όλων των 
τµηµάτων του έργου.

ε. Η φροντίδα για την προµήθεια των απαραίτητων 
και κατάλληλων µέσων, εξοπλισµού, συσκευών, οργάνων 
και υλικών για την ορθολογική λειτουργία του έργου, 
την προστασία των εργαζοµένων και την ασφάλεια των 
εργασιών.

στ. Η παροχή και έκδοση οδηγιών σε όλο το προ−
σωπικό για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε., 
των ειδικών κανονισµών του έργου και των εντολών 
της Επιθεώρησης Μεταλλείων, καθώς και ο έλεγχος 
εφαρµογής τους.

ζ. Η φροντίδα για την ασφάλεια της επιφάνειας, την 
προστασία του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των 
έργων δηµοσίας ωφέλειας, καθώς και την αποκατά−
σταση των επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του 
έργου.

η. Η φροντίδα για την περιοδική εκπαίδευση των ερ−
γαζοµένων στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους, σε 
θέµατα ασφάλειας και υγείας της εργασίας.

θ. Η τακτική συµπλήρωση του ειδικού θεωρηµένου 
βιβλίου επίβλεψης, τουλάχιστον δύο φορές το µήνα, µε 
όλες τις παρατηρήσεις που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα 
µε συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντά του, (µέτρα 
προστασίας εργαζοµένων, εργασιών και ορθολογικής 
δραστηριότητας, κ.λπ.).

ι. Οι προτάσεις για την εισαγωγή ή τροποποίηση µε−
θόδων και διαδικασιών καθώς και την προµήθεια εξο−
πλισµού µε σκοπό τη µείωση του κόστους παραγωγής 
και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενων προ−
ϊόντων.

ια. Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση που ασκεί 
και καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας, έχει συγχρόνως 
και τις αντίστοιχες συµβουλευτικές αρµοδιότητες και 
υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 14 και 
15 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει.

Ο περιοδικά επιβλέπων µηχανικός έχει, κατά την άσκη−
ση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του 
µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν 
µπορεί να αποτελέσει λόγο διακοπής της συνεργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του περιοδικά επιβλέπο−
ντος µηχανικού πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.

5. Απαγορεύεται η περιοδική επίβλεψη, από τον ίδιο 
επιβλέποντα µηχανικό, περισσοτέρων των πέντε µικρών 
έργων ή εργοταξίων. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυ−
ξάνεται µέχρι δέκα (ανάλογα µε τις αποστάσεις των 
έργων ή εργοταξίων που επιβλέπονται από τον ίδιο επι−
βλέποντα µηχανικό, την ύπαρξη άλλης, πλην των υπόψη 
επιβλέψεων, απασχόλησης του επιβλέποντος µηχανικού 
και τα κριτήρια του άρθρου 14, παρ.3) µε απόφαση της 
αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ µετά από γνώµη της 
κατά περίπτωση αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων.

6. Η περιοδική επίβλεψη, για λόγους διασφάλισης 
των εργαζοµένων, των περιοίκων, των έργων και του 
περιβάλλοντος, απαγορεύεται να ασκείται σε περισ−
σότερα από δύο εργοτάξια, από τους έχοντες πλήρη 
απασχόληση σε άλλο εργοδότη µε οποιαδήποτε σχέση 
εξηρτηµένης εργασίας. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυ−
ξάνεται µέχρι πέντε, µε τη διαδικασία της προηγούµενης 
παραγράφου 5.

7. Σε κάθε µεταλλευτική επιχείρηση που διενεργεί 
έρευνα ή κατέχει παραχώρηση µεταλλείων, καθώς και 
σε κάθε λατοµική επιχείρηση µαρµάρων ή αδρανών 
υλικών, µε ηµερήσια παραγωγή 4.000 τον. ή µε απα−
σχολούµενο προσωπικό µεγαλύτερο των 25 ατόµων, 
επιβάλλεται η απασχόληση και γεωλόγων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 344/29−12−00 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Άσκηση 
του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού», όπως ισχύει.

Άρθρο 17
Ασφάλεια και Υγεία 

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Σε κάθε έργο ο εργοδότης έχει την υποχρέωση 

να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/
Α/2.6.2010), όπως ισχύει.

Ως τεχνικός ασφάλειας µπορεί να ορισθεί διπλωµα−
τούχος µηχανικός µεταλλείων ή άλλης ισότιµης ειδικό−
τητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος 
κανονισµού. 

2. Οι ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας 
καθορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Συνολικός αριθµός ερ−
γαζοµένων στο έργο

Ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνι−
κού ασφάλειας ανά εργαζόµενο

Μέχρι 500 3,5

501−1000 3,0

1001−5000 2,5

Άνω των 5000 2,0

Η ως άνω κατανοµή των ωρών απασχόλησης εφαρ−
µόζεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις 
απασχόλησης, στην περίπτωση που ασκούνται παράλ−
ληλα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και επιβλέποντος 
µηχανικού.

Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος 
απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 50 ωρών κατ’ έτος.
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3. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υπο−
δείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα 
σχετικά µε την ασφάλεια και υγεία της εργασίας και 
την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές 
υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό 
βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων. Ο εργο−
δότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογρά−
φως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το 
βιβλίο. 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 
α) συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατι−

σµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας 
µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της απο−
τελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, 
καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων 
και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας, 

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των 
τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και 
των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας 
πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρ−
µογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας της εργασίας 
και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετι−
κά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη 
διεύθυνση της επιχείρησης. 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός 
ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευ−
ράς ασφάλειας και υγείας της εργασίας, να αναφέρει 
στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων 
ασφάλειας και υγείας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπι−
σής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους, 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων 
προστασίας, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να 
αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών 
του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρό−
µοιων ατυχηµάτων. 

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφά−
λειας και συναγερµού για τη διαπίστωση ετοιµότητας 
προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχεί−
ρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση 
να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας της ερ−
γασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την 
αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπά−
γεται η εργασία τους, 

β) να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των 
προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέ−
µατα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. 

Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν 
αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον εργοδότη και 
άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών 
απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη 
και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον 
εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί 
να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασής του. Σε 
κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας 
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το 
επιχειρησιακό απόρρητο.

4. Στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πλήρους 
απασχόλησης τουλάχιστον δύο τεχνικών ασφάλειας 
σύµφωνα µε το το άρθρο 13 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/
Α/2.6.2010), όπως ισχύει, συνιστάται υποχρεωτικά Εσω−
τερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 
του ίδιου νόµου. 

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
1. Σε κάθε έργο που επιβλέπεται συνεχώς σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, πρέπει να ιδρύεται γραφείο 
ασφάλειας και υγείας.

2. Προϊστάµενος του γραφείου ασφάλειας και υγείας, 
µπορεί να ορισθεί ο τεχνικός ασφάλειας ή ο επιβλέπων 
µηχανικός της παρ. 1 του άρθρου 16, ενώ σε περίπτω−
ση συνολικής απασχόλησης στις εργασίες του έργου, 
πάνω από 100 εργατοτεχνιτών και τεχνικών υπαλλήλων, 
προϊστάµενος ορίζεται επιστήµονας µε ειδικότητα δι−
πλωµατούχου µηχανικού µεταλλείων ή άλλης ισότιµης 
ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του πα−
ρόντος κανονισµού, και υπερτετραετή εµπειρία στις 
σχετικές εργασίες, που απασχολείται αποκλειστικά µε 
τα καθήκοντα του γραφείου. Ο πιο πάνω προϊστάµενος 
αποτελεί τον άµεσο σύµβουλο της ∆/νσης του έργου 
σε θέµατα ασφάλειας. 

3. Βασικές αρµοδιότητες του γραφείου ασφάλειας και 
υγείας, είναι οι παρακάτω:

α) Η συνδροµή και υποστήριξη του τεχνικού ασφάλει−
ας και του ιατρού εργασίας στα καθήκοντά τους.

β) Η σύνταξη των ειδικών κανονισµών ασφάλειας του 
έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανο−
νισµού καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας.

γ) Η εισήγηση για την οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευ−
σης των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13.

δ) Η οργάνωση και τήρηση αρχείου µε τους απαραί−
τητους κανονισµούς ασφάλειας, τις σχετικές εντολές 
των αρµόδιων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, καθώς και της ∆/
νσης των προϊστάµενων και υπεύθυνων του έργου, τις 
εκθέσεις ατυχηµάτων, δυστυχηµάτων και παρ’ ολίγον 
ατυχηµάτων και τα στοιχεία ελέγχου των εργασιακών 
συνθηκών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση 
σύστασης γραφείου ασφάλειας και υγείας εργασιών, 
την ευθύνη τήρησης του ανωτέρου αρχείου έχει ο ερ−
γοδότης.

ε) Ο έλεγχος της τήρησης των προγραµµάτων συ−
ντήρησης των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων του 
έργου.

στ) Η επιλογή των ατοµικών ειδών προστασίας, των 
µεθόδων και µέσων µέτρησης των εργασιακών συνθη−
κών σε κάθε θέση εργασίας.

ζ) Ο προγραµµατισµός της εκτέλεσης των σχετικών 
ελέγχων µε το, σε κάθε περίπτωση, εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό, καθώς και η άµεση εκτέλεση τους σε πε−
ριπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

η) Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων του αρχεί−
ου, η αξιολόγησή τους και η σύνταξη εκθέσεων ή µελε−
τών για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, καθώς 
και η άµεση ειδοποίηση της ∆/νσης του έργου και των 
αρµόδιων προϊστάµενων ή υπεύθυνων, σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών, για τη λήψη των απαιτούµενων µέ−
τρων ασφάλειας που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και ο 
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υπολογισµός των δεικτών σοβαρότητας και συχνότητας 
των ατυχηµάτων − δυστυχηµάτων σύµφωνα µε τις σχε−
τικές διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. γ΄.

θ) Η επιθεώρηση, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, 
το λιγότερο µια φορά το µήνα, όλων των θέσεων εργα−
σίας, η επισήµανση των επικίνδυνων σηµείων και κατα−
στάσεων, ο έλεγχος της σωστής χρήσης των ατοµικών 
ειδών προστασίας καθώς και η διαβίβαση προτάσεων 
στη ∆/νση του έργου για τη λήψη των αναγκαίων µέ−
τρων ασφάλειας − προστασίας.

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν συστήσει ΕΣΥΠΠ, δεν 
έχουν την υποχρέωση ίδρυσης γραφείου ασφάλειας 
και υγείας. Στην περίπτωση αυτή, η συσταθείσα ΕΣΥΠΠ 
ασκεί και τις αρµοδιότητες του γραφείου ασφάλειας και 
υγείας, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.

Άρθρο 18
Τµήµα εκπαίδευσης

1. Σε περίπτωση που στο έργο απασχολούνται πάνω 
από 100 εργ/τες και τεχνικοί υπάλληλοι, οι αρµοδιότη−
τες της παρ. 3 αυτού του άρθρου ασκούνται από το 
γραφείο ασφάλειας και υγείας.

2. Αν ο αριθµός των εργαζοµένων της προηγούµενης 
παραγράφου ξεπερνάει τους 300, πρέπει να ιδρύεται 
ιδιαίτερο τµήµα εκπαίδευσης.

Προϊστάµενος του τµήµατος, ορίζεται επιστήµονας 
µε ειδικότητα διπλωµατούχου µηχανικού µεταλλείων ή 
άλλης ισότιµης ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού και υπερτετραετή 
εµπειρία σε σχετικές εργασίες και αποτελεί τον άµεσο 
σύµβουλο της ∆/νσης του έργου σε θέµατα εκπαίδευ−
σης.

3. Βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος, είναι οι πα−
ρακάτω:

α) Η εισήγηση για την εκπόνηση προγραµµάτων εκπαί−
δευσης του προσωπικού σε συνεργασία µε το γραφείο 
ασφάλειας και υγείας και τον ιατρό εργασίας του έργου, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13, καθώς και 
η φροντίδα για την υλοποίησή τους.

β) Η εισήγηση για την εκπόνηση προγράµµατος ταχύ−
ρυθµης εκπαίδευσης των νεοπροσλαµβανόµενων.

γ) Η φροντίδα για τη θεωρητική και πρακτική εκ−
παίδευση των εργατοτεχνιτών για την απόκτηση των 
προβλεπόµενων στο άρθρο 108 αδειών, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του έργου και µετά από εισήγηση των αρµό−
διων προϊσταµένων και υπεύθυνων.

δ) Η οργάνωση και τήρηση αρχείου µε σχετικά εκπαι−
δευτικά θέµατα και τα βιβλία εκπαιδευτικών σεµιναρίων, 
καθώς και η επιµέλεια για την έκδοση των απαραίτητων 
εκπαιδευτικών φυλλαδίων.

Άρθρο 19
Ευθύνες µελετητών

1. Οι µελετητές που ορίζονται για την εκπόνηση των 
µελετών που απαιτούνται για τη λήψη των εγκρίσεων 
ή αδειών των άρθρων, 101, 103 και 105, πρέπει να διαθέ−
τουν την ειδικότητα, τη βαθµίδα εκπαίδευσης και την 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος που προβλέπονται από 
τα παραπάνω άρθρα.

2. Οι πιο πάνω µελετητές, είναι υπεύθυνοι για την, σύµ−
φωνα µε τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, εκπόνηση 
των σχετικών µελετών, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία 
του έργου και τα κριτήρια και µέτρα που ορίζονται 

στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 
ώστε να προβλέπεται η εκτέλεση των µεταλλευτικών 
και λατοµικών εργασιών µε τον ορθολογικότερο και 
ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

3. Την ευθύνη για την εφαρµογή της µελέτης που 
έχει εγκριθεί, έχουν τα αρµόδια στελέχη της ιεραρχίας 
του έργου.

4. Ο ∆/ντής και οι Τοµεάρχες, µε επιφύλαξη των δι−
ατάξεων της παρ. 2 περίπτωση γ του άρθρου 15, µετά 
από σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων επιβλεπόντων µη−
χανικών, έχουν και την υποχρέωση για την τροποποίηση 
των µελετών των άρθρων 103 και 105 στη διάρκεια της 
εφαρµογής τους, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο για λό−
γους ασφάλειας ή ορθολογικής δραστηριότητας, οπότε, 
σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός µελετητής απαλλάσσεται 
από το αντίστοιχο µέρος της ευθύνης. Σε περίπτωση 
που οι τροποποιήσεις είναι ουσιαστικές, ο ∆/ντής του 
έργου υποχρεώνεται να ενηµερώσει άµεσα την Επι−
θεώρηση Μεταλλείων και εφόσον κριθεί αναγκαίο, να 
υποβάλει και τις σχετικές τροποποιήσεις της µελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενικά µέτρα ασφάλειας−προστασία εργαζοµένων 

από φυσικούς και χηµικούς παράγοντες 
στο εργασιακό περιβάλλον

ΜΕΡΟΣ Α΄
Γενικά µέτρα ασφάλειας 

Άρθρο 20
Γενικά µέτρα ασφάλειας

1. Στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα γενικά µέτρα 
ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου εργασίας.

2. Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας 
κάθε ατόµου που δεν έχει σχέση µε τις εργασίες του 
έργου. 

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση η επίσκεψη των χώρων 
εργασίας από άτοµα που δεν απασχολούνται στο έργο, 
µετά από έγκριση της ∆/νσης του έργου και εφόσον 
έχουν υπογράψει δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση για τις 
γενικές συνθήκες του χώρου, συνοδεύονται από επαρκή 
αριθµό των αρµόδιων στελεχών της ιεραρχίας και έχουν 
εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα ατοµικά είδη προστασίας. 
Η προϋπόθεση υπογραφής της παραπάνω δήλωσης, 
δεν ισχύει για διπλωµατούχους µηχανικούς ειδικότητας 
αντίστοιχης µε το είδος του χώρου εργασίας, ενώ η 
προϋπόθεση για έγκριση από τη ∆/νση, δεν ισχύει για 
τους εκπροσώπους των αρµόδιων συνδικαλιστικών φο−
ρέων των εργαζοµένων και αυτούς που προβλέπονται 
από το άρθρο 3 παρ. 8. 

3. Σε κάθε χώρο εργασίας, στον οποίο υπάρχουν ερ−
γαζόµενοι, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός εργαζο−
µένων που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, πείρα 
και κατάρτιση για να εκτελούν τα καθήκοντά που τους 
ανατίθενται. 

Μετά την είσοδο και πριν από την ανάληψη εργασί−
ας των εργοδηγών και του ιεραρχικά κατώτερού τους 
προσωπικού, σε κάθε βάρδια, πρέπει να γίνονται συγκε−
ντρώσεις των παραπάνω σε προκαθορισµένου χώρους 
για την κατάρτιση των καταλόγων των παρόντων και 
την επάνδρωση, στη συνέχεια, όλων των θέσεων ερ−
γασίας.
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4. Για κάθε χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχουν γρα−
πτές οδηγίες µε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται 
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και την 
ασφαλή χρήση του εξοπλισµού

Στις οδηγίες αυτές πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται 
πληροφορίες για τη χρήση του εξοπλισµού παροχής 
άµεσης βοήθειας και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας 
ή κοντά σ’ αυτόν.

5. Ο εργοδότης οφείλει να εγκαθιστά τα συστήµατα 
συναγερµού και άλλα απαραίτητα µέσα επικοινωνίας 
που επιτρέπουν, όταν χρειασθεί, την άµεση έναρξη των 
επιχειρήσεων αµέσου βοήθειας, εκκένωσης και διάσω−
σης.

6. Απαγορεύεται, στη διάρκεια της εργασίας, η κατοχή 
και χρήση οινοπνευµατωδών ποτών. 

Απαγορεύεται η εργασία στα άτοµα που βρίσκονται 
κάτω από την επήρεια οινοπνεύµατος και ναρκωτικών, 
σε αρρώστους, καθώς και σ’ αυτούς που έχουν προ−
σβληθεί από µεταδοτικά νοσήµατα. 

7. Οι ξενόγλωσσοι εργαζόµενοι, πρέπει να απασχο−
λούνται κοντά σε άτοµα µε τα οποία µπορούν να συ−
νεννοούνται. 

8. Απαγορεύεται η είσοδος των εργαζοµένων σε κάθε 
χώρο ή θέση εργασίας, αν δεν έχει διαπιστωθεί, από 
το αρµόδιο στέλεχος της ιεραρχίας, ή τον επικεφαλής, 
ότι υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες. 

Επίσης απαγορεύεται η συνέχιση της εργασίας, αν 
διαπιστωθεί ή εκτιµηθεί η δηµιουργία επικίνδυνων κα−
ταστάσεων µέχρι την αποκατάσταση ασφαλών συν−
θηκών. 

Όταν σε θέσεις εργασίας υπάρχουν µεµονωµένοι ερ−
γαζόµενοι, οι εργαζόµενοι αυτοί πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη παρακολούθηση µέσω κάµερας ή οπτικής 
επαφής µε εργαζόµενο άλλης θέσης εργασίας και την 
δυνατότητα να διατηρούν επαφή µέσω τηλεπικοινωνι−
ακών µέσων.

Απαγορεύεται η απασχόληση ενός µόνον ατόµου σε 
επικίνδυνες θέσεις ή εργασίες που έχουν καθοριστεί 
από τον αρµόδιο επιβλέποντα µηχανικό απευθείας ή 
και µετά από εισήγηση των ιεραρχικά κατώτερων στε−
λεχών.

Οι εργασίες που έχουν χαρακτηρισθεί από τον ∆ι−
ευθυντή, του Έργου ή τον Επιθεωρητή µεταλλείων ότι 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή είναι επικίνδυνες για 
την ασφάλεια, πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε 
έµπειρο προσωπικό, µόνιµο ή εργολαβικό και κάτω από 
στενή επίβλεψη, µε σκοπό την τήρηση των απαιτούµε−
νων πρόσθετων µέτρων ασφάλειας.

Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικίνδυνες ζώνες πρέπει 
να επισηµαίνονται ευκρινώς. Εάν οι χώροι εργασίας 
περιλαµβάνουν επικίνδυνες ζώνες λόγω της φύσεως της 
εργασίας που ενέχει κινδύνους, µεταξύ άλλων πτώσης 
των εργαζοµένων ή κίνδυνο από την πτώση αντικειµέ−
νων, οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι, στο 
µέτρο του δυνατού, µε σύστηµα που να εµποδίζει την 
είσοδο, στις ζώνες αυτές εργαζοµένων που δεν έχουν 
σχετική άδεια. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλ−
ληλα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που 
έχουν άδεια εισόδου στις επικίνδυνες ζώνες.

Ανεξάρτητα από τις ειδικές διατάξεις του παρόντος 
Κανονισµού σε περίπτωση που στο ίδιο έργο επικρα−
τούν εξαιρετικά ετεροβαρείς συνθήκες εργασίας µεταξύ 
οµοειδών τµηµάτων του ίδιου ή διαφορετικών τοµέων 

µπορεί, ύστερα από πρόταση σωµατείου εργαζοµένων 
στο έργο και αποδοχής της από τη ∆/νση του έργου, να 
γίνεται κυκλική εναλλαγή των εργαζοµένων στα παρα−
πάνω τµήµατα, µε περίοδο εναλλαγής όχι µεγαλύτερη 
από 6 µήνες. 

Εάν η πρόταση του σωµατείου δεν γίνει αποδεκτή 
από τη ∆/νση του έργου ή αυτή σιωπά πέραν ευλό−
γου χρόνου, τότε η πρόταση παραπέµπεται σε Τριµελή 
επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Επιθεωρητής µε−
ταλλείων, τα δε άλλα δύο µέλη είναι ο Πρόεδρος του 
ενδιαφερόµενου σωµατείου ή οι νόµιµοι αναπληρωτές 
του και ο ∆/ντής του έργου ή οι νόµιµοι αναπληρωτές 
του και η οποία αποφασίζει σχετικά. 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε σκάλες και υπερυψω−
µένα δάπεδα, των εργαζοµένων που κρατούν εργαλεία 
ή άλλα βαριά αντικείµενα χωρίς να τα έχουν επαρκώς 
ασφαλίσει καθώς και η εκσφενδόνιση εργαλείων και 
υλικών. 

9. Απαγορεύεται η εργασία σε συγκεκριµένη θέση, 
κάθε εργαζόµενου που δεν είναι εφοδιασµένος µε τα 
απαραίτητα, για την εκτέλεση της εργασίας του, ατο−
µικά είδη προστασίας. 

10. Απαγορεύεται ο χειρισµός ή η επέµβαση (συντήρη−
ση − επισκευή) σε µηχανήµατα, µηχανές και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και η εκτέλεση των εργασιών του 
άρθρου 108, από άτοµα που δεν έχουν την απαιτούµενη 
σε κάθε περίπτωση άδεια. 

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών από άλλους εργαζόµενους, µόνο για εκπαι−
δευτικούς λόγους ή µέρους της όλης εργασίας από 
τους αντίστοιχους βοηθούς εργατοτεχνίτες, εφόσον οι 
παραπάνω ενεργούν κάτω από την άµεση καθοδήγηση 
του αρµόδιου αδειούχου χειριστή ή τεχνίτη που έχει και 
την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 

11. Κάθε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο ή εγκατάσταση, 
πρέπει ανάλογα µε τις ώρες και τις συνθήκες λειτουρ−
γίας, να συντηρείται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, από 
το ειδικά εξουσιοδοτηµένο και προβλεπόµενο, σύµφω−
να µε την κείµενη νοµοθεσία, τεχνικό προσωπικό. Στα 
παραπάνω, πρέπει να υπάρχει ειδικό βιβλίο ή καρτέλα 
ή ηλεκτρονικό αρχείο για την ενυπόγραφη καταχώ−
ρηση των ηµεροµηνιών και των ειδών συντήρησης και 
επισκευής. 

Στο ειδικό βιβλίο ή καρτέλα ή ηλεκτρονικό αρχείο κα−
ταχωρούνται πληροφορίες για κάθε µηχάνηµα όπως:

− Προληπτικές συντηρήσεις.
− Βλάβες και επισκευές
− Ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για τα παραπάνω.
− Ηµερολόγιο µηχανήµατος µε τα προηγούµενα και 

επιπλέον ποιοί τεχνίτες εργάστηκαν και πόσο χρόνο 
ανά µηχάνηµα.

− Στοιχεία του κατασκευαστή τα οποία είναι κρίσιµα 
για τις συντηρήσεις και επισκευές.

− Λίστα ελέγχου (check list) ανά µηχάνηµα.
− Ιστορικό του κάθε µηχανήµατος.
− Εντολές εργασίας (και σε έντυπη µορφή υπογε−

γραµµένες).
− ∆ελτία βλαβών (και σε έντυπη µορφή υπογεγραµ−

µένα).
− Επίσης πρέπει να αρχειοθετούνται δεόντως τυχόν 

αντίγραφα δελτίων αποστολής εξοπλισµού σε εξωτε−
ρικό συνεργείο συντήρησης και τα τιµολόγια εργασιών 
και ανταλλακτικών (και σε έντυπη µορφή υπογεγραµ−
µένα).



17480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου, πλή−
ρες αντίγραφο του θα αποστέλλεται κάθε µήνα στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

12. Οι χειριστές µεµονωµένων εγκαταστηµένων µη−
χανηµάτων ή οχηµάτων ή διατρητικών µηχανηµάτων 
(εκτός από τις αερόσφυρες), καθώς και οι επιστάτες ή 
επικεφαλής των θέσεων εργασίας, πρέπει να συντάσ−
σουν καθηµερινά το αντίστοιχο δελτίο εργασίας της 
κάθε βάρδιας. Στα δελτία εργασίας, πρέπει να αναγρά−
φονται ανάλογα µε την περίπτωση, το απασχολούµενο 
προσωπικό, ο χρόνος λειτουργίας ή εργασίας, το ύψος 
της παραγωγής στις αντίστοιχες µονάδες µέτρησης, οι 
καταναλώσεις υλικών, ο χρόνος και τα αίτια διακοπών 
και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από τη ∆/νση του 
έργου. 

Στο δελτίο εργασίας θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην αναγραφή βλαβών µηχανηµάτων και 
εγκαταστάσεων σε ατυχηµατικά συµβάντα και σε αστο−
χία υπονόµων.

13. Σε κάθε έργο, η εκτέλεση της όποιας εργασίας 
πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε, να µη δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις σε γειτονικές θέσεις εργασίας.

Αν υπάρχουν κοντινές θέσεις εργασίας και διαφαίνε−
ται επικίνδυνος επηρεασµός της µιας πάνω στην άλλη, 
τα αρµόδια στελέχη της ιεραρχίας πρέπει να κάνουν 
τις απαραίτητες συνεννοήσεις για την ασφαλή εξέλιξη 
των εργασιών. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
Προστασία εργαζοµένων από φυσικούς 

και χηµικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον

Άρθρο 21
Προστασία των εργαζοµένων από τους θορύβους

1. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκθεση ερ−
γαζοµένου σε θόρυβο ο οποίος υπερβαίνει την οριακή 
τιµή έκθεσης (ΟΤΕ). 

Η οριακή τιµή έκθεσης, η ανώτερη τιµή έκθεσης για 
ανάληψη δράσης και η κατώτερη τιµή έκθεσης για 
ανάληψη δράσης, όσον αφορά τις ηµερήσιες στάθµες 
έκθεσης σε θόρυβο και τις κορυφοτιµές της ηχητικής 
πίεσης, καθορίζονται από ειδικότερη δεσµευτική διά−
ταξη και συγκεκριµένα το άρθρο 3 του Π∆ 149/2006 
(ΦΕΚ 139/Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε 
κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 159/Α/28−07−2006), όπως ισχύει. 

Οι τιµές αυτές είναι: 
α) οριακές τιµές έκθεσης: LΕΧ,8h = 87 dB(A) και Ppeak = 

200 Pa, αντιστοίχως, 
β) ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης: 

LΕΧ,8h = 85 dB(A) και 
Ppeak = 140 Pa, αντιστοίχως, 
γ) κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης: 

LΕΧ,8h = 80 dB(A) και 
Ppeak = 112 Pa, αντιστοίχως.
Ως µονάδα µέτρησης της ηχητικής έντασης χρησιµο−

ποιείται το decibel (dB), το οποίο είναι λογαριθµική µο−
νάδα και εκφράζει το επίπεδο της ηχητικής πίεσης. 

Επίσης α) κορυφοτιµή της ηχητικής πίεσης (Ppeak): 
µέγιστη τιµή της στιγµιαίας «C» σταθµισµένης πίεσης 
θορύβου, 

β) ηµερήσια στάθµη έκθεσης σε θόρυβο (LΕΧ,8h) [dB(A) 
ως προς 20 µPa]: χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή των 
σταθµών έκθεσης σε θόρυβο για οκτάωρη ηµέρα ερ−
γασίας όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 
1999:1990, σηµείο 3.6. Καλύπτει όλα τα είδη θορύβου 
που απαντώνται στο εργασιακό περιβάλλον, περιλαµ−
βανοµένου και του παλµικού. 

γ) εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο (LΕΧ,8h 
πέντε οκτάωρων): χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή των 
ηµερήσιων σταθµών έκθεσης σε θόρυβο για εβδοµάδα 
πέντε οκτάωρων εργάσιµων ηµερών όπως ορίζεται από 
το διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990, σηµείο 3.6 (υποση−
µείωση 2). Αναφορά στην εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης 
γίνεται στην παρ. 10 του παρόντος.

Κατά την εφαρµογή των οριακών τιµών έκθεσης, στον 
προσδιορισµό της πραγµατικής έκθεσης του εργαζοµέ−
νου συνυπολογίζεται η ηχοεξασθένηση που επιτυγχάνε−
ται από τα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής που 
φέρει ο εργαζόµενος. Στις τιµές έκθεσης για ανάληψη 
δράσης η ηχοεξασθένηση που επιτυγχάνεται από τα 
µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής που φέρει ο ερ−
γαζόµενος δεν συνυπολογίζεται. 

2. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια 
γραπτή εκτίµηση των κινδύνων, και να καθορίζει τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή ή τη 
µείωση της έκθεσης και την ατοµική προστασία από 
το θόρυβο. Η εκτίµηση των κινδύνων επανεξετάζεται 
και αναθεωρείται τακτικά, ιδίως εάν έχουν επέλθει 
σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν 
ξεπερασµένη, ή όταν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης 
της υγείας το καθιστούν αναγκαίο.

Οι µέθοδοι και τα όργανα µέτρησης (ηχόµετρα, ηχο−
δοσίµετρα κ.λπ.) πρέπει να επιτρέπουν τον προσδιο−
ρισµό των παραµέτρων που ορίζονται στην παρ.1 του 
παρόντος άρθρου και τη διαπίστωση αν σε δεδοµένη 
περίπτωση έχει σηµειωθεί υπέρβαση των οριακών τι−
µών που επίσης καθορίζονται παραπάνω. Επίσης θα 
πρέπει να προσαρµόζονται στις επικρατούσες συνθήκες 
και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά του προς µέτρηση 
θορύβου, τη διάρκεια της έκθεσης, τους περιβαλλοντι−
κούς παράγοντες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
οργάνου µέτρησης. 

Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι είναι δυνατόν να περι−
λαµβάνουν δειγµατοληψία αντιπροσωπευτική της ατο−
µικής έκθεσης του εργαζοµένου. 

Η εκτίµηση και η µέτρηση της στάθµης έκθεσης σε 
θόρυβο σχεδιάζονται και διενεργούνται ανά κατάλληλα 
χρονικά διαστήµατα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από 
την εκτίµηση ή/και τη µέτρηση της στάθµης έκθεσης 
σε θόρυβο φυλάσσονται υπό κατάλληλη µορφή ώστε 
να είναι δυνατό να τα συµβουλευθεί κανείς. 

Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, στην αξι−
ολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων λαµβά−
νονται υπόψη τα σφάλµατα µέτρησης, που προσδιορί−
ζονται σύµφωνα µε τη µετρολογική πρακτική. 

Κατά την εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων, ο 
εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, στα αναφε−
ρόµενα στο άρθρο 42 παρ. 8 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 
84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει. 

3. Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων που προβλέ−
πεται στη προηγούµενη παράγραφο 2, εάν διαπιστώνε−
ται υπέρβαση των τιµών έκθεσης για ανάληψη δράσης 
(LΕΧ,8h = 85 dB(A)), ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρ−
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µόζει πρόγραµµα, το οποίο συνίσταται σε τεχνικά ή/και 
οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό τη µείωση της έκθεσης σε 
θόρυβο, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:

α) άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µι−
κρότερη έκθεση σε θόρυβο,

β) την επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, ο 
οποίος, λαµβάνοντας υπόψη την προς εκτέλεση εργα−
σία, να εκπέµπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, καθώς 
και τη δυνατότητα παροχής στους εργαζόµενους εξο−
πλισµού εργασίας σύµφωνου µε τις κείµενες διατάξεις, 
επιδιώκοντας τον περιορισµό της έκθεσης σε θόρυβο,

γ) το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και 
θέσεων εργασίας,

δ) την επαρκή ενηµέρωση, την εκπαίδευση και την 
κατά περίπτωση εξάσκηση των εργαζοµένων, προκει−
µένου να χρησιµοποιούν σωστά τους εξοπλισµούς ερ−
γασίας για τη µείωση στο ελάχιστο της έκθεσής τους 
σε θόρυβο,

ε) τη µείωση του θορύβου µε τεχνικά µέσα, όπως:
i) για τη µείωση του αερόφερτου θορύβου, π.χ. θωρα−

κίσεις, εγκλεισµό της πηγής θορύβου (σε περιβλήµατα), 
καλύψεις µε ηχοαπορροφητικό υλικό,

ii) για τη µείωση του στερεόφερτου θορύβου, π.χ. από−
σβεση ή µόνωση,

στ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλι−
σµού εργασίας, του χώρου εργασίας και των συστηµά−
των στο χώρο εργασίας, και

ζ) την οργάνωση της εργασίας για τη µείωση του 
θορύβου µε:

i) περιορισµό της διάρκειας και της έντασης της έκ−
θεσης,

ii) κατάλληλα προγράµµατα εργασίας που περιλαµ−
βάνουν περιόδους επαρκούς ανάπαυσης. 

Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται, σηµειώνονται 
εκθέσεις άνω των οριακών τιµών έκθεσης (ΟΤΕ), ο ερ−
γοδότης οφείλει: 

α) να αναλάβει αµέσως δράση, για να µειώσει την 
έκθεση κάτω των οριακών τιµών έκθεσης, 

β) να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την 
υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης και 

γ) να προσαρµόσει τα µέτρα προστασίας και πρό−
ληψης προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη 
της υπέρβασης.

4. Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθε−
ση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να προληφθούν µε 
άλλα µέσα, τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων και 
χρησιµοποιούνται από αυτούς κατάλληλα και δεόντως 
προσαρµοζόµενα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 
κατά την εργασία» υπό τους ακόλουθους όρους: 

α) όταν η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτε−
ρες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης 
θέτει στη διάθεση των εργαζοµένων µέσα ατοµικής 
προστασίας της ακοής, 

β) όταν η έκθεση σε θόρυβο είναι ίση ή υπερβαίνει 
τις ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, η 
χρήση µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής είναι 
υποχρεωτική και 

γ) τα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής επιλέγο−
νται κατά τρόπον ώστε να αποσοβείται ή να ελαχιστο−
ποιείται ο κίνδυνος για την ακοή. 

Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 
διασφαλίσει τη χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας 
της ακοής και είναι υπεύθυνος για την εξακρίβωση της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβάνονται 
κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

5. Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζόµενους, 
οι οποίοι εκτίθενται κατά την εργασία σε θόρυβο που 
είναι ίσος µε ή υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης 
για ανάληψη δράσης [LΕΧ,8h > 80 dB(A)], ή/και στους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το το άρ−
θρο 3 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), 
όπως ισχύει, παρέχεται κατάλληλη ενηµέρωση και εκ−
παίδευση σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν 
από την έκθεση σε θόρυβο.

6. Στις θέσεις εργασίας στις οποίες αναµένεται να 
ξεπεραστούν οι ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη 
δράσης [LΕΧ,8h > 85 dB(A)], πρέπει να ληφθεί µέριµνα 
ώστε να έχουν την κατάλληλη σήµανση, να οριοθετού−
νται, και αν είναι εύλογα εφικτό, η προσπέλαση σ’ αυτές 
να υπόκειται σε περιορισµούς.

7. Εργαζόµενος, του οποίου η έκθεση σε θόρυβο υπερ−
βαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης 
[(LΕΧ,8h>80dB(Α)], δικαιούται ελέγχου της ακοής του 
από τον ιατρό εργασίας ή από άλλον ιατρό και αν κριθεί 
απαραίτητο από αυτούς από εξειδικευµένο ιατρό. 

Σκοπός του ελέγχου αυτού, είναι η έγκαιρη διάγνωση 
τυχόν απώλειας της ακοής που οφείλεται σε θόρυβο 
και η διαφύλαξη της ακουστικής λειτουργίας. 

Όταν από την επίβλεψη της ακουστικής λειτουργίας 
διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από διαγνώ−
σιµη ακουστική βλάβη, πέραν των δράσεων που αναλαµ−
βάνει ο ιατρός εργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει:

− να επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων και τα 
ληπτέα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη 
µείωση των κινδύνων 

− να λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του ιατρού εργασίας 
και του τεχνικού ασφάλειας (άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει), προκειµένου να εφαρ−
µόσει τα µέτρα τα οποία απαιτούνται για την εξάλειψη 
ή τη µείωση των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της 
περίπτωσης τοποθέτησης του εργαζόµενου σε άλλη 
θέση εργασίας, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω 
έκθεσής του και 

− να µεριµνά για τη συστηµατική επίβλεψη της υγείας 
και να λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση της κατά−
στασης της υγείας κάθε άλλου εργαζοµένου που έχει 
υποστεί ανάλογη έκθεση. 

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της φύσης 
της δραστηριότητας, έχουν διατεθεί στους εργαζόµε−
νους χώροι ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη, 
ο θόρυβος στους χώρους αυτούς µειώνεται σε στάθµη 
συµβατή µε τον προορισµό και τις συνθήκες χρήσης 
τους. 

9. Ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου πρέπει να 
προστατεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν 
ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης προσαρ−
µόζει τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
προς τις απαιτήσεις των εργαζοµένων που ανήκουν σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου.

10. Υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες, µετά από 
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ασφάλειας και υγείας 
της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει, για δραστη−
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ριότητες όπου η ηµερήσια έκθεση σε θόρυβο ποικίλλει 
αισθητά ανά ηµέρα εργασίας, προς εφαρµογή των ορια−
κών τιµών έκθεσης και των τιµών έκθεσης για ανάληψη 
δράσης, χρησιµοποιείται η εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης 
σε θόρυβο αντί της ηµερήσιας στάθµης έκθεσης σε 
θόρυβο για να εκτιµηθούν οι στάθµες θορύβου στον 
οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι, εφόσον: 

α) η εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο, όπως 
διαπιστώνεται µε τη δέουσα παρακολούθηση, δεν υπερ−
βαίνει την οριακή τιµή έκθεσης των 87 dB(A) και 

β) λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστο−
ποίηση των κινδύνων που συνδέονται µε τις δραστη−
ριότητες αυτές.

Άρθρο 22
Προστασία των εργαζοµένων από αιωρούµενες 

σκόνες, αέρια, ατµούς, καπνούς και 
λοιπούς χηµικούς παράγοντες

1. Σε κάθε θέση εργασίας που υπάρχει έκθεση των 
εργαζοµένων σ’ ένα ή περισσότερα από τα είδη σκόνης 
ή αερίων ή ατµών ή καπνών που αναγράφονται στους 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3, οι «οριακές τιµές έκθεσης» 
και οι «ανώτατες οριακές τιµές έκθεσης», δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τις αναφερόµενες αντίστοιχα στον πίνακα 
οριακές τιµές.

Για την κατανόηση των πιο πάνω εννοιών, ορίζονται 
τα παρακάτω:

Έκθεση σε χηµικό παράγοντα: νοείται το ατοµικό επί−
πεδο έκθεσης του εργαζοµένου σε χηµικό παράγοντα 
που υπάρχει στον αέρα του χώρου εργασίας.

Το επίπεδο έκθεσης αναφέρεται στη συγκέντρωση 
του χηµικού παράγοντα στην οποία εκτίθεται ο εργα−
ζόµενος σε ορισµένη χρονική περίοδο και η τιµή του 
εκφράζεται σε µέρη όγκου ατµού ή αερίου ανά εκατοµ−
µύριο µέρη όγκου αέρα (ppm) ή σε χιλιοστά γραµµαρίου 
του χηµικού παράγοντα ανά κυβικό µέτρο αέρα (mg/m3). 
Για τις περιπτώσεις ινωδών σωµατιδίων µπορεί να εκ−
φράζεται και σε αριθµό ινών ανά µονάδα όγκου αέρα. 
(Για τη µέτρηση της συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον 
αέρα του χώρου εργασίας, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι 
ίνες µήκους ανώτερου των 5 µικροµέτρων και πλάτους 
µικρότερου των 3 µικροµέτρων, µε λόγο µήκους/πλά−
τους µεγαλύτερο του 3:1).

Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: νοείται η 
τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 8ωρη 

χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου στον χη−
µικό παράγοντα, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης 
ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας του.

Ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: 
νοείται η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 
η µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου 
στον χηµικό παράγοντα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο χρόνο εργασίας 
του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιµή έκθεσης.

Ο χηµικός παράγων µπορεί να είναι υπό µορφή αερίου, 
ατµού ή αιωρούµενων σωµατιδίων.

Σκόνη (κονιορτός): νοούνται στερεά σωµατίδια αιω−
ρούµενα στον αέρα, παραγόµενα µε µηχανικές µεθό−
δους ή µε στροβιλισµό.

Καπνός: νοούνται στερεά σωµατίδια σε λεπτό 
διαµερισµό αιωρούµενα στον αέρα, παραγόµενα µε 
θερµικές και/ή χηµικές µεθόδους.

Οµίχλη: νοούνται σταγονίδια υγρού σε λεπτό διαµερι−
σµό αιωρούµενα στον αέρα, παραγόµενα µε τη συµπύ−
κνωση αερίων ή µε τη διασκόρπιση υγρών.

Οι Οριακές Τιµές για τα αέρια και ατµούς εκφράζο−
νται σε ppm οπότε δεν εξαρτώνται από τις µεταβολές 
της θερµοκρασίας και της ατµοσφαιρικής πίεσης ή σε 
mg/m3, οπότε εξαρτώνται από τις µεταβολές αυτές. Σ’ 
αυτή την περίπτωση οι τιµές τους αναφέρονται σε θερ−
µοκρασία 25ο C και ατµοσφαιρική πίεση 760 mmHg.

Για τα αιωρούµενα σωµατίδια εκφράζονται σε mg/m3 
για τις συνθήκες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας.

Εισπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων (ανα−
πν.): νοείται το σύνολο των αιωρούµενων στερεών 
σωµατιδίων το οποίο µπορεί να προσληφθεί από τον 
εργαζόµενο µε εισπνοή από τη µύτη ή/και το στόµα.

Αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων (εισπν.): 
νοείται το σύνολο των σωµατιδίων από το εσπνεύσιµο 
κλάσµα που φθάνει στις κυψελίδες των πνευµόνων.

Αεροδυναµική διάµετρος αιωρούµενου στερεού σωµα−
τιδίου: νοείται η διάµετρος νοητής σφαίρας, µοναδιαίας 
πυκνότητας (1gr/cm3), η οποία έχει ίση µε το υπόψη 
σωµατίδιο οριακή ταχύτητα πτώσεως στον αέρα.

Η ένδειξη δέρµα (∆), η οποία επισηµαίνεται σε ορι−
σµένους χηµικούς παράγοντες των Πινάκων 1, 2 και 3, 
υπονοεί την πιθανή συµβολή στην συνολική έκθεση του 
εργαζόµενου και της ποσότητας αυτών των χηµικών 
παραγόντων που απορροφάται διαµέσου του δέρµατος 
κατά την άµεση επαφή µαζί τους».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΕΣ ΣΚΟΝΕΣ

 
χηµικός χηµικός Νο Chemical Ση− Οριακή Τιµή  Ανώτατη Οριακή
Παράγοντας (Μοριακός) Abstract µεί− Έκθεσης  Τιµή έκθεσης
 Τύπος System (CAS) ωση
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    ppm  mg/m³  ppm   mg/m³
Καθαρές µορφές κρυσταλλικού
Ελεύθερου διοξείδιου του πυριτίου (SiO2)
α. Χαλαζίας    0,1 (αναπν.)
β. Τριπολίτης    0,1 (αναπν.)
γ. Χριστοβαλίτης − τριδυµίτης    0,05 (αναπν.)
Άνθρακας
(<5% χαλαζία)  C  68131−74−8   2 (αναπν.)
Ασβεστόλιθος CaCO3   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Βωξίτης*    10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Γραφίτης*  C  7782−42−5   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Γύψος* CaSO4  7778−18−9   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Καολίνης*     10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Μαγνησίτης*    10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Μάρµαρο*  CaCO3 1317−65−3   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Σµύριδα*    10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Τάλκης (χωρίς αµίαντο) Mg3Si4O10(OH)2  14807−96−6   10 (εισπν.)
    2 (αναπν.)
Αµίαντος (όλων των τύπων)    0,1 (ίνες/cm3)
*χωρίς ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (SiO2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΝΕΣ, ΑΤΜΟΥΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ*

χηµικός χηµικός Νο CAS Ση− Οριακή Τιµή  Ανώτατη Οριακή
Παράγοντας (Μοριακός)  µεί− Έκθεσης   Τιµή έκθεσης
 Τύπος  ωση
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    ppm  mg/m³  ppm   mg/m³

Αλουµίνα,  Al2O3  1344−28−1   10 (αναπν)
    5 (εισπν.)
Αντιµόνιο
και ενώσεις του  Sb  7440−36−0   0,5
Αργίλιο µεταλλικό  Al 7429−90−5  10 (αναπν)
    5 (εισπν.)
Άργυρος (διαλυτές ενώσεις ως Ag)     0,01
Αρσενικό και ενώσεις του (ως Αs)  7440−38−2    0,1
Ασβέστιο ανθρ.  CaCO3  1317−65−3   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Ασβέστιο/πυριτικό CaSiO3  1344−95−2   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Ασβεστίου οξείδιο CaO  1305−78−8   5
Ασβεστίου υδροξ. Ca(OH)2  1305−62−0   5
Βάριο (διαλυτές ενώσεις ως Ba)     0,5
Κάδµιο και ενώσεις(ως Cd) Cd  7440−43−9    0,025   0,1
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Κοβάλτιο(σκόνη−καπνοί)  Co  7440−48−4   0,1
Κοβαλτίο−ενώσεις (ως Co)     0,1
Μαγγανίου ενώσεις (ως Mn)     5
Μαγνησίου, οξείδιο του MgO   1309−48−4   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Μολυβδένιο (αδιάλυτες ενώσεις ως Mo)     15
Μολυβδένιο (διαλυτές ενώσεις ως Mo)     5
Μολυβδος**     0,075
Νικέλιο και ενώσεις του (ως Ni)     1
Σιδήρου (διαλυτά άλατα ως Fe)     1   2
Σιδήρου (ΙΙ) οξείδιο ως Fe  FeO  1345−25−1   10   10
Σιδήρου (ΙΙΙ) οξείδιο ως Fe  Fe2O3  1309−37−1   10   10
Τιτανίου διοξείδιο  TiO2  13463−67−7   10 (εισπν.)
    5 (αναπν.)
Υδράργυρος (Hg) και ενώσεις του ως Hg
(εκτός των αλκυλενώσεων) Hg  7439−97−6  ∆  0,1
Χαλκός (καπνός)  Cu  7440−50−8   0,2
Χαλκός (σκόνη)  Cu  7440−50−8   1   2
Χρώµιο (µεταλλικό)  Cr  7440−47−3   1
Χρωµίου (VI) διαλυτές ενώσεις (ως χρωµικό κάλιο)   0,5
Χρωµίου (VI) µη διαλυτές ενώσεις     0,5
Χρωµίου (ΙΙ) ενώσεις ως χρώµιο     0,5
Χρωµίου (ΙΙΙ) ενώσεις ως χρώµιο     0,5
Ψευδάργυρος χλωριούχος (καπνοί)  ZnCl2  7646−85−7   1   2
Ψευδαργύρου Οξείδιο (καπνοί)  ZnO  1314−13−2   5   10
______________________
*Οι οριακές τιµές, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, αναφέρονται σε µεταλλοµονάδες του αντιστοίχου µετάλ−

λου.
**Ειδικά για τον µόλυβδο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 94/87 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται 

στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία» (Φ.Ε.Κ. 54/Α/22−4−1987), όπως ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 
χηµικός χηµικός Νο CAS Ση− Οριακή Τιµή  Ανώτατη Οριακή
Παράγοντας (Μοριακός)  µεί− Έκθεσης   Τιµή έκθεσης
 Τύπος  ωση
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    ppm   mg/m³  ppm  mg/m³

Αµµωνία  H3N  7664−41−7   50  35  50  35
Άσφαλτος (βιτουµένια)   8052−42−4   5
∆ιοξείδιο του αζώτου  NO2  10102−44−0   5  9  5  9
∆ιοξείδιο του άνθρακα  CO2  124−38−9   5000  9000  5000  54000
∆ιοξείδιο του θείου  SO2  7446−09−5   2  5  5  13
Θειικό οξύ  Η2SO4  7664−93−9    1     
Μεθάνιο  CΗ4      10000
Μονοξείδιο του αζώτου  NO  10102−43−9   25  30
Μονοξείδιο του άνθρακα CO  630−08−0    50  55  300  330
Νικοτίνη  C10H14N2  54−11−5  ∆  0,5  1,5
Νιτρικό οξύ  HNO3  7697−37−2   2  5  4  10
Οξικό οξύ  C2H4Ο2  64−19−7   10  25  15  37
Υδρόθειο  H2S  7783−06−4   10  15  15  21
Υδροκυάνιο  HCN  74−90−8  ∆  10  11  10  11
Υδροχλώριο  HCl  7647−01−0   5  7  5  7
Φθόριο  F2  7782−41−4   1,25  2  1,25  2
Χλώριο  Cl2  7782−50−5   1  3  1  3
___________________________________
Σηµείωση: Για τους χηµικούς παράγοντες που βρίσκονται στον αέρα του χώρου εργασίας και εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στους παράγοντες του Πίνακα 3, εφαρµόζονται τα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.∆. 307/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 90/1999 «Καθορισµός οριακών 
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τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης 
των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση 
µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής 
και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 «Προ−
στασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια 
της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π.∆. 77/93 (34/Α)», όπως ισχύει.

2. Για τις σκόνες που βρίσκονται στον αέρα του χώρου 
εργασίας και δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 και 
2 της προηγούµενης παραγράφου, οι «Οριακές Τιµές 
Έκθεσης» καθορίζονται ως εξής:

α) Για σκόνη αδρανή, ή απλώς ενοχλητική η «οριακή 
τιµή έκθεσης» είναι:

− για το αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρουµένων σωµατι−
δίων: 5 mg/m³.

− για το εσπνεύσιµο κλάσµα αιωρουµένων σωµατιδίων: 
10 mg/m³.

β) Για σκόνη που περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό δι−
οξείδιο του πυριτίου (SiO2) η «Οριακή Τιµή Έκθεσης» 
υπολογίζεται ως εξής:

− για το αναπνεύσιµο κλάσµα της σκόνης

Τ =  10 mg/m³
 Χ1+2

− για το εσπνεύσιµο κλάσµα της σκόνης

Τ =  30 mg/m³
 Χ2+3

όπου:
Τ  είναι η κατά περίπτωση οριακή τιµή έκθεσης,
X1   είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυ−

σταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στην ποσότητα 
του αναπνεύσιµου κλάσµατος της σκόνης.

X2   είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυ−
σταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στην ποσότητα 
του εισπνεύσιµου κλάσµατος της σκόνης.

γ) Για σκόνη που περιέχει ίνες αµιάντου, κανένας ερ−
γαζόµενος δεν πρέπει να εκτίθεται σε ατµόσφαιρα µε 
συγκέντρωση ινών αµιάντου µεγαλύτερη της 0,1 ίνας 
ανά cm3 αέρα ως µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη 
έκθεση.

Για κάθε δραστηριότητα, που µπορεί να παρουσιά−
σει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη αµιάντου ή υλικών που 
περιέχουν αµίαντο, λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 212/06 (ΦΕΚ 
212/Α/09.10.2006) «Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρ−
φωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµ−
βουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου», όπως ισχύει.

3. Οι απαραίτητες µετρήσεις για τον προσδιορισµό 
της φύσης και του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµέ−
νων σε χηµικούς παράγοντες, πρέπει να γίνονται από 
εξειδικευµένο προσωπικό και τον αναγκαίο εξοπλισµό, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα του Π.∆. 77/1993 (Φ.Ε.Κ. 34/Α/18−3−1993), όπως 
ισχύει. Ειδικά για τις µετρήσεις αµιάντου εφαρµόζονται 
οι προδιαγραφές του Παραρτήµατος 1 του Π.∆ 212/2006 
(ΦΕΚ 212/Α/09.10.2006) 

4. Όταν διαπιστώνεται υπέρβαση των οριακών τι−
µών των Πινάκων 1, 2 και 3, πρέπει να λαµβάνονται, το 
συντοµότερο δυνατό, όλα τα αναγκαία µέτρα για τον 
εντοπισµό των αιτίων της υπέρβασης την εξάλειψή τους 
και γενικά, για τη µείωση των συγκεντρώσεων στα επι−
τρεπόµενα όρια. Παράλληλα, πρέπει να ενηµερώνονται 
άµεσα οι εργαζόµενοι της θέσης ή του γειτονικού ή 
και του ευρύτερου ακόµα χώρου ανάλογα µε την περί−
πτωση, για τη χρήση του κατάλληλου αναπνευστικού 
εξοπλισµού που πρέπει να φορούν όσο χρόνο διαρκεί 
η υπέρβαση των οριακών τιµών ή να ειδοποιούνται για 
άµεση αποµάκρυνση σε περίπτωση που, παρά τη λήψη 
των προστατευτικών µέτρων, δηµιουργούνται κίνδυνοι 
για την υγεία τους.

5. Εφόσον το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το απαι−
τεί, πρέπει να προβλέπονται συσκευές παρακολούθησης 
για την αυτόµατη και συνεχή καταγραφή των συγκε−
ντρώσεων αερίων σε καθορισµένες θέσεις, αυτόµατα 
συστήµατα συναγερµού, συστήµατα για την αυτόµατη 
διακοπή του ρεύµατος στις ηλεκτρονικές εγκαταστά−
σεις και συστήµατα αυτόµατης διακοπής της λειτουρ−
γίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης. 

Εφόσον προβλέπονται αυτόµατα µέτρα, οι µετρούµε−
νες τιµές πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσο−
νται όπως προβλέπεται στο έγγραφο ασφάλειας και 
υγείας.

Στις ζώνες όπου οι εργαζόµενοι ενδέχεται να δια−
τρέχουν κίνδυνο να εκτεθούν σε αέρια επικίνδυνα για 
την υγεία τους, πρέπει να υπάρχουν σε επαρκή αριθµό 
αναπνευστικά µηχανήµατα και κατάλληλος εξοπλισµός 
ανάνηψης. Στις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνεται µέριµνα 
ώστε να υπάρχει συνεχώς στον χώρο εργασίας επαρκής 
αριθµός εργαζοµένων που γνωρίζουν την χρήση του 
εξοπλισµού αυτού. Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να 
φυλάσσεται και να συντηρείται κατάλληλα.

6. Ο εκµεταλλευτής οφείλει να παίρνει πρόσθετα ειδι−
κά µέτρα προφύλαξης, όταν οι εργαζόµενοι εκτίθενται 
σε χηµικούς παράγοντες των Πινάκων 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου (ή του Πίνακα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 του Π.∆. 307/1986) που είναι επισηµασµένοι 
µε την ένδειξη «∆», ώστε να προλαµβάνεται επαφή του 
δέρµατος των εργαζοµένων µ’ αυτούς.

7. Σε εργασίες για τις οποίες αναµένεται ενδεχόµενη 
υπέρβαση των απαιτήσεων των Πινάκων 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου (ή του Πίνακα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 του Π.∆. 307/1986) (όπως π.χ. σε περιπτώσεις 
συντήρησης ή έκτακτης ανάγκης) και για τις οποίες δεν 
είναι πρακτικά δυνατή η λήψη τεχνικών µέτρων για την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών, ο εργοδότης πρέπει να 
καθορίζει µέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµέ−
νων πριν από την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα αυτά 
γνωστοποιούνται στους εργαζόµενους οι οποίοι πρέπει 
να τα τηρούν σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Άρθρο 23

Προστασία των εργαζοµένων από τη θερµική κατα−
πόνηση

1. Στους υπόγειους χώρους εργασίας και στις εγκατα−
στάσεις επεξεργασίας, εφόσον επικρατούν υψηλές θερ−
µοκρασίες, µεγαλύτερες από 28οC, (ένδειξη σφαιρικού 
θερµοµέτρου), πρέπει να γίνονται µε κατάλληλα όργανα 
συχνές µετρήσεις, το λιγότερο µια φορά την ηµέρα, για 
τον έλεγχο του ∆είκτη θερµοκρασίας − υγρασίας.
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Με βάση τις τιµές των µετρήσεων του παραπάνω 
εδαφ. α, υπολογίζεται η τιµή του ∆είκτη Θερµοκρα−
σίας − Υγρασίας (∆.Θ.Υ), σε βαθµούς Κελσίου, από την 
παρακάτω σχέση:

∆.Θ.Υ. (οC) = 0,7 Θ.Υ.+0,3 Θ.Σ., όπου:
α) Θ.Υ., είναι η θερµοκρασία «υγρού» θερµοµέτρου σε 

βαθµούς Κελσίου (χρησιµοποιείται ένα στατικό θερµό−
µετρο «υγρού»).

β) Θ.Σ., είναι η θερµοκρασία «σφαιρικού» θερµοµέτρου 
σε βαθµούς Κελσίου.

Τα όργανα των µετρήσεων, πρέπει να είναι κατάλληλα 
τοποθετηµένα στη διάρκεια της µέτρησης, ώστε οι εν−
δείξεις τους να είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών 
κάτω από τις οποίες απασχολούνται οι εργαζόµενοι 
στους συγκεκριµένους χώρους ή θέσεις εργασίας.

2. Όταν στους παραπάνω χώρους εργασίας η θερµο−
κρασία ξεπερνάει τους 28οC και η τιµή του ∆.Θ.Υ. είναι 
µεγαλύτερη από 27,7οC, πρέπει η εργασία να εκτελεί−
ται διακεκοµµένα, µε ενδιάµεσους χρόνους ανάπαυσης, 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ∆.Ο.Υ. 

ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τιµή ∆.Θ.Υ.  Αναλογία (%) χρόνων εργασίας
(σε ˚C)  και ανάπαυσης για κάθε ώρα 
____________________________________________________________________________________________
Μικρότερη από 27,7  100 εργασία
27,8 − 29,0   75 εργασία 25 ανάπαυση
29,1 − 30,6   50 εργασία 50 ανάπαυση
30,7 − 32,5   25 εργασία 75 ανάπαυση
Μεγαλύτερη από 32,5  ∆εν επιτρέπεται η εργασία

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, παρέκκλιση από τα πιο 
πάνω οριζόµενα, µε ευθύνη της ∆/νσης του έργου µετά 
από εισήγηση του αρµόδιου επιβλέποντα µηχανικού, 
αποκλειστικά µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση απόλυτης ανάγκης για τη διε−
νέργεια εργασιών αντιµετώπισης επικείµενου κινδύνου, 
διάσωσης εργαζοµένων, παροχής πρώτων βοηθειών και 
εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές, εκρήξεις, καταπτώ−
σεις κ.λπ. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, µπορεί να επι−
τρέπεται προσωρινά η εργασία και σε χώρους όπου η 
τιµή του ∆.Θ.Υ. ξεπερνάει τους 32,1˚C.

β) Για εξυπηρέτηση αναπόφευκτων λειτουργικών 
αναγκών του έργου, οπότε οι αναλογίες των χρόνων 
εργασίας και ανάπαυσης του πίνακα, µπορεί να µην 
εφαρµόζονται σε κάθε ώρα αλλά σε ευρύτερα χρονικά 
διαστήµατα ακόµη και στο σύνολο του ωραρίου.

3. Όταν διαπιστώνεται η ανάγκη περιορισµού του χρό−
νου πραγµατικής ηµερήσιας εργασίας, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, πρέπει, µε ευθύνη της ∆/νσης του έργου 
µετά από εισήγηση του επιβλέποντα µηχανικού, να ενη−
µερώνονται άµεσα οι εργαζόµενοι που απασχολούνται 
στους αντίστοιχους χώρους και να τους δίδονται οδη−
γίες σχετικά µε τους επιτρεπόµενους χρόνους εργασίας 
και ανάπαυσης για κάθε ώρα, µε βάση τις αναλογίες 
του παραπάνω πίνακα. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια για την προγραµµατισµένη εναλλαγή των 
εργαζοµένων στους παραπάνω χώρους, σε, όσο το δυ−
νατό, συχνότερα διαστήµατα.

4. Για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης 
των εργαζοµένων σε υπαίθριες εργασίες, πρέπει να 
λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα, όπως:

• Χορήγηση – χρήση κατάλληλου καλύµµατος κεφα−
λής.

• Χορήγηση πόσιµου νερού (10 – 15˚C) και γενικά δι−
άθεση προς τους εργαζόµενους άφθονης ποσότητας 
δροσερού νερού.

• ∆ιαµόρφωση – επιλογή σκιερού µέρους ή κατασκευή 
κατάλληλων στεγάστρων για διαλείµµατα ή την εκτέ−
λεση των εργασιών, όπου τούτο είναι δυνατόν.

• Σχεδιασµός του προγράµµατος των εργασιών έτσι 
ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται όταν οι θερµο−
κρασίες είναι χαµηλότερες.

Για αποφυγή της έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, θα 
πρέπει να γίνεται διακοπή ή µετάθεση του χρόνου εκτέ−
λεσης της εργασίας, όταν από σχετικές µετρήσεις ή 
από δελτία της αρµόδιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
διαπιστώνονται συνθήκες υπέρβασης της ενεργού θερ−
µοκρασίας (ή των συνδυασµένων τιµών θερµοκρασίας 
ξηρού θερµοµέτρου και σχετικής υγρασίας) των τιµών 
του ακόλουθου πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Συνθήκες που απαιτούν διακοπή 

ή µετάθεση της εργασίας

Θερµοκρασία ξηρού
Θερµοµέτρου (˚C)

Σχετική 
υγρασία

Ενεργός θερ−
µοκρασία (˚C)

36 50 30

37 45 30

38 39 30

39 34 30

40 29 30

41 26 30

42 23 30

43 20 30

Σηµειώσεις: i. Η ενεργός θερµοκρασία που φαίνεται 
στην τρίτη στήλη αντιστοιχεί στην ∆ιορθωµένη Ενεργό 
Θερµοκρασία (∆ΕΘ) υπολογιζόµενη σε συνθήκες αµε−
λητέας ταχύτητας αέρα.

ii. Οι τιµές αυτές της ∆ΕΘ υπολογίζονται µε βάση το 
δεδοµένο ότι οι εργαζόµενοι φέρουν ελαφρά καλοκαι−
ρινή ενδυµασία. Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική 
ενδυµασία για εκτέλεση εξειδικευµένης εργασίας, τότε 
οι πιο πάνω οριακές τιµές δεν ισχύουν και γίνονται 
αυστηρότερες.

iii. Επίσης οι τιµές αυτές της ∆ΕΘ δεν ισχύουν για 
τους εργαζόµενους που ανήκουν σε οµάδες υψηλού 
κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευµονοπαθείς, έγκυες και 
γαλουχούσες µητέρες, κ.λπ.) και για τους οποίους πρέ−
πει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ληπτέα µέτρα πρέπει να προ−
βλέπονται από ιδιαίτερο κεφάλαιο της γραπτής εκτίµη−
σης επαγγελµατικού κινδύνου και, εφ’ όσον απαιτείται, 
να οργανώνεται η κατάλληλη υποδοµή για την αντιµε−
τώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή 
πρώτων βοηθειών.

5. Η θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανι−
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σµού κατά το χρόνο εργασίας, λαµβανοµένων υπόψη 
των εφαρµοζόµενων µεθόδων εργασίας και της σωµα−
τικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι.

6. Η θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, των χώρων 
διαµονής του προσωπικού επιφυλακής, των εγκατα−
στάσεων υγιεινής, των καντινών καθώς και των χώρων 
παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταποκρίνεται 
στον ειδικό προορισµό των χώρων αυτών.

7. Τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα γυάλινα τοιχώ−
µατα πρέπει να επιτρέπουν την αποφυγή υπερβολικού 
ηλιασµού των χώρων εργασίας, λαµβανοµένων υπόψη 
του είδους της εργασίας και της φύσης του χώρου 
εργασίας. 

Άρθρο 24
Καταχώρηση µετρήσεων

Οι µετρήσεις και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
που προβλέπονται από τα άρθρα, 21, 22 και 23, για κάθε 
θέση εργασίας και ηµεροµηνία, πρέπει να καταχωρού−
νται ενυπόγραφα µαζί µε τα λοιπά στοιχεία (µέθοδοι, 
όργανα, χρόνοι µετρήσεων κ.λπ.) σε ειδικά θεωρηµένα 
από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή βιβλία.

Άρθρο 25
Προστασία των εργαζοµένων από ραδιενεργές 

σκόνες και ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Για την προστασία των εργαζοµένων σε έργα στα 
οποία δηµιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία τους από 
ραδιενεργές σκόνες ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες, πρέπει, 
πέρα από τα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού, να καταρτίζεται µε ευθύνη 
της ∆/σης του έργου, ειδικός κανονισµός µέτρων προ−
στασίας και να υποβάλλεται για έγκριση στην αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 
Ν∆ 181/74.

Άρθρο 26
Προστασία των εργαζοµένων από τους κραδασµούς

Σε καµία περίπτωση οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να 
είναι εκτεθειµένοι σε τιµές έκθεσης σε κραδασµούς 
άνω των οριακών τιµών έκθεσης (ΟΤΕ).

Ως κραδασµοί νοούνται οι µηχανικές ταλαντώσεις που 
µεταφέρονται µέσω στερεών σωµάτων πχ. χρήση µη−
χανηµάτων, φορητών εργαλείων, οχηµάτων, εξοπλισµό 
εργασίας κ.λπ. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ο κραδασµοί κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

α. Κραδασµός µεταδιδόµενος στο σύστηµα του άξο−
να χειρός−βραχίονα (δόνηση άκρας χειρός−βραχίονα): 
Ο µηχανικός κραδασµός ο οποίος, όταν µεταδίδεται 
στο σύστηµα άκρας χειρός−βραχίονα του ανθρώπου 
συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζοµένων, ιδίως διαταραχές αγγειακές, οστών 
ή αρθρώσεων, νευρολογικές ή µυϊκές.

β. Κραδασµός µεταδιδόµενος σε ολόκληρο το σώµα 
(δόνηση ολόκληρου σώµατος): Ο µηχανικός κραδασµός 
ο οποίος, όταν µεταδίδεται σε ολόκληρο το σώµα, συ−
νεπάγεται κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζοµένων, ιδίως οσφυαλγία και τραυµατισµό 
της σπονδυλικής στήλης.

Για κραδασµούς µεταδιδόµενους στο σύστηµα άξονα 
χειρός−βραχίονα (πηχεοκαρπικός άξονας) καθώς και για 
κραδασµούς που µεταδίδονται σε ολόκληρο το σώµα, οι 
ηµερήσιες οριακές τιµές έκθεσης και οι τιµές έκθεσης 

για την ανάληψη δράσης, καθορίζονται στο Π.∆ 176/2005 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προ−
ερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 2002/44/ΕΚ» (ΦΕΚ 227/Α/ 
14−09−2005), όπως ισχύει. 

Οι τιµές αυτές είναι:
Για κραδασµούς µεταδιδόµενους στο σύστηµα άκρας 

χειρός−βραχίονα:
α) η ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης, η οποία ανάγεται 

σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 5 m/s2.
β) η ηµερήσια τιµή έκθεσης για την ανάληψη δράσης, 

η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, κα−
θορίζεται σε 2,5 m/s².

Για κραδασµούς που µεταδίδονται σε ολόκληρο το 
σώµα:

α) η ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης, η οποία ανάγε−
ται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 1,15 
m/s³.

β) η ηµερήσια τιµή έκθεσης για την ανάληψη δράσης, 
η οποία ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, κα−
θορίζεται σε 0,5 m/s².

Η έκθεση των εργαζοµένων σε κραδασµούς που µε−
ταδίδονται είτε στο σύστηµα άκρας χειρός−βραχίονα 
είτε σε ολόκληρο το σώµα, εκτιµάται ή µετράται βάσει 
των διατάξεων του παραρτήµατος του άρθρου 10 του 
Π.∆ 176/2005 (µέρη Α και Β, σηµείο 1 για την εκτίµηση 
και σηµείο 2 για την µέτρηση).

Το επίπεδο έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς µπο−
ρεί να εκτιµηθεί µε παρατήρηση συγκεκριµένων εργασι−
ακών πρακτικών και µε αναφορά σε κατάλληλες πληρο−
φορίες σχετικά µε το πιθανό µέγεθος των κραδασµών 
και τον εξοπλισµό ή το είδος του εξοπλισµού υπό τις 
συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων 
των πληροφοριών που προέρχονται από τον κατασκευ−
αστή του εξοπλισµού. Η εν λόγω εκτίµηση διαφέρει 
από τη µέτρηση, η οποία απαιτεί τη χρησιµοποίηση 
συγκεκριµένων οργάνων µέτρησης και κατάλληλη µε−
θοδολογία.

Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια 
γραπτή εκτίµηση των κινδύνων και να επισηµαίνει τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή ή τη 
µείωση της έκθεσης και την ατοµική προστασία από 
τους µηχανικούς κραδασµούς οι οποίοι πρέπει να εξα−
λείφονται στην πηγή προέλευσής τους ή να περιορίζο−
νται στο ελάχιστο. 

Η εκτίµηση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει αιτιολόγηση 
εκ µέρους του εργοδότη για το ότι η φύση και η έκταση 
των κινδύνων που σχετίζονται µε µηχανικούς κραδα−
σµούς καθιστούν µη αναγκαία µια περαιτέρω λεπτοµερή 
εκτίµηση των κινδύνων.

Η εκτίµηση των κινδύνων επανεξετάζεται και αναθε−
ωρείται τακτικά ιδίως όταν έχουν επέλθει σηµαντικές 
µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν ξεπερασµένη 
ή όταν φαίνεται να το επιβάλλουν τα αποτελέσµατα 
της επίβλεψης της υγείας.

Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων που προβλέπεται 
στην προηγούµενη παράγραφο 2, εάν η έκθεση υπερβεί 
τις τιµές για ανάληψη δράσης όπως ορίστηκαν στην 
παράγραφο 1 του παρόντος, ο εργοδότης καταρτίζει και 
εφαρµόζει πρόγραµµα το οποίο συνίσταται σε τεχνικά 
και/ή οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση 
της έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς και των συνε−
παγοµένων κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως:
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α) άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µι−
κρότερη έκθεση σε µηχανικούς κραδασµούς,

β) την επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, ο 
οποίος είναι ορθά σχεδιασµένος από εργονοµική άποψη 
και παράγει, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατοποιούµε−
νη εργασία, τους ελάχιστους δυνατούς κραδασµούς,

γ) την παροχή βοηθητικού εξοπλισµού που περιορίζει 
τους κινδύνους βλαβών που οφείλονται στους κραδα−
σµούς, όπως π.χ. καθίσµατα που µειώνουν αποτελεσµα−
τικά τους κραδασµούς που µεταδίδονται σε ολόκληρο 
το σώµα και λαβές που περιορίζουν τους κραδασµούς 
που µεταδίδονται στο σύστηµα άκρας χειρός−βραχί−
ονα,

δ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλι−
σµού εργασίας, του χώρου εργασίας και των συστηµά−
των στο χώρο εργασίας,

ε) το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και 
θέσεων εργασίας,

στ) την επαρκή ενηµέρωση και την εκπαίδευση ώστε 
οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν ορθά και µε ασφα−
λή τρόπο τον εξοπλισµό εργασίας για να περιορίζουν 
στο ελάχιστο την έκθεσή τους σε µηχανικούς κραδα−
σµούς,

ζ) τον περιορισµό της διάρκειας και της έντασης της 
έκθεσης,

η) την κατάλληλη οργάνωση του ωραρίου εργασίας 
προβλέποντας επαρκείς περιόδους ανάπαυσης,

θ) την παροχή στους εκτιθέµενους εργαζόµενους 
κατάλληλων ενδυµάτων προστασίας από το κρύο και 
την υγρασία.

Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται, σηµειώνονται 
εκθέσεις άνω των οριακών τιµών έκθεσης (ΟΤΕ), ο ερ−
γοδότης οφείλει: 

α) να αναλάβει αµέσως δράση, για να µειώσει την 
έκθεση κάτω των οριακών τιµών έκθεσης, 

β) να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την 
υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης και 

γ) να προσαρµόσει τα µέτρα προστασίας και πρό−
ληψης προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη 
της υπέρβασης

Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζόµενους οι 
οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από µηχανικούς κρα−
δασµούς κατά την εργασία ή/και στους εκπροσώπους 
τους, παρέχεται ενηµέρωση και εκπαίδευση σε σχέση 
µε το αποτέλεσµα της εκτίµησης των κινδύνων και ιδίως 
σχετικά µε:

α) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του πα−
ρόντος για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων που προκύπτουν από τους µηχανικούς κρα−
δασµούς

β) τις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για 
την ανάληψη δράσης

γ) τα αποτελέσµατα της εκτίµησης και της µέτρησης 
των µηχανικών κραδασµών και τις βλάβες υγείας που 
είναι δυνατόν να προκληθούν από τον χρησιµοποιού−
µενο εξοπλισµό εργασίας

δ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισµού και 
επισήµανσης των συµπτωµάτων των βλαβών

ε) τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν 
δικαίωµα επίβλεψης της υγείας τους

στ) ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστο−
ποίηση της έκθεσης στους µηχανικούς κραδασµούς.

Εάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου κα−
ταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων, 
διενεργείται επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές ρυθµίσεις στην νο−
µοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
Η επίβλεψη της υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και 
ταχεία διάγνωση κάθε πάθησης που συνδέεται µε την 
έκθεση σε µηχανικούς κραδασµούς. Τα αποτελέσµατα 
της επίβλεψης της υγείας πρέπει να συνεκτιµώνται κατά 
την εφαρµογή προληπτικών µέτρων στους συγκεκριµέ−
νους χώρους εργασίας.

Η επίβλεψη της υγείας ενδείκνυται όταν:
− η έκθεση των εργαζοµένων σε κραδασµούς είναι 

τέτοια, ώστε µια διαγνώσιµη ασθένεια ή δυσµενής επί−
πτωση επί της υγείας µπορεί να συνδεθεί µε την έκθεση 
αυτή,

− υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας του εργα−
ζοµένου, υπάρχει πιθανότητα να εµφανισθεί η εν λόγω 
ασθένεια ή να επέλθει η δυσµενής επίπτωση και

− υπάρχουν έγκυρες τεχνικές που επιτρέπουν την δι−
άγνωση της ασθένειας ή των δυσµενών επιπτώσεων 
στην υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόµενος που εκτίθεται σε 
µηχανικούς κραδασµούς υψηλότερους από τις τιµές που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ως τιµές 
έκθεσης για ανάληψη δράσης, έχει το δικαίωµα να τύχει 
της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας.

Όταν, ως αποτέλεσµα της επίβλεψης της υγείας, δια−
πιστώνεται ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από διαγνώ−
σιµη ασθένεια ή έχει υποστεί δυσµενή επίπτωση στην 
υγεία του η οποία, κατά την εκτίµηση του ιατρού ερ−
γασίας ή ειδικού της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 
ή µεταλλείων, οφείλεται στην έκθεση σε µηχανικούς 
κραδασµούς κατά την εργασία, πέραν των δράσεων 
που αναλαµβάνει ο ιατρός εργασίας, ο εργοδότης θα 
πρέπει:

− να επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων και τα 
ληπτέα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη 
µείωση των κινδύνων 

− να λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του ιατρού εργασίας 
και του τεχνικού ασφάλειας (άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει), προκειµένου να εφαρ−
µόσει τα µέτρα τα οποία απαιτούνται για την εξάλειψη 
ή τη µείωση των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της 
περίπτωσης τοποθέτησης του εργαζοµένου σε άλλη 
θέση εργασίας, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω 
έκθεσής του και 

− να µεριµνά για τη συστηµατική επίβλεψη της υγείας 
και να λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση της κατά−
στασης της υγείας κάθε άλλου εργαζοµένου που έχει 
υποστεί ανάλογη έκθεση. 

Ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου πρέπει να προ−
στατεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν ειδι−
κότερα. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης προσαρµόζει 
τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προς τις 
απαιτήσεις των εργαζοµένων που ανήκουν σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες οµάδες κινδύνου.

Υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες, µετά από 
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ασφάλειας και υγείας 
της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) όπως ισχύει, για δρα−
στηριότητες όπου η έκθεση εργαζοµένου σε µηχανικούς 
κραδασµούς είναι, κατά γενικό κανόνα, κατώτερη από 
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τις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης που καθορίζο−
νται κατά περίπτωση στην παράγραφο 1 του παρόντος 
αλλά κυµαίνεται αισθητά χρονικά και ενδέχεται περι−
στασιακά να υπερβεί την οριακή τιµή έκθεσης (ΟΤΕ), 
είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση να χορηγηθούν παρεκκλί−
σεις από αυτήν.

Ωστόσο, η µέση τιµή έκθεσης σε κραδασµούς στο 
διάστηµα 40 ωρών πρέπει να είναι µικρότερη της ορια−
κής τιµής έκθεσης και πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά 
στοιχεία για το ότι οι κίνδυνοι από το συγκεκριµένο 
τύπο έκθεσης είναι µικρότεροι από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από έκθεση που αντιστοιχεί στην οριακή 
τιµή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ιανοµή και χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος− Φωτισµός 

Άρθρο 27
Γενικές διατάξεις

1. Το ηλεκτρικό δίκτυο (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ηλεκτρογεννητριών), καθώς και το δίκτυο φωτισµού 
κάθε έργου, που δεν συµπεριλαµβάνονται στις µελέτες 
που υποβάλλονται για την έκδοση αδειών εγκαταστάσε−
ων των άρθρων 103 και 105, πρέπει να αποτελούν µέρος 
της µελέτης του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού.

2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε έργου, απαιτούν 
ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, πρέπει να µελετούνται, κα−
τασκευάζονται, επιβλέπονται και συντηρούνται από δι−
πλωµατούχους ηλεκτρολόγους µηχανικούς ή άλλους 
αρµόδιους διπλωµατούχους ή πτυχιούχους τεχνικούς ή 
αδειούχους τεχνίτες, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

3. Για τις παραπάνω εργασίες, πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 
και οι διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρο−
λογικών Εγκαταστάσεων, κατά το σχετικό πρότυπο του 
Ε.Λ.Ο.Τ., HD 384, όπως ισχύει.

Άρθρο 28
∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος

1. Πάνω στους στύλους διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος 
υψηλής τάσης, στα περιφράγµατα και στις πόρτες των 
σταθµών µετασχηµατισµού, στους πίνακες διανοµής µέ−
σης ή υψηλής τάσης, πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες 
µε τις λέξεις: «Υψηλή Τάση − Κίνδυνος − Θάνατος».

2. Όλοι οι πίνακες διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, πρέ−
πει να κατασκευάζονται από άκαυστο και ανθεκτικό 
υλικό και να προστατεύονται µε ειδικά πλαίσια.

3. Οι πιο πάνω πίνακες, πρέπει να τοποθετούνται σε 
κατάλληλες θέσεις, ώστε να µην τους αγγίζουν οι ερ−
γαζόµενοι που κυκλοφορούν ή να µην παθαίνουν ζηµιές 
από το χειρισµό εργαλείων ή τη µεταφορά υλικών.

Άρθρο 29
Ηλεκτρικές µηχανές – γειώσεις

1. Οι ηλεκτρικές µηχανές και κινητήρες, πρέπει να 
προστατεύονται από τις υπερφορτίσεις µε αυτόµατες 
ασφάλειες και διακόπτες, ενώ κάθε ηλεκτρικό κύκλωµα, 
πρέπει να προστατεύεται, τουλάχιστον, µε τις κατάλ−
ληλες ασφάλειες.

2. Σε θέσεις που υπάρχει υγρασία ή άλλα αγώγιµα 
υγρά ή εµφανίζονται εύφλεκτα αέρια, πρέπει να χρη−

σιµοποιούνται διακόπτες ασφάλειας και ρευµατοδότες 
στεγανού τύπου, ενώ οι αγωγοί πρέπει να είναι κα−
τάλληλα µονωµένοι ή και να τοποθετούνται µέσα σε 
στεγανές σωληνώσεις.

3. Τα πλαίσια των ηλεκτρικών κινητήρων, γεννητριών, 
µετασχηµατιστών, διατρητικών και φορητών µηχανη−
µάτων, τα κιβώτια διακοπτών και λοιπών ηλεκτρικών 
συσκευών, οι σωληνώσεις και τα µεταλλικά περιβλήµατα 
των αγωγών, καθώς και κάθε µεταλλικό αντικείµενο που 
µπορεί να έλθει σε επαφή µε ηλεκτρικούς αγωγούς, 
πρέπει να είναι κατάλληλα γειωµένο.

Απαγορεύεται γενικά η γείωση µε τη χρήση των δι−
κτύων νερού και αέρα.

Άρθρο 30
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος στις υπόγειες εργασίες

1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση στις υπόγειες ερ−
γασίες ηλεκτρικού ρεύµατος υψηλής τάσης. Η χρησι−
µοποίηση ρεύµατος µέσης τάσης, επιτρέπεται µόνο για 
την τροφοδοσία, µηχανικού εξοπλισµού που απαιτεί 
αντίστοιχη τάση και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απα−
ραίτητα µέτρα ασφάλειας.

2. Εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 αυτού του 
άρθρου, οι αγωγοί µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
µέσης τάσης επιτρέπεται να φθάνουν, στις υπόγειες 
εργασίες, µόνο µέχρι τους µετασχηµατιστές.

3. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των υπογείων πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να είναι στεγανές.

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση µετασχηµατιστών λα−
διού κοντά σε εισόδους υπόγειων εργασιών. Οι σταθµοί 
των µετασχηµατιστών πρέπει να τοποθετούνται µέσα 
σε ειδικές ασφαλείς εκσκαφές, σε θέσεις µε επαρκή 
αερισµό και αν είναι δυνατό σε στοές, όπου διέρχεται 
το ρεύµα επιστροφής του αέρα, εφόσον δεν περιέχει 
εύφλεκτα αέρια. Οι πόρτες των σταθµών, πρέπει να 
είναι ασφαλούς κατασκευής και να κλείνουν µε κλειδί 
ασφάλειας.

5. Οι µετασχηµατιστές που χρησιµοποιούνται στα 
υπόγεια, πρέπει να είναι ξηρού τύπου ή να ψύχονται µε 
άκαυστο υγρό, ενώ οι φορητοί µετασχηµατιστές, πρέπει 
να τοποθετούνται σε θέσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς ή ανάφλεξης.

6. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν 
υπόγειες εργασίες, πρέπει να κατασκευάζονται ώστε 
να παρέχουν πλήρη ασφάλεια στους εργαζόµενους και 
στο µηχανικό εξοπλισµό που κυκλοφορεί, µε καλή προ−
σάρτηση και τοποθέτηση σε ασφαλείς θέσεις και να 
µην εµποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών.

7. Απαγορεύεται µέσα στα υπόγεια η χρησιµοποίηση 
γυµνών ηλεκτρικών αγωγών, εκτός από εκείνους που 
προορίζονται για την κίνηση ηλεκτραµαξών.

8. Κοντά στην είσοδο κάθε υπόγειας εργασίας, πρέ−
πει να υπάρχει η εγκατάσταση των γενικών διακοπτών 
του ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι λοιποί διακόπτες πρέπει 
να τοποθετούνται σε ασφαλείς και προσιτές, στους 
εργαζόµενους θέσεις.

9. Στα υπόγεια ανθρακωρυχεία ή λιγνιτωρυχεία, πρέ−
πει να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές 
και εργαλεία κλειστού τύπου.

Άρθρο 31
Ηλεκτράµαξες

1. Οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος που τροφοδοτούν 
τις ηλεκτράµαξες πρέπει:
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α) Να υποβαστάζονται µε µονωµένους αναρτήρες που 
απέχουν µεταξύ τους, το πολύ 10 m.

β) Να είναι τεντωµένοι, ώστε το βέλος κάµψης να 
µη ξεπερνάει τα 7 cm και να έχουν, όσο το δυνατό, 
ευθυγραµµία.

γ) Να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα τοποθετηµέ−
νους διακόπτες στις διακλαδώσεις των σιδηροδροµικών 
γραµµών, καθώς και σε σηµεία που να απέχουν, το πολύ, 
500 m για την επιφάνεια και 300 m για τα υπόγεια.

δ) Να προστατεύονται µε πλευρικά περιβλήµατα από 
µονωτικό υλικό σε όλο το µήκος των στοών.

ε) Να µην τοποθετούνται σε ύψος µικρότερο από 2,20 
m από τις σιδηροτροχιές.

2. Οι σιδηροτροχιές των ηλεκτραµαξών, πρέπει, στις 
κατά µήκος µεταξύ τους συνδέσεις, να συνδέονται και 
µε χάλκινο αγωγό.

Επίσης τέτοια σύνδεση, πρέπει να έχουν και κατά 
πλάτος σε αποστάσεις, το πολύ, 300 m.

Άρθρο 32
Ειδικά καθήκοντα και µέτρα ασφάλειας

1. Η επίβλεψη και η συντήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη βαθµίδα 
της οργανωτικής υποδιαίρεσης κάθε έργου. Ο προϊστά−
µενος ή υπεύθυνος της βαθµίδας πρέπει, µεταξύ των 
άλλων, να ενηµερώνει ανελλιπώς τα σχεδιαγράµµατα 
του ηλεκτρικού δικτύου, µε τις µόνιµες επεκτάσεις και 
τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν λόγω σχετικών 
αναγκών του έργου.

2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη µηχανήµατος ή ερ−
γαλείου πριν την αποσύνδεσή του από το ηλεκτρικό 
δίκτυο.

3. Σε περιπτώσεις συντηρήσεων ή επισκευών ή επε−
κτάσεων δικτύου, όπως και συντηρήσεων ή επισκευών 
µηχανηµάτων και εργαλείων, πρέπει να τοποθετείται 
πινακίδα στο σηµείο αποσύνδεσης ή στο διακόπτη που 
να γράφει «Κίνδυνος − Εργάζεται άνθρωπος» και να 
ασφαλίζεται το αντίστοιχο τµήµα του δικτύου από τυ−
χόν επανατροφοδότηση πριν από την ολοκλήρωση της 
εργασίας. Πριν να γίνει επέµβαση, πρέπει να έχει προη−
γηθεί η εκφόρτιση από τυχόν παραµένοντα ηλεκτρικά 
φορτία (π.χ. δίκτυα µε πυκνωτές, ηλεκτρόφιλτρα).

4. Σε εγκαταστάσεις ή µηχανήµατα που τροφοδοτού−
νται µε µέση τάση, η ζεύξη ή απόζευξη πρέπει να γίνεται 
χωρίς φορτίο, µε ευθύνη τεχνικού ηλεκτρολόγου που 
κατέχει τη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια 
και έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον αρµόδιο επι−
βλέποντα µηχανικό.

Άρθρο 33
Φωτισµός

1. Κάθε έργο, πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο και 
απαραίτητο, ανάλογα µε τις ανάγκες του, φωτισµό µε 
τρόπο ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες ασφαλούς και 
ορθολογικής δραστηριότητας.

2. Τα κριτήρια, που ειδικά πρέπει να λαµβάνονται υπό−
ψη στη σύνταξη της µελέτης του άρθρου 27 παρ. 1, είναι 
τα παρακάτω:

α) Η ένταση του φωτισµού, πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις ιδιαιτερότητες της εργασίας και στις ιδιοµορφίες 
του άµεσα περιβάλλοντος χώρου (π.χ. επιφανειακή ή 
υπόγεια εργασία, φυσικά χαρακτηριστικά των πετρω−
µάτων κ.λπ.). Ειδικότερα, πρέπει να εφαρµόζονται τα 
παρακάτω:

α.α) Η ένταση στους χώρους ή θέσεις εργασίας µε 
συνεχή και µόνιµη δραστηριότητα (σταθµοί φόρτωσης 
µεταλλεύµατος, διασταυρώσεις κεντρικής µεταφοράς 
και αντλιοστάσια, µόνιµες µηχανικές εγκαταστάσεις 
κ.λπ.) να µην είναι µικρότερη από 60 Lux.

α.β) Η ένταση στις κεντρικές υπόγειες εκσκαφές ή 
δρόµους και στις εξόδους κινδύνου, να µην είναι µικρό−
τερη από 20 Lux.

α.γ) Η ένταση στους χώρους ή θέσεις εργασίας, ή 
δρόµους, µε δευτερεύουσα σηµασία από πλευράς δια−
κίνησης προσωπικού, µηχανικού εξοπλισµού και υλικών, 
να µην είναι µικρότερη από 10 Lux.

α.δ) Η ένταση του φωτισµού µε κινητούς ή µόνιµους 
προβολείς ή προβολείς µηχανηµάτων σε θέση εργασίας 
επιφανειακών µετώπων, να µην είναι µικρότερη από 80 
Lux και να καλύπτει όλο το ύψος του µετώπου, καθώς 
και το χώρο διακίνησης µηχανηµάτων και εργαζοµένων 
στη συγκεκριµένη θέση.

β) Το είδος του συλλογικού ή ατοµικού φωτισµού, 
πρέπει να επιλέγεται µε βάση τις ειδικές συνθήκες του 
έργου ή της θέσης εργασίας (π.χ. κίνδυνοι δηµιουργίας 
εκρηκτικών µιγµάτων αερίων, χρήση ηλεκτρικής πυρο−
δότησης, ύπαρξη υγρασίας ή νερών), να ελαχιστοποιεί 
τη θάµβωση, να διαχέεται, να διευθύνεται και να κατα−
νέµεται σωστά.

γ) Η επιλογή του συνδυασµού συλλογικού και ατοµικού 
φωτισµού, πρέπει να γίνεται µε βάση την έκταση των 
εργασιών, τη µονιµότητα των εγκαταστάσεων και των 
θέσεων εργασίας, τη συχνότητα και τις αποστάσεις των 
µετακινήσεων, τον αριθµό των εργαζοµένων κ.λπ.

δ) Οι εγκαταστάσεις φωτισµού πρέπει να είναι το−
ποθετηµένες µε τρόπο ώστε ο προβλεπόµενος τύπος 
φωτισµού να µην δηµιουργεί κίνδυνο ατυχήµατος για 
τους εργαζόµενους. 

3. Οι χώροι εργασίας µέσα στους οποίους οι εργαζό−
µενοι εκτίθενται σε κινδύνους, σε περίπτωση βλάβης 
του τεχνητού φωτισµού, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι 
µε εφεδρικό φωτισµό ικανοποιητικής έντασης. 

4. Παράλληλα µε το συλλογικό φωτισµό, επιβάλλεται 
και η χρήση φορητού ατοµικού φωτισµού σε θέσεις 
εργασίας όπου υπάρχει σχετική, ανάγκη (π.χ. υπόγει−
ες εργασίες, επιφανειακές εργασίες στη διάρκεια της 
νύχτας ή γενικότερα σε σκοτεινούς χώρους, διακοπή 
ηλεκτρικού ρεύµατος).

Για το φορητό ατοµικό φωτισµό, πρέπει να χρησιµο−
ποιούνται γενικά, ηλεκτρικές λάµπες που η φωτεινή ροή 
τους, στη διάρκεια της εργασίας, να µην είναι µικρότερη 
από 14 Lumen. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Μηχανήµατα− Συστήµατα φόρτωσης 

και µεταφοράς – Εγκαταστάσεις 

ΜΕΡΟΣ Α΄
Μηχανήµατα

Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις 

1. Μηχανήµατα µεταλλευτικών και λατοµικών εργασι−
ών, θεωρούνται τα µηχανήµατα, απλά ή σύνθετα, που 
συµµετέχουν, µεµονωµένα ή και σε συνδυασµό µε άλλα, 
σε ένα ή και περισσότερα συστήµατα ή εγκαταστάσεις. 
Τέτοια µηχανήµατα είναι π.χ. τα αυτοκίνητα, οι φορ−
τωτές, οι προωθητές γαιών, οι ισοπεδωτές γαιών, οι 
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εκσκαφείς, οι ηλεκτράµαξες, οι ντηζελάµαξες, τα ανυ−
ψωτικά µηχανήµατα, οι ελκυστήρες, οι αεροσυµπιεστές, 
οι αερόσφυρες, τα διατρητικά φορεία, τα σύνθετα µη−
χανήµατα όρυξης και µεταφοράς, οι αποξεστήρες, τα 
γεωτρύπανα, οι αντλίες, οι ανεµιστήρες, τα µηχανήµατα 
εγκαταστάσεων (π.χ. θραύσης και ταξινόµησης), κ.λπ.

2) Τα µηχανήµατα που χαρακτηρίζονται και κατατάσ−
σονται ως µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο−
ρίας», όπως ισχύει, πρέπει να φέρουν: 

α. πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, 
β. άδεια κυκλοφορίας, 
γ. ασφαλιστήριο, 
δ. αποδεικτικό πληρωµής τελών.
Τα παραπάνω (β), (γ) και (δ) αποδεικτικά στοιχεία 

πρέπει να τίθενται στη διάθεση των µηχανικών της 
αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων.

3. Η επιλογή των µηχανηµάτων, µερών, εξαρτηµάτων 
και ειδικών κατασκευών τους πρέπει να γίνεται από τον 
αρµόδιο, σε κάθε περίπτωση, διπλωµατούχο µηχανικό, 
ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και το σκοπό που 
πρόκειται να εξυπηρετήσουν, ώστε, µε το συνδυασµό 
τους, να παρέχεται επαρκής βαθµός ασφάλειας και να 
εξασφαλίζεται η ορθολογική λειτουργία του συστήµα−
τος ή της εγκατάστασης.

4. Όλα τα µηχανήµατα, πρέπει να είναι κατασκευασµέ−
να µε βάση έγκυρες διεθνείς προδιαγραφές και να συ−
νοδεύονται από πιστοποιητικό CE, σύµφωνα µε το Π.∆. 
377/1993 (ΦΕΚ 160/Α/15−9−1993), όπως ισχύει, να πληρούν 
τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµ−
φωνα µε το Π.∆. 395/94 (Φ.E.K. 220/A/19−12−1994), όπως 
ισχύει, και να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του 
κατασκευαστή τους για την καταλληλότητα εργασίας. 
Τα µεταχειρισµένα µηχανήµατα, για τα οποία δεν υφί−
σταται η παραπάνω εγγύηση, πρέπει να συνοδεύονται 
από γνωµάτευση του αρµόδιου διπλωµατούχου µηχα−
νικού για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους.

5. Κάθε µηχάνηµα, πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλει−
στικά και µόνο για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση των ορίων λει−
τουργίας και φόρτισης κάθε µηχανήµατος, που υπάρ−
χουν στα επίσηµα εγχειρίδια ή προδιαγραφές του κα−
τασκευαστή. Τα σχετικά στοιχεία των προδιαγραφών 
πρέπει να σηµειώνονται σε ειδικές πινακίδες που να 
ενσωµατώνονται, σε εµφανή θέση, πάνω σε κάθε µη−
χάνηµα.

Κάθε µετασκευή ή συµπλήρωση µηχανήµατος που 
έχει κριθεί εντελώς απαραίτητη για τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας του, επιτρέπεται µόνο µετά από 
σχετική µελέτη του αρµόδιου διπλωµατούχου µηχανικού 
και εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση των προδιαγραφών 
του παραπάνω εδαφ. β΄.

Κάθε µηχάνηµα που, παρά τις επισκευές και συντηρή−
σεις, δεν παρέχει ασφάλεια στη λειτουργία του, πρέπει 
µε ευθύνη του εργοδότη, µετά από εισήγηση του επι−
βλέποντα µηχανικού, να αποσύρεται.

6. Όλα τα προσπελάσιµα µέρη µηχανών και µηχανηµά−
των που κινούνται ή στρέφονται, πρέπει να αποµονώνο−
νται µε προστατευτικά καλύµµατα ή πλέγµατα.

7. Κάθε µηχάνηµα, πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τα 
κατάλληλα όργανα ελέγχου και µηχανισµούς αποφυγής 
ανεξέλεγκτης λειτουργίας.

8. Οι χειριστές των µηχανηµάτων, πρέπει:
α. Να τα επιθεωρούν πριν από την έναρξη λειτουργίας 

τους. Να διατηρούν τα παράθυρα και τους καθρέφτες 
καθαρούς, να εξακριβώνουν την καλή λειτουργία των 
υαλοκαθαριστήρων και να ρυθµίζουν τους καθρέπτες 
για να έχουν καλή ορατότητα. Αν στη παραπάνω επι−
θεώρηση ή στη διάρκεια εργασίας διαπιστωθεί βλάβη, 
οφείλουν να ειδοποιήσουν άµεσα τον ιεραρχικά ανώ−
τερό τους.

β. Να απαγορεύουν την επιβίβαση στο όχηµα κάθε 
άλλου ατόµου.

γ. Να µη µεταφέρουν στην καρότσα ή στον κάδο του 
οχήµατος επιβάτες.

δ. Να δίνουν προτεραιότητα στα φορτωµένα οχή−
µατα.

ε. Να κρατάνε επαρκή απόσταση από τα προπορευ−
όµενα οχήµατα για να είναι σε θέση να φρενάρουν 
ασφαλώς.

στ. Να κινούνται µε ταχύτητα ασφάλειας σύµφωνα 
µε τα χαρακτηριστικά του δρόµου και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

ζ. Να αποφεύγουν να κυκλοφορούν στην άκρη του 
δρόµου, δίπλα σε χαντάκια, στα άκρα των πρανών και 
των σωρών απόθεσης (ραµπλέδων), ή σε µέρη τα οποία 
είναι συχνά ασταθή.

η. Να µένουν µέσα στην καµπίνα κατά τη διάρκεια 
της φόρτωσης.

θ. Να φροντίζουν ώστε πριν την ανατροπή της κα−
ρότσας, το όχηµα να είναι οριζοντιωµένο και να έχει 
εξασφαλιστεί η σταθερότητα του δαπέδου. Σε αντίθε−
τη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος απώλειας ισορροπίας 
ολόκληρου του οχήµατος.

ι. Εφ’ όσον λειτουργούν τη νύχτα, πρέπει να έχουν 
εξασφαλίσει τον κατάλληλο φωτισµό.

ια. Να µην επεµβαίνουν στα κινητά µέρη του µηχανή−
µατος όταν αυτό λειτουργεί.

ιβ. Να γνωρίζουν και να ακολουθούν πάντα τις γρα−
πτές οδηγίες χειρισµού του κατασκευαστή.

9. Οι χειριστές των µηχανηµάτων, πρέπει µετά το 
τέλος της εργασίας τους και εφόσον δεν αρχίζει η 
εργασία της επόµενης βάρδιας να τα κλειδώνουν και 
να τα ασφαλίζουν µε όλα τα κατάλληλα και απαραί−
τητα µέσα.

10. Η εργασία ή διέλευση των µηχανηµάτων σε περι−
οχές όπου υπάρχουν υπόγεια ή εναέρια ηλεκτροφόρα 
καλώδια πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και αφού 
ληφθούν όλα τα µέτρα για αποφυγή βραχυκυκλώµατος 
ή και ηλεκτροπληξίας.

Στην περίπτωση που το µηχάνηµα κινείται, ο χειριστής 
πρέπει να καθοδηγείται, στις µετακινήσεις και ελιγµούς, 
από το βοηθό του και γενικά όπου ο κίνδυνος είναι έντο−
νος, πρέπει να διακόπτεται, στην περιοχή της σχετικής 
εργασίας, το ηλεκτρικό ρεύµα.

Άρθρο 35
Αυτοκινούµενα µηχανήµατα 

1. Όλα τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, πρέπει να δι−
αθέτουν:

α) Θάλαµο χειρισµού, εφ’ όσον το επιτρέπουν οι δια−
στάσεις, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή, 
ο οποίος να εξασφαλίζει στον χειριστή/οδηγό κατάλ−
ληλες συνθήκες εργασίας και να τον προστατεύει από 
τους ενδεχόµενους κινδύνους (π.χ. ακατάλληλη θερµο−



17492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

κρασία περιβάλλοντος (ψύχος – καύσωνας), σκόνη, ανε−
παρκής ορατότητα, υπερβολικός θόρυβος, κραδασµοί, 
πτώσεις πετρώµατος, ανατροπή, παγίδευση σε κινούµε−
να µέρη, κ.λπ.). Για τους λόγους αυτούς ο θάλαµος θα 
πρέπει να είναι καλά µονωµένος, να διαθέτει σύστηµα 
κλιµατισµού, σύστηµα υπερπίεσης της καµπίνας για την 
αποφυγή εισχώρησης σκόνης, κατασκευή προστασίας 
από ανατροπή (Roll Over Protection Structure−ROPS) και 
κατασκευή προστασίας από πτώση αντικειµένων (Falling 
Object Protective Structure−FOPS), και όποιο άλλο σύ−
στηµα ή κατασκευή ασφάλειας απαιτείται, ανάλογα µε 
την επιτελούµενη εργασία.

β) Φορητό φαρµακείο, εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα 
φάρµακα και µέσα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού 
εργασίας.

γ) Φορητό πυροσβεστήρα.
δ) Μηχανισµούς πέδησης, καθώς και λοιπά πρόσφορα 

µέσα (π.χ. σφήνες), για την ακινητοποίησή τους στη 
διάρκεια στάσης.

ε) Ηχητικά όργανα, σήµατα και φώτα, ανάλογα µε 
την περίπτωση.

Όλα τα ελαστικοφόρα µηχανήµατα, πρέπει να έχουν 
φώτα πορείας, διεύθυνσης, στροφής δεξιά και αριστερά 
(εξαιρούνται τα µηχανήµατα υπογείων τα οποία δεν εί−
ναι εφοδιασµένα από τον κατασκευαστή), κόκκινα φώτα 
προπορείας, φώτα φρεναρίσµατος και οπισθοπορείας 
και, ειδικά για τις υπαίθριες εργασίες, ηχητικό όργανο 
οπισθοπορείας. Τα ερπυστριοφόρα µηχανήµατα και οι 
άµαξες έλξης, πρέπει να έχουν ηχητικά όργανα και το 
λιγότερο, φώτα εργασίας και κόκκινα φώτα προπορεί−
ας.

στ) Εργαλεία και µέσα, ανάλογα µε την περίπτωση, 
για την άµεση αντιµετώπιση ανατροπών, εκτροχιασµών 
και λοιπών βλαβών.

ζ) Ζώνη ασφάλειας σε περίπτωση που η µηχανή είναι 
εφοδιασµένη µε σύστηµα προστασίας κατά της ανα−
τροπής.

2. Απαγορεύεται η επιβίβαση στα µηχανήµατα κάθε 
άλλου ατόµου εκτός από το χειριστή τους και το βοηθό 
του, εφόσον υπάρχει και δεύτερη θέση στο θάλαµο 
χειρισµού, καθώς και η επιβίβαση ή αποβίβαση κάθε 
ατόµου εφόσον το µηχάνηµα βρίσκεται σε κίνηση. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση των 
τεχνιτών συντήρησης και επισκευής, εφόσον το µηχά−
νηµα βρίσκεται σε στάση. Η επιβίβαση και αποβίβαση, 
πρέπει να γίνεται πάντοτε από τις προκαθορισµένες 
από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος θέσεις. Η µε−
ταφορά προσωπικού επιτρέπεται, µόνο στην περίπτωση 
οχήµατος ειδικά κατασκευασµένου και διαρρυθµισµέ−
νου.

3. Τα µηχανήµατα πρέπει να κυκλοφορούν µόνο σε 
ορισµένους δρόµους, διαδρόµους στοών και γραµµές, 
που έχουν κριθεί κατάλληλα για τη διακίνηση του κάθε 
είδους. Η κίνησή τους πρέπει να γίνεται µε προσοχή 
και στα πλαίσια των διαδροµών και ορίων ταχύτητας 
που έχουν προκαθοριστεί από το αρµόδιο στέλεχος 
της ιεραρχίας.

4. Η προς τα πίσω κίνηση των µηχανηµάτων, πρέπει 
να γίνεται αφού πρώτα ο χειριστής διαπιστώσει τη λει−
τουργία των αντίστοιχων φωτεινών ή και ηχητικών ορ−
γάνων (όπου επιβάλλονται), καθώς και ότι κανένα άτοµο 
ή γενικά κίνδυνος δεν υπάρχει στον πίσω χώρο. Ειδικά 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα 

ή δυνατότητα πλήρους ελέγχου από το χειριστή, επι−
βάλλεται η καθοδήγησή του από τον αντίστοιχο βοηθό 
ή το ειδικά εξουσιοδοτηµένο άτοµο.

5. Οι χειριστές, µετά το τέλος της εργασίας τους, 
πρέπει να αφήνουν τα µηχανήµατά τους στις προκα−
θορισµένες θέσεις και να φροντίζουν για την πλήρη 
ακινητοποίησή τους µε κάθε πρόσφορο µέσο (πέδηση, 
ταχύτητα, σφήνες κ.λπ.).

Άρθρο 36
Μηχανήµατα εξόρυξης και φόρτωσης

1. Οι θέσεις εργασίας των µηχανηµάτων, πρέπει να 
επιλέγονται µε τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθε−
ρότητά τους, η οµαλή λειτουργία τους και η ασφαλής 
εργασία των χειριστών και των βοηθών (προστασία 
από καταπτώσεις, κατολισθήσεις, ανατροπές, πτώσεις 
κ.λπ.).

Σε περίπτωση εργασιών σε επικίνδυνες θέσεις (π.χ. 
εξοφλήσεις µε µεγάλα κενά, θέσεις επιρρεπείς σε κα−
τολισθήσεις κ.λπ.) ο χειρισµός του µηχανήµατος πρέπει 
να γίνεται από ασφαλή απόσταση και στο µέτρο του 
δυνατού, µε τηλεχειρισµό.

2. Τα διατρητικά και εκσκαπτικά µηχανήµατα πρέπει, 
στο µέτρο του δυνατού, να βρίσκονται στη διάρκεια της 
παραγωγικής εργασίας, σε οριζόντια θέση.

Πριν το ξεκίνηµα της διάτρησης να ελέγχεται η κατά−
σταση των κοπτικών άκρων, των στελεχών επιµήκυνσης 
και των ελαστικών σωλήνων. Σε περίπτωση φθοράς ή 
σπασίµατος να ενηµερωθεί ο επιστάτης για την αντι−
κατάστασή τους.

Κατά τη διάρκεια της διάτρησης να µην υπάρχει καµία 
επαφή µε το περιστρεφόµενο τµήµα της στήλης. Επίσης 
απαγορεύεται η κυκλοφορία ανάµεσα στο διατρητικό 
και στην άκρη της βαθµίδας.

Απαγορεύεται η διάτρηση να γίνεται ταυτόχρονα µε 
τη γόµωση των διατρηµάτων.

3. Τα διατρητικά µηχανήµατα, εφόσον δεν εκτελούν 
υγρή διάτρηση, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κονιο−
συλλέκτες για τη συλλογή της σκόνης που δηµιουργεί−
ται στη διάρκεια της διάτρησης. Στις υπόγειες εργασίες, 
πρέπει να εφαρµόζεται απαραίτητα η υγρή διάτρηση.

4. ∆εν επιτρέπεται η εξόρυξη µε εκσκαφείς και φορ−
τωτές από επιφανειακά µέτωπα µε ύψος µεγαλύτερο 
από την κατακόρυφη ακτίνα δράσης του κάδου.

5. Όταν γίνεται εκσκαφή σε βάθος, πρέπει η απόστα−
ση του µηχανήµατος από το χείλος της εκσκαφής να 
είναι όσο το δυνατό, µεγαλύτερη, ανάλογα και µε τη 
συνεκτικότητα του πετρώµατος. Κάθε τέτοια εργασία 
απαγορεύεται, εφόσον υπάρχει κίνδυνος κατολίσθη−
σης των πρανών, ενώ συνέχιση της εργασίας µπορεί 
να γίνει µόνο µε οδηγίες του αρµόδιου επιβλέποντα 
µηχανικού.

6. Απαγορεύεται αυστηρά η άνοδος κάθε εργαζόµενου 
πάνω στον κάδο των µηχανηµάτων. Κατ’ εξαίρεση επι−
τρέπεται, µόνο σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης 
για λόγους συντήρησης ή επισκευής.

Οι χειριστές των µηχανηµάτων δεν επιτρέπεται να τα 
βάζουν σε κίνηση, εφόσον βρίσκονται άτοµα µέσα στο 
πεδίο δράσης. Επιτρέπεται η προσέγγιση αποκλειστικά 
και µόνο εξουσιοδοτηµένων ατόµων στα µηχανήµατα 
όταν αυτά βρίσκονται σε λειτουργία και εφόσον αυτό 
είναι σε γνώση του χειριστή τους.

Κατά τη διακοπή της εργασίας, οι κάδοι των µηχανη−
µάτων πρέπει να επαναφέρονται στο έδαφος.
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7. Απαγορεύεται η µεταφορά µε φορτωτές, εκρηκτικών 
ή ευφλέκτων υλών και φιαλών αερίου. Σε περιπτώσεις 
συνύπαρξης και άλλων µηχανηµάτων στον ίδιο χώρο 
εργασίας, όταν αλλάζει δροµολόγιο ή κίνηση ένα από 
αυτά τα µηχανήµατα, η αλλαγή του γνωστοποιείται στα 
άλλα µε µέριµνα του επιστάτη. Ειδικά στις περιπτώσεις 
που δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί άλλο µεταφο−
ρικό µέσο, επιτρέπεται η µεταφορά, µόνο εκρηκτικών 
υλών και όχι καψυλίων, µε φορτωτή, στον κάδο του 
οποίου έχει γίνει µόνιµη σχετική µετατροπή µετά από 
έγγραφη έγκριση του αρµόδιου επιβλέποντα µηχανικού. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται και η χρησιµο−
ποίηση των φορτωτών ως ανυψωτικών µηχανηµάτων, 
µετά από έγγραφη εντολή του επιβλέποντα µηχανικού 
και παρουσία εργοδηγού ή επιστάτη.

Άρθρο 37
Μηχανές εσωτερικής καύσης σε υπόγειες εργασίες

Για τις µηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιµοποι−
ούνται στις υπόγειες εργασίες, πρέπει να λαµβάνονται 
τα παρακάτω µέτρα:

α) Να έχουν ειδικά φίλτρα για τη δέσµευση των επι−
βλαβών αερίων των καυσαερίων και των καταλοίπων 
τους.

β) Να συντηρούνται σε χρονικά διαστήµατα, ακόµα και 
µικρότερα από αυτά που προβλέπονται στις σχετικές 
οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται, 
όσο το δυνατό, τελειότερη καύση.

γ) Να διακόπτεται η λειτουργία τους όταν δεν εκτε−
λείται εργασία.

δ) Να χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία τους, εφό−
σον είναι δυνατό, ειδική ποιότητα καυσίµου µε µικρή 
περιεκτικότητα σε επιβλαβή στοιχεία (θείο, µόλυβδος 
κ.λπ.)

Άρθρο 38
Ειδικοί Κανονισµοί

Για τα σύνθετα µηχανήµατα, όρυξης και µεταφοράς 
(π.χ. καδοφόροι εκσκαφείς, µηχανήµατα ολοµέτωπης 
κοπής κ.λπ.), τα µεγάλα χωµατουργικά, καθώς και τα 
ειδικά εξορυκτικά µηχανήµατα κοπής (πχ. συρµατοκοπές 
µαρµαροφόρων όγκων, αλυσοπρίονα κ.λπ.) πρέπει, πέρα 
από τα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού, να καταρτίζονται, µε ευθύνη της 
∆/νσης του έργου, ειδικοί κανονισµοί µέτρων ασφάλειας 
− προστασίας και να υποβάλλονται για έγκριση στην 
αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Συστήµατα φόρτωσης και µεταφοράς

Άρθρο 39
Γενικές διατάξεις

1. Το σύστηµα φόρτωσης και κεντρικής µεταφοράς 
κάθε έργου, πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ειδικής 
µελέτης που περιλαµβάνεται στην τεχνική µελέτη του 
άρθρου 4.

2. Η πιο πάνω ειδική µελέτη, πρέπει να περιλαµβά−
νει:

α) Γενική περιγραφή τους συστήµατος.
β) Κατασκευαστικά σχέδια και υπολογισµούς όλων 

των µερών του συστήµατος που δεν θεωρούνται εγκα−
ταστάσεις.

γ) Ειδικά µέτρα για την ασφαλή και ορθολογική λει−
τουργία του συστήµατος.

3. Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του συστήµατος, 
την έκταση και το είδος των εργασιών, καθώς το είδος 
και τη δυναµικότητα του απασχολούµενου µηχανικού 
εξοπλισµού, ο συντονισµός των επιµέρους εργασιών 
του συστήµατος, ανατίθεται σε ειδικά εξουσιοδοτηµένο 
στέλεχος της ιεραρχίας.

4. Για την ασφαλή και ορθολογική λειτουργία του συ−
στήµατος, πρέπει γενικά να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Οι στοές, διαβάσεις, πλατείες, χώροι συγκέντρω−
σης, µεταφοράς και φόρτωσης υλικών, πρέπει να είναι 
µε τέτοιο τρόπο διαρρυθµισµένα, ώστε η εργασία να 
γίνεται ανεµπόδιστα και χωρίς κίνδυνο για τους εργα−
ζόµενους.

β) Στα σηµεία του συστήµατος που µπορεί να εµ−
φανιστούν κίνδυνοι για τους εργαζόµενους, πρέπει να 
τοποθετούνται πινακίδες µε ενδεικτικές επιγραφές.

γ) Οι πιο πάνω χώροι, καθώς και κάθε χώρος εργασίας, 
πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε συλλογή των απορ−
ριµµάτων ή περιττών υλικών και γενικά κάθε αντικείµε−
νου που δεν είναι άµεσα χρήσιµο για την εργασία.

δ) Οι γέφυρες διέλευσης που απαιτούνται, πρέπει να 
έχουν στέρεο κατάστρωµα µε µόνιµο κιγκλίδωµα και 
από τις δύο πλευρές ύψους, το λιγότερο, 0,80 m.

ε) Για τον περιορισµό της διαφυγής της σκόνης που 
δηµιουργείται στη διάρκεια της φόρτωσης και µεταφο−
ράς, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα δυνατά µέτρα (π.χ. 
διαβροχή υλικού και δρόµων, κάλυψη υλικού, αποµόνωση 
χώρων κ.λπ.).

Άρθρο 40
Φόρτωση και µεταφορά 

µε αυτοκινούµενα µηχανήµατα

1. Οι δρόµοι διακίνησης των µηχανηµάτων, πρέπει να 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της επι−
στήµης και της τεχνικής και µε τήρηση των σχετικών 
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. Ειδικότερα, πρέ−
πει να εφαρµόζονται τα παρακάτω:

α. Στους διανοιγόµενους από δηµόσιες οδούς προς 
τα έργα δρόµους, η µέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερ−
βαίνει το 8%.

β. Στους δευτερεύοντες δρόµους, µέσα στο χώρο του 
έργου, η µέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
12%.

γ. Στις βαθµίδες εξόρυξης στις οποίες κινούνται τρο−
χοφόρα µηχανήµατα ή οχήµατα, η µέγιστη κλίση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 12%.

δ. Το πλάτος καταστρώµατος των δρόµων καθώς και 
η ακτίνα καµπυλότητάς τους πρέπει να είναι ανάλογα 
µε τις διαστάσεις των µηχανηµάτων, των οχηµάτων που 
διακινούνται και τη σταθερότητα του εδάφους.

Το πλάτος καταστρώµατος των δρόµων σε καµία πε−
ρίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 5 µέτρων.

ε) Όταν ο δρόµος περνάει πάνω από απόκρηµνες 
περιοχές ή πρανή µε επικίνδυνες κλίσεις ή βάθη, τα 
πλησιέστερα όρια του δρόµου πρέπει να απέχουν από 
το φρύδι του πρανούς, το λιγότερο, 2 m για την περί−
πτωση συµπαγούς σταθερού πετρώµατος και 4 m για 
όλες τις άλλες περιπτώσεις. Επίσης, στις περιπτώσεις 
που εκτιµάται ότι υφίσταται κίνδυνος ανατροπής και 
κατάπτωσης των οχηµάτων από την άκρη του δρόµου, 
να κατασκευάζονται πλευρικά αναχώµατα ασφάλειας.
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στ) Οι δρόµοι να έχουν προειδοποιητικές πινακίδες 
για το χαρακτήρα του δρόµου (µονόδροµος κ.λπ.), τα 
επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας και τις προτεραιότητες 
σε σηµεία διασταυρώσεων µε άλλους δρόµους ή σιδη−
ροδροµικές γραµµές ή για επισήµανση λοιπών εµποδίων 
και επικίνδυνων σηµείων. Όσον αφορά τα αυτοκινούµενα 
οχήµατα, τα οποία ακινητοποιούνται κατά την παρα−
γωγική διαδικασία λόγω βλάβης, θα πρέπει να τοποθε−
τούνται ειδικές σηµάνσεις και προειδοποιητικοί φάροι 
προς αποφυγή ατυχήµατος. Επιπρόσθετα, σε ακινητο−
ποιηµένα οχήµατα επί του οδικού δικτύου θα πρέπει να 
απαγορεύονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευών 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

ζ) Οι δρόµοι και οι διαβάσεις να συντηρούνται επαρ−
κώς, ώστε να πραγµατοποιείται ασφαλής διακίνηση 
και να καταβάλλεται φροντίδα για να διατηρούνται, οι 
δρόµοι και γενικά οι χώροι κίνησης των µηχανηµάτων, 
ελεύθεροι από κάθε εµπόδιο.

η) ∆εν επιτρέπεται ο χειρισµός µηχανηµάτων έργου 
από εργαζόµενους που δεν κατέχουν την απαιτούµενη 
άδεια χειρισµού, καθώς και από βοηθούς χειριστών χω−
ρίς την εποπτεία του υπεύθυνου χειριστή.

2. Στις στοές µεταφοράς που διακινούνται µόνο αυ−
τοκινούµενα µηχανήµατα, επιβάλλεται κλίση στοάς, το 
πολύ, 70% του επιτρεποµένου ορίου κίνησης του µη−
χανήµατος µε πλήρες φορτίο. Η κλίση αυτή, σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το 25%.

Αν στην ίδια στοά διακινείται µηχανικός εξοπλισµός 
µε διαφορετικές προδιαγραφές επιτρεπόµενων ορίων 
σε κλίση, η επιλογή της κλίσης στοάς γίνεται µε βάση 
το παραπάνω όριο του ασθενέστερου µηχανικά χρησι−
µοποιούµενου είδους. Τα πιο πάνω όρια τεκµηριώνονται 
από τα επίσηµα τεχνικά εγχειρίδια ή προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, ή σε περίπτωση µεταχειρισµένων µηχα−
νηµάτων, από τη προβλεπόµενη γνωµάτευση ασφαλούς 
λειτουργίας του άρθρου 34 παρ. 4.

Οι στοές µεταφοράς, πρέπει να συντηρούνται επαρ−
κώς, ώστε οι διάδροµοι διακίνησης των µηχανηµάτων 
να έχουν οµαλότητα και να είναι απαλλαγµένοι από 
κάθε εµπόδιο.

3. Για τη φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση των 
µηχανηµάτων, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Η προσέγγιση των οχηµάτων κοντά στα εκσκαπτικά 
ή φορτωτικά µηχανήµατα, γίνεται µε ειδικό σήµα του 
χειριστή του ή του ειδικά εξουσιοδοτηµένου ατόµου. 
Ο τρόπος φόρτωσης µε µηχανικά µέσα, ρυθµίζεται µε 
εντολές του αρµόδιου στελέχους της ιεραρχίας. 

β) Απαγορεύεται η υπερπλήρωση ή υπερχείλιση µε 
υλικό των κάδων και σκαφών των µηχανηµάτων, ώστε 
να αποφεύγεται η πτώση κοµµατιών υλικού.

γ) Ο τρόπος οπίσθιας ανατροπής των φορτηγών 
οχηµάτων πρέπει να γίνεται µε έναν από τους εξής 
τρόπους:

Α. Περίπτωση αποθέσεων σε πρανή («ραµπλέδες»):
ι. Να υπάρχει εξουσιοδοτηµένο άτοµο («τουµπαδό−

ρος») για την καθοδήγηση του οδηγού ή
ιι. Η εκκένωση του οχήµατος να γίνεται σε απόσταση 

από το φρύδι του πρανούς µεγαλύτερη από το µήκος 
του οχήµατος. Στη συνέχεια το υλικό να προωθείται µε 
χωµατουργικό µηχάνηµα (µπουλντόζα).

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει διασφαλιστεί η 
σταθερότητα του δαπέδου.

Β. Περίπτωση εκκένωσης οχηµάτων σε µόνιµες εγκα−
ταστάσεις σιλό ή χοανών τροφοδοσίας:

ι. Να υπάρχει εξουσιοδοτηµένο άτοµο («τουµπαδό−
ρος») για την καθοδήγηση του οδηγού ή

ιι. Να υπάρχει ειδική τεχνητή βαθµίδα (π.χ. τσιµεντένιο 
στηθαίο) µε ύψος ίσο µε το µισό της διαµέτρου των 
ελαστικών των οχηµάτων, η οποία πρέπει να καθαρί−
ζεται τακτικά.

Στις περιπτώσεις εκφόρτωσης του οχήµατος µε ανα−
τροπή, ο οδηγός, πριν να βάλει σε λειτουργία το µηχα−
νισµό ανατροπής, πρέπει να πάρει ειδικό σήµα από το 
χειριστή της εγκατάστασης ή από το ειδικά εξουσιο−
δοτηµένο άτοµο, εφόσον έχει οριστεί τέτοιο σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω. Στη διάρκεια της ανατροπής, δεν επι−
τρέπεται σε κανένα άτοµο η προσέγγιση στο χώρο του 
οχήµατος και της ανατροπής του υλικού.

Σε περίπτωση που το µηχάνηµα διαθέτει κάµερα οπι−
σθοπορείας δεν απαιτείται η ύπαρξη «τουµπαδόρου». 

δ) ∆εν επιτρέπεται η κίνηση οχήµατος πριν επανέλθει 
η σκάφη του στην οριζόντια θέση.

ε) Το άδειασµα των κάδων µέσα σε οχήµατα ή βαγό−
νια, γίνεται προσεκτικά και από µικρό ύψος.

4. Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των 
εργασιών µε αυτοκινούµενα µηχανήµατα, πρέπει να 
λαµβάνονται τα εξής µέτρα:

− Η συντήρηση των οχηµάτων πρέπει να γίνεται σύµ−
φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

− Το σύστηµα πέδησης πρέπει να ελέγχεται σε τακτι−
κούς περιοδικούς ελέγχους.

− Πριν από το ξεκίνηµα της εργασίας πρέπει να δοκι−
µάζονται τα φρένα για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του οχήµατος και να γίνεται πλήρης 
έλεγχος που πρέπει να περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον:

• Έλεγχο στάθµης ελαίου κινητήρα.
• Έλεγχο στάθµης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων.
• Έλεγχο στάθµης υδραυλικού ελαίου.
• Οπτικό έλεγχο κατάστασης ελαστικών.
• Έλεγχο φρένων λειτουργίας.
• Έλεγχο φρένων στάθµευσης.
• Έλεγχο φρένων κινδύνου.
• Έλεγχο λειτουργίας φώτων.
• Έλεγχο τυχόν διαρροών υδραυλικών συστηµάτων.
• κ.λπ.
− Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει υπέρ−

βαση του µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου.
− Το όχηµα σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να µένει 

αφύλακτο παρά µόνο σε θέση παρκαρίσµατος και µε 
όλα τα συστήµατα ακινητοποίησης (στάσης και στάθ−
µευσης) ενεργοποιηµένα.

− Σε περίπτωση παρκαρίσµατος σε δρόµο µε κλίση, θα 
πρέπει να ακινητοποιούνται οι τροχοί (τακάρονται). 

− Οι δρόµοι κυκλοφορίας πρέπει να είναι συντηρηµένοι 
και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω.

− Σε όλους τους εσωτερικούς δρόµους πρέπει να 
υπάρχουν τοποθετηµένα σήµατα κυκλοφορίας καθώς 
και προειδοποιητικές πινακίδες µε τις ανώτατες επι−
τρεπτές ταχύτητες.

−Στο τέλος της βάρδιας, όλες οι παρατηρήσεις ελέγ−
χου των χειριστών, να καταγράφονται σε ενηµερωτικό 
δελτίο µε σκοπό την ενηµέρωση της επόµενης βάρ−
διας.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 17495

Άρθρο 41
Μεταφορά µε συρµούς και βαγόνια

1. Το σιδηροδροµικό δίκτυο, πρέπει να κατασκευάζε−
ται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τεχνικής και µε τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισµού.

Το δίκτυο, αυτό, πρέπει να διατηρείται σε καλή κατά−
σταση και ειδικό συνεργείο πρέπει να φροντίζει ανελ−
λιπώς για την καλή συντήρησή του. Ιδιαίτερη φροντίδα 
πρέπει να καταβάλλεται στα σηµεία διακλαδώσεων και 
σύνδεσης, ώστε να αποκλείονται οι εκτροχιάσεις αµα−
ξών και βαγονιών.

Η κλίση των σιδηροδροµικών γραµµών πρέπει να είναι, 
όσο το δυνατό, µικρότερη και σε καµία περίπτωση να 
µη ξεπερνάει το 3%.

2. Για την ασφαλή κίνηση των συρµών, πρέπει να τη−
ρούνται τα παρακάτω:

α) Το τελευταίο βαγόνι κάθε συρµού, πρέπει να δια−
θέτει κόκκινα φώτα προπορείας και φώτα οπισθοπο−
ρείας.

β) Τα φωτεινά σήµατα κάθε συρµού, πρέπει να είναι 
αναµµένα στη διάρκεια κίνησής του, ενώ ειδικά στις 
υπόγειες διαδροµές, καθώς και στις υπαίθριες στη διάρ−
κεια της νύχτας να είναι συνεχώς αναµµένα, εκτός από 
την περίπτωση διακοπής λειτουργίας και στάθµευσης 
σε θέση του δικτύου όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία 
άλλων οχηµάτων.

γ) Η χρήση ειδικών ηχητικών και φωτεινών σηµάτων, 
πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις διασταυρώσεων, 
έλλειψης καλής ορατότητας και εµποδίων ή κινδύνων.

δ) Η ταχύτητα του συρµού, καθορίζεται ανάλογα µε 
το είδος της µηχανής έλξης, τον αριθµό των βαγονιών, 
το βάρος και το είδος του φορτίου, την ποιότητα και 
τις ιδιοµορφίες του δικτύου, σε καµία όµως περίπτωση 
δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 30 χλµ. την ώρα.

ε) Η κίνηση του συρµού µε ώθηση, πρέπει γενικά να 
αποφεύγεται, µπορεί όµως να εφαρµόζεται για µικρού 
µήκους διαδροµές που είναι απαραίτητες για την ανα−
στροφή του συρµού. Η ταχύτητα της ώθησης δεν µπορεί 
να είναι µεγαλύτερη από 5 χλµ. την ώρα, ενώ ο χειριστής 
πρέπει να καθοδηγείται στη διάρκειά της, από το βοη−
θό του που βαδίζει σε απόσταση ασφάλειας µπροστά 
από το τελευταίο βαγόνι, παράλληλα και έξω από τις 
σιδηροδροµικές γραµµές.

στ) Με παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 35 
παρ. 2, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιβίβαση και µε−
ταφορά άλλων ατόµων µόνο σε περίπτωση κινδύνου ή 
ατυχήµατος.

ζ) Απαγορεύεται η στάση κάθε ατόµου µεταξύ δύο 
βαγονιών ή µεταξύ βαγονιού και µηχανής έλξης ή πίσω 
από το τελευταίο βαγόνι.

η) Η µεταφορά επιµήκους ή ογκώδους υλικού ή µη−
χανικού εξοπλισµού, γίνεται µόνο µε ειδικά βαγόνια 
(πλατφόρµες) και λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα 
(πρόσδεση, σφήνωση κ.λπ.) για την ασφαλή διακίνησή 
του. Απαγορεύεται η υπερπλήρωση των βαγονιών µε 
υλικό.

θ) Απαγορεύεται η σύνδεση και αποσύνδεση των βα−
γονιών όταν ο συρµός βρίσκεται σε κίνηση. Η εργασία 
αυτή πρέπει να γίνεται, µε κατάλληλα εργαλεία και 
µέσα, µόνο όταν ο συρµός βρίσκεται σε στάση και πά−
ντα από το εξωτερικό µέρος των καµπύλων τµηµάτων 
της γραµµής, ενώ οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να έχουν 

το κεφάλι και τους ώµους τους µεταξύ των βαγονιών ή 
βαγονιού και µηχανής έλξης.

ι) Απαγορεύεται η µετακίνηση περισσότερων από ένα 
βαγονιών αν δεν είναι καλά συνδεµένα µεταξύ τους µε 
συνδέσµους ή και αλυσίδες ασφάλειας.

3. Για την ασφαλή κίνηση µεµονωµένων βαγονιών, 
πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Απαγορεύεται η µετακίνηση βαγονιών από εργαζό−
µενους, χωρίς ειδική εντολή του αρµόδιου στελέχους 
της ιεραρχίας.

β) Απαγορεύεται η κίνηση από ένα άτοµο περισσότε−
ρων από ένα βαγονιών.

γ) Βαγόνια που κινούνται σε γραµµές µε κλίση πάνω 
από 2%, να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα µέσα 
ασφάλειας για την αποφυγή ανεξέλεγκτης κύλισης ή 
ανατροπής τους.

δ) Στο τέλος της διαδροµής των βαγονιών, να υπάρ−
χουν στέρεες κατασκευές, ώστε τα βαγόνια να µην ξε−
φεύγουν από τους σταθµούς φόρτωσης ή εκκένωσης.

ε) Απαγορεύεται η επιβίβαση κάθε ατόµου πάνω σε 
βαγόνια, εκτός από την περίπτωση των, σύµφωνα µε το 
άρθρο 35 παρ. 2, ειδικά κατασκευασµένων.

στ) Απαγορεύεται στους εργαζόµενους που οδηγούν 
βαγόνια σε κατωφέρειες, να µπαίνουν µπροστά τους 
για την ελάττωση της ταχύτητας ή να τα αφήνουν για 
να κυλούν µόνα τους.

Άρθρο 42
Μεταφορά µε βαρούλκα σε φρέατα ή κεκλιµένα, 

καθώς και µε λοιπά ανυψωτικά ή ελκτικά µηχανήµατα

1. Ο κλωβός του φρέατος ή κεκλιµένου, προκειµένου 
για µεταφορά προσωπικού, πρέπει να είναι κλειστός από 
όλες τις πλευρές, να έχει χειρολαβές, αντιολισθητικό 
δάπεδο και πόρτες ασφάλειας. Επίσης πρέπει να είναι 
εφοδιασµένος µε µηχανισµούς αρπάγης και ακινητο−
ποίησης για την συγκράτησή τους, σε περίπτωση που 
σπάσει το συρµατόσχοινο ή η ταχύτητα ξεπεράσει το 
επιτρεπόµενο όριο.

Ο κλωβός ή η εξέδρα µεταφοράς που προορίζεται για 
µεταφορά υλικών, πρέπει να διαθέτει όλα τα κατάλληλα 
µέσα για την ασφάλιση και πρόσδεση των υλικών, ενώ 
πρέπει να καταβάλλεται φροντίδα για τη µεγαλύτερη 
δυνατή ισοκατανοµή του φορτίου.

Μέσα και έξω από κάθε κλωβό, πρέπει να υπάρχει 
πινακίδα που να αναγράφει τον επιτρεπόµενο αριθµό 
ατόµων και το ανώτατο βάρος του φορτίου.

2. Οι πόρτες του φρέατος ή κεκλιµένου στην επιφά−
νεια, αλλά και στους διάφορους ορόφους, πρέπει να 
διατηρούνται κλειστές µε ασφαλή τρόπο (χειροκίνητα 
ή αυτόµατα) σ’ όλο το χρονικό διάστηµα που δεν βρί−
σκεται µπροστά τους ο κλωβός.

3. Η αντοχή των συρµατόσχοινων του βαρούλκου, 
πρέπει να υπολογίζεται µε 5πλάσιο, το λιγότερο, συ−
ντελεστή ασφάλειας, ενώ οι συνδετήρες των συρµα−
τόσχοινων κλωβών και κάδων µε 12πλάσιο, αντίστοιχα, 
συντελεστή.

Το µήκος του συρµατόσχοινου, πρέπει να υπολογίζε−
ται µε τρόπο, ώστε να παραµένουν στο τύµπανο του 
βαρούλκου περιέλιξης τρεις, το λιγότερο, εφεδρικές 
περιτυλίξεις καθώς και ένα πρόσθετο τµήµα µε µήκος 
5% το λιγότερο, του συνολικού µήκους για να κατανα−
λώνεται µερικά σε κάθε δοκιµή αντοχής του συρµατό−
σχοινου.
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4. Το χειριστήριο του βαρούλκου, πρέπει να βρίσκεται 
µέσα σε θάλαµο ασφάλειας. Μέσα στο θάλαµο πρέπει 
να βρίσκεται συνεχώς ο χειριστής, εφόσον λειτουργεί 
το βαρούλκο.

5. Απαγορεύεται η µεταφορά εργαζοµένων µε τον 
κλωβό, αν µέσα σ’ αυτόν δεν υπάρχει άτοµο που γνω−
ρίζει καλά το χειρισµό και τα σήµατα.

6. Σε κάθε σταθµό φόρτωσης, πρέπει να υπάρχει ένας 
εργάτης µε ειδική εκπαίδευση, ο οποίος φροντίζει για 
τη φόρτωση ή εκφόρτωση του κλωβού και διαβιβάζει 
τα αντίστοιχα σήµατα στο χειριστή του βαρούλκου, 
σύµφωνα µε τον κώδικα των σηµάτων. Ο κώδικας γρά−
φεται σε πινακίδες που τοποθετούνται σ’ όλους τους 
σταθµούς, καθώς και στο χειριστήριο του βαρούλκου. 
Επίσης, ο εργάτης αυτός πρέπει να αναφέρει, άµεσα, 
κάθε ανωµαλία που µπορεί να παρατηρηθεί στο κύ−
κλωµα, ενώ δεν επιτρέπεται να αποµακρύνεται από τη 
θέση του στη διάρκεια λειτουργίας του κυκλώµατος ή 
να διαβιβάζει σήµατα χωρίς λόγο, καθώς και να διαβι−
βάζονται σήµατα από µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο.

Ο χειριστής του βαρούλκου, πρέπει να µη βάζει σε 
κίνηση το κύκλωµα πριν να πάρει το σχετικό σήµα και 
απαντήσει µε το ίδιο σήµα. Η σηµατοδότηση για κίνηση 
του κλωβού, πρέπει να γίνεται αφού διαπιστωθεί ότι οι 
πόρτες του έκλεισαν µε ασφάλεια.

Η λειτουργία του κυκλώµατος, πρέπει να ρυθµίζεται 
µε βάση τον παρακάτω κώδικα φωτεινής και ηχητικής 
σηµατοδότησης:

α) Φως κόκκινο παρατεταµένο και ηχητικό σήµα πα−
ρατεταµένο

− (σηµαίνει) – 
Σταµάτηµα µεταφοράς.
β) Φως κόκκινο που αναβοσβήνει και επαναλαµβανό−

µενα ηχητικά σήµατα µικρής διάρκειας
− (σηµαίνει) – 
Κίνδυνος − απαγορεύεται κάθε κίνηση χωρίς προφο−

ρική συνεννόηση.
γ) Φωτεινό βέλος πράσινο παρατεταµένο και 3 ηχη−

τικά σήµατα µικρής διάρκειας
− (σηµαίνει) – 
Μεταφορά προς τα πάνω ή κάτω (ανάλογα µε τη 

φορά του βέλους) µε κανονική ταχύτητα (π.χ. µεταφορά 
συνηθισµένων υλικών).

δ) Φωτεινό βέλος πράσινο που αναβοσβήνει και 5 ηχη−
τικά σήµατα µικρής διάρκειας

− (σηµαίνει) – 
Μεταφορά προς τα πάνω ή κάτω (ανάλογα µε τη 

φορά του βέλους) µε µικρή ταχύτητα (π.χ. µεταφορά 
προσωπικού).

ε) Φωτεινό βέλος κίτρινο που αναβοσβήνει και 2 ηχη−
τικά σήµατα παρατεταµένα 

− (σηµαίνει) −
Μεταφορά προς τα πάνω ή κάτω (ανάλογα µε τη φορά 

του βέλους) εκρηκτικών.
Συµπλήρωση του πιο πάνω κώδικα για την εξυπηρέ−

τηση ιδιαίτερων λειτουργικών αναγκών του έργου, επι−
τρέπεται µόνο µετά από σχετική έγκριση της αρµόδιας 
Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Το ηλεκτρικό κύκλωµα σηµατοδότησης, πρέπει να 
είναι ανεξάρτητο από εκείνο του κεντρικού κυκλώµα−
τος κίνησης και φωτισµού. Πίνακες φωτεινών σηµάτων, 

πρέπει να τοποθετούνται στο χειριστήριο, στον κλωβό 
και στους σταθµούς φόρτωσης και να περιλαµβάνουν 
επιπρόσθετα, φωτεινή ένδειξη για υπερφόρτωση, ενώ 
πρέπει να υπάρχει και ειδικός µηχανισµός για την αυ−
τόµατη ακινητοποίηση σε περίπτωση κινδύνου ή ανε−
ξέλεγκτης λειτουργίας του κυκλώµατος.

7. Στη διάρκεια λειτουργίας του κυκλώµατος, πρέπει 
να τηρούνται και τα παρακάτω:

α) Απαγορεύεται αυστηρά η υπερπλήρωση των κά−
δων ή βαγονιών. Σε κεκλιµένα, όταν δεν υπάρχει ειδι−
κή κατασκευή οριζοντίωσης των κάδων ή βαγονιών, η 
πλήρωσή τους µε υλικό πρέπει να ρυθµίζεται µε τρόπο 
ώστε, στις µετακινήσεις, να αποφεύγονται οι πτώσεις 
και διαρροές.

β) Απαγορεύεται η αφαίρεση της αρπάγης έλξης των 
κάδων ή βαγονιών πριν από τη διακοπή λειτουργίας του 
κυκλώµατος και την τοποθέτησή τους σε ασφαλή θέση 
έξω από το στόµιο του φρέατος ή κεκλιµένου, εκτός κι 
αν έχει προβλεφθεί ειδική µηχανική κατασκευή.

γ) Στην αρχή της πρώτης περιόδου εργασίας και πριν 
από την έναρξη µεταφοράς ατόµων, πρέπει να γίνεται 
δοκιµή του κυκλώµατος µε την εκτέλεση µιας πλήρους 
διαδροµής χωρίς φορτίο. Αµέσως µετά την αρχική εγκα−
τάσταση ή µετά από αλλαγή µερών ή εξαρτηµάτων 
της ή µετά από διακοπή λειτουργίας, πάνω από ένα 
15νθήµερο, του κυκλώµατος, πρέπει να γίνεται η πιο 
πάνω δοκιµή, το λιγότερο, 20 φορές.

δ) Η ταχύτητα κίνησης, προκειµένου για µεταφορικά 
ατόµων, δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα 6 m/sec, ενώ 
για τη µεταφορά άλλων ειδών ή υλικών τα 15 m/sec, 
αντίστοιχα.

ε) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη µεταφορά ατόµων και 
άλλων υλικών (π.χ. µεταλλεύµατος, εργαλείων, εκρη−
κτικών).

στ) Απαγορεύεται η παραµονή κάθε ατόµου κοντά στα 
συρµατόσχοινα, όταν αυτά βρίσκονται σε τάση.

ζ) Απαγορεύεται η χρήση του συρµατόσχοινου όταν 
σπάσουν περισσότερα από 6 συρµατίδια στο ίδιο µήκος 
βήµατος ή όταν έχουν υποστεί προχωρηµένη διάβρω−
ση ή διαπιστωθεί η ανάγκη αντικατάστασής τους από 
τους συντηρητές ή µε ειδικές µεθόδους (laser κ.λπ.) ή 
στους εξαµηνιαίους ελέγχους αντοχής σε δοκίµια του 
συρµατόσχοινου που χρησιµοποιείται, από το σηµείο 
πρόσδεσής του µε τον κλωβό ή διαπιστωθεί υποβάθ−
µιση κατά 10% του ορίου αντοχής του που δίνει ο κα−
τασκευαστής. Επίσης απαγορεύεται η χρησιµοποίηση 
συρµατόσχοινων που συµπλήρωσαν το 70% του χρόνου 
λειτουργίας που δίνει ο κατασκευαστής.

8. Σε κάθε κύκλωµα ανέλκυσης, πρέπει να τηρείται 
θεωρηµένο ειδικό βιβλίο, όπου θα καταχωρούνται, 
ενυπόγραφα, οι ώρες λειτουργίας του, όπως και τα 
χαρακτηριστικά των εξαρτηµάτων, µερών και δικτύων 
του κυκλώµατος. Ειδικότερα, πρέπει να καταχωρούνται, 
µεταξύ των άλλων, και τα παρακάτω:

α) Για τα χαρακτηριστικά των συρµατόσχοινων: όρια 
αντοχής που δίνει ο κατασκευαστής, όνοµα κατασκευ−
αστή, πιστοποιητικό δοκιµής του συρµατόσχοινου, ηµε−
ροµηνία τοποθέτησης ή αντικατάστασής του, επιθε−
ωρήσεις που έγιναν µε αναγραφή του ονόµατος του 
επιθεωρητή, οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στα 
συρµατόσχοινα, ηµεροµηνίες και συνθήκες θραύσης 
σε περίπτωση ατυχήµατος, ηµεροµηνία και περιγραφή 
επισκευών που συντελέστηκαν, οι αλλαγές συνδετήρων 
κ.λπ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 17497

β) Για τα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος ανέλκυ−
σης: συνδετήρας, φρένα, σφήνες, οδοντωτοί τροχοί, 
βαρούλκο, κινητήρες, κλωβοί, ηλεκτρικό σύστηµα και 
λοιπά εξαρτήµατα.

9. Για τη µεταφορά µε αποξεστήρες, πρέπει να τη−
ρούνται τα παρακάτω:

α) Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραµονή ατό−
µων σε θέσεις που γίνεται µεταφορά µε αποξεστήρες, 
όταν αυτοί βρίσκονται σε κίνηση. Σ’ αυτές τις θέσεις 
πρέπει να υπάρχουν προστατευτικές περιφράξεις και 
να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες.

β) Ο χειριστής του αποξεστήρα, πρέπει, να βρίσκεται 
σε ασφαλή θέση και να µην αποµακρύνεται από τη θέση 
του στη διάρκεια λειτουργίας του.

γ) Τα συρµατόσχοινα και οι τροχαλίες των αποξεστή−
ρων, πρέπει να έχουν την προβλεπόµενη σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αντοχή.

δ) Απαγορεύεται η στήριξη των τροχαλιών σε στοι−
χεία της υποστήριξης − συγκράτησης ή σε σαθρά πε−
τρώµατα.

Στη διάρκεια της µεταφοράς µε αποξεστήρες, πρέπει 
να λαµβάνεται ειδική φροντίδα για την αποφυγή φθοράς 
ή καταστροφής των στοιχείων της υποστήριξης από τα 
συρµατόσχοινα και τους κάδους των αποξεστήρων.

10. Για τη µεταφορά υλικών ή µηχανικού εξοπλισµού µε 
λοιπά ελκτικά ή ανυψωτικά µηχανήµατα (π.χ. ελκυστή−
ρες, γερανοί, γερανογέφυρες, µεµονωµένα βαρούλκα), 
πρέπει να εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός του µηχανήµα−
τος µε τα κατάλληλα µέσα ή εξαρτήµατα πρόσθετης 
και έλξης (π.χ. συρµατόσχοινα, άγγιστρα, πείροι, κρίκοι 
ασφάλειας) και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
ανάλογα µε την περίπτωση, µέτρα ασφάλειας.

Άρθρο 43
Συνεχής µεταφορά

1. Μέσα συνεχούς µεταφοράς θεωρούνται οι µεταφο−
ρικές ταινίες, πλακοταινίες, ταινιόδροµοι, µεταφορείς µε 
πτερυγιοφόρο αλυσίδα, κοχλιοµεταφορείς, µεταφορείς 
µε κάδους, συστήµατα πνευµατικής και υδραυλικής µε−
ταφοράς, οχετοί βαρύτητας, δονούµενοι οχετοί κ.λπ.

2. Σε χώρους που υπάρχει µεταφορά µε τα παραπά−
νω µέσα και στους οποίους κυκλοφορεί προσωπικό, 
πρέπει να υπάρχουν διάδροµοι που να εξασφαλίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία. Σε περιπτώσεις που υπάρχει 
παράλληλη κυκλοφορία προσωπικού και το µεταφορικό 
µέσο είναι ακάλυπτο, οι πιο πάνω διάδροµοι κυκλοφο−
ρίας πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 cm.

3. Στα µέσα µηχανικής µεταφοράς, πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλος µηχανισµός πέδησης, ώστε να αποφεύγο−
νται ατυχήµατα σε περίπτωση βλάβης του µηχανισµού 
κίνησης ή από κάθε άλλη αιτία, ενώ σ’ ολόκληρο το 
µήκος τους πρέπει να υπάρχει χαλινοδιακόπτης για την 
άµεση διακοπή της κίνησης.

4. Όλα τα προσπελάσιµα κινούµενα µέρη (ράουλα, 
τύµπανα, ιµάντες µετάδοσης κίνησης, κ.λπ.) πρέπει να 
αποµονώνονται µε προστατευτικά καλύµµατα ή πλέγ−
µατα. 

5. Στις περιπτώσεις υπερυψωµένων µέσων συνεχούς 
µεταφοράς, κάτω από τα οποία κυκλοφορεί προσωπικό 
ή υπάρχουν εγκαταστάσεις, πρέπει να κατασκευάζεται 
ολόπλευρη προστατευτική κάλυψη ώστε να αποφεύγε−
ται κάθε πτώση ή εκτίναξη υλικών ή αντικειµένων, καθώς 
και ρύπανση του περιβάλλοντος από διαφυγή σκόνης.

6. Όλα τα µέσα συνεχούς µεταφοράς, πρέπει να δια−
θέτουν συσκευή αυτόµατης εκποµπής ηχητικού σήµατος 
(σειρήνα) και αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη σε επιλεγµένα 
σηµεία της εγκατάστασης, ώστε να γίνεται αντιληπτή 
από όλους η προειδοποίηση για την έναρξη λειτουρ−
γίας.

7. Απαγορεύεται η µεταφορά προσωπικού καθώς και 
εκρηκτικών και ευφλέκτων υλών, µε κάθε µέσο συνεχούς 
µεταφοράς.

Εκτός από το κύριο µεταφερόµενο υλικό (µετάλλευ−
µα, πρώτες ύλες, στείρα), επιτρέπεται και η µεταφορά 
άλλων υλικών ή αντικειµένων (π.χ. ξυλεία, µεταλλικά 
αντικείµενα, εργαλεία), µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, 
µετά από σχετική εντολή και αφού ληφθούν πρόσθετα 
µέτρα ασφάλειας.

8. Απαγορεύεται το πέρασµα προσωπικού πάνω και 
κάτω από το µηχανικό µέσο, εκτός κι αν υπάρχουν 
κατάλληλες διαβάσεις µε πλήρη προστασία.

9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέµβαση για επι−
σκευή, συντήρηση, καθάρισµα, φόρτωση και εκφόρτωση 
άλλων υλικών, ή αντικειµένων, εφόσον το µέσο βρίσκε−
ται σε κίνηση. Ειδικά, επιτρέπεται µε την παρουσία του 
αρµόδιου επιστάτη, η διευθέτηση του ιµάντα και όταν 
η ταινία βρίσκεται σε κίνηση.

10. ∆ίπλα σε αποµονωµένα µηχανικά µέσα και ανά−
λογα µε το είδος και το µήκος τους, πρέπει να δηµι−
ουργούνται πυροσβεστικά σηµεία εφοδιασµένα µε όλα 
τα κατάλληλα µέσα. Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει 
τη θέση των συστηµάτων πυρόσβεσης και να είναι εκ−
παιδευµένο στη χρησιµοποίησή τους. Υπεύθυνος για 
την συντήρηση των συστηµάτων πυρόσβεσης είναι ο 
επιστάτης ή ο εργοδηγός της µονάδας.

Άρθρο 44
Ειδικοί κανονισµοί

Σε κάθε έργο, στο οποίο χρησιµοποιούνται ειδικά συ−
στήµατα ή µέσα µεταφοράς (π.χ. εναέριοι συρµοί, ται−
νιόδροµοι, πνευµατική ή υδραυλική µεταφορά), πρέπει 
να καταρτίζεται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσής του και να 
υποβάλλεται για έγκριση στην αρµόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ, ειδικός κανονισµός που, πέρα από τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισµού θα περιλαµβάνει λεπτοµερέ−
στερα ή ειδικά µέτρα ασφάλειας − προστασίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

και Συναφείς ∆οµικές Κατασκευές

Άρθρο 45
Γενικές διατάξεις

1. Η κατασκευή κάθε ηλεκτροµηχανολογικής εγκατά−
στασης, καθώς και των δοµικών κατασκευών που απαι−
τούνται για τη στέγαση, τοποθέτηση και λειτουργία 
της, επιτρέπεται µόνο µετά από άδεια της αρµόδιας, 
σε κάθε περίπτωση, Υπηρεσίας.

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ανω−
τέρω άδειας, προβλέπεται στο άρθρο 103 του παρόντος 
κανονισµού.

2. Οι πιο πάνω εγκαταστάσεις λειτουργούν µόνο µετά 
από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την αρµόδια, 
σε κάθε περίπτωση, Υπηρεσία, σύµφωνα µε τη διαδικα−
σία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 104 του παρόντος 
κανονισµού.



17498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

3. Σε κάθε εγκατάσταση, πρέπει να υπάρχει διάγραµ−
µα ροής (flow sheet) που να αντιστοιχεί πλήρως στη 
διάταξη και τον τρόπο λειτουργίας του.

4. Οι χώροι εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται, να κα−
τασκευάζονται, να λειτουργούν, να επιτηρούνται και να 
συντηρούνται, σύµφωνα τις διατάξεις του Π.∆. 16/1996 
(ΦΕΚ 10/Α/18.1.1996), όπως ισχύει.

5. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων στις οποίες περι−
λαµβάνονται εργασίες χηµικής και θερµικής επεξεργα−
σίας και αποθήκευσης που σχετίζεται µε τις εργασίες 
αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες 
όπως ορίζονται στο παράρτηµα Ι του άρθρου 20 της 
12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19.3.2007) κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισµός µέτρων και όρων για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτα−
σης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης 
επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/105/ΕΚ», εφαρµόζονται οι ειδικές δι−
ατάξεις που ορίζονται στην ως άνω κοινή υπουργική 
απόφαση.

Άρθρο 46
Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων

Για τη µελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων, 
πρέπει, µεταξύ των άλλων, να λαµβάνονται υπόψη και 
τα παρακάτω:

α) Όλα τα µηχανήµατα να είναι εξοπλισµένα, µε τα 
σε κάθε περίπτωση, απαιτούµενα όργανα ελέγχου θερ−
µοκρασίας, πίεσης και φορτίου, καθώς και µέτρησης 
παραγόµενων αερίων και σκόνης.

β) Τµήµα µηχανών ή εγκαταστάσεων που στη διάρκεια 
λειτουργίας τους αναπτύσσονται ψηλές θερµοκρασί−
ες ή έντονοι θόρυβοι ή υπάρχουν κίνδυνοι εκτίναξης 
υλικών να φέρνουν τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση, 
προστατευτικά µέσα ή επένδυση.

γ) Η διάταξη των µηχανηµάτων, συσκευών, εργαλείων 
και οργάνων µέσα σε κάθε εργοστασιακό ή εργαστηρι−
ακό χώρο, καθώς και σε χώρους συνεργείων, να γίνεται 
µε τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική λειτουρ−
γία της εγκατάστασης και ιδιαίτερα να υπάρχουν απο−
στάσεις ασφάλειας και να παραµένουν οι απαιτούµενοι 
ελεύθεροι χώροι ή διάδροµοι, για την άνετη και ασφαλή 
εργασία και κυκλοφορία των εργαζοµένων.

δ) Να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για την ασφαλή 
παραµονή − ανάπαυση του προσωπικού, όταν αυτό απαι−
τείται λόγω των συνθηκών εργασίας.

ε) Σε περίπτωση που υπάρχουν κυκλώµατα παρα−
γωγής που λειτουργικά συνδέονται µε οποιονδήποτε 
τρόπο, να προβλέπονται όπου είναι εφικτό, θάλαµοι 
κεντρικών χειριστηρίων (control rooms) εφοδιασµένοι 
µε τα κατάλληλα όργανα και µέσα λειτουργίας για την 
εποπτεία και τον έλεγχο, µε σκοπό, εκτός των άλλων και 
την εξασφάλιση υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

στ) Στους χώρους εργασίας, να εξασφαλίζεται υγιές 
εργασιακό περιβάλλον µε χρησιµοποίηση των κατάλ−
ληλων µέσων κλιµατισµού, αερισµού και δέσµευσης της 
εκλυόµενης σκόνης. Ειδικότερα για τον περιορισµό της 
σκόνης, των ατµών, των καπνών και των αερίων που πα−
ράγονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, κάτω από 
τα επιτρεπόµενα όρια, να χρησιµοποιούνται στεγανά 
µηχανήµατα ή µέσα τοπικής δέσµευσης ή συγκράτη−
σης ή διατάξεις αναρρόφησης, απαγωγής και συλλογής, 
ώστε να µη διαχέονται στον εργασιακό χώρο και στο 
περιβάλλον. 

ζ) Η προστασία από τις πυρκαγιές, να εξασφαλίζεται 
µε τα κατάλληλα µέσα ανίχνευσης και κατάσβεσης σύµ−
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το προσωπικό πρέπει 
να γνωρίζει τη θέση των συστηµάτων πυρόσβεσης και 
να είναι εκπαιδευµένο στη χρησιµοποίησή τους. Υπεύθυ−
νος για την καλή λειτουργία των συστηµάτων πυρόσβε−
σης είναι ο επιστάτης ή ο εργοδηγός της µονάδας.

η) Τα υγρά ή αέρια καύσιµα και τα λιπαντικά, να 
αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαµενές ή αποθήκες, που 
η θέση και η κατασκευή τους επιλέγεται και γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών κανονισµών 
που ισχύουν.

θ) Οι δεξαµενές νερού και απόβλητων που συνδέονται 
λειτουργικά µε εγκαταστάσεις, να σκεπάζονται ή να 
περιφράσσονται κατάλληλα.

Άρθρο 47
Λειτουργία εγκαταστάσεων

Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, πρέπει, µεταξύ 
των άλλων, να τηρούνται και τα παρακάτω:

α) Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης να τοποθετού−
νται πινακίδες που να αναγράφουν ότι απαγορεύεται 
η είσοδος σε κείνους που δεν έχουν εργασία. Επίσης 
σε διάφορες θέσεις εργασίας και όπου κρίνεται σκόπι−
µο από τον αρµόδιο επιβλέποντα µηχανικό, πρέπει να 
υπάρχουν προειδοποιητικές ή κατατοπιστικές πινακίδες, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του π.δ. 105/95 (ΦΕΚ 
67/Α/10.4.95), όπως ισχύει, και να ορίζεται υπεύθυνος 
για τη συντήρησή τους. 

β) Η τροφοδότηση κάθε µηχανήµατος, να γίνεται µε 
τους κατάλληλους µηχανισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται 
η οµαλή λειτουργία, και να αποφεύγεται η υπερφόρτιση, 
καθώς και οι εκτινάξεις ή διαφυγή υλικών. Ειδικά για 
την τροφοδότηση σπαστήρων πρωτογενούς θραύσης, 
πρέπει να υπάρχει ειδική σχάρα, ανάλογου ανοίγµα−
τος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του 
µηχανήµατος καθώς και προστατευτική κουρτίνα από 
αλυσίδες.

γ) Τα δάπεδα, οι σκάλες και γενικά οι χώροι κυκλοφο−
ρίας να διατηρούνται καθαρά και να παρέχουν ασφά−
λεια στην κίνηση των εργαζοµένων.

δ) Απαγορεύεται η τροφοδότηση κάθε µηχανήµατος 
εφόσον υπάρχει διακοπή λειτουργίας, καθώς και η επα−
νατροφοδότησή του µετά την έναρξη λειτουργίας, προ−
τού να κατεργαστεί το υλικό που τυχόν έχει παραµείνει. 
Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης ή επισκευής το 
µηχάνηµα πρέπει να ασφαλιστεί κατά των περιπτώσεων 
απροβλέπτου κινητοποίησης. Απαγορεύεται αυστηρά 
κάθε επέµβαση για επισκευή, συντήρηση, καθάρισµα, 
κ.λπ., σε οποιοδήποτε µηχάνηµα, εφ’ όσον αυτό βρί−
σκεται σε κίνηση. 

ε) Τα σιλό, µπορεί να καθαρίζονται από ειδικά εκπαι−
δευµένο εργάτη που φέρει ζώνη ασφάλειας και είναι 
δεµένος µε σχοινί, που το µήκος του ρυθµίζεται από 
άλλο εργάτη που υποχρεωτικά παρακολουθεί τον κα−
θαρισµό έξω από το σιλό.

Για την κάθοδο του εργαζόµενου, να χρησιµοποιούνται 
ειδικές φορητές σκάλες. Ο καθαρισµός να προχωράει 
από πάνω προς τα κάτω και στη διάρκειά του, οι θυρίδες 
εκκένωσης να είναι κλειστές.

στ) Για τη χρήση δεξαµενών ή αποθηκών αερίων ή 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών, να εφαρµόζονται οι 
σχετικοί κανονισµοί ασφάλειας που ισχύουν.
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η) Ο χειριστής της µονάδας είναι υπεύθυνος για την 
αποτελεσµατική και συνεχή λειτουργία του συστήµατος 
δέσµευσης της εκλυόµενης σκόνης.

Άρθρο 48
Ειδικοί κανονισµοί

Με ευθύνη της ∆/νσης του έργου, πρέπει να καταρ−
τίζονται και υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, ειδικοί κανονισµοί ασφάλειας 
− προστασίας για τη λειτουργία ειδικών αυτοτελών 
εγκαταστάσεων, όπως π.χ. εµπλουτισµού, καµινείας, 
µεταλλουργικής επεξεργασίας, αντλητικών συγκροτη−
µάτων, εγκαταστάσεων φόρτωση από αποβάθρες, απο−
θήκευσης επικίνδυνων χηµικών ουσιών, εργαστηρίων, 
συνεργείων, κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Αποθήκευση – Μεταφορά – Χρήση εκρηκτικών υλών

Άρθρο 49
Γενικές διατάξεις

1. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού, δίνονται 
οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 

α) Ως εκρηκτικές ύλες (ή εκρηκτικά), νοούνται απλές 
ή σύνθετες ουσίες που χρησιµοποιούνται στις ανατι−
νάξεις για σκοπούς εξόρυξης πετρωµάτων µετά από 
κατάλληλη διέγερση. 

Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται: Το ANFO (µίγµα νιτρι−
κού αµµωνίου µε καύσιµη ύλη), η µαύρη πυρίτιδα εξορύ−
ξεων, η ζελατίνη, η ζελατινοδυναµίτιδα, ο αµµωνίτης, η 
αµµωνιοδυναµίτιδα, τα πολτώδη µίγµατα υδραµµωνιτών 
(«ζελέ» ή «slurries»), τα γαλακτώµατα ή εκρηκτικά γα−
λακτώµατα («emulsions»), το νιτρικό αµµώνιο, εφόσον 
περιέχει καύσιµες οργανικές ουσίες µετρούµενες σε 
άνθρακα, περισσότερες του 0,2 % κ.β.

Ως διαρρηκτικές ή ισχυρές εκρηκτικές ύλες χαρα−
κτηρίζονται εκείνες που έχουν έντονο κρουστικό και 
µέτριο ωστικό κύµα και παρουσιάζουν µεγάλες ταχύ−
τητες µετάδοσης της έκρηξης. Το αντίθετο είναι οι 
βραδύκαυστες εκρηκτικές ύλες π.χ. πυρίτιδα.

β) Ως µέσα έναυσης, νοούνται όλα τα µέσα που είναι 
κατάλληλα για τη διέγερση των εκρηκτικών. Πυροκρο−
τητής είναι οποιαδήποτε συσκευή η οποία περιλαµβάνει 
ειδική γόµωση για την έναρξη της εκπυρσοκρότησης 
(έναυσης) σε µία εκρηκτική ουσία.

Στα µέσα έναυσης συµπεριλαµβάνονται: οι κοινοί 
πυροκροτητές («καψύλια»), η θρυαλλίδα ασφάλειας 
(«βραδύκαυστη»), η ακαριαία θρυαλλίδα («εκρηκτική»), 
οι επιβραδυντές, οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές, οι µη 
ηλεκτρικοί πυροκροτητές (τύπου «shock tube»), οι ηλε−
κτρονικοί πυροκροτητές κ.λπ.

Τέλος, µε τον όρο «υπόνοµος» νοείται γοµωµένο δι−
άτρηµα.

2. Ο Εργοδότης, η ∆ιεύθυνση του Έργου και οι νόµιµα 
εµπλεκόµενοι µε τις εργασίες που αφορούν εκρηκτικά, 
πρέπει να εξασφαλίζουν την εφαρµογή των ενδεδειγ−
µένων ασφαλών µεθόδων αποθήκευσης, µεταφοράς και 
χρήσης εκρηκτικών υλών στο έργο, την προµήθεια, τη 
χρήση και τη συντήρηση του κατάλληλου εξοπλισµού, 
την προµήθεια κατάλληλων εκρηκτικών υλών, την πρό−
σληψη και την τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού 
και τη συχνή εκπαίδευσή του, τον έλεγχο ασφάλειας του 
περιβάλλοντα χώρου και τρίτων, καθώς και την τήρηση 

της Νοµοθεσίας και όλων των σχετικών κανονισµών που 
αναφέρονται στα θέµατα των εκρηκτικών. 

3. Η ∆ιεύθυνση του έργου, οφείλει να αναθέσει εγγρά−
φως, σε ειδικευµένα και προσεκτικά άτοµα, τη διαχείρι−
ση, φύλαξη, µεταφορά, έλεγχο και χρησιµοποίηση των 
εκρηκτικών υλών και των µέσων έναυσης και πυροδότη−
σης. Η ανάθεση των εργασιών αυτών, πρέπει, να γίνεται 
µε ταυτόχρονη επίδοση λεπτοµερών οδηγιών, για κάθε 
ειδικότητα χωριστά, που να είναι εναρµονισµένες µε τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.

Σε κάθε χώρο που υπάρχουν τέτοιες ύλες απαγορεύ−
εται αυστηρά:

α) Το κάπνισµα.
β) Να γίνεται χρήση πυρός και να υπάρχουν µηχα−

νήµατα ή συσκευές που µπορεί να προκαλέσουν την 
ανάφλεξη ή πυροδότηση τους (π.χ. ηλεκροκινητήρες, 
συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας ή κινητά τηλέφωνα 
σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρικής πυροδότησης).

4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει και να εφαρ−
µόζεται ένα σχέδιο διάτρησης – γόµωσης – πυροδότη−
σης (θέση, αριθµός και µέγεθος διατρηµάτων, κατάλ−
ληλο είδος, ποσότητες και συνδέσεις εκρηκτικών και 
µέσων έναυσης), το οποίο πρέπει να έχει την έγκριση 
του επιβλέποντος µηχανικού (του άρθρου 16 του πα−
ρόντος κανονισµού). Στο εν λόγω σχέδιο πρέπει να 
περιγράφεται γραπτώς το εύρος της ζώνης κινδύνου 
– αποκλεισµού διέλευσης, η διαδικασία προειδοποίησης, 
τα εµπλεκόµενα άτοµα, οι θέσεις τους, ο εξοπλισµός 
τους, ο τρόπος επικοινωνίας τους µε το γοµωτή – πυ−
ροδότη, τα ακουστικά και οπτικά µέσα συναγερµού, ο 
συγκεκριµένος τρόπος σήµανσης συναγερµού και λήξης 
επιφυλακής, και γενικά όλα τα µέτρα και οι διαδικασίες 
που εφαρµόζονται σύµφωνα και µε τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού.

5. Απαγορεύεται η εκτέλεση των εργασιών γόµωσης 
και πυροδότησης, από εργαζόµενους που δεν είναι 
εφοδιασµένοι µε την ειδική άδεια γοµωτή – πυροδότη, 
σύµφωνα µε την 2254/230/ Φ6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/3−2−1995), 
κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει. Οι γοµωτές − 
πυροδότες βοηθούνται στις εργασίες τους από άλλους 
εργαζόµενους που ορίζονται, από τον επιβλέποντα µη−
χανικό, ως βοηθοί τους.

Η µεταφορά των εκρηκτικών υλών και των µέσων 
έναυσης και πυροδότησης γίνεται από άτοµα που έχουν 
ειδικά εξουσιοδοτηθεί από τη ∆/νση του έργου.

Οι γοµωτές – πυροδότες είναι υπεύθυνοι για την τή−
ρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισµού 
καθώς και των πιο ειδικών µέτρων, σε σχέση µε τη 
χρήση των εκρηκτικών υλών και των µέσων έναυσης 
και πυροδότησης στο έργο και οφείλουν:

α) Να εφαρµόζουν το πιο πάνω σχέδιο γόµωσης − 
πυροδότησης

β) Να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφάλεια και την προστασία της ζωής άλλων εργαζο−
µένων και λοιπών προσώπων καθώς και ζώων που για 
οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται ή διέρχονται από τον 
ίδιο χώρο.

γ) Να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος χώρου, άλλων εγκα−
ταστάσεων, µηχανηµάτων, οχηµάτων, κτισµάτων, αρ−
χαιολογικών χώρων, οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, 
δικτύων κοινής ωφελείας (ηλεκτρικής ενέργειας, τηλε−
πικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και λοιπών δηµόσιων 
και ιδιωτικών έργων.
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6. Απαγορεύεται η χρήση ή αποθήκευση εκρηκτικών 
υλών και µέσων έναυσης και πυροδότησης εντός µε−
ταλλευτικών και λατοµικών χώρων εφόσον δεν έχει χο−
ρηγηθεί και σχετική άδεια από την αρµόδια αστυνοµική 
αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2168/93 (ΦΕΚ 
147/Α/3−9−1993) όπως ισχύει.

7. Κάθε απώλεια ή κλοπή εκρηκτικών υλών και µέσων 
έναυσης και πυροδότησης πρέπει να αναφέρεται αµέ−
σως στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή και την Επιθεώρηση 
Μεταλλείων.

Άρθρο 50
Αποθήκευση εκρηκτικών υλών και καψυλίων

1. Σε κάθε έργο που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, 
πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν ξεχωριστές αποθή−
κες εκρηκτικών υλών και καψυλίων. Για την κατασκευή, 
επέκταση και χρησιµοποίηση των ως άνω αποθηκών 
απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 του 
παρόντος κανονισµού

Απαγορεύεται αυστηρά η φύλαξη εκρηκτικών υλών 
και καψυλίων έξω από τις πιο πάνω αποθήκες.

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διατήρησης απο−
θηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, τα έργα στα 
οποία παραλαµβάνονται, από τις αντίστοιχες εταιρείες 
παραγωγής ή εµπορίας ή διανοµής εκρηκτικών, τα εκρη−
κτικά και καψύλια και καταναλώνονται την ίδια ηµέρα 
της παραλαβής τους. Εφόσον στο έργο δεν υπάρχουν 
αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων, θα πρέπει 
να υπάρχει εξασφαλισµένη δυνατότητα επιστροφής 
αυθηµερόν στον προµηθευτή, των εκρηκτικών υλών που 
ενδεχοµένως δεν καταναλώθηκαν. 

3. Το εσωτερικό των αποθηκών εκρηκτικών υλών ή 
καψυλίων, πρέπει να διατηρείται στεγνό (ξηρό), καθαρό, 
καλά αεριζόµενο και σε κανονική θερµοκρασία και δεν 
επιτρέπεται εντός αυτών η αποθήκευση, εργαλείων ή 
άλλων υλικών. 

∆εν επιτρέπεται, εντός των υπόψη αποθηκών, η εκτέ−
λεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός από την επι−
θεώρηση, τακτοποίηση και µεταφορά των εκρηκτικών 
υλών και καψυλίων. 

Απαγορεύεται το άνοιγµα ή κλείσιµο κιβωτίων µέσα 
σε αποθήκες. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται µε ερ−
γαλεία από υλικό που δεν µπορεί να προκαλέσει σπιν−
θήρες (ξύλινο, χάλκινο, κ.λπ.), έξω από την αποθήκη 
στον προθάλαµο, ενώ τα άδεια κιβώτια συσκευασίας 
πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως µετά το άδειασµα 
του περιεχοµένου τους.

Οι κενές συσκευασίες των εκρηκτικών υλών και µέ−
σων έναυσης, δεδοµένου ότι ενδέχεται να περιέχουν 
υπολείµµατα αυτών, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 62.

4. ∆εν επιτρέπεται να σύρονται κιβώτια εκρηκτικών 
υλών, κατά τη µεταφορά η µετακίνησή τους, µέσα στην 
αποθήκη.

5. Οι εκρηκτικές ύλες και τα καψύλια διατηρούνται 
εντός των αποθηκών στις συσκευασίες τους. Η παρά−
δοση των εκρηκτικών και καψυλίων από την αποθήκη, 
πρέπει να γίνεται κυκλικά, ανάλογα µε την ηµεροµηνία 
εισαγωγής, ώστε οι πιο παλιές να χρησιµοποιούνται 
πρώτες και να µην γίνεται υπέρβαση του συνιστώµενου, 
από τον προµηθευτή, χρόνου χρήσης. Τυχόν διαρροές 
εκρηκτικών στην αποθήκη πρέπει να αποκαθίστανται 
αµέσως. ∆εν επιτρέπονται επισκευές εσωτερικά ή εξω−

τερικά της αποθήκης, όταν µέσα υπάρχουν εκρηκτικές 
ύλες ή υπολείµµατα αυτών. 

6. Η θρυαλλίδα ασφάλειας (βραδύκαυστη), πρέπει να 
αποθηκεύεται στην αποθήκη καψυλίων, ενώ η εκρηκτική 
θρυαλλίδα (ακαριαία) και οι µη ηλεκτρικοί πυροκρο−
τητές (τύπου «shock tube») στην αποθήκη εκρηκτικών 
υλών.

7. Με ευθύνη της ∆/νσης του έργου, τηρείται στο έργο, 
ειδικό βιβλίο προµήθειας και κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών και µέσων έναυσης και πυροδότησης (Ενδεικτικό 
υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη ή όχι των αποθηκών της πιο πάνω παραγράφου 
1, που είναι θεωρηµένο από την αρµόδια Αστυνοµική 
Αρχή ή την Επιθεώρηση Μεταλλείων και που ενηµε−
ρώνεται αµέσως για κάθε παραλαβή ή κατανάλωση ή 
άλλη µεταβολή. 

Σε περίπτωση χρήσης νιτρικού αµµωνίου για παρα−
γωγή ANFO, η προµήθεια και κατανάλωσή του καταχω−
ρείται µε την ίδια ως άνω διαδικασία στο ειδικό βιβλίο 
ως ξεχωριστό είδος. 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, πρέπει να γίνονται απο−
γραφές του υλικού της αποθήκης. Τα αποτελέσµατα της 
απογραφής καταχωρούνται στο ως άνω ειδικό βιβλίο.

8. Ο ορισµένος από τη ∆/νση του έργου αποθηκάριος, 
είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των υλικών της απο−
θήκης (φύλαξη κλειδιών), την απαγόρευση εισόδου σε 
κάθε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο, την καλή διαχείριση 
των υλικών (παραδόσεις και επιστροφές), σύµφωνα µε 
τις εντολές της ∆/νσης και την ενηµέρωση του ιεραρ−
χικά ανώτερού του για κάθε σχετικό πρόβληµα που 
παρουσιάζεται στην αποθήκευση και κατάσταση των 
εκρηκτικών υλών.

Σε περίπτωση που η διαχείριση της αποθήκης γίνεται 
από άλλο εργαζόµενο, πλην του γοµωτή – πυροδότη, 
αυτός συνυπογράφει στο ειδικό βιβλίο προµήθειας και 
κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και µέσων έναυσης. 

9. Κάθε αποθήκη εκρηκτικών υλών ή καψυλίων πρέπει 
να φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως από αρµόδιο και 
κατάλληλο προσωπικό φύλαξης. Το υπόψη προσωπι−
κό διενεργεί τη φύλαξη µε κάθε αποτελεσµατικό µέσο 
όπως µε επιτόπια παρουσία ή µε χρήση ηλεκτρονικών 
µέσων (τηλεοπτική παρακολούθηση και καταγραφή µε 
κάµερες σε συνδυασµό µε ηχητικούς συναγερµούς κ.λπ.) 
που να εξασφαλίζουν πλήρη εποπτεία του χώρου.

Στην περίπτωση χρήσης των ως άνω ηλεκτρονικών 
µέσων αυτά πρέπει να επιτηρούνται αδιάλειπτα καθ’ όλο 
το 24ωρο από το αρµόδιο προσωπικό φύλαξης. 

10. Ειδικότερα, στην περίπτωση της αποθήκευσης υλι−
κών στις οποίες περιλαµβάνονται επικίνδυνες ουσίες 
των οποίων το είδος και οι ποσότητες ορίζονται στο 
παράρτηµα Ι του άρθρου 20 της 12044/613/2007 (ΦΕΚ 
376/Β/19.3.2007) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων 
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις 
ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ», 
εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις που ορίζονται στην 
ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. 

Άρθρο 51
Υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων

1. Οι υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυ−
λίων, πρέπει να βρίσκονται µακριά από κατοικηµένες 
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περιοχές, δηµόσιους δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, 
εγκαταστάσεις έργων, µέτωπα εξόρυξης, εργοταξιακούς 
δρόµους, χώρους αποθήκευσης καυσίµων κ.λπ.

2. Στον παρακάτω πίνακα, καθορίζονται οι αποστάσεις 
που πρέπει να τηρούνται, ανάλογα µε τις ποσότητες 
της εκρηκτικής ύλης και τον αριθµό των καψυλίων που 
αποθηκεύονται.

3. Οι αποστάσεις που αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα, µειώνονται στο µισό, εφόσον αποθηκεύονται 
πετρελαιαµµωνίτης (ΑΝFΟ), πυρίτιδες, slurries, εκρηκτικά 
γαλακτώµατα (emulsions) και νιτρικό αµµώνιο µε περιε−
κτικότητα σε άνθρακα πάνω από 0,2%, κατά βάρος. 

4. Οι αποστάσεις που προκύπτουν από τον πίνακα, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 αυτού του άρ−
θρου, µειώνονται στο µισό, εφόσον µεταξύ των αποθη−
κών και των οικοδοµών, οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, 
εγκαταστάσεων, µετώπων κ.λπ. έχουν κατασκευαστεί 
τεχνητά αναχώµατα ύψους τουλάχιστον 1,0 m άνωθεν 
της στέγης της αποθήκης. Τα τεχνητά αναχώµατα πρέ−
πει να έχουν σταθερά πρανή και διατοµή ισοσκελούς 
τραπεζίου µε πλάτος στη στέψη τους τουλάχιστον 0,5 
m. 

5. Η ελάχιστη απόσταση σε µέτρα µεταξύ δύο υπαί−
θριων αποθηκών (εκρηκτικών ή καψυλίων), δίνεται από 
τον τύπο d = 2,5 (Β/e) όπου Β το βάρος σε κιλά της 
ποσότητας εκρηκτικής ύλης που αποθηκεύεται στη 
σπουδαιότερη από τις αποθήκες και e ο συντελεστής 
µε βάση το είδος της εκρηκτικής ύλης (e = 1 για δυναµί−
τιδες, αµµωνίτιδες και καψύλλια και e = 2 για πυρίτιδες, 
πετρελαιαµµωνίτη, slurries, εκρηκτικά γαλακτώµατα). 
Ειδικά για την περίπτωση που η σπουδαιότερη από τις 
αποθήκες είναι εκείνη των καψυλίων, τότε στον παρα−
πάνω τύπο το Β υπολογίζεται από τη σχέση Β = n/1.000, 
όπου n ο αριθµός των καψυλίων. Σε κάθε περίπτωση 
απαγορεύεται η απόσταση δύο αποθηκών να είναι µι−
κρότερη από τα 20 m.

6. Οι υπαίθριες αποθήκες, πρέπει να κατασκευάζονται 
σε ασφαλείς θέσεις, σε σχέση µε τις εισόδους των 
υπόγειων εργασιών, από τις οποίες πρέπει να απέχουν 
απόσταση µεγαλύτερη από τα 300 m.

7. Για τη µελέτη και κατασκευή των υπαίθριων απο−
θηκών εκρηκτικών υλών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
τα παρακάτω:

α) Τα τοιχώµατα να κατασκευάζονται από οπλισµένο 

σκυρόδεµα µε αντοχή που προκύπτει από την οικο−
νοµοτεχνική µελέτη του άρθρου 105, ενώ η στέγη να 
αποτελείται από ελαφριά κατασκευή (που να µπορεί να 
εκτονωθεί γρήγορα σε περίπτωση έκρηξης), κατάλληλα 
µονωµένη από την υγρασία και τη θερµοκρασία και 
στην οποία να παρεµβάλλεται στρώµα άµµου πάχους, 
το λιγότερο, 5 cm. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η κατα−
σκευή τη στέγης από οπλισµένο σκυρόδεµα. Επίσης, η 
αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλα γειωµένη.

β) Απαγορεύεται η χρήση µετάλλου στην κατασκευή 
του δαπέδου, που πρέπει να αποτελείται από υλικό που 
δεν προκαλεί σπινθήρες.

γ) Να υπάρχει κατάλληλος προθάλαµος, στον οποίο 
απαγορεύεται να αποθηκεύονται εκρηκτικές ύλες.

δ) Να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού, 
ώστε να αερίζεται καλά η αποθήκη και να µην υπάρχει 
κίνδυνος εισόδου βροχής ή διαφόρων αντικειµένων.

ε) Η πόρτα να είναι κατασκευασµένη από ξύλο πά−
χους, το λιγότερο, 5 cm ή να είναι µεταλλική µε ξύλινη 
επένδυση και να κλείνει µε κλειδιά ασφάλειας.

στ) Να µην υπάρχουν άλλα ανοίγµατα εκτός από την 
πόρτα και τους εξαεριστήρες.

ζ) Να φωτίζονται κατά προτίµηση µε φυσικό φωτι−
σµό.

Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρικού φωτισµού οι αγωγοί 
και οι διακόπτες πρέπει να είναι έξω από την αποθήκη, 
οι λαµπτήρες να είναι κλειστού τύπου και όλος ο εξο−
πλισµός (λαµπτήρες, ηλεκτρική εγκατάσταση, διακόπτες 
κ.λπ.) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας 
που ισχύουν για «ηλεκτρολογικό υλικό σε εκρήξιµη 
ατµόσφαιρα». 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πα−
ροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ο φωτισµός των αποθη−
κών µπορεί να γίνεται µε ατοµικές ηλεκτρικές λυχνίες 
ασφάλειας.

η) Να περιφράσσονται µε τοίχο ή συρµατοπλέγµατα 
σε ακτίνα 15 m και σε ύψος 1,8 m και να απαγορεύεται η 
είσοδος σε κάθε αναρµόδιο άτοµο, που γνωστοποιείται 
µε ευκρινή πινακίδα στην είσοδο της περίφραξης: «ΠΡΟ−
ΣΟΧΗ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ». Εντός της 
περίφραξης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ξερά χόρτα, 
θάµνοι, σκουπίδια, παλιές συσκευασίες και οποιοδήποτε 
εύφλεκτο αντικείµενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ 

ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Καψύλια Εκρηκτικές ύλες Αποστάσεις σε m από

σε τεµ x 103 σε κιλά

από έως από έως
Γραµµές ∆ΕΗ 

Οικοδοµές
Σιδ. γραµµές 

∆ηµ. δρόµους

Μέτωπα 
Εγκαταστάσεις
∆ρόµους έργου

 5 − − 15 10 10

5 10 − − 25 20 15

10 25 − 25 60 35 25

25 50 25 50 90 55 35

50 100 50 100 140 75 45
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100 200 100 200 200 120 75

200 300 200 300 260 155 90

300 400 300 400 290 170 105

400 500 400 500 310 185 120

500 600 500 600 325 195 135

600 800 600 800 355 215 140

800 1.000 800 1.000 375 225 155

1.000 1.500 1.000 1.500 415 250 170

1.500 2.000 1.500 2.000 445 265 180

2.000 3.000 485 295 190

3.000 4.000 515 310 200

4.000 5.000 550 330 210

5.000 7.000 600 355 225

7.000 10.000 660 400 250

10.000 15.000 720 435 270

15.000 20.000 820 490 290

20.000 25.000 880 525 320

25.000 30.000 950 570 340

30.000 35.000 1.010 595 360

35.000 40.000 1.070 620 380

40.000 45.000 1.130 650 400

45.000 50.000 1.200 670 420

Άρθρο 52
Υπόγειες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων

1. Οι κεντρικές υπόγειες αποθήκες που είναι ανεξάρ−
τητες από τις λοιπές υπόγειες εκσκαφές του έργου, 
πρέπει να κατασκευάζονται µακριά από θέσεις, στις 
οποίες διαµένουν, εργάζονται ή κυκλοφορούν άνθρωποι. 
Στην επιφάνεια και µπροστά στην είσοδο των απο−
θηκών, πρέπει να κατασκευάζεται ανάχωµα µε ύψος 
µεγαλύτερο από κείνο της στοάς, πλάτος διπλάσιο από 
το άνοιγµά της και πάχος ανάλογο µε τη χωρητικότητα 
της αποθήκης.

Για τις αποστάσεις της εισόδου της στοάς από µέ−
τωπα, δρόµους, εγκαταστάσεις κ.λπ. ισχύουν τα ανα−
φερόµενα στο άρθρο 50.

Για το πάχος των περιβαλλόντων πετρωµάτων, καθώς 
και για τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, διατάξεις 
κ.λπ. ισχύουν όσα παρακάτω αναφέρονται.

Σ’ αυτές τις αποθήκες, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρ−
κές κύκλωµα αερισµού µε τρόπο ώστε να ανανεώνεται 
πλήρως ο αέρας σε κάθε ώρα.

2. Οι υπόγειες αποθήκες εκρηκτικών υλών που επι−
κοινωνούν µε υπόγειες εκσκαφές, πρέπει να βρίσκονται 
µακριά από µέτωπα, κεντρικές στοές, φρέατα ή κεντρικά 
κεκλιµένα.

Το ελάχιστο πάχος σε m των πετρωµάτων, που περι−
βάλλουν την αποθήκη, µέχρι την επιφάνεια ή τα πλησιέ−
στερα έργα, δίνεται από τον τύπο Λ = 2 3 (ε x Β/Σ), όπου 

Β η ποσότητα της αποθηκευµένης εκρηκτικής ύλης σε 
κιλά, ε ο συντελεστής µε βάση το είδος της εκρηκτικής 
ύλης (ε = 2 για δυναµίτιδες και αµµωνίτιδες και ε = 1 για 
πετρελαιαµµωνίτη, slurries, εκρηκτικά γαλακτώµατα και 
πυρίτιδες) και Σ ο συντελεστής ποιότητας του εδάφους 
(Σ = 1,20 για µαλακά πετρώµατα, Σ = 2 για συνήθη ηµί−
σκληρα πετρώµατα και Σ = 3 για σκληρά πετρώµατα).

Εφόσον υπάρχει κατανοµή των εκρηκτικών υλών σε 
µήκος, το λιγότερο, τριπλάσιο από το ελάχιστο πάχος 
που υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο, τότε το 
πάχος αυτό µπορεί να µειώνεται στα 2/3.

Απαγορεύεται η κατασκευή υπόγειων αποθηκών εκρη−
κτικών υλών σε απόσταση µικρότερη των 100 m από 
φρέατα κεντρικής µεταφοράς και αερισµού και από 
κεκλιµένα και κεντρικές στοές.

3. Κάθε υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών υλών, πρέπει να 
επικοινωνεί µε την επιφάνεια ή µε τις υπόγειες εκσκα−
φές µε µια ή και περισσότερες στοές. Οι άξονες των 
στοών επικοινωνίας πρέπει να ακολουθούν τεθλασµένη 
γραµµή µε δύο, το λιγότερο, ορθές γωνίες.

Οι εκρηκτικές ύλες, αποθηκεύονται σε παράλληλα 
εγκάρσια που ο αριθµός τους εξαρτάται από την πο−
σότητα της εκρηκτικής ύλης που αποθηκεύεται και που 
µεταξύ τους παρεµβάλλεται στύλος πάχους, το λιγό−
τερο 5 m.

Αξονικά και απέναντι από τα εγκάρσια αποθήκευσης 
και τις ορθές γωνίες που σχηµατίζουν οι άξονες των 
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στοών επικοινωνίας, καθώς και απέναντι από τα ση−
µεία επικοινωνίας των στοών µε τα υπόλοιπα έργα, 
πρέπει να διαµορφώνονται εγκάρσια, ανάλογου όγκου, 
για την εκτόνωση των αερίων σε περίπτωση τυχαίας 
έκρηξης.

4. Οι υπόγειες αποθήκες, πρέπει να ορύσσονται σε 
συνεκτικά υγιή και ξηρά πετρώµατα, ενώ το εσωτερικό 
τους να στεγανοποιείται και επενδύεται κατάλληλα.

Το δάπεδο των αποθηκών, πρέπει να αποτελείται από 
υλικό που να µην προκαλεί σπινθήρες.

Η πόρτα, πρέπει να είναι ξύλινη πάχους, το λιγότερο, 
5 cm ή µεταλλική µε ξύλινη επένδυση και να κλείνει µε 
κλειδιά ασφάλειας.

Η αποθήκη, πρέπει να φωτίζεται µόνο µε ηλεκτρικό 
ρεύµα, ενώ οι λάµπες φωτισµού να είναι κλειστού τύπου, 
η ηλεκτρική εγκατάσταση µε χωνευτές σωληνώσεις, ο 
διακόπτης έξω από τα εγκάρσια όπου αποθηκεύονται 
εκρηκτικές ύλες και όλος ο εξοπλισµός (λαµπτήρες, 
ηλεκτρική εγκατάσταση, διακόπτες κ.λπ.) πρέπει να 
πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν για 
«ηλεκτρολογικό υλικό σε εκρήξιµη ατµόσφαιρα».

Στις αποθήκες αυτές, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρ−
κής αερισµός µε αυτοδύναµο κύκλωµα ή µε σύνδεση µε 
το κύκλωµα αερισµού των υπόγειων εργασιών, οπότε 
στην τελευταία περίπτωση, οι αποθήκες πρέπει να επι−
κοινωνούν µε τις στοές επιστροφής του αέρα.

Επίσης, οι αποθήκες πρέπει να είναι κατάλληλα γει−
ωµένες.

5. Η αποθήκευση καψυλίων, πρέπει να γίνεται σε ειδικά 
εγκάρσια που δεν επηρεάζονται από την υγρασία και τα 
επαγωγικά ρεύµατα και που απέχουν απόσταση µεγαλύ−
τερη των 20 m από το πλησιέστερο εγκάρσιο αποθήκευ−
σης εκρηκτικών υλών. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται 
πάνω στον άξονα των στοών επικοινωνίας. Μεταξύ των 
δύο εγκάρσιων, πρέπει να παρεµβάλλεται φυσικός στύ−
λος πετρώµατος πάχους, το λιγότερο, 5 m.

Οι άξονες των στοών επικοινωνίας οποιασδήποτε 
αποθήκης (εκρηκτικών ή καψυλίων) µε άλλη ανάλογη 
αποθήκη πρέπει να ακολουθούν τεθλασµένη γραµµή µε 
δύο, το λιγότερο, ορθές γωνίες.

6. Για την προσωρινή φύλαξη εκρηκτικών υλών ποσό−
τητας µέχρι 500 κιλά, εφόσον πρόκειται να καταναλω−
θούν εντός του επόµενου 24ώρου, µπορούν να διαρρυθ−
µίζονται, χωρίς άδεια, βοηθητικές αποθήκες µέσα στα 
υπόγεια και κοντά στις εργασίες της εκµετάλλευσης. 
Οι αποθήκες αυτές πρέπει να ορύσσονται σε σχήµα Γ 
και να πλαισιώνονται από τα προβλεπόµενα από την 
παρ. 3 εδ. γ΄ αυτού του άρθρου, εγκάρσια. Μεταξύ της 
προσωρινής αποθήκης και των γειτονικών εργασιών, 
εγκαταστάσεων, κεντρικών στοών και φρεάτων, πρέπει 
να µεσολαβεί φυσικός στύλος πετρώµατος πάχους, το 
λιγότερο, 20 m. Οι αποθήκες αυτές πρέπει να βρίσκο−
νται σε ακτίνα µεγαλύτερη των 70 m από θέσεις όπου 
γίνεται εξόρυξη µε εκρηκτικές ύλες και, εφόσον είναι 
δυνατό, να επικοινωνούν µε τις στοές επιστροφής του 
αέρα.

7. Για την προσωρινή φύλαξη µέχρι 200 καψυλίων, 
εφόσον πρόκειται να καταναλωθούν εντός του επόµε−
νου 24ώρου, µπορούν να διαρρυθµίζονται, χωρίς άδεια, 
ειδικά εγκάρσια. Μεταξύ αυτών και των προσωρινών 
χώρων φύλαξης εκρηκτικών υλών της παρ. 6 αυτού 
του άρθρου, πρέπει να παρεµβάλλεται φυσικός στύλος 
πάχους, το λιγότερο 5 m.

8. Για τη διαρρύθµιση των χώρων προσωρινής φύλα−
ξης εκρηκτικών και καψυλίων των παραγράφων 6 και 
7, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του παρόντος 
άρθρου.

Καθήκοντα αποθηκάριου στις προσωρινές αποθήκες, 
ασκεί ο αντίστοιχος εργοδηγός ή επιστάτης.

Άρθρο 53
Παρασκευή εκρηκτικών µε κινητές µονάδες

1. Η παρασκευή ANFO, slurries ή γαλακτωµάτων µε 
εγκαταστάσεις πάνω σε οχήµατα, επιτρέπεται κατόπιν 
αδείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικ.13127/3645 
(ΦΕΚ 1005/Β/18.7.2005) υπουργική απόφαση περί καθο−
ρισµού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων πα−
ραγωγής ANFO και SLURRIES ευρισκόµενων πάνω σε 
οχήµατα, εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων, 
όπως ισχύει. 

2. Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών 
πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα:

α. Η παραγωγή θα γίνεται µόνο στο σηµείο χρησιµο−
ποίησης των εκρηκτικών απαγορευοµένης της αποθή−
κευσης ετοίµων προϊόντων.

β. Η παραγωγή των ανωτέρω εκρηκτικών από κινη−
τά συνεργεία πρέπει να πραγµατοποιείται από ειδικά 
εκπαιδευµένα για το σκοπό αυτό άτοµα πνευµατικώς 
και σωµατικώς υγιή και αρτιµελή και ηλικίας άνω των 
18 ετών. Ο χειριστής του οχήµατος−συνεργείου πρέ−
πει να έχει άδεια οδηγήσεως κατάλληλης κατηγορίας 
και άδεια χειριστού µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνι−
κών έργων Γ΄ οµάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α/5−2−1990), όπως ισχύει.

γ. Tο όχηµα και ο υπόλοιπος εξοπλισµός για την πα−
ραγωγή του ANFO, των SLURRIES ή των γαλακτωµάτων 
πρέπει να είναι ειδικώς κατασκευασµένα και πιστοποι−
ηµένα για τον σκοπό αυτό. 

δ. Τα διάφορα µέρη του οχήµατος να κατασκευάζο−
νται από µη αναφλέξιµα υλικά. 

ε. Το όχηµα πρέπει να είναι κατάλληλης ισχύος ώστε 
να µπορεί να µεταφέρει ευχερώς το φορτίο και να 
διατηρείται σε καλή µηχανική κατάσταση. Η µέγιστη 
µεταφερόµενη ποσότητα πρώτων υλών (π.χ. νιτρικού 
αµµωνίου) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 15 τόνους. 

στ. Η εργασία αναµείξεως για την παραγωγή των 
εκρηκτικών αρχίζει µόνο µετά το σταµάτηµα του οχή−
µατος και εφ’ όσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέ−
σεις: 

ι) Οι τροχοί του οχήµατος να ασφαλίζονται µε κατάλ−
ληλους αναστολείς (τάκους). 

ιι) Το όχηµα και τα άλλα µηχανήµατα που βρίσκονται 
πάνω σ’ αυτό να γειώνονται κατάλληλα. 

ζ. Οι εργαζόµενοι απαγορεύεται να καπνίζουν και να 
φέρουν µαζί τους πυροδοτικούς µηχανισµούς. Η απα−
γόρευση αυτή καθίσταται γνωστή µε ευδιάκριτη πινα−
κίδα. Στο όχηµα να υφίσταται µονίµως ένας φορητός 
πυροσβεστήρας.

3. Το νιτρικό αµµώνιο που χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή εκρηκτικών πρέπει να είναι ειδικά παρα−
σκευασµένο για τέτοια χρήση. Απαγορεύεται η χρήση 
νιτρικού αµµωνίου που προορίζεται για λίπασµα. 

4. Επιπλέον των προηγουµένων εφαρµόζονται και οι 
διατάξεις του παραρτήµατος 4.3. «Ειδικός Κανονισµός 
για την παραγωγή ANFO και SLURIES σε εγκαταστάσεις 
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ευρισκόµενες πάνω σε οχήµατα» της 3329/15.2.1989 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Κανονισµοί για την παραγω−
γή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών 
υλών» (ΦΕΚ 132/Β/21.2.1989), όπως ισχύει.

Άρθρο 54
Μεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλίων

1. Κατά τη µεταφορά των εκρηκτικών υλών και καψυ−
λίων εντός των έργων, δηλαδή, στα µέτωπα ή στις βοη−
θητικές αποθήκες, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Όταν η µεταφορά γίνεται από εργάτες, η µεταφε−
ρόµενη ποσότητα, από κάθε εργάτη, δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από 25 κιλά. Η µεταφορά πρέπει να γίνεται 
µε τη συσκευασία του εµπορίου ή µέσα σε εδικά ξύλινα 
και ασφαλή κιβώτια.

β) Απαγορεύεται η σύγχρονη µεταφορά εκρηκτικών 
υλών, εργαζοµένων και άλλων ατόµων ή υλικών µέσα 
σε κλωβούς φρεάτων και κεκλιµένων. ∆εν επιτρέπεται 
η µεταφορά των εκρηκτικών υλών, µέσα σε κεκλιµένα 
ή φρέατα, εφόσον κυκλοφορούν σε αυτά εργαζόµενοι 
ή άλλα άτοµα.

γ) Όταν η µεταφορά εκρηκτικών υλών γίνεται µε µη−
χανές έλξης, πρέπει αυτές να τοποθετούνται σε ειδικό 
βαγόνι επενδυµένο εσωτερικά µε ξύλο ή άλλη αντιστα−
τική ύλη και να µην µεταφέρονται εργαζόµενοι µε τον 
ίδιο συρµό.

δ) Όταν η µεταφορά των εκρηκτικών υλών γίνεται 
µε φορτηγά αυτοκίνητα, η σκάφη τους πρέπει να είναι 
επενδυµένη εσωτερικά από ξύλο ή άλλη αντιστατική 
ύλη. Επιτρέπεται η µεταφορά των εκρηκτικών υλών µε 
ειδικά ρυµουλκούµενα κλειστά οχήµατα, εφόσον είναι 
επενδυµένα εσωτερικά µε ξύλο ή άλλη αντιστατική ύλη. 
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, η σύγχρονη µετα−
φορά προσωπικού και εκρηκτικών µε το ίδιο όχηµα ή 
µέσο.

ε) Τα ειδικά βαγόνια ή ο συρµός ή τα οχήµατα µετα−
φοράς εκρηκτικών υλών, πρέπει να φέρουν πινακίδες µε 
την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ», καθώς και ειδικό 
περιστρεφόµενο φωτεινό σήµα σε ευδιάκριτη θέση.

στ) Για τη µεταφορά των καψυλίων, πρέπει να διαρ−
ρυθµίζονται ειδικοί χώροι, ανάλογης χωρητικότητας µε 
τις ανάγκες της βάρδιας, κατάλληλα αποµονωµένοι από 
τον υπόλοιπο χώρο της σκάφης του ειδικού οχήµατος 
ή βαγονιού µεταφοράς των εκρηκτικών υλών.

ζ) Η µεταφορά των εκρηκτικών υλών στις υπόγειες 
εργασίες, δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα µε τη µε−
ταφορά προσωπικού.

η) Η φόρτωση−εκφόρτωση των εκρηκτικών από τα 
οχήµατα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, σβη−
στό κινητήρα, χωρίς σύρσιµο ή πέταγµα των κιβωτίων. 
Όπου απαιτείται χρήση εργαλείων αυτά πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά αντιστατικού τύπου. 

2. Κατά τη µεταφορά των εκρηκτικών υλών και κα−
ψυλίων εκτός των έργων, δηλαδή από τις κεντρικές 
αποθήκες σε σηµεία κατανάλωσης, όπου απαιτείται να 
γίνεται χρήση δηµόσιου οδικού δικτύου, πρέπει, επι−
πλέον των οριζόµενων στην πιο πάνω παράγραφο 1, 
να εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά µε τις οδικές 
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.

Άρθρο 55
Γόµωση των διατρηµάτων

1. Ο γοµωτής − πυροδότης πριν από τη χρησιµοποίηση 
των εκρηκτικών υλών, καθώς και των µέσων έναυσης και 

πυροδότησης, πρέπει να ελέγχει την ποιότητα και την 
καλή κατάστασή τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσει 
οποιαδήποτε ατέλεια, πρέπει άµεσα να αναφερθεί στον 
ιεραρχικά ανώτερό του για τη λήψη των κατάλληλων 
οδηγιών και µέτρων.

2. Για την επιλογή εκρηκτικής ύλης (είδος, συσκευασία, 
διαστάσεις), πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτη−
ριστικά του πετρώµατος, η διάµετρος του διατρητικού 
εξοπλισµού και η γενική κατάσταση του περιβάλλοντος 
χώρου.

3. Η γόµωση των διατρηµάτων πρέπει να γίνεται µε 
προσοχή και µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπόνοµοι να 
είναι έτοιµοι για πυροδότηση στην προκαθορισµένη 
ώρα που γίνεται γνωστή στο προσωπικό, το λιγότερο, 
µε την έναρξη εργασίας της βάρδιας.

4. Στη διάρκεια της γόµωσης, πρέπει να αποµακρύ−
νονται από το µέτωπο όλα τα άτοµα εκτός από το 
γοµωτή − πυροδότη, το βοηθό του και το προσωπικό 
επιστασίας − επίβλεψης.

5. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιµοποίηση κάθε 
σιδερένιου εργαλείου κατά τη χρήση των εκρηκτικών 
υλών. Οι τακαδόροι πρέπει να είναι πάντοτε ξύλινοι, 
ή ορειχάλκινοι ή από άλλο ειδικό αντιστατικό υλικό. 
Πριν από την επισκευή τους, πρέπει να καθαρίζονται 
εσωτερικά και εξωτερικά από τυχόν υπολείµµατα εκρη−
κτικής ύλης.

6. Η προσαρµογή των καψυλίων στη θρυαλλίδα ασφά−
λειας πρέπει να γίνεται µόνο µε ειδική πένσα. Η προσαρ−
µογή του καψυλίου στην εκρηκτική θρυαλλίδα, καθώς 
και η σύνδεση τµηµάτων ακαριαίας θρυαλλίδας µεταξύ 
τους, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά µε συγκολλητική 
ταινία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των καψυλίων στη 
θρυαλλίδα, καθώς και ο οπλισµός φυσιγγίων µέσα ή 
κοντά στις αποθήκες εκρηκτικών υλών ή καψυλίων ή 
σε θέσεις που βρίσκονται άνθρωποι.

7. Ο οπλισµός (αρµάτωµα) των φυσιγγίων, πρέπει να 
γίνεται µε τη βοήθεια ειδικής ξύλινης ή ορειχάλκινης 
βελόνας. Η θρυαλλίδα ή οι αγωγοί των ηλεκτρικών κα−
ψυλίων πρέπει να προσδένονται στο φυσίγγιο εναύ−
σµατος.

8. Το µήκος της θρυαλλίδας ασφάλειας, για κάθε υπό−
νοµο, πρέπει να είναι ρυθµισµένο, έτσι ώστε, να παρέ−
χεται στον πυροδότη αρκετό χρονικό διάστηµα για να 
αποµακρυνθεί σε ασφαλή θέση κατά την έναυση και του 
τελευταίου υπονόµου. Το µήκος αυτό, προσδιορίζεται 
ανάλογα µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα καύσης που έχει 
προκύψει από τις δοκιµές, καθώς και από την απόστα−
ση του µετώπου από την ασφαλή θέση του γοµωτή 
− πυροδότη και του βοηθού του. Σε κάθε περίπτωση, το 
µήκος της θρυαλλίδας κάθε υπονόµου πρέπει να µην 
είναι µικρότερο από τα 1,20 m., ενώ έξω από το στόµιο 
της υπονόµου να εξέχει, το λιγότερο, 20 cm.

9. Εφόσον για τη γόµωση διατρηµάτων µε υγρασία 
χρησιµοποιείται πυρίτιδα, πρέπει αυτή να τοποθετείται 
στο διάτρηµα µε µορφή φυσιγγίων που έχουν προστα−
τευτικό, από την υγρασία, περίβληµα. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, η γόµωση πρέπει να γίνεται χύµα µε ειδικά 
χωνιά από ψευδάργυρο ή άλλο αντιστατικό υλικό.

10. Στην περίπτωση γόµωσης των διατρηµάτων µε 
δυναµίτιδα, πρέπει να µεταφέρονται επιτόπια µόνο τα 
προκαθορισµένα και απόλυτα αναγκαία φυσίγγια. Τα 
φυσίγγια δυναµίτιδας, πρέπει να τοποθετούνται στο 
διάτρηµα όπως είναι και µε ελαφριά ώθηση από τον 
τακαδόρο.
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11. Απαγορεύεται αυστηρά η διεύρυνση του πυθµένα 
των διατρηµάτων µε εκρηκτικές ύλες (παράκαµα).

12. Σε περίπτωση πνευµατικής ή συνεχούς ή χύδην 
γόµωσης, πρέπει τα µηχανήµατα γόµωσης να πληρούν 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά στη µη δηµιουργία στατικών ή παράσιτων ρευ−
µάτων (γείωση, αντιστατικοί σωλήνες γόµωσης κ.λπ.).

13. Η επιγόµωση πρέπει να γίνεται µε χώµα ή άλλο 
λεπτό άφλεκτο υλικό, χωρίς χαλίκια. Κατ’ εξαίρεση σε 
ειδικές περιπτώσεις (κατακλυσµένα από νερό ή υπο−
θαλάσσια διατρήµατα), ρόλο επιγόµωσης µπορεί να 
παίξει και το νερό. Η επιγόµωση πρέπει να γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθοράς της θρυαλλίδας ή 
των καλωδίων. Σε οριζόντια ή ανερχόµενα διατρήµατα, 
το υλικό επιγόµωσης πρέπει να τοποθετείται σε ειδικά 
φυσίγγια.

Άρθρο 56
Εκτίναξη πετρώµατος

1. Με τον όρο εκτίναξη πετρώµατος ή εκτόξευση πε−
τρώµατος ή εκτόξευση τεµαχίων πετρώµατος, εννοούµε 
την εκτίναξη του πετρώµατος σε αποστάσεις µεγαλύ−
τερες από τις αναµενόµενες.

2. Προκειµένου να αποφευχθεί η εκτίναξη πετρώµα−
τος, πρέπει 

α) Να έχει εξασφαλιστεί ότι η απόσταση των δια−
τρηµάτων από την ελεύθερη επιφάνεια είναι η ενδε−
δειγµένη. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εφαρµόζεται 
αυστηρά το σχέδιο διάτρησης−γόµωσης−πυροδότησης 
του άρθρου 49 παρ. 4. Ο αρµόδιος επιβλέπων µηχανικός 
πρέπει να ελέγχει την εφαρµογή του και να το τροπο−
ποιεί, σε περίπτωση ακανόνιστου µετώπου.

β) Να ελέγχεται η πιθανή απόκλιση των διατρηµάτων, 
ειδικά σε περιπτώσεις µικρής διαµέτρου και µεγάλου 
βάθους. 

γ) Να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της γόµωσης ιδι−
αίτερη µέριµνα για την αποφυγή ανοµοιογενούς κα−
τανοµής του εκρηκτικού στο διάτρηµα. Σε περίπτωση 
ύπαρξης καρστικών, σπηλαιωµάτων, κ.λπ. να γίνεται 
διακεκοµµένη γόµωση, προκειµένου να αποφευχθεί η 
τοπική ενίσχυση του διατρήµατος.

δ) Η επιγόµωση να γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 55 και το µήκος της σε καµία περίπτωση να 
µην είναι µικρότερο από τα 7/10 της απόστασης των 
διατρηµάτων από το µέτωπο («φορτίο»), µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση πιθανότητας «ντουφεκισµού».

ε) Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή τοπο−
θέτηση των χρόνων επιβράδυνσης, κυρίως στην πε−
ρίπτωση ύπαρξης άνω της µίας σειράς διατρηµάτων 
στο µέτωπο. 

Άρθρο 57
Προετοιµασία πυροδότησης των υπονόµων − 

Εκκένωση περιοχής

1. Μετά από την ολοκλήρωση της φάσης της γόµω−
σης, ακολουθεί η πυροδότηση των υπονόµων από τον 
αδειούχο γοµωτή − πυροδότη. Απαγορεύεται να παρα−
µείνουν γοµωµένα διατρήµατα, που δεν πυροδοτήθηκαν 
µετά το τέλος της βάρδιας. Η πυροδότηση είναι σκόπι−
µο να γίνεται πάντοτε την ίδια ώρα της ηµέρας, κατά 
προτίµηση στο τέλος της βάρδιας. Εάν λόγοι ανωτέρας 
βίας επιβάλλουν τη διαφοροποίηση του χρόνου πυροδό−
τησης, (π.χ. επερχόµενη καταιγίδα, καθυστέρηση λόγω 

δυσχερειών κατά τη φάση της γόµωσης, κ.λπ.), παράλ−
ληλα µε τα µέτρα που περιγράφονται στις επόµενες 
παραγράφους, πρέπει να έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι άµε−
σα και έµµεσα εµπλεκόµενοι καθώς και οι εργαζόµενοι 
των γειτονικών έργων ή επιχειρήσεων για το νέο χρόνο 
της ανατίναξης, καθώς και για τον τρόπο ειδοποίησης 
για την έναρξη και λήξη της ανατίναξης. 

2. Πριν από την πυροδότηση, πρέπει να ειδοποιού−
νται όλοι οι εργαζόµενοι που βρίσκονται σε επικίνδυνη 
ακτίνα, για να προφυλαχτούν σε ασφαλείς και προ−
καθορισµένες από τον επιβλέποντα θέσεις, καθώς και 
εκείνοι που εργάζονται σε γειτονικά έργα. Η φυλασ−
σόµενη περιοχή – χώρος ανατίναξης, εξαρτάται από 
το σχέδιο γόµωσης – πυροδότησης, το ανάγλυφο της 
περιοχής, τη γεωλογία και τον πιθανό τεκτονισµό του 
πετρώµατος, κ.λπ. 

Εντεταλµένοι εργαζόµενοι, οι οποίοι θα πρέπει να 
έχουν λάβει σαφείς οδηγίες, θα πρέπει να φρουρούν 
όλες τις πιθανές διόδους ή δρόµους προς τον χώρο 
ανατίναξης, υποβοηθούµενοι µε σήµατα, πινακίδες, µπά−
ρες και γενικά κάθε πρόσφορο µέσο, απαγορεύοντας 
τη διέλευση.

3. ∆εν επιτρέπεται η πυροδότηση πριν να εξακριβωθεί 
ότι όλοι έχουν προφυλαχτεί, οι δίοδοι για αποµάκρυνση 
των γοµωτών− πυροδοτών, µετά το τέλος της πυροδό−
τησης, είναι ελεύθερες και έχει δοθεί το κατάλληλο, σε 
κάθε περίπτωση, ειδικό σήµα έναρξης της πυροδότησης 
(ηχητικό υποχρεωτικά µόνο για τα υπαίθρια, ενώ µε 
όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο για τα υπόγεια).

4. Όλο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 
πυροδότηση και µέχρι να δοθεί από τον πυροδότη το 
ειδικό σήµα τέλους των εκρήξεων (που πρέπει να γίνεται 
µε τον τρόπο της παρ. 3 αυτού του άρθρου, αλλά να 
είναι διαφορετικό από κείνο της έναρξης), πρέπει να φυ−
λάσσονται µε φρουρούς όλες οι δίοδοι και να δίνονται 
από αυτούς πρόσθετα κατάλληλα σήµατα.

5. Για την προστασία των εργαζοµένων από τις εκρή−
ξεις πρέπει να επιλέγονται φυσικά καταφύγια, και, εφό−
σον δεν υπάρχουν τέτοια, να κατασκευάζονται τεχνητά 
καταφύγια.

6. Μετά την έκρηξη των υπονόµων, ο γοµωτής − πυρο−
δότης πρέπει να εξετάσει το αποτέλεσµα των εκρήξε−
ων και να αναφέρει την κατάσταση του µετώπου στον 
ιεραρχικά ανώτερό του. Εφόσον διαπιστωθεί ότι όλοι 
οι υπόνοµοι έχουν εκραγεί, το αρµόδιο στέλεχος της 
ιεραρχίας µπορεί να δώσει οδηγίες και εντολές για την 
ασφαλή συνέχιση της εργασίας καθώς και να σηµάνει 
το ειδικό σήµα τέλους των εκρήξεων. Απαγορεύεται η 
αποχώρηση του γοµωτή − πυροδότη και του βοηθού 
του, εφόσον η εργασία γίνεται σε µια βάρδια ή η επό−
µενη βάρδια δεν διαθέτει γοµωτή − πυροδότη, πριν να 
εξακριβώσουν ότι όλοι οι υπόνοµοι, που έχουν γοµω−
θεί από αυτούς, έχουν εκραγεί κανονικά. Σε περίπτω−
ση συνεχούς λειτουργίας, απαγορεύεται η αποχώρηση 
του γοµωτή − πυροδότη πριν αυτός να ενηµερώσει τον 
αντικαταστάτη του.

Άρθρο 58
Πυροδότηση µε θρυαλλίδας ασφάλειας

1. Απαγορεύεται η σύγχρονη πυροδότηση περισσότε−
ρων από 15 υπονόµων µε θρυαλλίδα ασφάλειας. Επίσης 
απαγορεύεται η πυροδότηση των υπονόµων µε θρυαλ−
λίδα ασφάλειας κατά την όρυξη φρεάτων ή κεκλιµένων 
µε κλίση µεγαλύτερη από 30˚.
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2. Μαζί µε την έναρξη της πυροδότησης των υπονό−
µων µε θρυαλλίδα ασφάλειας, πρέπει να ανάβεται και 
ένα κοµµάτι, από την ίδια θρυαλλίδα (τέµπο), που το 
µήκος του δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µισό 
της µικρότερης θρυαλλίδας που έχει χρησιµοποιηθεί 
σε υπόνοµο. Μετά το τέλος της καύσης του τέµπο, ο 
πυροδότης και ο βοηθός πρέπει να αποµακρύνονται 
ακόµα και αν δεν έχει τελειώσει η πυροδότηση όλων 
των υπονόµων. 

3. Για κάθε ανατίναξη των υπονόµων µε θρυαλλίδα 
ασφάλειας, πρέπει δύο άτοµα να µετρούν τον αριθµό 
των εκρήξεων. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
επιστροφή του γοµωτή στο µέτωπο πριν να περάσουν 
30 min, το λιγότερο, από την τελευταία έκρηξη.

Άρθρο 59
Ειδικά µέτρα για την πυροδότηση 

µε ηλεκτρικά καψύλια

1. Η επιλογή των ηλεκτρικών καψυλίων, των οργάνων 
ελέγχου και των συσκευών πυροδότησης, καθώς και 
ο σχεδιασµός του κυκλώµατος, γίνονται από τον επι−
βλέποντα µηχανικό και περιγράφονται αναλυτικά στο 
σχέδιο διάτρησης−γόµωσης−πυροδότησης που προβλέ−
πεται από το άρθρο 49 παρ. 4 του παρόντος κανονισµού. 
Ο επιβλέπων µηχανικός οφείλει να δίνει γραπτές και 
αναλυτικές οδηγίες στους γοµωτές − πυροδότες.

2. Στην επιλογή των ηλεκτρικών καψυλίων, εκτός από 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωµάτων, καθώς και 
εκείνα του περιβάλλοντος χώρου, πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη η πιθανότητα δηµιουργίας ανεξέλε−
γκτων ηλεκτρικών ρευµάτων (διαρροές, παράσιτα − επα−
γωγικά ρεύµατα, στατικά φορτία, ιονισµός, κ.λπ.).

Στις πιο πάνω περιπτώσεις όπως και κοντά σε γραµ−
µές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή κεραίες πάσης 
φύσεως, περιπτώσεις πνευµατικής γόµωσης, περιοχές 
επιδεκτικές σε κεραυνούς κ.λπ., πρέπει να χρησιµοποι−
ούνται καψύλλια µε µειωµένη ηλεκτρική ευαισθησία, 
των οποίων η απαιτούµενη για την έναυση ενέργεια 
ανά µονάδα αντίστασης της γέφυρας του ηλεκτρικού 
καψυλίου, να µην είναι µικρότερη από 5 mWsec/Ω. Για 
την ανίχνευση των παραπάνω ρευµάτων µπορεί να χρη−
σιµοποιούνται ειδικές συσκευές.

3. Πριν από τη χρησιµοποίηση των ηλεκτρικών καψυ−
λίων, πρέπει να γίνεται έλεγχος της ηλεκτρικής τους 
αντίστασης, µε ειδικό ωµόµετρο, δειγµατοληπτικά ή στο 
σύνολό τους. Τα ηλεκτρικά καψύλλια κάθε κυκλώµατος, 
πρέπει να έχουν την ίδια αντίσταση.

4. Οι αγωγοί πυροδότησης πρέπει να έχουν ισχυρή 
µόνωση, ώστε να αποφεύγονται, στο µέτρο του δυνα−
τού οι επιδράσεις των ρευµάτων της παρ. 2 αυτού του 
άρθρου. Μέχρι την τελική σύνδεση τα καλώδια των 
ηλεκτρικών καψυλίων πρέπει να είναι βραχυκυκλωµέ−
να και στη περίπτωση καψυλίων µε µεγάλη ηλεκτρική 
ευαισθησία, µονωµένα.

5. Μετά το τέλος της γόµωσης, ακολουθεί η σύνδεση 
των καψυλίων µεταξύ τους, καθώς και µε τους αγωγούς 
πυροδότησης. Οι συνδέσεις αυτές, πρέπει να γίνονται 
µε προσοχή και να εξασφαλίζουν τη συνέχεια του κυ−
κλώµατος.

6. Σε κάθε αγωγό πυροδότησης παρεµβάλλονται δύο, 
το λιγότερο, διακοπές, µε ζεύγη ρευµατοληπτών − ρευ−
µατοδοτών, που αποκαθίστανται διαδοχικά κατά την 
οπισθοχώρηση του γοµωτή − πυροδότη από το µέτωπο 

προς τη θέση ελέγχου και πυροδότησης του κυκλώµα−
τος. Η θέση αυτή πρέπει να παρέχει πλήρη ασφάλεια. 
Μετά την οπισθοχώρηση του στην πιο πάνω θέση, ο 
γοµωτής − πυροδότης βεβαιώνεται για την αποµάκρυνση 
του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 57.

7. Πριν από την πυροδότηση, γίνεται έλεγχος του 
κυκλώµατος µε ειδικό ωµόµετρο. Σε κάθε κύκλωµα δεν 
επιτρέπεται η πυροδότηση των υπονόµων, εάν η ένδειξη 
του ωµόµετρου είναι διαφορετική από την προβλεπό−
µενη συνολική αντίσταση της συνδεσµολογίας για το 
συγκεκριµένο τύπο του ηλεκτρικού καψυλίου που χρη−
σιµοποιείται στο κύκλωµα, συµπεριλαµβανοµένων και 
των αγωγών πυροδότησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
δεν υπάρχει διαρροή ή βραχυκύκλωµα ή διακοπή του 
κυκλώµατος. Σε περίπτωση που τα αίτια της πιο πάνω 
απόκλισης δεν είναι εµφανή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
πρέπει να ειδοποιείται άµεσα ο ιεραρχικά ανώτερος. 
Για κάθε κύκλωµα, ο έλεγχος και η πυροδότηση των 
υπονόµων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ειδικές 
γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού.

8. Ο γοµωτής − πυροδότης µετά τον έλεγχο του κυ−
κλώµατος και εφόσον βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα 
τα µέτρα για την απαγόρευση κάθε κυκλοφορίας προς 
το µέτωπο, εκτελεί την πυροδότηση.

9. Σε κάθε έργο ή υποδιαίρεσή του, όπου εκτελούνται 
ηλεκτρικές πυροδοτήσεις, όλα τα µηχανήµατα εκτός 
από τα αυτοκινούµενα µέσα, πρέπει να γειώνονται µε 
αγωγό αντίστασης µικρότερης από 1 Ω. Οι µηχανές 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα µεταλλικά δίκτυα 
σωληνώσεων, οι σιδηροδροµικές γραµµές και γενικά 
κάθε εγκατάσταση µε καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα, 
πρέπει να γειώνονται κατάλληλα σε µικρά διαστήµα−
τα.

10. Ειδικά, κατά τη χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών 
λαµβάνονται τα αντίστοιχα µέτρα για την αποτροπή 
πρόωρης ή ανεπιθύµητης πυροδότησης, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, λόγω κεραυνών, φωτιάς 
ή κρούσεων επαρκούς ισχύος.

Άρθρο 60
Ειδικά µέτρα για την πυροδότηση µε 

µη ηλεκτρικά καψύλια 

1. Όλες οι συνδέσεις του κυκλώµατος, τόσο των πλα−
στικών αγωγών µεταξύ τους όσο και µεταξύ αυτών και 
θρυαλλίδας, πρέπει να γίνονται µε τη χρήση των κα−
τάλληλων ειδικών συνδετήρων που προβλέπει ο κατα−
σκευαστής.

2. Οι αγωγοί των µη ηλεκτρικών καψυλίων πρέπει να 
µην κάµπτονται απότοµα, να µην πιέζονται µε φορτία 
και να µην κόβονται από τις αρχικές τους διαστάσεις.

3. Αν το αρχικό καψύλιο ενεργοποίησης του κυκλώµα−
τος είναι ηλεκτρικό, εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις και 
τα µέτρα ασφάλειας περί ηλεκτρικής πυροδότησης.

Άρθρο 61
Αποτυχηµένοι υπόνοµοι

1. Εάν υπάρχει υποψία για αποτυχία της ανατίναξης ή 
και ύπαρξη αποτυχηµένων υπονόµων, απαγορεύεται η 
προσέγγιση του γοµωτή στο µέτωπο, πριν περάσουν 30 
λεπτά, αν γίνεται πυροδότηση µε θρυαλλίδα ασφάλειας, 
ή 15 λεπτά, αν γίνεται ηλεκτρική πυροδότηση. 

2. Αν µετά την έκρηξη ή κατά την αποµάκρυνση των 
προϊόντων της έκρηξης, διαπιστωθεί ύπαρξη υπονόµων 
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που δεν έχουν εκραγεί, ο γοµωτής − πυροδότης πρέπει 
να τοποθετήσει ενδεικτική πινακίδα στο µέτωπο. Η θέση 
και ο αριθµός των υπονόµων που δεν έχουν εκραγεί, 
το ονοµατεπώνυµο εκείνου στον οποίον ανατέθηκε η 
επέµβαση, η αιτία, ο τρόπος και τα αποτελέσµατα της 
επέµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο, 
(µέθοδος καταστροφής υπολειµµάτων της ανατίναξης, 
υποψίες για ακαταλληλότητα προϊόντων σε περίπτωση 
επανειληµµένων αποτυχιών, προτάσεις για λήψη µέτρων 
µε σκοπό την αποφυγή επανάληψης αποτυχηµένων 
υπονόµων, κ.λπ.) καταχωρούνται ενυπόγραφα, από το 
αρµόδιο στέλεχος της ιεραρχίας, στο θεωρηµένο ειδικό 
Βιβλίο Αποτυχηµένων Υπονόµων που τηρείται σε κάθε 
έργο όπου γίνονται πυροδοτήσεις.

Στις περιπτώσεις µη εµφανούς αφλογιστίας και τυχόν 
εύρεσης εκρηκτικών υλών ή και καψυλίων που δεν έχουν 
εκραγεί στα προϊόντα της έκρηξης, όλοι οι εµπλεκόµε−
νοι όπως, χειριστές φορτωτών, προωθητών, χειριστές 
θραυστήρων, οδηγοί, εργάτες επιφορτισµένοι µε την 
εκκένωση των αυτοκινήτων («τουµπαδόροι») σε πλατείες 
απόθεσης, θα πρέπει να έχουν τεταµένη την προσοχή 
τους και να ειδοποιούν άµεσα τον αρµόδιο προϊστάµενο, 
διακόπτοντας την εργασία.

3. Για την αποτροπή ύπαρξης αποτυχηµένων υπο−
νόµων, πρέπει να λαµβάνονται τα εξής προληπτικά 
µέτρα:

α. Να εξασφαλίζεται ότι το ρεύµα πυροδότησης είναι 
επαρκές.

β. Να µην χρησιµοποιούνται ακαριαία θρυαλλίδα ή 
αγωγοί µη ηλεκτρικών καψυλίων, εάν έχουν «στρίψει» ή 
υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διακοπεί η συνέχεια τους.

γ. Να συνδέονται προσεκτικά οι επιβραδυντές. 
δ. Σε περίπτωση ύπαρξης νερού, εντός του διατρή−

µατος να µην χρησιµοποιείται ΑΝFΟ χύµα, το οποίο 
ενδέχεται να αδρανοποιηθεί.

στ. Να µην χρησιµοποιούνται παρτίδες εκρηκτικών ή 
καψυλίων µετά την ηµεροµηνία λήξης τους.

ζ. Σε καµία περίπτωση να µην χρησιµοποιούνται ιδιο−
παρασκευασθέντα εκρηκτικά, εκτός από την περίπτω−
ση των εκρηκτικών που έχουν παρασκευασθεί κατόπιν 
αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 53.

η. Όλα τα ηλεκτρικά καψύλια πρέπει να είναι από τον 
ίδιο κατασκευαστή και µε ίδια χαρακτηριστικά.

4. Στο µέτωπο όπου υπάρχουν αποτυχηµένες υπόνο−
µοι, απαγορεύεται κάθε εργασία εκτός από κείνη για την 
καταστροφή των υπονόµων. Η εργασία αυτή γίνεται µε 
µεγάλη προσοχή από το γοµωτή − πυροδότη που έχει 
κριθεί ο καταλληλότερος από τη ∆/νση του έργου για 
τις σχετικές εργασίες και οπωσδήποτε µε την παρουσία 
του αρµόδιου προϊστάµενου, ή και εφόσον υπάρχει ανά−
γκη, του επιβλέποντα µηχανικού. Εάν η γόµωση που δεν 
έχει εκραγεί, περιέχει ηλεκτρικά καψύλλια µε άθικτους 
αγωγούς, ελέγχεται η δυνατότητα νέας πυροδότησης. 
Αν όµως διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι δυνατό, οι αγω−
γοί των καψυλίων, πρέπει να βραχυκυκλώνονται και να 
µονώνεται η σύνδεσή τους.

5. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πυροδότηση 
µε την εφαρµογή της διαδικασίας της προηγούµενης 
παραγράφου, η καταστροφή των υπονόµων, πρέπει να 
γίνεται, κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού, 
σύµφωνα µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Αποµακρύνεται προσεκτικά το υλικό επιγόµωσης 
και στη συνέχεια τοποθετείται ένα κατάλληλο έναυ−

σµα πάνω στη γόµωση που δεν έχει εκραγεί. Μετά 
προστίθεται νέο υλικό επιγόµωσης και τελικά γίνεται 
η πυροδότηση. Η απογόµωση, επιγόµωση και πυροδό−
τηση, γίνονται µε τα µέσα και τον τρόπο που καθορίζει 
ο παραπάνω επιβλέπων µηχανικός.

β) Αφαιρείται προσεκτικά η επιγόµωση και η γόµωση 
µε νερό ή νερό και πεπιεσµένο αέρα που διοχετεύεται 
από κατάλληλα διαµορφωµένο σωλήνα που έχει κατα−
σκευαστεί από ορείχαλκο ή άλλη αντιστατική ύλη, µέχρι 
την καθολική εκκένωση του διατρήµατος.

γ) Ανοίγεται ένα καινούργιο παράλληλο διάτρηµα σε 
απόσταση ασφάλειας από την αποτυχηµένη υπόνοµο 
που ορίζεται στο δεκαπλάσιο, το λιγότερο, της διαµέ−
τρου του διατρήµατος. Το διάτρηµα αυτό, στη συνέχεια, 
γοµώνεται και πυροδοτείται κανονικά.

6. Απαγορεύεται η εκβάθυνση ή διεύρυνση του υπόλοι−
που διατρήµατος που αποµένει µετά την έκρηξη.

Άρθρο 62
Καταστροφή εκρηκτικών υλών και καψυλίων

1. Ακατάλληλες εκρηκτικές ύλες και καψύλλια, πρέπει, 
στο µέτρο του δυνατού, να επιστρέφονται στον προµη−
θευτή µε παράδοση στον τόπο του έργου. Σε περίπτωση 
όµως που αυτό δεν είναι δυνατό, οι εκρηκτικές ύλες 
πρέπει να καταστρέφονται, µε ελεγχόµενη καύση, σε 
αποµακρυσµένη και ασφαλή θέση στο χώρο του έργου 
και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και υπό 
την εποπτεία του επιβλέποντα µηχανικού.

2. Καψύλια κοινά και ηλεκτρικά, µπορούν να καταστρέ−
φονται και µε έκρηξη σε λάκκο βάθους τουλάχιστον 
50 cm, αφού προηγουµένως έχουν κοπεί, µε ειδικούς 
κοπτήρες, τα υπόλοιπα της θρυαλλίδας ή οι αγωγοί σε 
απόσταση 10 cm από τον κάλυκα του καψυλίου.

3. Επειδή οποιαδήποτε καύση για καταστροφή εκρη−
κτικών ή καψυλίων µπορεί να µετατραπεί από αστάθ−
µητους παράγοντες σε έκρηξη, πρέπει να λαµβάνονται 
τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αντιστοιχούν σε 
έκρηξη.

4. Η ποσότητα εκρηκτικής ύλης που καταστρέφεται 
κάθε φορά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 κιλά. 
Στην περίπτωση ισχυρών εκρηκτικών διαρρηκτικών υλών 
(π.χ. δυναµίτιδα) η ποσότητα αυτή δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 5 κιλά. 

5. Η ποσότητα καψυλίων που καταστρέφονται κάθε 
φορά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 τεµάχια.

6. Η ακαριαία θρυαλλίδα δεν επιτρέπεται να κατα−
στρέφεται σε κουλούρες αλλά πρέπει να κόβεται σε 
τεµάχια µήκους 1 έως 2 µέτρων.

7. Μετά από κάθε καταστροφή εκρηκτικών υλών ή 
καψυλίων πρέπει να συµπληρώνεται και σχετικό πρω−
τόκολλο καταστροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ
Υπόγειες εκσκαφές και εργασίες

Άρθρο 63
Γενικές διατάξεις

1. Για τις υπόγειες εκσκαφές και εργασίες πέραν 
των οριζοµένων στα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου 
εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Π.∆. 225/1989 «Υγι−
εινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα» (ΦΕΚ 
106/Α/2.5.1989).

2. Οι υπόγειες εκσκαφές, πρέπει να αποτελούν αντι−
κείµενο ειδικής µελέτης που περιλαµβάνονται, ανάλογα 
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µε την περίπτωση, στο αντίστοιχο µέρος της τεχνικής 
µελέτης του άρθρου 4. Η πιο πάνω ειδική µελέτη, πρέπει 
να περιλαµβάνει:

α) Σχεδιαγράµµατα, περιγραφή και υπολογισµούς των 
κεντρικών εκσκαφών.

β) Αναλυτική περιγραφή των υπόγειων µεθόδων για 
εντοπισµό κοιτασµάτων ή και εκµετάλλευσης, που συ−
νοδεύεται από τα απαραίτητα λεπτοµερή σχεδιαγράµ−
µατα και υπολογισµούς.

γ) Αναλυτική περιγραφή των µεθόδων, µέσων και υλι−
κών υποστήριξης − συγκράτησης που συνοδεύεται από 
τους απαραίτητους υπολογισµούς και σχέδια.

δ) Αναλυτικό υπολογισµό του κυκλώµατος αερισµού, 
που περιλαµβάνει και τα απαραίτητα σχέδια, το είδος, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις θέσεις του εξοπλι−
σµού, καθώς και τα αποτελέσµατα που αναµένονται 
(ποσότητες και ταχύτητες του αέρα στις στοές και 
στα µέτωπα).

ε) Περιγραφή των τρόπων προστασίας των υπόγειων 
εργασιών από τα νερά, που συνοδεύεται από τους απα−
ραίτητους υπολογισµούς, σχέδια και σχεδιαγράµµατα 
των αντλιοστασίων, δεξαµενών, δικτύων κ.λπ.

3. Για την ασφαλή εργασία και διακίνηση στις υπόγειες 
εργασίες πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Η συγκέντρωση των εργαζοµένων πριν από την 
ανάληψη εργασίας να γίνεται κοντά στην είσοδο κάθε 
υπόγειας εργασίας και στους αντίστοιχους καταλόγους 
παρόντων να αναγράφεται για τον καθένα και ο χρόνος 
εισόδου − εξόδου.

β) Να υπάρχει σε κάθε υπόγεια είσοδο ειδικό βιβλίο 
για την αναγραφή του ονοµατεπώνυµου και του χρόνου 
εισόδου − εξόδου, κάθε ατόµου που δεν περιλαµβάνεται 
στους πιο πάνω καταλόγους.

γ) Η διακίνηση των εργαζοµένων µέσα στους υπόγει−
ους χώρους, να γίνεται µόνο από τις προκαθορισµένες 
διαδροµές και διαβάσεις. Επίσης από τις εξόδους και 
τα καταφύγια που έχουν προκαθοριστεί, να γίνεται, 
αντίστοιχα, η διαφυγή ή παραµονή σε περίπτωση κιν−
δύνου.

δ) Οι υπόγειοι χώροι εργασίας, ανάλογα µε την έκταση 
και την απόστασή τους, να επικοινωνούν, µεταξύ τους 
και µε την επιφάνεια, µε ενσύρµατο ή ασύρµατο τηλε−
φωνικό δίκτυο. Το δίκτυο της ενσύρµατης επικοινωνίας 
πρέπει να ακολουθεί την πρόοδο της εκµετάλλευσης 
σε αποστάσεις από τα µέτωπα που δεν υπερβαίνουν τα 
200 m. Επιπρόσθετα, σε ολόκληρο το υπόγειο δίκτυο 
που βρίσκεται σε λειτουργία να υπάρχουν συσκευές εκ−
ποµπής ειδικών οπτικοακουστικών σηµάτων, καθώς και 
κατατοπιστικές πινακίδες για τη σήµανση των εξόδων 
στην επιφάνεια και των καταφυγίων.

Οι πιο πάνω συσκευές, δεν πρέπει να είναι συνδεµένες 
µε το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά να 
έχουν αυτοτελή λειτουργία.

ε) Σ’ όλες τις υπόγειες εργασίες, µε φροντίδα της 
∆/νσης του έργου, να γίνεται, το λιγότερο, µία φορά 
το χρόνο, άσκηση εγκατάλειψης και πυρασφάλειας του 
υπόγειου χώρου.

στ) Η εργασία ενός ατόµου, επιτρέπεται µόνο αν η 
θέση του είναι ορατή από τις γειτονικές θέσεις εργα−
σίας και η απόστασή του από αυτές δεν ξεπερνάει τα 
20 m, ή τα 200 m σε περίπτωση που η θέση εργασίας 
ελέγχεται από µόνιµο οπτικό σύστηµα και φέρει σύστη−

µα συνεχούς ενδοεπικοινωνίας. Η παραπάνω διάταξη 
δεν έχει εφαρµογή για τους χειριστές φορτωτικών και 
µεταφορικών αυτοκινούµενων, µηχανηµάτων, εφόσον 
η διαδροµή και οι θέσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης 
έχουν κριθεί ασφαλείς από το προσωπικό επιστασίας 
που στην περίπτωση αυτή οφείλει να πραγµατοποιεί 
συχνότερους ελέγχους.

ζ) Απαγορεύεται η είσοδος σε παλιές ή εγκαταλειµ−
µένες εκσκαφές, χωρίς εντολή του αρµόδιου επιστάτη. 
Οι δίοδοι των εκσκαφών που εγκαταλείπονται, να κλεί−
νονται αποτελεσµατικά µε στείρα ή τοίχους ή κιγκλι−
δώµατα και να τοποθετούνται απαγορευτικές, για την 
είσοδο, πινακίδες.

η) Οι εργαζόµενοι σ’ επικλινή δάπεδα ή σε σωρούς 
µεταλλεύµατος ή στείρων όπου υπάρχει κίνδυνος κα−
τολίσθησης, πρέπει να φέρνουν ειδική ζώνη ασφάλειας 
και να δένονται από καλά στερεωµένο σχοινί που να 
αντέχει σε φόρτιση, το λιγότερο 500 κιλών.

θ) Η οροφή και οι πλευρές όλων των σε λειτουργία, 
προσπελάσεων, φρεάτων − κεκλιµένων κύριας µεταφο−
ράς, διελεύσεων προσωπικού και εξόδων ή καταφυγίων 
κινδύνου, να ελέγχονται καθηµερινά από τον αρµόδιο 
επιστάτη, τρεις, το λιγότερο, φορές τη βδοµάδα από 
τον εργοδηγό, µία, το λιγότερο, φορά τη βδοµάδα από 
τον άµεσα επιβλέποντα µηχανικό και να λαµβάνονται 
όλα τα µέτρα για την κατάρριψη, όπου είναι ανάγκη, των 
επισφαλών όγκων ή και τη συµπληρωµατική υποστήριξη 
− συγκράτηση.

ι) Σε καθορισµένες, µε φροντίδα της ∆/νσης του έργου, 
θέσεις του υπόγειου δικτύου (π.χ. αποθήκες εκρηκτικών, 
καυσίµων, λιπαντικών και γενικά ευφλέκτων υλικών, 
αντλιοστάσια, ανεµιστήρες) και ανάλογα µε τις συνθή−
κες που επικρατούν, να δηµιουργούνται πυροσβεστικά 
σηµεία εφοδιασµένα µε όλα τα απαραίτητα µέσα.

4. Ειδικά στις υπόγειες εργασίες µετά από εκδήλωση 
σεισµού, πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα:

α) Να γίνεται αποµάκρυνση των εργαζοµένων από 
χώρους που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε υπάρχοντα 
κενά.

β) Στη συνέχεια, να γίνεται έλεγχος, το λιγότερο, για 
ένα 24ωρο µετά την εκδήλωση του σεισµού, της κατά−
στασης των υπόγειων εκσκαφών για την εκτίµηση της 
δυνατότητας ασφαλούς εισόδου και παραµονής των 
εργαζοµένων. Ο πιο πάνω έλεγχος να είναι συχνότερος 
και εντατικότερος για τα πρώτα 50 m από την κεντρική 
είσοδο των εργαζοµένων.

5. Η χρησιµοποίηση καυσίµων υλικών στις υπόγειες 
εργασίες πρέπει να περιορίζεται στην αυστηρά ανα−
γκαία ποσότητα.

Όταν είναι αναγκαία η χρήση υδραυλικών υγρών, 
(υγρών για τη µετάδοση µηχανικής, υδροστατικής ή/και 
υδροκινητικής ενέργειας), πρέπει να χρησιµοποιούνται 
στο µέτρο του δυνατού, δυσκόλως αναφλεγόµενα υγρά 
για να προληφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσής 
της.

Τα υδραυλικά υγρά πρέπει να πληρούν τις προδια−
γραφές και τις συνθήκες δοκιµής όσον αφορά την αντί−
σταση κατά του πυρός, καθώς και υγειονοµικά κριτήρια. 
Όταν χρησιµοποιούνται υδραυλικά υγρά τα οποία δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές, τις συνθήκες και τα κριτήρια 
που προαναφέρθηκαν, πρέπει να λαµβάνονται συµπλη−
ρωµατικές προφυλάξεις για να προληφθεί ο αυξηµένος 
κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσής της.
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6. Στις ζώνες όπου ενδέχεται να υπάρξει ακαριαία 
έκλυση αερίων µε ή χωρίς εκτόξευση µεταλλεύµατος 
ή πετρώµατος, διάρρηξη πετρώµατος, ή είσοδο νερών, 
πρέπει να εκπονείται πρόγραµµα εκµετάλλευσης το 
οποίο να ακολουθείται µε τον κατάλληλο τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται, στο µέτρο του δυνατού, ένα ασφαλές 
σύστηµα εργασίας καθώς και η προστασία των εργα−
ζοµένων. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την 
αναγνώριση των επικινδύνων ζωνών για την προστασία 
των εργαζοµένων που απασχολούνται στα έργα που 
προχωρούν ή εκτελούνται προς τις ζώνες αυτές και για 
τον έλεγχο των κινδύνων.

7. Για την ασφαλή εργασία πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα για την πρόληψη και ενδεχοµένως έγκαιρη ανί−
χνευση των αναφλέξεων.

8. Οι εργαζόµενοι πρέπει, για να έχουν την δυνατότητα 
να αποµακρυνθούν ασφαλώς, ανάλογα µε τον ενδεχό−
µενο κίνδυνο, να διαθέτουν ανατοµικές αναπνευστικές 
συσκευές προστασίας, τις οποίες οφείλουν να διατη−
ρούν συνεχώς κοντά τους και να εκπαιδεύονται στην 
χρήση τους.

Οι συσκευές αυτές πρέπει να παραµένουν στο ορυχείο 
και η καλή τους κατάσταση να ελέγχεται τακτικά.

ΜΕΡΟΣ Α΄
Υπόγειες εκσκαφές

Άρθρο 64
Προσπελάσεις

1. Στις υπόγειες εργασίες, πρέπει να ορύσσονται απα−
ραίτητα δύο, το λιγότερο, κύριες προσπελάσεις που σ’ 
ολόκληρο το µήκος τους δεν πρέπει, να τέµνονται και η 
απόσταση των αξονικών τους σηµείων να υπολογίζεται 
στην τεχνική µελέτη του άρθρου 4, µε βάση τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά των πετρωµάτων την τεκτονική της πε−
ριοχής και τη µέθοδο για την εκµετάλλευση, έτσι ώστε 
να παραµένουν ασφαλείς σ’ όλη τη διάρκεια της εκµε−
τάλλευσης. Η πιο πάνω απόσταση, σε κάθε περίπτωση, 
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από 20 m.

Όταν η κυκλοφορία µέσω των εν λόγω εξόδων απαιτεί 
σηµαντική προσπάθεια από τους εργαζοµένους, τότε οι 
έξοδοι πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε µηχανικά µέσα 
µεταφοράς των εργαζοµένων.

2. Τα δίκτυα των υπόγειων εκσκαφών που εξαρτώ−
νται από τις ίδιες προσπελάσεις πρέπει να συνδέονται 
και µεταξύ τους, ώστε το σύνολό τους να έχει δύο, 
το λιγότερο, εξόδους στην επιφάνεια. Η σύνδεση των 
νέων µετώπων πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυ−
νατό, ώστε να εξασφαλίζεται επικοινωνία µε δύο, το 
λιγότερο, εξόδους και ταυτόχρονα να διευκολύνεται 
ο αερισµός.

3. Η επικοινωνία όλων των υπόγειων χώρων στους 
οποίους γίνονται εργασίες, µε δύο εξόδους, πρέπει να 
διατηρείται µέχρι το τέλος της υπόγειας εκµετάλλευ−
σης.

4. Υπόγειες εργασίες επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να 
έχουν µία µόνο έξοδο στην επιφάνεια αν γίνονται απο−
κλειστικά µόνο για εντοπισµό κοιτάσµατος ή την όρυξη 
προσπέλασης.

5. Όπου διαφαίνεται η ύπαρξη αυξηµένων κινδύνων 
και ανάλογα µε τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της 
υπόγειας εκµετάλλευσης, πρέπει να υπάρχει, εκτός από 

τις πιο πάνω κύριες προσπελάσεις και επαρκής αριθµός 
βοηθητικών εξόδων κινδύνου.

6. Γύρω από ολόκληρο το µήκος των κεντρικών εκ−
σκαφών, πρέπει να έχουν προβλεφτεί και αφεθεί στύλοι 
ασφάλειας για την εξασφάλισή τους.

Άρθρο 65
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
και διαρρύθµιση εκσκαφών

1. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των εκσκαφών, 
πρέπει να καθορίζονται µε τρόπο, ώστε η διακίνηση 
και εργασία εργαζοµένων και µηχανηµάτων να είναι 
ευχερής και ασφαλής.

2. Στις κεντρικές εκσκαφές µεταφοράς που κυκλο−
φορούν συρµοί ή υπάρχει εγκατάσταση συνεχούς µε−
ταφοράς, πρέπει να διαµορφώνονται κατά µήκος δύο 
παράλληλοι δρόµοι κυκλοφορίας.

Ο ένας διάδροµος θα προορίζεται για την κίνηση ή 
λειτουργία του παραπάνω µηχανικού εξοπλισµού και ο 
άλλος για την κυκλοφορία του προσωπικού. Το πλά−
τος του τελευταίου διαδρόµου πρέπει να επιτρέπει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, ώστε να µην 
έρχονται σε επαφή µε κανένα τµήµα του διακινούµενου 
ή εγκαταστηµένου µηχανικού εξοπλισµού.

Στις υπόγειες εκσκαφές µεταφοράς, εφόσον δεν 
υπάρχει ο παραπάνω διάδροµος κυκλοφορίας, πρέπει 
να διακόπτεται η κίνηση του µηχανικού εξοπλισµού 
στη διάρκεια προσέλευσης και αποχώρησης των ερ−
γαζοµένων (αλλαγή βάρδιας) και να κατασκευάζονται 
σε αποστάσεις το πολύ 50 m, εγκάρσια καταφύγια µε 
διαστάσεις, το λιγότερο, 3,00 m x 3,00 m και ύψος 2,5 
m, για την προστασία ατόµων που κυκλοφορούν στη 
διάρκεια κίνησης του µηχανικού εξοπλισµού. Τέτοια κα−
ταφύγια πρέπει επίσης να κατασκευάζονται και κοντά 
στις διακλαδώσεις των σιδηροδροµικών γραµµών.

3. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας προσωπικού 
και την αποφυγή κινδύνων πρόσκρουσης του µηχανικού 
εξοπλισµού, όλοι οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, οι 
σωλήνες αερισµού, τα δίκτυα και οι έξοδοι των λουκιών, 
πρέπει να διατάσσονται στα ψηλότερα πλευρικά σηµεία 
κατά µήκος των στοών και κεκλιµένων καθώς και σε 
ασφαλή σηµεία των φρεάτων. Για τους ίδιους λόγους, 
τα δίκτυα υδροδότησης, άντλησης και πεπιεσµένου 
αέρος πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλείς θέσεις 
που καθορίζονται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 
εκσκαφών, του διακινούµενου εξοπλισµού, του είδους 
και των διαστάσεων των σωλήνων των δικτύων.

Άρθρο 66
Φρέατα και κεκλιµένα

1. Τα φρέατα και κεκλιµένα κάθε έργου, πρέπει να 
ορύσσονται όσο το δυνατό, µέσα σε στέρεα και συµπα−
γή πετρώµατα και να εξασφαλίζονται αποτελεσµατικά 
από κινδύνους κατολίσθησης ή εισροής µεγάλων πο−
σοτήτων νερού.

2. Τα στόµια φρεάτων και κεκλιµένων που βρίσκονται 
στην επιφάνεια, πρέπει να προφυλάσσονται µε σκεπή 
και προπετάσµατα για την προστασία τους από τις 
καιρικές συνθήκες.

3. Στις βάσεις φρεάτων και κεκλιµένων, επιβάλλεται η 
όρυξη ειδικού καταφυγίου που να χωράει, το λιγότερο, 
5 άτοµα.

Σε κάθε διασταύρωση στοών και φρεάτων ή κεκλιµέ−
νων, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο κιγκλίδωµα ασφά−
λειας.
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4. Σε κάθε φρέαρ, επιβάλλεται η κατασκευή και χρη−
σιµοποίηση από το προσωπικό, µόνιµων µεταλλικών 
σκαλών µε µεταλλικές χειρολαβές. Η κλίση κάθε σκάλας, 
για κάθε 10 m κατακόρυφου ύψους, δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από 80˚.

Επίσης κάθε 10 m, πρέπει να κατασκευάζονται εξέδρες 
µε σκοπό τη διαδοχική αλλαγή της διεύθυνσης των 
σκαλών και την προσωρινή ανάπαυση των εργαζοµένων. 
Τα σκαλοπάτια κάθε σκάλας πρέπει να είναι ασφαλώς 
προσαρµοσµένα και να µην έχουν ύψος µεγαλύτερο 
από 25 cm. Στο στόµιο του φρέατος, οι σκάλες πρέπει 
να ξεπερνούν το δάπεδο, το λιγότερο 1 m.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε 
ερευνητικά ή βοηθητικά φρέατα (καµινέτα) βάθους, το 
πολύ 10 m, µεταλλικές σκάλες που τα άκρα τους, στην 
κορυφή, πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωµένα.

5. Σε κεκλιµένα µε κλίση 20˚ − 45˚, στα οποία κυκλο−
φορεί προσωπικό, πρέπει να υπάρχουν σκαµµένα σκα−
λοπάτια ύψους, το πολύ, 25 cm µε µόνιµη κατασκευή 
κατάλληλων χειρολαβών, σ’ όλο το µήκος της διαδροµής 
ή οι σκάλες του παραπάνω εδαφ. β΄, ενώ κάθε 20 m, το 
πολύ, υψοµετρικής διαφοράς να υπάρχουν κατάλληλα 
αναπαυτήρια.

Αν η κλίση ξεπερνάει τις 45˚, πρέπει να υπάρχει µό−
νιµη κατασκευή σκαλών από µέταλλο ή σκυρόδεµα µε 
κατάλληλες µεταλλικές ή πλαστικές χειρολαβές και 
σκαλοπάτια ύψους το πολύ 25 cm, ενώ κάθε 15 m, το 
πολύ, υψοµετρικής διαφοράς, πρέπει να υπάρχουν κα−
τάλληλα αναπαυτήρια.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε 
ερευνητικά ή βοηθητικά κεκλιµένα µήκους, το πολύ 20 
m, σκαµµένα σκαλοπάτια, σύµφωνα µε το παραπάνω 
εδάφ. α΄ ή προσωρινά κλιµακοστάσια µε πρόχειρη κα−
τασκευή χειρολαβών.

Στα µεταλλεία πυριτών και εφόσον δηµιουργούνται 
διαβρωτικά υγρά ή αέρια από την εξαλλοίωση του µε−
ταλλεύµατος, επιτρέπεται και η χρησιµοποίηση ξύλινων 
σκαλών και χειρολαβών.

6. Απαγορεύεται η στάση ή διάβαση, χωρίς λόγο, του 
προσωπικού στα στόµια των προσβάσεων ή της βάσης 
φρέατος ή κεκλιµένου.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία προσωπικού στις δια−
σταυρώσεις στοών και φρεάτων ή κεκλιµένων, εκτός 
κι αν υπάρχει ειδική διαρρύθµιση που παρέχει πλήρη 
ασφάλεια.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία προσωπικού γύρω από τη 
βάση φρέατος ή κεκλιµένου µόνο εφόσον έχει γίνει 
σχετική προειδοποίηση στο χειριστή του βαρούλκου και 
διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κυκλώµατος.

7. Οι συντηρήσεις και επισκευές των φρεάτων, πρέπει 
να γίνονται από ειδικά εξουσιοδοτηµένους εργαζόµε−
νους µε την άµεση καθοδήγηση του αρµόδιου επιστά−
τη, από ειδικές ανεξάρτητες εξέδρες ή εξέδρες προ−
σαρµοσµένες µε ασφάλεια πάνω στο κλωβό (εφόσον 
υπάρχει), που σε κάθε περίπτωση θα είναι εφοδιασµέ−
νες µε ασφαλές κάλυµµα. Στα καµινέτα και ερευνητικά 
φρέατα βάθους, το πολύ, 10 m, οι πιο πάνω εργασίες 
µπορούν κατ’ εξαίρεση, να γίνονται από εργαζόµενους 
που φορούν ζώνες ασφάλειας προσδεµένες από ασφα−
λή σηµεία.

Στη διάρκεια των εργασιών του παραπάνω εδαφ. α΄, 
καθώς και στις ανάλογες εργασίες στα κεκλιµένα, απα−
γορεύεται η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, καθώς και 

η κυκλοφορία προσωπικού πάνω ή κάτω από το σηµείο 
της επέµβασης.

Άρθρο 67
Λούκια

1. Τα λούκια, πρέπει να ορύσσονται, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 65 παρ. 3, στις πλευρές των στοών ή κεκλι−
µένων και το στόµιό τους να καλύπτεται µε σχάρα για 
την προστασία των εργαζοµένων και να περιφράσσεται 
κατάλληλα. Για λόγους ειδικών συνθηκών εκµεταλλεύ−
σεως είναι δυνατή η µη κάλυψη του στοµίου µε σχάρα 
κατόπιν σχετικής έγκρισης του Επιθεωρητή µεταλλείων. 
Κατ’ εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από την εγκε−
κριµένη τεχνική µελέτη του άρθρου 4, τα λούκια µπορεί 
να ορύσσονται και στην οροφή των στοών.

2. Απαγορεύεται η είσοδος στα λούκια, χωρίς την 
εντολή του αρµόδιου επιστάτη και προηγούµενη συνεν−
νόηση µε τους εργάτες της µεταφοράς. Όσοι µπαίνουν 
στα λούκια, πρέπει να φορούν ζώνη ασφάλειας και να 
δένονται µε σχοινί. Το µήκος του σχοινιού, πρέπει να 
ρυθµίζεται, ανάλογα µε την προχώρηση, από άλλο ερ−
γάτη που υποχρεωτικά θα βρίσκεται στη διάρκεια της 
σχετικής εργασίας, έξω από το λούκι.

3. Ειδικά στα λούκια που προορίζονται για φόρτωση 
µε φυσική ροή, πρέπει να λαµβάνονται και τα παρακάτω 
µέτρα:

α) Η κλίση των λουκιών να επιτρέπει τη φυσική ροή 
του υλικού και να παρέχει ασφάλεια στην εκφόρτωση.

β) Η εκφόρτωση του υλικού να γίνεται από ασφα−
λή κατασκευή εφοδιασµένη και µε τους κατάλληλους 
µηχανισµούς για την ευχερή εκκένωση ή διακοπή της 
ροής του.

Άρθρο 68
Μέτωπα εξόρυξης

1. Η εργασία στα µέτωπα εξόρυξης, πρέπει να γίνεται 
µε µεγάλη προσοχή, λόγω των αυξηµένων κινδύνων 
που µπορεί να παρουσιαστούν κύρια, από το δυναµι−
κό χαρακτήρα της κατάστασης και τους αστάθµητους 
παράγοντες.

2. Σε κάθε βάρδια, πριν από την είσοδο των εργα−
ζοµένων στα µέτωπα εξόρυξης στοών, κεκλιµένων και 
ανιόντων φρεάτων, πρέπει, µε φροντίδα του αρµόδιου 
επιστάτη, να δοκιµάζεται από τον υπεύθυνο για την 
αποκόλληση επισφαλών όγκων («ξεσκαρωτή») η στα−
θερότητα της οροφής, των πλευρών, των στύλων και 
του µετώπου. Ο «ξεσκαρωτής» πρέπει επίσης να πραγ−
µατοποιεί και την κατάρριψη των επισφαλών όγκων 
που διαπιστώνονται από τη δοκιµή. Απαγορεύεται η 
έναρξη εργασίας, αν δεν έχει προηγηθεί η δηµιουργία 
ασφαλών συνθηκών.

Η παραπάνω δοκιµή γίνεται µε κρούση, µε χρησιµο−
ποίηση ειδικής χαλύβδινης ράβδου. Σε περιπτώσεις που 
υπάρχει δυσκολία, λόγω ύψους ή κλίσης, πρέπει να χρη−
σιµοποιούνται σκάλες ή ειδικές εξέδρες ή µηχανικοί 
αποκολλητές. Η εργασία αυτή, πρέπει να προχωράει 
διαδοχικά από τα ασφαλή σηµεία σ’ εκείνα που πρέπει 
να ελεγχθούν και προς το µέτωπο.

Ο αρµόδιος επικεφαλής, σ’ όλη τη διάρκεια της ερ−
γασίας, πρέπει να παρακολουθεί της σταθερότητα των 
εκσκαφών και των υποστηρίξεων των θέσεων εργασίας 
του, και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, όπως π.χ. 
κατάρριψη όγκων και ενίσχυση υποστήριξης − συγκρά−
τησης για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών.
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3. Το ύψος των κενών που δηµιουργούνται στη διάρ−
κεια της παραγωγικής εργασίας (εξόρυξη, προχώρηση, 
οπισθοχώρηση), πρέπει να καθορίζεται ανάλογα µε τα 
µηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώµατος και του µε−
ταλλεύµατος, ώστε να δηµιουργούνται ασφαλείς συνθή−
κες εργασίας. Το ύψος αυτό, πρέπει να διατηρείται, όσο 
το δυνατό, µικρότερο και να µη ξεπερνάει τα 10 m.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται εξόρυξη µε κενά ύψους 
µεγαλύτερου των 10 m, εφ’ όσον επιβάλλεται από την 
µέθοδο εκµετάλλευσης που θα εφαρµοστεί και υπο−
στηρίζεται από τα χαρακτηριστικά του µηχανικού εξο−
πλισµού που θα χρησιµοποιηθεί. Αναγκαία προϋπόθε−
ση για την ανωτέρω εξαίρεση, είναι η έγκριση ειδικής 
γεωτεχνικής µελέτης από το Υπουργείο ΠΕΚΑ. Στην 
ειδική γεωτεχνική µελέτη θα περιγράφονται αναλυτικά 
και όλα τα αναγκαία µέτρα ελέγχου της οροφής (roof 
control plan), προκειµένου οι εργασίες να διενεργούνται 
µε ασφάλεια.

Η ανωτέρω ειδική γεωτεχνική µελέτη θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της τεχνικής µελέτης του άρθρου 
4 του ΚΜΛΕ.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο προ−
ηγούµενο εδάφιο, αν στη διάρκεια της εργασίας, το 
ύψος των κενών πρόκειται να ξεπεράσει τα 10 m, πρέπει, 
ανάλογα και µε τη µέθοδο υπόγειας εκµετάλλευσης που 
εφαρµόζεται, το αντίστοιχο τµήµα του κοιτάσµατος να 
χωρίζεται σε ορόφους ή να γίνεται πλήρωση των κενών 
µε λιθογόµωση ή κατακρήµνιση οροφής.

Η εκτέλεση των εργασιών σε κάθε µέτωπο, πρέπει να 
προγραµµατίζεται µε τρόπο, ώστε να µη δηµιουργούνται 
κίνδυνοι κατάρρευσης σε άλλους ορόφους.

Απαγορεύεται η πλήρωση των κενών εξόφλησης µε 
υλικά που χαρακτηρίζονται από: α) δυνατότητα αυτα−
νάφλεξης, β) αποδεδειγµένη τοξικότητα, γ) θετικό δυνα−
µικό όξινης απορροής. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται 
στις περιπτώσεις ανθρακωρυχείων, λιγνιτωρυχείων και 
µεταλλείων θειούχων µεταλλευµάτων. 

4. Ειδικά στα µέτωπα όρυξης φρεάτων ή κεκλιµένων, 
πρέπει, µεταξύ των άλλων, να λαµβάνονται και τα πα−
ρακάτω µέτρα:

α) Στα κατιόντα φρέατα, πρέπει να υπάρχουν στο 
στόµιο κάθε φρέατος, καθώς και 2,50 m, περίπου, πάνω 
από το δάπεδο εργασίας, διαφράγµατα ασφάλειας που 
µπορούν να ανοιγοκλείνουν για να επιτρέπεται το πέρα−
σµα του κλωβού ή του κάδου. Για την ασφαλή εκτέλεση 
της εργασίας το τµήµα του φρέατος που έχει ορυχθεί, 
πρέπει, ανάλογα µε τα µηχανικά χαρακτηριστικά του 
πετρώµατος, να επενδύεται κατά διαστήµατα και να 
ακολουθεί η προσθήκη των οδηγών ολίσθησης του κλω−
βού και των µόνιµων σκαλών που προβλέπονται από το 
άρθρο 66 παρ. 4 εδ. α΄. Επίσης κινητή µεταλλική σκάλα, 
πρέπει να συνδέει, σ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας, 
τη θέση εργασίας µε την µόνιµη σκάλα. Κατ’ εξαίρεση, 
για τα µικρού βάθους ερευνητικά φρέατα µπορεί να 
χρησιµοποιούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 66 
παρ. 4 εδ. β΄ σκάλες.

β) Στα ανιόντα φρέατα, κύρια ή βοηθητικά, πρέπει 
το δάπεδο εργασίας να βρίσκεται σε ειδική εξέδρα 
εφοδιασµένη µε κατάλληλους µηχανισµούς στήριξης 
και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφάλειας για την 
αντιµετώπιση τυχόν καταπτώσεων.

γ) Στα κεκλιµένα, πρέπει να ορύσσονται ανάλογα µε 
την προχώρηση, τα προβλεπόµενα από το άρθρο 66 

παρ. 5 σκαλοπάτια και καταφύγια, για την προφύλαξη 
των εργαζοµένων στη διάρκεια κίνησης του κάδου ή 
βαγονιού.

5. Στις περιπτώσεις που, παρά τη λήψη των παραπάνω 
µέτρων, διαφαίνονται κίνδυνοι από ξαφνική ή ανεξέλε−
γκτη διαταραχή στο χώρο του µετώπου ή και σε γει−
τονικούς χώρους, πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω 
ειδικά µέτρα:

α) Να καλείται άµεσα ο αρµόδιος επιστάτης ή και ο 
εργοδηγός για τη συνεχή καθοδήγηση της εργασίας.

β) Να αποµακρύνονται, αν υπάρχει ανάγκη, οι εργα−
ζόµενοι από τις επικίνδυνες θέσεις.

γ) Σε περιπτώσεις που η αντιµετώπιση της κατάστα−
σης απαιτεί τη λήψη µέτρων πέρα από τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί στα παραπάνω στελέχη της ιεραρχίας, να 
αποµακρύνεται το προσωπικό, να τοποθετούνται προει−
δοποιητικές πινακίδες και να καλείται, όσο το δυνατόν 
συντοµότερα, ο άµεσα επιβλέπων µηχανικός.

Άρθρο 69
Εξοφλήσεις

1. Οι εργασίες εξόφλησης και τα εξοφληµένα τµήµατα, 
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µεγάλη προσοχή.

Η είσοδος στα εξοφληµένα τµήµατα, απαγορεύεται. 
Για το λόγο αυτό, οι πιο πάνω χώροι πρέπει να περι−
φράσσονται και να τοποθετούνται προειδοποιητικές πι−
νακίδες. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η είσοδος σ’ αυτούς 
τους χώρους στο προσωπικό επίβλεψης και επιστασίας 
για τη διενέργεια των ελέγχων της παρακάτω παρ. 4.

2. Στα τµήµατα του κοιτάσµατος που εξοφλούνται 
µε µεθόδους κατακρήµνισης, η κλίση του πρανούς του 
υλικού που προέκυψε από αυτή, πρέπει να ρυθµίζεται µε 
τρόπο, ώστε να αποκλείεται η κατάρρευσή του.

3. Για την προστασία των υπόλοιπων χώρων εργα−
σίας, οι χώροι εξοφλήσεων, εφόσον κρίνεται απαραί−
τητο, πρέπει να αποµονώνονται µε φυσικά ή τεχνητά 
φράγµατα.

4. Τα κενά των εξοφλήσεων, πρέπει να επιθεωρούνται 
και να ελέγχονται σε τακτά, ανάλογα µε την περίπτωση, 
χρονικά διαστήµατα από το αρµόδιο προσωπικό, επι−
στασίας και επίβλεψης. Για την παρακολούθηση αυτή 
πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να χρησιµοποιούνται 
ειδικά όργανα (δονησιογράφοι, συγκλισιόµετρα κ.λπ.) 
µε σκοπό την καταγραφή των µικροδονήσεων του πε−
τρώµατος ή της µετακίνησης της οροφής. Τα όργανα 
αυτά θα είναι εφοδιασµένα και µε συσκευή εκποµπής 
οπτικοακουστικών σηµάτων, για τη σήµανση συναγερ−
µού σε περίπτωση ανάγκης.

Αν παρόλα τα πιο πάνω, αρχίζει να διαφαίνεται κίν−
δυνος διαταραχής, πρέπει να ειδοποιείται, όσο το δυ−
νατόν συντοµότερα, ο άµεσα επιβλέπων για τη λήψη 
των απαραίτητων µέτρων.

5. Ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δίνεται στη λήψη µέ−
τρων για την αποφυγή επικίνδυνου ρεύµατος αέρα από 
καταρρεύσεις ή καταπτώσεις. Αν διαφαίνεται τέτοιος 
κίνδυνος, πρέπει να έχει προβλεφθεί επαρκής αριθµός 
εξόδων διαφυγής στην επιφάνεια, τυφλών εγκάρσιων 
στοών και κατάλληλης αντοχής φραγµάτων, ώστε το 
ρεύµα του αέρα, από ενδεχόµενη κατάρρευση, να µη 
µπορεί να παρασύρει τους εργαζόµενους σε κάθε χώρο 
εργασίας.

6. Οι εκτεταµένες κατακρηµνίσεις οροφής ή τµηµάτων 
του κοιτάσµατος που προβλέπονται από το σχεδιασµό 



17512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

της υπόγειας εκµετάλλευσης για την απόληψη του µε−
ταλλεύµατος ή που εκτιµάται ότι είναι αναγκαίες για την 
πλήρωση των κενών, πρέπει να γίνονται προγραµµατι−
σµένα και µε τρόπο ώστε, να διατηρούνται ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας, να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη 
δυνατή απόληψη του µεταλλεύµατος και να αποφεύγε−
ται, όσο το δυνατό, η υποβάθµιση της ποιότητάς του, 
λόγω αραίωσης.

Άρθρο 70
Ειδικοί Κανονισµοί

Με φροντίδα της ∆/νσης, του έργου, πρέπει να καταρ−
τίζονται και υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, ειδικοί κανονισµοί για την όρυξη 
βαθειών φρεάτων ή κεκλιµένων µεγάλης κλίσης (πάνω 
από 45˚) ή την εφαρµογή νέων µεθόδων για υπόγεια εκ−
µετάλλευση, που πρέπει να περιλαµβάνουν, πέρα από τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 
και ειδικά µέτρα ασφάλειας − προστασίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Υποστήριξη − συγκράτηση υπόγειων εκσκαφών.

Άρθρο 71
Γενικές διατάξεις

1. Οι µέθοδοι υποστήριξης − συγκράτησης που απο−
τελούν µέρος της ειδικής µελέτης του άρθρου 63 παρ. 
2, πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε το είδος και τα 
µηχανικά χαρακτηριστικά των πετρωµάτων, το βάθος, 
και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και το χρόνο δια−
τήρησης των εκσκαφών και την επιλεγµένη µέθοδο για 
την υπόγεια εκµετάλλευση.

Για κάθε µέθοδο υποστήριξης − συγκράτησης πρέπει, 
µε φροντίδα της ∆/νσης του έργου, να συντάσσονται και 
µοιράζονται στους αρµόδιους εργοδηγούς, επιστάτες 
και επικεφαλής ειδικές οδηγίες.

2. Για τις κεντρικές εκσκαφές και τους µεγάλους 
χώρους µόνιµων εγκαταστάσεων, πρέπει να υπάρχει 
µόνιµη ασφαλής υποστήριξη που πρέπει να ελέγχεται 
συστηµατικά από τον επιβλέποντα εργοδηγό, επιστά−
τη και τους ειδικά εξουσιοδοτηµένους εκπαιδευµένους 
υποστηρικτές.

3. Ειδικά µέτρα για ενίσχυση της υποστήριξης − συ−
γκράτησης, πρέπει να λαµβάνονται στα σηµεία που 
αναµένονται ή ασκούνται ισχυρές πιέσεις, όπως π.χ. 
διασταυρώσεις έργων, περιοχές µετώπων, διαρρηγµέ−
νες ή κατακερµατισµένες ζώνες, περιοχές µε σαθρά ή 
πλαστικά πετρώµατα.

Σε περίπτωση που, παρά τη λήψη των πιο πάνω µέ−
τρων, δεν είναι δυνατή η διατήρηση των γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών υπόγειας εκσκαφής, πρέπει να προ−
γραµµατιστεί η παράκαµψή της µε την όρυξη άλλης σε 
περιοχή µε ευνοϊκότερες συνθήκες.

4. Απαγορεύεται η προχώρηση των εργαζοµένων σε 
χώρους µε τεχνητή υποστήριξη − συγκράτηση, πέρα από 
το τελευταίο υποστηριζόµενο − συγκρατούµενο σηµείο, 
εκτός κι’ αν υπάρχει επαρκής προσωρινή υποστήριξη ή 
αν δεν απαιτείται τέτοια, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις 
του ελέγχου της οροφής και των πλευρών.

5. Στοιχεία υποστήριξης − συγκράτησης που έχουν 
φθαρεί ή καταστραφεί ή που για κάθε λόγο δεν λειτουρ−
γούν αποτελεσµατικά, πρέπει, ανάλογα µε την περίπτω−
ση, να αντικαθίστανται ή ενισχύονται ή συµπληρώνονται 
ή επισκευάζονται.

Στοιχεία υποστήριξης − συγκράτησης που, λόγω της 
φύσης τους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σαν προ−
ειδοποιητικά για ενδεχόµενη διαταραχή, πρέπει να πα−
ρακολουθούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, συνεχώς 
ή περιοδικά.

6. Η υποστήριξη − συγκράτηση εκσκαφών, για τις οποί−
ες υπάρχει πρόβλεψη ανάκτησης των στοιχείων της 
υποστήριξης, πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην 
προκαλεί δυσχέρειες στις εργασίες ανάκτησης.

Η ανάκτηση των στοιχείων της υποστήριξης − συγκρά−
τησης, πρέπει να γίνεται µε τα κατάλληλα µηχανικά 
µέσα από τους εκπαιδευµένους υποστηρικτές και από 
ασφαλείς θέσεις. Στη διάρκεια της σχετικής εργασίας, 
πρέπει να υπάρχει ισχυρός φωτισµός της οροφής.

7. Μετά την αφαίρεση των υποστηρίξεων εκσκαφής, 
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για 
την προστασία των γειτονικών εργασιών, όπου είναι 
απαραίτητο, µε ενίσχυση της υποστήριξής τους ή µε 
µείωση των πιέσεων που ασκούνται, µε κατακρήµνιση, 
ολική ή µερική, της οροφής των τµηµάτων που εγκα−
ταλείπονται.

Οι παραπάνω εργασίες, πρέπει να γίνονται µε την 
άµεση καθοδήγηση επιστάτη ή και εργοδηγού.

Άρθρο 72
Υποστύλωση

1. Η υποστύλωση, είναι απαραίτητη, στις περιπτώσεις 
υποστήριξης µεγάλων κενών, προστασίας κεντρικών 
εκσκαφών και αντιµετώπισης αναγκών προσωρινής 
υποστήριξης.

2. Για την επιλογή της θέσης και διεύθυνσης των 
στύλων, πρέπει να εξετάζεται, µεταξύ των άλλων, µε 
ιδιαίτερη προσοχή η αντοχή της οροφής.

3. Ειδικά για τους φυσικούς στύλους, πρέπει να λαµ−
βάνονται και τα παρακάτω µέτρα:

α) Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για την κατάρ−
ριψη των επισφαλών όγκων τους και την αντιµετώπιση 
τυχόν υποβάθµισης της αντοχής τους µε ειδικά µέτρα 
(ήλωση, κοχλίωση, περιµετρικό δέσιµο µε πλέγµα ή συρ−
µατόσχοινο κ.λπ.).

β) Να µη γίνεται µείωση των διαστάσεων τους (λι−
άνισµα) χωρίς την άδεια, το λιγότερο, του αρµόδιου 
εργοδηγού.

4. Απαγορεύεται η απόληψη στύλου χωρίς την άδεια, 
το λιγότερο, του αρµόδιου εργοδηγού, εκτός από την 
περίπτωση φυσικών στύλων προστασίας κεντρικών εκ−
σκαφών ή τµηµάτων του κοιτάσµατος, που γίνεται µόνο 
µετά από σχετικό προγραµµατισµό και ειδική εντολή 
του ∆/ντή του έργου.

Άρθρο 73
Ξυλοδεσία

1. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται σαν υλικό υποστήρι−
ξης, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδι−
αγραφές:

α) Πρέπει να προέρχεται από ανθεκτικούς και υγιείς 
κορµούς και κλάδους δέντρων. Απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση, η χρησιµοποίηση ξυλείας από τα είδη λεύκα, 
συκιά και µουριά.

β) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, για υποστήριξη, 
ξυλείας, πριν να περάσουν 3, το λιγότερο, µήνες, καθώς 
και µετά την παρέλευση 3, το πολύ, χρόνων, από την 
υλοτόµηση.
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γ) Η ξυλεία µετά την προµήθειά της και πριν από τη 
χρησιµοποίησή της, για την αποφυγή σήψης, πρέπει 
να αποφλοιώνεται και να αποθηκεύεται σε σωρούς, µε 
σταυροειδή τοποθέτηση, πάνω σε κατάλληλα τεχνητά 
δάπεδα, ώστε να µην έρχεται σε επαφή µε το έδα−
φος.

δ) Επιπρόσθετα, ανάλογα µε τα φορτία που πρόκει−
ται να παραληφθούν, τη χρονική διάρκεια της χρήσης 
και τις συνθήκες των υπόγειων εργασιών από πλευράς 
υγρασίας και θερµοκρασίας, µπορεί να επιβάλλεται 
εµβάπτιση της πιο πάνω ξυλείας, πριν από τη χρησι−
µοποίησή της, σε κατάλληλο αντισηπτικό διάλυµα ή 
προστασία της µε άλλες µεθόδους.

ε) Η υγρασία της ξυλείας που πρόκειται να χρησιµο−
ποιηθεί, πρέπει να είναι γύρω στο 15% και σε καµία πε−
ρίπτωση να µην είναι πάνω από 30% ή κάτω από 5%.

στ) Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
πλαισίων, πρέπει να έχει διάµετρο όχι µικρότερη από 
12 cm, ενώ για ξύλινους στύλους επιπρόσθετα να έχει 
λόγο µήκους προς διάµετρο µικρότερο από 11,7.

2. Για την κατασκευή και τοποθέτηση των ξύλινων 
πλαισίων πρέπει, µεταξύ των άλλων, να τηρούνται και 
τα παρακάτω:

α) Να γίνεται κατάλληλη διαµόρφωση των µερών του 
πλαισίου, ώστε να µπορούν να αποτελέσουν ασφαλές 
σύνολο για την αποτελεσµατική παραλαβή και κατανοµή 
των φορτίων.

β) Να γίνεται ασφαλής τοποθέτηση του πλαισίου, µε 
τρόπο ώστε τα µέρη του να βρίσκονται στο ίδιο επίπε−
δο και να υπάρχει σταθεροποίησή του µε κατάλληλη 
έδραση στο δάπεδο και σφήνωση, ανάλογα µε τη θέση 
εµφάνισης και ένταση των πιέσεων, στην οροφή ή και 
στις πλευρές.

γ) Να εξασφαλίζεται η συνεργασία κάθε πλαισίου µε 
τα γειτονικά του, µε κατάλληλη σύνδεση των αντίστοι−
χων µερών τους. Ειδικά στα κεκλιµένα µε κλίση πάνω 
από 25%, ανεξάρτητα από τη φαινοµενική αντοχή των 
πλευρών, να υπάρχει κατάλληλη σύνδεση των πλευρι−
κών µερών των πλαισίων.

δ) Να εξασφαλίζεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, πύ−
κνωση των µέσων σύνδεσης ή και πλήρωση των κενών 
µεταξύ πλαισίου και οροφής ή και πλευρών, µε κατάλ−
ληλα υλικά.

Άρθρο 74
Ήλωση − κοχλίωση και υποστήριξη − συγκράτηση 

µε ειδικά υλικά και µεθόδους

1. Για την ήλωση − κοχλίωση, το είδος και οι δια−
στάσεις των υλικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της µελέτης και πριν από τη χρησιµοποίη−
σή τους, επιβάλλεται ο δειγµατοληπτικός έλεγχος της 
καταλληλότητάς τους.

Το µήκος των ήλων και των κοχλιών, πρέπει να επι−
τρέπει την ασφαλή αγκύρωση µέσα στο υγιές µέρος 
του πετρώµατος.

Για την ασφαλή τοποθέτηση των ήλων και των κο−
χλιών, πρέπει να χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε την 
περίπτωση, κατάλληλα διατρητικά µηχανήµατα ή και 
εξέδρες για την ανύψωση του δαπέδου εργασίας, καθώς 
και τα κατάλληλα όργανα και εργαλεία.

Σε περίπτωση που, παρά την πιο πάνω συγκράτηση 
υπάρχουν καταπτώσεις µικρών κοµµατιών πετρώµατος 
ή το ύψος του κενού ξεπερνάει τα 6 m, για την προ−

στασία των εργαζοµένων από καταπτώσεις κοµµατιών 
µικρού µεγέθους, πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο 
µεταλλικό πλέγµα. Κατ’ εξαίρεση και µόνο στις εργασίες 
εξόφλησης που γίνονται µε τηλεχειριζόµενα µηχανή−
µατα χωρίς τη παρουσία εργαζοµένων, το παραπάνω 
πλέγµα µπορεί να παραλείπεται.

Μετά την τοποθέτηση των κοχλιών, πρέπει να γίνεται 
η αρχική φόρτιση και µετά από την παρέλευση χρονικού 
διαστήµατος που έχει προκαθοριστεί στη µελέτη, να 
γίνεται η συµπληρωµατική φόρτιση.

2. Για την υποστήριξη µε µεταλλικά πλαίσια πρέπει, 
µεταξύ των άλλων να τηρούνται και τα παρακάτω:

α) Να γίνεται επιλογή, ανάλογα µε την περίπτωση, 
των κατάλληλων υλικών από πλευράς ποιότητας δια−
στάσεων µορφής και σχήµατος.

β) Να γίνεται ασφαλής συναρµολόγηση µε πρόβλε−
ψη αντιµετώπισης ή αξιοποίησης των διαστολών και 
συστολών.

γ) Να γίνεται ασφαλής τοποθέτηση, σύµφωνα µε ότι 
σχετικά προβλέπεται από τις περιπτώσεις β, γ και δ 
του άρθρου 73 παρ. 2.

3. Για την υποστήριξη µε τσιµεντένιους δακτύλιους 
πρέπει, µεταξύ των άλλων, να τηρούνται και τα παρα−
κάτω:

α) Να γίνεται επιλογή, ανάλογα µε την περίπτωση, 
των κατάλληλων υλικών από πλευράς ποιότητας, δια−
στάσεων και σχήµατος.

β) Να γίνεται ασφαλής προκατασκευή των δακτυλίων 
µε κατάλληλη σύνθεση σκυροδέµατος και να µη χρη−
σιµοποιούνται οι δακτύλιοι πριν από την απόκτηση της 
προβλεπόµενης αντοχής.

γ) Να γίνεται ασφαλής τοποθέτησης, σύµφωνα µε την 
περίπτωση γ της παρ. 2 αυτού του άρθρου.

4. Για ειδικές µεθόδους υποστήριξης − συγκράτησης 
όπως π.χ. βηµατίζουσα, υδραυλική, επένδυση µε οπλι−
σµένο σκυρόδεµα, πρέπει µε φροντίδα της ∆/νσης του 
έργου, να καταρτίζονται και υποβάλλονται για έγκριση 
στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, ειδικοί Κανονισµοί 
που, πέρα από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού, πρέπει να περιλαµβάνουν και 
ειδικά µέτρα ασφάλειας − προστασίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Αερισµός υπόγειων εργασιών

Άρθρο 75
Απαιτήσεις σε αερισµό

1. Στις υπόγειες εργασίες, πρέπει να κυκλοφορεί επαρ−
κές ρεύµα καθαρού αέρα για την άνετη αναπνοή των 
εργαζοµένων σε κάθε θέση, καθώς και την αραίωση και 
αποµάκρυνση από το εργασιακό περιβάλλον των κάθε 
είδους επικίνδυνων αερίων (ευφλέκτων, εκρηκτικών, το−
ξικών κ.λπ.), των καπνών και της σκόνης.

2. Ο εισερχόµενος στις υπόγειες εργασίες αέρας, 
πρέπει να είναι καθαρός και απαλλαγµένος από σκό−
νη, καπνούς και επικίνδυνα αέρια κάθε είδους και να 
διοχετεύεται, µε τη συντοµότερη διαδροµή, µέχρι και 
τις τελευταίες θέσεις εργασίας.

3. Ο όγκος του καθαρού αέρα σ’ όλες τις θέσεις ερ−
γασίας, πρέπει να είναι το λιγότερο, 5,66 m3 για κάθε 
πρώτο λεπτό και εργαζόµενο και 2,3 m3 για κάθε πρώ−
το λεπτό και ίππο µηχανών εσωτερικής καύσης, ανε−
ξάρτητα από τον ετεροχρονισµό στη λειτουργία των 
µηχανηµάτων.
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4. Η ταχύτητα του εισερχόµενου ρεύµατος αέρα, πρέ−
πει να ρυθµίζεται κατάλληλα, ώστε να συντελεί στην 
αποτελεσµατική ανανέωση του αέρα σ’ όλες τις θέσεις 
εργασίας, στη διατήρηση της θερµοκρασίας και υγρα−
σίας σε επιτρεπόµενα όρια, αλλά και στην αποφυγή 
δηµιουργίας κονιορτού. Η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη από 0,1 m/sec και δεν πρέπει να ξεπερνάει, 
σε κάθε θέση εργασίας, τα 6 m/sec.

5. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αέρα σ’ όλους 
τους χώρους εργασίας δεν πρέπει να είναι µικρότερη 
από 19,5% σε όγκο, ενώ για τα υπόλοιπα είδη αερίων, 
καπνών και σκόνης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ−
θρο 22.

Άρθρο 76
Κυκλώµατα, εγκαταστάσεις και δίκτυα αερισµού

1. Το κύκλωµα αερισµού, πρέπει να σχεδιάζεται µε 
τρόπο ώστε να διαχωρίζονται, µε απόλυτη ασφάλεια, 
το εισερχόµενο ρεύµα καθαρού αέρα από το εξερχό−
µενο ρεύµα.

2. Οι προβλεπόµενες για την κυκλοφορία του αέρα 
εγκαταστάσεις, πρέπει να λειτουργούν, όσο το δυνατό, 
αυτόµατα. Η υποπίεση των κύριων ανεµιστήρων πρέ−
πει να ελέγχεται συνεχώς και πρέπει να προβλέπεται 
αυτόµατος συναγερµός για να ειδοποιεί για τις απρό−
βλεπτες διακοπές.

3. Το κύκλωµα αερισµού, πρέπει να περιλαµβάνει, για 
τις περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης ή βλάβης ή συντή−
ρησης των κύριων ανεµιστήρων και επαρκή αριθµό εφε−
δρικών ανεµιστήρων έτοιµων για χρήση.

Ειδικά στα λιγνιτωρυχεία ή ανθρακωρυχεία ή εύφλε−
κτα µεταλλεία, για κάθε ανεµιστήρα του κυκλώµατος 
αερισµού που λειτουργεί µόνιµα, πρέπει να υπάρχει και 
ένας το λιγότερο, εφεδρικός ανεµιστήρας.

Η δυναµικότητα κάθε εφεδρικού ανεµιστήρα του 
παραπάνω εδαφίου πρέπει να είναι ίση µε εκείνη του 
µονίµου.

Οι ηλεκτροκινητήρες των κύριων και εφεδρικών ανε−
µιστήρων στα λιγνιτωρυχεία, ανθρακωρυχεία και εύ−
φλεκτα µεταλλεία, πρέπει να τοποθετούνται έξω από 
τις υπόγειες εργασίες και να είναι µυζητικού τύπου. 
Κατ’ εξαίρεση η πιο πάνω διάταξη δεν έχει εφαρµογή 
για τα τµήµατα, περιορισµένου χώρου, εύφλεκτων µε−
ταλλείων.

Η λειτουργία των εφεδρικών ανεµιστήρων ακόµα και 
στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται, πρέπει να 
ελέγχεται τακτικά σε συχνά διαστήµατα.

4. Για τον αερισµό τυφλών εκσκαφών, καθώς και κάθε 
θέση εργασίας όπου δεν είναι δυνατή η παροχή επαρ−
κούς ποσότητας αέρα, επιβάλλεται η ύπαρξη δικτύων 
βοηθητικού αερισµού που πρέπει να λειτουργούν µέχρι 
να εξασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων σε αερισµό, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75.

Ο βοηθητικός αυτός αερισµός πρέπει να περιορίζε−
ται στις προπαρασκευαστικές εργασίες της εκµετάλ−
λευσης και στις εργασίες κατακρήµνισης καθώς και 
στους χώρους που συνδέονται απευθείας µε το ρεύµα 
του κύριου αερισµού. Τα εργοτάξια εκµετάλλευσης δεν 
επιτρέπεται να αερίζονται µε δευτερεύοντα αερισµό, 
εκτός αν έχουν ληφθεί κατάλληλα συµπληρωµατικά 
µέτρα που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων.

Στα λιγνιτωρυχεία και ανθρακωρυχεία καθώς και στα 
εύφλεκτα µεταλλεία, οι ανεµιστήρες του βοηθητικού 

δικτύου πρέπει να λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα ή 
µε ηλεκτροκινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου. Οι εγκατα−
στάσεις παραγωγής του πεπιεσµένου αέρα, πρέπει να 
βρίσκονται έξω από τις υπόγειες εργασίες.

Άρθρο 77
Έλεγχοι αερισµού

1. Το κεντρικό κύκλωµα αερισµού, πρέπει, µε φροντίδα 
του άµεσα επιβλέποντα µηχανικού, να ελέγχεται από το 
ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, µε τις κατάλληλες 
συσκευές και όργανα, µία φορά το λιγότερο, το µήνα.

Οι έλεγχοι αφορούν την ποσότητα, ταχύτητα και την 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο του εισερχοµένου και εξερ−
χοµένου ρεύµατος αέρα, τις συγκεντρώσεις στα επιβλα−
βή αέρια της παρ. 3 αυτού του άρθρου του εξερχόµενου, 
καθώς και τις πιέσεις, τις θερµοκρασίες και την υγρασία, 
στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική ανάγκη.

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, πρέπει να καταχω−
ρούνται ενυπόγραφα στο ειδικό θεωρηµένο βιβλίο κε−
ντρικού κυκλώµατος αερισµού.

2. Στα µέτωπα και στις θέσεις εργασίας, πρέπει επί−
σης να ελέγχονται η ποσότητα και η ταχύτητα του 
αέρα, καθώς και η περιεκτικότητα του σε οξυγόνο και 
οι συγκεντρώσεις στα επιβλαβή αέρια της παρακάτω 
παρ. 3. Οι πιο πάνω έλεγχοι πρέπει να γίνονται, το 
λιγότερο, κάθε δεκαπενθήµερο για κάθε µέτωπο και 
θέση εργασίας. Οι έλεγχοι αυτοί, πρέπει να εκτελού−
νται όπως σχετικά προβλέπεται από την παρ. 1 εδαφ. 
α΄ αυτού του άρθρου.

Τα αποτελέσµατα των πιο πάνω ελέγχων, πρέπει να 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται από 
το άρθρο 24.

3. Σε κάθε υπόγεια εργασία, πρέπει να ελέγχονται οι 
συγκεντρώσεις το λιγότερο, του διοξείδιου και µονοξεί−
διου του άνθρακα, διοξείδιου του θείου και διοξείδιου 
του αζώτου.

Στα λιγνιτωρυχεία και ανθρακωρυχεία πρέπει, πέρα 
από τα παραπάνω, να ελέγχονται και οι συγκεντρώσεις 
του µεθανίου, υδροθείου, καθώς και της σκόνης άνθρα−
κα που αιωρείται.

Στα µεταλλεία, ή ορυχεία πυριτών, γύψου και θείου, 
πρέπει να ελέγχονται, πέρα από τα προβλεπόµενα στο 
εδαφ. α΄ αυτής της παραγράφου και οι συγκεντρώσεις 
υδροθείου.

4. Ειδικά στα λιγνιτωρυχεία και ανθρακωρυχεία όλοι 
οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να 
γίνονται, το λιγότερο, µία φορά την ηµέρα.

Άρθρο 78
Προστασία εργαζοµένων

1. Όταν διαπιστωθεί ότι η περιεκτικότητα σε οξυγόνο 
του αέρα σ’ ένα χώρο εργασίας είναι µικρότερη από 
19,5% ή ότι οι συγκεντρώσεις των αερίων του άρθρου 
77 παρ. 3 έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχα αναφερόµενες 
Μέγιστες Οριακές Τιµές του Πίνακα 3 του άρθρου 22 ή 
έχει διαταραχτεί ο κανονικός αερισµός σε επικίνδυνο 
βαθµό, πρέπει να δοθεί εντολή για να φορέσουν οι 
εργαζόµενοι τα µέσα ατοµικής προστασίας (µάσκες 
κ.λπ.), ενώ παράλληλα να λαµβάνονται όλα τα απαραί−
τητα µέτρα για την όσο πιο σύντοµη αποκατάσταση 
κανονικών συνθηκών αερισµού (περιορισµός εργασιών, 
ενίσχυση του ρεύµατος εισερχόµενου αέρα κ.λπ.) ή την 
άµεση αποµάκρυνση των εργαζοµένων εφόσον δεν είναι 
εφικτή η εφαρµογή των πιο πάνω µέτρων.
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Παράλληλα, πρέπει, όσο το δυνατό συντοµότερα, 
να ειδοποιηθεί ο άµεσα επιβλέπων µηχανικός και µε 
φροντίδα του να παρθούν µέτρα για τον εντοπισµό 
των αιτίων της υπέρβασης και την εξάλειψη τους και 
ακόµη για την αποµόνωση των εστιών εκποµπής των 
επικίνδυνων αερίων.

Το προσωπικό που απαιτείται να εργαστεί στους 
παραπάνω χώρους για την αποκατάσταση βλάβης 
στο κύκλωµα αερισµού ή γενικά για τον εντοπισµό και 
εξάλειψη των αιτίων της υπέρβασης ή για ενδεχόµενη 
διάσωση, πρέπει να φοράει κατάλληλο ατοµικό ανα−
πνευστικό εξοπλισµό προστασίας.

Η είσοδος των υπόλοιπων εργαζοµένων, πρέπει να 
επιτρέπεται µόνο ύστερα από άδεια του παραπάνω 
επιβλέποντα, µετά την αποκατάσταση σύµφωνα µε το 
άρθρο 75, των κανονικών συνθηκών αερισµού.

2. Σε περιπτώσεις υπόγειων εργασιών όπου εκλύονται 
δηλητηριώδη αέρια ή ο επιστρεφόµενος αέρας έχει 
συγκεντρώσεις σε επιβλαβή αέρια µεγαλύτερες από 
τις Μέσες Οριακές, Τιµές του πίνακα 3 του άρθρου 22, 
το ρεύµα επιστροφής του αέρα, πρέπει να εξέρχεται 
από ιδιαίτερη έξοδο, από την οποία θα απαγορεύεται 
η κυκλοφορία του προσωπικού και που θα ελέγχεται 
σε συχνότερα διαστήµατα, από ειδικό συνεργείο που 
πρέπει να φέρνει κατάλληλες ατοµικές αναπνευστικές 
συσκευές.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει κοντά στην είσοδο 
των υπόγειων εργασιών να φυλάγεται επαρκής αριθµός 
ατοµικών αναπνευστικών συσκευών.

3. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εργαζοµένων 
σε χώρους όπου έχουν διακοπεί, για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, οι εργασίες ή έχουν εγκαταλειφθεί, αν δεν 
έχει προηγούµενα εξακριβωθεί, µε σχετικές µετρήσεις 
ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των Οριακών Τιµών του πί−
νακα 3 του άρθρου 22, η περιεκτικότητα του αέρα σε 
οξυγόνο δεν είναι µικρότερη από 19,5% και γενικά ότι 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους εισερχόµενους. 
Ο έλεγχος του αέρα στους παραπάνω χώρους, πρέπει 
να γίνεται σε χρόνο, όχι µεγαλύτερο από τρεις ώρες 
πριν από την είσοδο των εργαζοµένων. Η είσοδος θα 
επιτρέπεται µόνο ύστερα από εντολή του άµεσα επι−
βλέποντα µηχανικού.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί υπέρβαση των 
οριακών τιµών στους πιο πάνω χώρους, η είσοδος σ’ 
αυτούς θα επιτρέπεται µόνο στο αρµόδιο για τη διενέρ−
γεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευών προσωπικό 
και εφόσον φοράει τον κατάλληλο ατοµικό αναπνευ−
στικό εξοπλισµό προστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές 
ειδικά εξουσιοδοτηµένο άτοµο θα περιµένει κοντά στην 
είσοδο του χώρου, µέχρι την έξοδο του παραπάνω προ−
σωπικού.

Υπόγειες εκσκαφές που εγκαταλείπονται οριστικά και 
εφόσον υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του αέρα στις εργα−
σίες που διεξάγονται, από αναθυµιάσεις που προέρχο−
νται από αυτές, πρέπει να αποµονώνονται αεροστεγώς. 
Ειδικά στα λιγνιτωρυχεία, ανθρακωρυχεία και εύφλεκτα 
µεταλλεία, η αποµόνωση πρέπει να γίνεται µε κτιστά 
βύσµατα και να αεροστεγανοποιείται µε τσιµεντενέσεις 
ή άλλα κατάλληλα υλικά.

Άρθρο 79
Εύφλεκτα µεταλλεία, λιγνιτωρυχεία

και ανθρακωρυχεία

1. Ένα µεταλλείο ή τµήµα του, χαρακτηρίζεται εύφλε−
κτο όταν διαπιστωθεί:

α) Ότι το µετάλλευµα που εξορύσσεται αυταναφλέ−
γεται, ή

β) Έκλυση εύφλεκτων αερίων που δεν δηµιουργούν 
εκρηκτικό µίγµα, µετά από σειρά µετρήσεων.

Ένα λιγνιτωρυχείο ή ανθρακωρυχείο ή τµήµα του, χα−
ρακτηρίζεται εύφλεκτο, όταν, εκτός από τα παραπάνω, 
διαπιστωθεί µε σειρά µετρήσεων:

α) Περιεκτικότητα σε µεθάνιο µεγαλύτερη από 0,5%, 
ή

β) Αιωρούµενη σκόνη άνθρακα περισσότερη από 80 
γραµµάρια για κάθε m3 αέρα.

2. Ένα εύφλεκτο µεταλλείο ή τµήµα του, χαρακτηρί−
ζεται επικίνδυνο, όταν διαπιστωθεί µε σειρά µετρήσεων 
ότι:

α) Η αυτανάφλεξη του µεταλλεύµατος, κάνει την ερ−
γασία εξαιρετικά επικίνδυνη ή ανθυγιεινή από πλευρά 
συχνότητας και έκτασης πυρκαγιών, θερµοκρασιών και 
σύστασης του αέρα, ή

β) Εκλύονται εύφλεκτα αέρια που δηµιουργούν εκρη−
κτικό µίγµα.

Ένα εύφλεκτο λιγνιτωρυχείο ή ανθρακωρυχείο ή τµή−
µα του, χαρακτηρίζεται επικίνδυνο, όταν, πέρα από τα 
παραπάνω, διαπιστωθεί µε σειρά µετρήσεων:

α) Περιεκτικότητα σε µεθάνιο µεγαλύτερη από 1% ή
β) Αιωρούµενη σκόνη άνθρακα περισσότερη από 100 

γραµµάρια για κάθε m³ αέρα.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας, 

το λιγότερο, από τους λόγους που αναφέρονται στις 
παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, ο ∆/ντής του έργου 
οφείλει άµεσα να ειδοποιήσει την αρµόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων.

Ο χαρακτηρισµός µεταλλείου, λιγνιτωρυχείου, ανθρα−
κωρυχείου ή τµήµατός τους, σαν εύφλεκτου ή επικίνδυ−
νου, γίνεται από την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων 
µετά από τη διαπίστωση ότι συντρέχει ένας, το λιγότε−
ρο, από τους λόγους που αναφέρονται αντίστοιχα στις 
παραπάνω παρ. 1 και 2.

4. Εάν σε λιγνιτωρυχείο ή ανθρακωρυχείο ή τµήµα 
τους, συντρέχει ένας, το λιγότερο, από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, πρέπει 
µε φροντίδα της ∆/νσης του έργου, να λαµβάνονται τα 
παρακάτω µέτρα:

α) Να τοποθετούνται σε κάθε θέση όπου εµφανίζεται 
µεθάνιο ή µονοξείδιο ή σκόνη ή λοιπά επικίνδυνα, για 
τη δηµιουργία εκρηκτικού µίγµατος, αέρια, ειδικοί κατα−
γραφικοί ανιχνευτές µε δυνατότητα εκποµπής φωτεινού 
και ηχητικού σήµατος σε περίπτωση υπέρβασης των 
ορίων που προβλέπονται από την παραπάνω παρ. 2 
και τα αντίγραφα των διαγραµµάτων καταγραφής να 
τηρούνται σε ειδικό αρχείο.

Εφόσον το έγγραφο, ασφάλειας και υγείας το απαιτεί, 
πρέπει να προβλέπονται συσκευές παρακολούθησης για 
την αυτόµατη και συνεχή καταγραφή των συγκεντρώσε−
ων αερίων σε καθορισµένες θέσεις, αυτόµατα συστήµα−
τα συναγερµού, συστήµατα για την αυτόµατη διακοπή 
του ρεύµατος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και 
συστήµατα αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας των 
κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Εφόσον προβλέπονται αυτόµατα µέτρα, οι µετρούµενες 
τιµές πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται όπως 
προβλέπεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας.

β) Να ειδοποιείται άµεσα, σε περίπτωση υπέρβασης 
των ορίων, η Επιθεώρηση Μεταλλείων και να δίνεται 
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η εντολή για άµεση εγκατάλειψη των επικίνδυνων χώ−
ρων, διακοπή όλου του ηλεκτροκίνητου εξοπλισµού 
των υπόγειων εργασιών και ενίσχυση του κυκλώµατος 
αερισµού.

Η επιστροφή των εργαζοµένων επιτρέπεται µόνο ύστε−
ρα από άδεια του επιβλέποντα µηχανικού και µετά από 
την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

γ) Οι εργαζόµενοι να φορούν ατοµικές µάσκες µε 
ειδικά φίλτρα δέσµευσης των αερίων και της σκόνης ή 
ατοµικές αναπνευστικές συσκευές και να περιορίζεται 
ο χρόνος της πραγµατικής ηµερήσιας εργασίας τους, 
µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. 
α΄, κατά 25%.

δ) Για την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος, να µη χρη−
σιµοποιούνται µέθοδοι κατακρήµνισης της οροφής.

ε) Εφόσον χρησιµοποιείται εξοπλισµός µε µηχανές 
εσωτερικής καύσης, αυτός είναι υποχρεωτικά αντιε−
κρηκτικού τύπου.

στ) Η πυροδότηση των υπονόµων, να γίνεται µόνο µε 
ηλεκτρικά καψύλλια ασφάλειας και να χρησιµοποιούνται 
εκρηκτικές ύλες που προβλέπονται ειδικά γι’ αυτήν την 
χρήση. 

ζ) Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την πρόληψη 
έκρηξης από αιωρούµενη σκόνη, όπως διαβροχή, το−
ποθέτηση σανίδων στην οροφή των στοών µε τέφρα 
ή άργιλο ή άλλο κατάλληλο αδρανές απορροφητικό 
υλικό κ.λπ.

η) Να δίνεται εντολή για άµεση έξοδο των εργαζο−
µένων στην επιφάνεια, σε περίπτωση που διακοπεί η 
λειτουργία του κεντρικού κυκλώµατος αερισµού για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 5 λεπτά και δεν 
λειτουργήσει το εφεδρικό δίκτυο. Η είσοδος των εργα−
ζοµένων στους υπόγειους χώρους, θα επιτρέπεται µόνο 
µετά από άδεια του επιβλέποντα µηχανικού, µετά την 
επαναλειτουργία του κεντρικού κυκλώµατος και την 
αποκατάσταση κανονικών συνθηκών αερισµού.

θ) Να υπάρχουν αυξηµένα µέσα πυροπροστασίας και 
κατάσβεσης πυρκαγιών και να γίνονται µια, το λιγότερο, 
φορά τον µήνα ασκήσεις εγκατάλειψης και πυρασφά−
λειας του χαρακτηρισµένου υπόγειου χώρου.

ι) Να απαγορεύεται το κάπνισµα, η κατοχή καπνού για 
κάπνισµα και κάθε αντικειµένου που παρέχει φωτιά.

ια) Να απαγορεύεται να εκτελούνται εργασίες µε 
φλόγιστρο, συγκολλητικό µηχάνηµα ή άλλα παρόµοια 
µηχανήµατα, παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
αφού ληφθούν ειδικά µέτρα τα οποία εγγυώνται την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.

5. Εάν σε µεταλλείο ή τµήµα του συντρέχει ένας το 
λιγότερο, από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 
1 εδ. α΄ αυτού του άρθρου, πρέπει µε φροντίδα της 
∆/νσης του έργου, να λαµβάνονται τα παρακάτω πρό−
σθετα µέτρα:

α) Να αποφεύγεται η εφαρµογή µεθόδων για υπόγεια 
εκµετάλλευση που ευνοούν την αυτανάφλεξη του µε−
ταλλεύµατος, δηλ. δηµιουργούν συνθήκες τεµαχισµού 
σε µικρά κοµµάτια και παραµονής του εξορυγµένου 
µεταλλεύµατος για πολύ χρόνο σε στενό χώρο, όπως 
π.χ. η µέθοδος του συµπτυσσόµενου µετώπου.

β) Να γίνεται συχνότερος, από τον προβλεπόµενο στο 
άρθρο 23 παρ. 1 εδ. α΄, έλεγχος θερµοκρασιών.

γ) Να λαµβάνονται τα προβλεπόµενα από τις περι−
πτώσεις στ, η και θ της παρ. 4 αυτού του άρθρου µέτρα 

και κάθε άλλο σχετικό µέτρο της παρ. 4 που θα κριθεί 
απαραίτητο.

6. Εφόσον µεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ανθρακω−
ρυχείο χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο, επιβάλλεται µε 
απόφαση της αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, η 
διακοπή της λειτουργίας τους.

Σε περίπτωση που τµήµα µεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου 
ή ανθρακωρυχείου χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο, επι−
βάλλεται, µε απόφαση της Επιθεώρησης Μεταλλείων, 
η διακοπή της λειτουργίας του, καθώς και η λήψη των 
αναγκαίων µέτρων για την αποµόνωσή του, έτσι ώστε, 
οι υπόλοιπες εργασίες να γίνονται µε ασφάλεια.

ΜΕΡΟΣ ∆΄
Υπόγεια νερά

Άρθρο 80
Αντιµετώπιση νερών στις υπόγειες εργασίες

1. Οι υπόγειες εκσκαφές, πρέπει να διευθετούνται ή 
και να προστατεύονται µε τρόπο ώστε να αποτρέπεται 
όσο το δυνατό, η εισροή των επιφανειακών νερών.

Αν κοντά στην είσοδο των υπόγειων εργασιών ρέουν 
ή υπάρχουν µεγάλες ποσότητες νερού (χείµαρροι, ποτά−
µια, λίµνες κ.λπ.), πρέπει να κατασκευάζονται κατάλληλα 
φράγµατα ή άλλα υδραυλικά έργα, για την αποφυγή 
κατάκλυσης των εκσκαφών λόγω υπερχείλισης ή αλ−
λαγής ροής.

2. Η αποχέτευση των υπόγειων νερών, πρέπει να γί−
νεται µε φυσική ροή µέσα από χαντάκια, κατάλληλου 
πλάτους και κλίσης, που ορύσσονται κατά µήκος των 
στοών.

Αν δεν είναι αποτελεσµατική η αποµάκρυνση των νε−
ρών µε φυσική ροή, τότε πρέπει να γίνεται και µε άντλη−
ση. Τα νερά που πρέπει να αντληθούν, συγκεντρώνονται 
σε υπόγειες δεξαµενές µε επαρκή χωρητικότητα, που 
πρέπει κατάλληλα να περιφράσσονται για την αποφυγή 
πτώσης των εργαζοµένων.

Η δυναµικότητα του δικτύου άντλησης, πρέπει να υπο−
λογίζεται, το λιγότερο, διπλάσιο, από την απαιτούµενη 
για την άντληση της συνηθισµένης ποσότητας νερών 
που παρουσιάζονται στη διάρκεια της χειµερινής περι−
όδου. Παράλληλα, πρέπει να προβλέπεται και εφεδρικό 
αντλητικό δίκτυο µε δυναµικότητα, το λιγότερο, υποδι−
πλάσια από κείνη του κύριου δικτύου.

Άρθρο 81
∆ιαπίστωση ύπαρξης υπόγειων νερών − 

προστασία εργαζοµένων

1. Η διαπίστωση της ύπαρξης υπόγειων οριζόντων ή 
θυλάκων ή οχετών νερού µέσα στα πετρώµατα που 
περιβάλλουν τη µεταλλοφορία ή σε παλαιές εκσκαφές, 
καθώς και ο υπολογισµός του δυναµικού, της παροχής 
και της ποιότητάς τους, πρέπει να γίνονται µε ειδικό 
γεωτρητικό πρόγραµµα και τα σχετικά αποτελέσµατα 
να αξιοποιούνται στο µέρος της µελέτης που αναφέρε−
ται στην περίπτωση ε του άρθρου 63 παρ. 2.

Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εισροής στις υπόγειες 
εργασίες, πρέπει να αποµακρύνεται το προσωπικό σε 
ασφαλείς θέσεις και να καλείται, το συντοµότερο δυ−
νατό, ο άµεσα επιβλέπων µηχανικός για τη λήψη των 
σχετικών µέτρων.

2. Σε περιπτώσεις που, παρά τη λήψη των παραπάνω 
µέτρων, υπάρχουν δυσµενείς συνθήκες, λόγω συνεχούς 
διαβροχής των εργαζοµένων µε καταρρέοντα νερά ή 
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αναπόφευκτης παρουσίας νερών σε µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα και µε στάθµη νερού πάνω από 30 cm στο 
δάπεδο εργασίας ή αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης, 
πρέπει, µεταξύ των άλλων και ανάλογα µε την περί−
πτωση, να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 
παρ. 8 εδ. ζ’.

3. Η διάθεση των νερών που προέρχονται από τις 
υπόγειες εργασίες, πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη τεχνική και περιβαλλοντική µελέτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Επιφανειακές εκσκαφές − Ασφάλεια επιφάνειας − 

Προστασία περιβάλλοντος

Άρθρο 82
Γενικές διατάξεις

Κάθε επιφανειακή εκσκαφή που εντάσσεται σε έργο 
εντοπισµού κοιτάσµατος ή εκµετάλλευσης, καθώς και 
η λήψη µέτρων για την ασφάλεια της επιφάνειας και 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που 
σχετίζονται µε τη λειτουργία του έργου, πρέπει να απο−
τελούν αντικείµενο ειδικής µελέτης που περιλαµβάνεται, 
ανάλογα µε την περίπτωση, στο αντίστοιχο µέρος της 
τεχνικής µελέτης του άρθρου 4.

ΜΕΡΟΣ Α΄
Επιφανειακές εκσκαφές

Άρθρο 83
Γενικά µέτρα για την ασφάλεια των εκσκαφών

1. Για τον καθορισµό των γεωµετρικών χαρακτηρι−
στικών των εκσκαφών, κάθε είδους και τύπου, πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ των άλλων, και τα πα−
ρακάτω:

α) Το είδος και τα µηχανικά χαρακτηριστικά του πε−
τρώµατος.

β) Τα επίπεδα ολίσθησης στο χώρο της εκσκαφής και 
στο γειτονικό χώρο.

γ) Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του χώρου της εκ−
σκαφής και του περιβάλλοντος χώρου.

δ) Τα κλιµατολογικά στοιχεία της περιοχής.
2. Ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δίνεται στον καθο−

ρισµό της γωνίας πρανούς σε σχέση µε το οριζόντιο 
επίπεδο, σ’ όλες τις φάσεις της εργασίας, εφόσον 
αυτή γίνεται σε µία µόνο βαθµίδα ή στις ενδιάµεσες 
και τελική φάση, αν η εργασία γίνεται σε περισσότε−
ρες βαθµίδες. Η γωνία πρανούς πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να µη δηµιουργείται κίνδυνος κατολίσθησης ή 
κατακρήµνισης.

Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η εκσκαφή µε 
γωνία πρανούς µεγαλύτερη από 90˚ (αρνητική κλίση 
πρανούς).

Η γωνία πρανούς της εκσκαφής για συνεκτικά και 
υγιή πετρώµατα, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
60˚. Κατ’ εξαίρεση, η γωνία αυτή µπορεί να αυξάνεται 
µέχρι τις 70˚, εφόσον εφαρµόζονται ειδικά µέτρα ή µέ−
θοδοι (π.χ. πρότµηση απαλή όρυξη κ.λπ.) µε βάση την 
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη του άρθρου 4.

Η γωνία πρανούς της εκσκαφής, σε όλες τις φάσεις 
εργασίας, για σαθρά, αµµώδη, προσχωσιγενή και γενικά 
επιρρεπή σε κατολίσθηση πετρώµατα, δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 45˚.

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η όρυξη επιµήκων τα−
φροειδών εκσκαφών, βάθους µέχρι 1,70 m και µικρού 

πλάτους, για ερευνητικούς σκοπούς και ειδικές χρήσεις 
(π.χ. κατασκευή υπόγειων δικτύων νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, αποχέτευσης) µε παρέκκλιση από τα οριζόµε−
να στα πιο πάνω εδάφια γ΄ και δ’, εφόσον στη διάρκεια 
της όλης εργασίας έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα 
για την ασφάλεια των εργαζοµένων (π.χ. η απαραίτητη 
στύλωση ή στήριξη των πρανών) και µετά το τέλος της, 
η εκσκαφή επιχωµατωθεί ή γίνει σταθεροποίηση των 
πρανών της, µε κατάλληλη επένδυση ή στήριξη όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, σε περίπτωση που χρειάζεται να 
παραµείνει ανοικτή.

3. Κάθε εκσκαφή, πρέπει να σχεδιάζεται ή και να προ−
στατεύεται µε τρόπο ώστε να αποτρέπεται, όσο το 
δυνατό, η εισροή των επιφανειακών νερών.

Κάθε εκσκαφή κλειστού τύπου που περιβάλλεται από 
επιφάνειες εσωτερικής απορροής, πρέπει να προστα−
τεύεται από την εισροή νερών µε την όρυξη περιµετρι−
κής τάφρου κατάλληλων διαστάσεων και κλίσης. Στις 
εκσκαφές ανοιχτού τύπου, πρέπει να ορύσσεται κατάλ−
ληλη τάφρος προστασίας, µόνο στις περιπτώσεις κινδύ−
νων απότοµης εισροής µεγάλων ποσοτήτων νερού.

Σε περίπτωση που κοντά στην εκσκαφή ρέουν ή υπάρ−
χουν µεγάλες ποσότητες νερού (χείµαρροι, ποτάµια, 
λίµνες κ.λπ.), πρέπει να κατασκευάζονται τα κατάλληλοι 
υδραυλικά έργα (π.χ. φράγµατα, έργα εκτροπής ροής) 
για την αποφυγή κινδύνων κατάκλυσης.

Στις εκσκαφές κλειστού τύπου, πρέπει να γίνεται απο−
στράγγιση των νερών που εισρέουν, µε όρυξη υπόγειων 
εκσκαφών (π.χ. στοά αποστράγγισης) ή και µε άντληση 
µε κατάλληλο αντλητικό δίκτυο. Η δυναµικότητα της 
αποστράγγισης ή της άντλησης, καθορίζεται µε βάση 
τις περιπτώσεις γ και δ της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 84
Επιφανειακά µέτωπα

1. Κάθε εκσκαφή, για την ασφαλή και ορθολογική 
εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να υποδιαιρείται σε 
βαθµίδες ύψους, το πολύ, 15 m. Η γωνία πρανούς κάθε 
βαθµίδας καθορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από το άρθρο 83 παρ. 1 και παρ. 2 εδ. α΄ και β΄. Ειδικά 
για τα πετρώµατα του εδαφίου στ’ της παραγράφου 
2 του άρθρου 83 η µέγιστη γωνία πρανούς βαθµίδας 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 70˚, συνεκτιµώντας και το 
ύψος της βαθµίδας.

Ο καθορισµός του πλάτους της βαθµίδας, γίνεται 
µε βάση το κριτήριο της ασφαλούς και ορθολογικής 
λειτουργίας του µηχανικού εξοπλισµού που απασχο−
λείται. Στις ενδιάµεσες φάσεις εργασίας, το πιο πάνω 
πλάτος δεν µπορεί να είναι µικρότερο, για την περί−
πτωση απασχόλησης τροχοφόρων µηχανηµάτων, από 
12 m, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από 6 m. Ειδικά 
στα λατοµεία µαρµάρου, στα οποία η εξόρυξη γίνεται 
αποκλειστικά µε συρµατοκοπή, το πλάτος της εγκα−
ταλειπόµενης βαθµίδας µπορεί, ανάλογα µε το βαθµό 
τεκτονισµού και τη συνεκτικότητα του πετρώµατος, 
να περιοριστεί στα 4 m. Η βαθµιδωτή διαµόρφωση, θα 
διατηρείται και µετά το τέλος του έργου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο καθορισµός ύψους βαθµί−
δας µεγαλύτερου από το προβλεπόµενο στο παραπάνω 
εδαφ. α΄, µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Η εκσκαφή εκτελείται µε εκσκαπτικά µηχανήµατα 
που έχουν µεγαλύτερη από 15 m ακτίνα κατακόρυφης 
δράσης, σύµφωνα µε τα επίσηµα εγχειρίδια ή πιστο−
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ποιητικά του κατασκευαστή. Εξυπακούεται, ότι το ύψος 
του µετώπου και στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να 
ξεπερνάει την παραπάνω ακτίνα δράσης του µηχανή−
µατος.

β) Η εκσκαφή εκτελείται για την αποκάλυψη κοιτάσµα−
τος σε σταθερά και συµπαγή πετρώµατα και εφόσον 
εφαρµόζονται ειδικά µέτρα ή µέθοδοι για τη σταθερο−
ποίηση των πρανών, µε βάση την εγκεκριµένη τεχνική 
µελέτη του άρθρου 4, οπότε το ύψος της βαθµίδας 
µπορεί να αυξάνεται µέχρι τα 20 m.

2. Η διαµόρφωση των βαθµίδων, σε κάθε περίπτωση, 
αρχίζει από τα υψηλότερα σηµεία της εκσκαφής και 
προχωράει διαδοχικά στα χαµηλότερα.

Για τον προσανατολισµό των µετώπων εξόρυξης σε 
κάθε βαθµίδα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι περι−
πτώσεις α, β, γ και δ του άρθρου 83 παρ. 1.

Η εξόρυξη στη ψηλότερη βαθµίδα, πρέπει να σταµα−
τάει σε απόσταση, το λιγότερο, 8 m από τα όρια του 
µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου. Με φροντίδα της 
∆/νσης του έργου, στο παραπάνω τελευταίο τµήµα, πρέ−
πει να γίνεται αποµάκρυνση των επισφαλών όγκων και 
να δηµιουργούνται βαθµίδες ασφάλειας µικρού ύψους 
ή πρανή µικρής κλίσης.

3. Αν για την εξόρυξη γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, 
πρέπει να ορύσσονται, σε κάθε µέτωπο, διατρήµατα µε 
κατάλληλη κλίση για τη δηµιουργία και διατήρηση της 
επιθυµητής γωνίας πρανούς της βαθµίδας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η όρυξη οριζόντιων ή πα−
ραοριζόντιων διατρηµάτων (ντούκια), µόνο στις περι−
πτώσεις της αρχικής διαµόρφωσης των βαθµίδων, της 
εξόρυξης όγκων µαρµάρου µε χρήση πυρίτιδας ή ειδικού 
εξοπλισµού, της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων µε ειδικά 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά, της ανατίναξης αποτυχη−
µένων υπονόµων και της διαµόρφωσης του δαπέδου 
βαθµίδας ή της εκσκαφής κατόπιν έγγραφης εντολής 
του επιβλέποντος µηχανικού.

Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση στη διάρκεια της 
νύχτας, κάθε εργασία που έχει σχέση µε εκρηκτικές 
ύλες (µεταφορά τους στα µέτωπα, γόµωση, πυροδό−
τηση).

4. Η αποµάκρυνση των επισφαλών όγκων από τα µέ−
τωπα, πρέπει να γίνεται µε µηχανικά µέσα.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται το ξεσκάρωµα µε ειδικά 
εργαλεία από τον «ξεσκαρωτή» ή και µε χρήση εκρη−
κτικών υλών, από τον αδειούχο γοµωτή, µόνο σε περί−
πτωση ανάγκης για αποµάκρυνση επισφαλών όγκων που 
βρίσκονται κοντά στο φρύδι του πρανούς και δεν είναι 
δυνατή η αποµάκρυνση τους µε το µηχανικό µέσο που 
χρησιµοποιείται ή και µε ξεσκάρωµα, αντίστοιχα, καθώς 
και στην περίπτωση εξόρυξης όγκων µαρµάρου.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να λαµβάνονται 
όλα τα µέτρα, ανάλογα µε την περίπτωση, για την 
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, όπως αποµάκρυνση 
σε απόσταση ασφάλειας του προσωπικού και των µη−
χανηµάτων, πρόσδεση του «ξεσκαρωτή» µε ζώνη εξάρ−
τησης ασφάλειας τριών σηµείων και σχοινί αντοχής σε 
φόρτιση, το λιγότερο, 2500 κιλών, από δύο τουλάχιστον 
σηµεία διασφάλισης ή και τα προβλεπόµενα από το 
κεφάλαιο VΙΙ.

5. Σε κάθε εκσκαφή, πρέπει να επιλέγεται ο τρόπος 
εξόρυξης, έτσι ώστε, το υλικό που εξορύσσεται να έχει 
διαστάσεις που επιτρέπουν την ασφαλή φόρτωση και 
µεταφορά του µε τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποι−
ούνται.

Σε περίπτωση που, παρά τα πιο πάνω, εξορύσσονται 
όγκοι µεγαλύτερων διαστάσεων, τότε πρέπει να γίνεται 
δευτερογενής θραύση τους µε µηχανικά µέσα.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η δευτερογενής θραύση µε 
χρήση εκρηκτικών υλών, µόνο όταν η παραγωγή τέτοιων 
όγκων είναι µικρή και σποραδική και δεν υπάρχει κατάλ−
ληλο µηχανικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή, η θραύση 
πρέπει να γίνεται µόνο στο χώρο του µετώπου και αφού 
προηγούµενα έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα ασφά−
λειας που προβλέπονται από το κεφάλαιο VΙΙ.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ασφάλεια επιφάνειας

Άρθρο 85
Χωροθέτηση µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών

1. Στην εκπόνηση της τεχνικής µελέτης του άρθρου 
4 για µεταλλευτικές ή λατοµικές εργασίες κάτω από ή 
κοντά σε, οικήµατα, έργα δηµόσιας ωφέλειας, πυλώνες 
ή στύλους γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος ή 
τηλεπικοινωνιών, ανεµογεννήτριες, περιοχές αρχαιολο−
γικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος ή φυσικού κάλους, 
καθώς και στην διάρκεια της εκτέλεσής τους πρέπει να 
προβλέπονται και να λαµβάνονται, µεταξύ των άλλων 
και ειδικά µέτρα προστασίας των πιο πάνω περιοχών 
ή κατασκευών.

2. Για τη χωροθέτηση επιφανειακών µεταλλευτικών 
ή λατοµικών εργασιών και χώρων απόθεσης κοντά σε 
βιοµηχανικά κτίσµατα και εγκαταστάσεις, οικίες, έργα 
κοινής ωφέλειας, πλατείες, γυµναστήρια, νεκροταφεία 
και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και εφόσον δεν χρη−
σιµοποιούνται για την εκτέλεσή τους εκρηκτικές ύλες, 
πρέπει να αφήνεται απόσταση ασφάλειας, το λιγότε−
ρο, 250 m από κείνες που έχουν δυσµενείς επιπτώσεις 
(π.χ. κατολισθήσεις πρανών, ρωγµατώσεις, δονήσεις από 
µηχανήµατα, σκόνη από εκσκαφές ή αποθέσεις) στο 
γειτονικό και ευρύτερο χώρο.

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, 
το πιο πάνω όριο διπλασιάζεται.

Εφόσον δε δηµιουργούνται δυσµενείς επιπτώσεις, 
όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο πρώτο εδά−
φιο της παραγράφου αυτής, και δε ανακύπτουν θέ−
µατα ασφάλειας, δεν αποκλείεται η χωροθέτηση των 
εργασιών αυτών και σε αποστάσεις µικρότερες από τις 
καθοριζόµενες στο άρθρο αυτό. Προς τεκµηρίωση των 
ανωτέρω απαιτείται σχετική τεχνική έκθεση αρµόδιου 
µηχανικού που υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιθε−
ώρηση Μεταλλείων.

3. Για τη χωροθέτηση των εργασιών της παρ. 2 εδ. 
α΄ αυτού του άρθρου κοντά σε εθνικούς, επαρχιακούς 
και δηµοτικούς δρόµους και εφόσον επιτρέπεται από 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εκσκαφών σε σχέση 
µε τη γεωµορφολογία της περιοχής, η πιο πάνω ελά−
χιστη απόσταση καθορίζεται σε 50 m. Τα παραπάνω 
δεν ισχύουν για δρόµους που έχουν ανοιχτεί για την 
εξυπηρέτηση του έργου και δεν έχουν καµιά αστική ή 
κοινοτική προσπέλαση.

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, το 
πιο πάνω όριο καθορίζεται σε 300 m, ενώ αν χρησιµο−
ποιείται µόνο ακαριαία θρυαλλίδα ή και περιορισµένη 
ποσότητα πυρίτιδας, το όριο αυτό περιορίζεται στα 
150 m.
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4. Για τη χωροθέτηση των εργασιών της παρ. 2 εδ. 
α΄ του παρόντος άρθρου κοντά σε θέσεις στύλων και 
γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τά−
σης η πιο πάνω ελάχιστη απόσταση καθορίζεται σε 
70Μ, ενώ κοντά σε θέσεις πυλώνων ανεµογεννητριών 
ή γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσης−
χαµηλής τάσης και τηλεπικοινωνιών ή κεραιών, η πιο 
πάνω ελάχιστη απόσταση καθορίζεται σε 50 m.

Σε περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, η 
ελάχιστη απόσταση καθορίζεται σε 150 m. 

Τα προβλεπόµενα από τα παραπάνω εδάφια α΄ και 
β΄, δεν ισχύουν για τις γραµµές µεταφοράς που εξυπη−
ρετούν τη λειτουργία του έργου, µε την προϋπόθεση 
ότι δεν επηρεάζουν την ασφάλεια και λειτουργία των 
εξωτερικών δικτύων.

5. Κατ’ εξαίρεση για περιπτώσεις περιορισµένης χρή−
σης εκρηκτικών υλών σε περιστασιακές ή υποβοηθη−
τικές ή µικρής έκτασης και διάρκειας εργασίας (π.χ. 
διάνοιξη δρόµων, κατάρριψη επισφαλών όγκων από το 
φρύδι πρανούς) η ελάχιστη επιτρεπόµενη απόσταση 
από κτίσµατα που κατοικούνται, έργα κοινής ωφέλειας 
και κοινόχρηστους δρόµους καθορίζεται σε 50 m.

Ειδικά, για διάνοιξη δρόµων προσπέλασης από κύριο 
δρόµο επιτρέπεται η περιορισµένη χρήση εκρηκτικών 
υλών και για αποστάσεις µικρότερες από 100 m µετά 
από ειδική άδεια της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και 
αφού παρθούν µε φροντίδα της ∆/νσης του έργου, και 
όλα τα απαραίτητα, για την ασφάλεια των περίοικων 
και διερχόµενων, πρόσθετα µέτρα.

6. Για τη χωροθέτηση των υπόγειων εργασιών, πρέ−
πει να γίνεται κατάλληλος σχεδιασµός στην τεχνική 
µελέτη του άρθρου 4, καθώς και εκτέλεσή τους ώστε 
ανάλογα µε την έκταση του κοιτάσµατος, τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά των πετρωµάτων, τη µέθοδο για την 
υπόγεια εκµετάλλευση και το βάθος των εργασιών, να 
µη δηµιουργούνται επιπτώσεις στην επιφάνεια (π.χ. ρωγ−
µές, καθιζήσεις, κατολισθήσεις).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για τη χωροθέ−
τηση των εξόδων στην επιφάνεια των υπόγειων εργα−
σιών λιγνιτωρυχείων, ανθρακωρυχείων και εύφλεκτων 
µεταλλείων, ώστε να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι σε 
κτίσµατα, οικισµούς, έργα κοινής ωφέλειας, εγκαταστά−
σεις, δασικές εκτάσεις κ.λπ.

Άρθρο 86
Γενικά µέτρα για την ασφάλεια της επιφάνειας

1. Στη διάρκεια λειτουργίας κάθε έργου, πρέπει να 
λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την ασφάλεια και προ−
στασία της επιφάνειας και γενικότερα του περιβάλλο−
ντος χώρου, που προβλέπονται στην τεχνική µελέτη 
του άρθρου 4.

Αν ωστόσο στην εξέλιξη του έργου, αρχίζουν να δη−
µιουργούνται επιπτώσεις στην επιφάνεια (π.χ. ρωγµές, 
καθιζήσεις, κατολισθήσεις), που δεν είχαν προβλεφθεί 
στη µελέτη ή που ο τρόπος αντιµετώπισής τους δεν 
αποδείχτηκε αποτελεσµατικός, πρέπει άµεσα η ∆/νση 
του έργου να πάρει πρόσθετα µέτρα ασφάλειας (δια−
κοπή εργασιών, αποµόνωση περιοχής, αποµάκρυνση 
του προσωπικού, έναρξη µετρήσεων µε κλισιόµετρα, 
κ.λπ.), και να ειδοποιήσει την αρµόδια Επιθεώρηση Με−
ταλλείων.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει τα σχεδιαγράµ−
µατα που προβλέπονται από την περίπτωση δ του 

άρθρου 4 να ενηµερώνονται συνεχώς για την πρόοδο 
των εργασιών και τις επιπτώσεις στην επιφάνεια και 
να υποβάλλονται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. 

2. Απόκρηµνες περιοχές που δηµιουργούνται στη διάρ−
κεια λειτουργίας του έργου, πρέπει να αποµονώνονται 
περιφερειακά µε φράχτη από συρµατόπλεγµα ή άλλη 
µόνιµη κατασκευή, ύψους, το λιγότερο, 1,20 m. Η περί−
φραξη πρέπει να γίνεται σε απόσταση, το λιγότερο, 8 m 
από το φρύδι του πρανούς, ενώ κατά διαστήµατα πρέπει 
να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες.

3. Λοιπές επιφανειακές εκσκαφές, (π.χ. τρανσέρες, 
ορύγµατα) ή φρέατα ή κεκλιµένα ή χώροι επικίνδυνοι 
για ρωγµατώσεις ή καθιζήσεις, που δηµιουργούν κιν−
δύνους για την ασφάλεια ανθρώπων ή ζώων, πρέπει 
να σκεπάζονται ή να περιφράσσονται ανάλογα µε την 
περίπτωση, µε µόνιµη και ασφαλή κατασκευή και να 
τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες.

4. Γεωτρήσεις που προορίζονται για αξιοποίηση, πρέ−
πει να περιφράσσονται µε µόνιµη κατασκευή, να σωλη−
νώνονται και να αποµονώνεται το στόµιό τους µε ασφα−
λή συνδυασµό βανών. Αντίθετα, στόµια γεωτρήσεων που 
πρόκειται να εγκαταλειφθούν πρέπει να σφραγίζονται 
µε µόνιµο κάλυµµα σκυροδέµατος επαρκούς πάχους.

5. Κατασκευές του έργου µε µεγάλο ύψος (π.χ. πύρ−
γοι, καµινάδες σιλό), πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε 
φωτεινά σήµατα ασφάλειας και να προστατεύονται από 
τους κεραυνούς µε ειδικά µέσα.

6. Σε περίπτωση σύνδεσης ή διασταύρωσης δρόµων 
του έργου µε σιδηροδροµικές γραµµές ή ασφαλτοστρω−
µένους δηµόσιους δρόµους, πρέπει µετά από έγκριση 
του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος ή της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων αντίστοι−
χα, να εφαρµόζονται ειδικές κυκλοφοριακές διατάξεις ή 
και να κατασκευάζονται τα απαιτούµενα έργα.

7. Η ευθύνη του εκµεταλλευτή για την ασφάλεια της 
επιφάνειας, συνεχίζεται και µετά το τέλος του έργου, 
µέχρι τη συµµόρφωση µε τα µέτρα που θα καθορίσει 
η αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

Παλιές µεταλλευτικές ή λατοµικές εκσκαφές, πρέπει 
να προστατεύονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, από τον 
εκµεταλλευτή ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
µεταλλευτικά ή λατοµικά δικαιώµατα, από τον ιδιοκτήτη 
του εδάφους.

Άρθρο 87
Αποθέσεις υλικών – ∆ιαχείριση 

εξορυκτικών αποβλήτων

1. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να 
γίνεται κατά τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της 
39624/2209/Ε103/25−9−2009 (ΦΕΚ2076/Β΄/25−9−2009) κοι−
νής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε σε συµµόρφω−
ση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε 
την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµη−
χανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Ο χώρος και ο τρόπος απόθεσης καθώς και η τελική 
διαµόρφωση των αποθέσεων των εξορυκτικών απο−
βλήτων, πρέπει να επιλέγονται στην εκπόνηση της τε−
χνικής µελέτης του άρθρου 4, ώστε να εξασφαλίζονται 
η ορθολογική λειτουργία του έργου, η ευστάθεια των 
πρανών (µε συµπίεση του υλικού, όπου απαιτείται) ή 
των φραγµάτων, κατά περίπτωση, και η δυνατότητα 
αποκατάστασης του τοπίου. 
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Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται, µεταξύ 
άλλων, υπόψη στη παραπάνω µελέτη είναι:

α) να µην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία.
β) να µη χρησιµοποιούνται µέθοδοι που µπορούν να 

βλάψουν το περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, τον 
αέρα, το έδαφος την πανίδα και την χλωρίδα.

γ) να µην προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσµές 
ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τοποθε−
σίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

δ) Ύπαρξη τµήµατος κοιτάσµατος που βρίσκεται στον 
ίδιο χώρο µε εκείνο που θα γίνει η απόθεση (επιφανει−
ακά ή υπόγεια) ή και σε γειτονικό χώρο. 

ε) Η µορφολογία και η χλωρίδα του χώρου απόθε−
σης. 

στ) Τα πετρολογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά και 
κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του χώρου απόθεσης. 

ζ) Τα φυσικά, χηµικά και µηχανικά χαρακτηριστικά, 
καθώς και ποσότητα των προς απόθεση εξορυκτικών 
αποβλήτων. 

η) Η δυνατότητα επαναφοράς ή απόθεσης των εξορυ−
κτικών αποβλήτων στα κενά της εκµετάλλευσης.

θ) Γειτνίαση µε οικισµούς, δρόµους, έργα κοινής ωφέ−
λειας αρχαιολογικούς ή τουριστικούς χώρους κ.λπ. 

2. Πέρα από τα παραπάνω, για άλλα υλικά που δεν κα−
τατάσσονται στην κατηγορία των εξορυκτικών αποβλή−
των, µε τη στενή έννοια του όρου, όπως µεταλλεύµατα 
µε χαµηλή ποιότητα ή πετρώµατα που συνεξορύσσονται 
µε το µετάλλευµα ή το χρήσιµο πέτρωµα και για τα 
οποία διαφαίνονται προοπτικές µελλοντικής αξιοποί−
ησης πρέπει να γίνεται ξεχωριστή απόθεση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 
παρ. 1 και γενικά να λαµβάνονται µέτρα για την ευχερή 
απόληψή τους όταν το επιτρέψουν οι οικονοµοτεχνικές 
συνθήκες. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για την απόθε−
ση υλικών (π.χ. λιγνίτης, άνθρακας, πυρίτες) που παρου−
σιάζουν κίνδυνο αυτανάφλεξης, κύρια στην κατεύθυνση 
αποτροπής του πιο πάνω κινδύνου και αποφυγής της 
εξάπλωσής του στο γειτονικό και ευρύτερο χώρο. 

Ειδικότερα πρέπει να λαµβάνονται, µεταξύ των άλλων, 
και τα παρακάτω µέτρα: 

α) Ο χώρος απόθεσης να βρίσκεται µακριά από οικι−
σµούς, κτίσµατα, δηµόσιους δρόµους, εγκαταστάσεις, 
δασικές εκτάσεις κ.λπ.

β) Η επιφάνεια του χώρου απόθεσης καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής, να είναι αποψιλωµένη και καθαρή 
από υλικά που µπορούν να µεταδώσουν πυρκαγιά (π.χ. 
καύσιµα λιπαντικά, χαρτιά, ξυλεία). 

γ) Οι αποθέσεις των υλικών, να γίνονται σε µικρό ύψος 
και µεγάλη επιφάνεια. 

δ) Η απόληψη του υλικού από τις αποθέσεις, να γίνεται 
προγραµµατισµένα, ώστε να προηγείται, διαδοχικά η 
αποµάκρυνση του υλικού που έχει αποτεθεί πρωτύ−
τερα. 

ε) Να γίνεται, όπου είναι δυνατό, συχνή αναµόχλευση 
των σωρών. 

στ) Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της θερµοκρα−
σίας του σωρού ή κάθε άλλου δείκτη που µπορεί να 
λειτουργήσει προειδοποιητικά. 

ζ) Να λαµβάνονται, σε περίπτωση ανάφλεξης, όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνση της εστίας ή την 
αποµόνωση του σωρού για την κατάσβεση της φωτιάς 
και την παρεµπόδιση εξάπλωσής της στο γύρω χώρο 
(π.χ. διαβροχή µε νερό, φράγµα άµµου ή χώµατος). 

4. Η εργασία προσωπικού και µηχανηµάτων σε σωρούς 
και αποθέσεις, επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχουν ασφα−
λείς συνθήκες µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, για 
την αποφυγή ενδεχόµενων καθιζήσεων, κατολισθήσεων, 
αναφλέξεων κ.λπ. 

5. − Για τον σχεδιασµό, κατασκευή, λειτουργία και 
αποκατάσταση του φράγµατος τελµάτων πρέπει να 
λαµβάνονται και τα εξής µέτρα: 

− Το φράγµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε τα κα−
τάλληλα όργανα (βάθρα µέτρησης µικροµετακινήσεων, 
κλισιόµετρα, πιεζόµετρα κτλ.). Οι µετρήσεις των οργά−
νων πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήµατα σύµφωνα 
µε καθορισµένο πρόγραµµα, τα δε αποτελέσµατα να 
καταχωρούνται και σε διαγράµµατα συναρτήσει του 
χρόνου, ώστε να είναι αµέσως αντιληπτές κάποιες δι−
αφοροποιήσεις των µετρουµένων µεγεθών. Το φράγµα 
πρέπει να επιθεωρείται, το λιγότερο, σε ετήσια βάση, 
από εξειδικευµένο τεχνικό ώστε να πιστοποιείται η 
ασφάλεια και ο ορθός τρόπος λειτουργίας του. 

− Το φράγµα τελµάτων πρέπει να διαθέτει κανονισµό 
λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να παραδίδεται στους 
εργαζόµενους κατά την εκπαίδευσή τους στις σχετικές 
εργασίες. Επίσης, το προσωπικό επίβλεψης πρέπει να 
είναι ενήµερο για τα σχεδιαστικά όρια του φράγµα−
τος ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα και να 
αποφεύγονται φαινόµενα στατικής ή δυναµικής ρευ−
στοποίησης. 

− Πρέπει επίσης να υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανά−
γκης για την περίπτωση αστοχίας του φράγµατος. Σε 
αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα µέτρα ανάταξης 
της αστοχίας και η διαδικασία ειδοποίησης των κατοί−
κων των περιοχών που επηρεάζονται από την ροή των 
εξερχόµενων του φράγµατος υλικών.

Άρθρο 88

Προστασία περιβάλλοντος χώρου από τις δονήσεις, 
το ωστικό κύµα των εκρήξεων και τους θορύβους

1. Σε κάθε έργο που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, 
πρέπει να ρυθµίζονται µε τέτοιο τρόπο οι παράµετροι 
των ανατινάξεων (χρόνοι πυροδότησης, ποσότητα εκρη−
κτικών ανά χρόνο πυροδότησης, αριθµός – διάταξη – µή−
κος – διάµετρος – γόµωση – µέσα έναυσης διατρηµάτων, 
διεύθυνση έναυσης, κ.λπ.), ώστε να ελαχιστοποιούνται, 
στο µέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις στον περιβάλλο−
ντα χώρο. Ειδικότερα, κατά την έκρηξη των υπονόµων, 
απαγορεύεται:

α) Η εκτίναξη κοµµατιών πετρώµατος έξω από τα 
όρια του εργοταξίου µε µεταλλευτική δραστηριότητα 
ή έξω από το λατοµικό χώρο, αντίστοιχα. Κατ’ εξαίρεση 
η προηγούµενη διάταξη δεν έχει εφαρµογή για συνεχό−
µενους λατοµικούς χώρους ή µεταλλευτικά εργοτάξια 
άλλου εκµεταλλευτή, µε την προϋπόθεση τήρησης των 
σχετικών διατάξεων της περίπτωσης ζ του άρθρου 4 
παρ. 1.

β) Η πρόκληση υψηλού επιπέδου δονήσεων από ανα−
τινάξεις που µπορούν να προξενήσουν οχλήσεις ή ζη−
µιές σε παρακείµενα κτίσµατα. Η µέγιστη ταχύτητα 
δονήσεως των σωµατιδίων του εδάφους στη θέση του 
κτίσµατος (σε mm/sec) σε συνάρτηση µε τη συχνότητα 
και ανάλογα µε το είδος της κατασκευής δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω 
πίνακα, σε συνδυασµό µε το διάγραµµα που ακολουθεί 
(σύµφωνα µε το γερµανικό πρότυπο DIN 4150−3/1999).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ∆ΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 

ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Είδος Κατασκευής Ταχύτητα δονήσεως (mm/sec)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 10 – 50 Hz 50 – 100 Hz >100Hz

1. Κτίρια γραφείων και Εργοστάσια 20 20−40 40−50 50

2. Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5−15 15−20 20

3. Κατασκευές που λόγω της ιδιαίτερης ευαισθη−
σίας τους στις δονήσεις δεν εντάσσονται στις κα−
τηγορίες 1 και 2 (π.χ. διατηρητέα)

3 3−8 8−10 10

γ) Η πρόκληση σοβαρών οχλήσεων ή ζηµιών στις γει−
τονικές κατοικηµένες περιοχές από το αέριο ωστικό 
κύµα που προέρχεται από τις ανατινάξεις. Για το λόγο 
αυτό:

ι. Οι εκρήξεις δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται στις 
ώρες κοινής ησυχίας. 

ιι. Η πίεση του αέριου ωστικού κύµατος (υπερπίεση 
του ατµοσφαιρικού αέρα) στις κατοικηµένες περιοχές 
απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 134 DbL.

2. Σε κάθε έργο, πρέπει να ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο 
ή λειτουργία του χωµατουργικού/µηχανολογικού εξο−
πλισµού (εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές, λοιπά µηχα−
νήµατα) και να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, 
ώστε να περιορίζονται οι στάθµες του περιβαλλοντικού 
θορύβου στα όρια κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/81, όπως ισχύει, ή άλλη 
σχετική διάταξη.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Προστασία Περιβάλλοντος

Άρθρο 89
Γενικές διατάξεις

1. Οι µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες, πρέπει 
να σχεδιάζονται και εκτελούνται µε ορθολογικό τρό−
πο σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τεχνικής ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση του πε−
ριβάλλοντος, πέρα από το απόλυτα αναγκαίο µέτρο, 
σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160 Α΄) και τον Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως ισχύουν, και να λαµβάνο−
νται µέτρα, για την πρόληψη ή µείωση παντός είδους 
δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον 
αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα, 
στο τοπίο, καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για 
την ανθρώπινη υγεία.
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2. Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί υποχρέ−
ωση του εκµεταλλευτή που επιβάλλεται να λαµβάνει 
όλα τα απαραίτητα σχετικά µέτρα, σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους φορείς του Κράτους και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Για τη συντοµότερη δυνατή επίτευξη 
αποτελέσµατος, τα παραπάνω µέτρα πρέπει να συµ−
βαδίζουν µε την εξέλιξη των εργασιών.

3. Ειδικότερα:
α) Υποχρέωση του εκµεταλλευτή είναι η Εφαρµογή 

των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Best Available 
Techniques, BAT) κατά την έρευνα, την εξόρυξη και 
την απόθεση−διαχείριση των αποβλήτων (εξορυκτικών 
και µη). 

β) Πριν από την έναρξη νέου έργου ή την επέκταση 
του έργου ή την τροποποίηση του τρόπου εκµετάλλευ−
σης ή απόθεσης−διαχείρισης των στείρων, ο εκµεταλ−
λευτής υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

γ) Στην Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΠΠΕ) και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), οι οποίες κατατίθενται στις αρµόδιες υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβάνονται και όλα τα έργα, τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί αρµοδίως ως συνοδά, των µεταλλευτικών 
και λατοµικών εργασιών (π.χ συγκροτήµατα θραύσης 
και ταξινόµησης, µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος, 
µονάδες παραγωγής ασφαλτοµίγµατος, εµπλουτισµού 
µεταλλεύµατος, υποσταθµοί της ∆ΕΗ, εργαστήρια, απο−
θήκες εκρηκτικών, συνεργεία συντήρησης, εξωτερικοί 
χώροι απόθεσης στείρων κ.λ.π)

Άρθρο 90

Ειδικά µέτρα προστασίας και αποκατάστασης
Για τη σύνταξη των πιο πάνω µελετών, πρέπει µεταξύ 

άλλων, να εφαρµόζονται και τα παρακάτω:
α) Η χωροθέτηση κάθε επέµβασης (θέση και προ−

σανατολισµός) πρέπει να επιλέγεται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προκαλείται η µικρότερη δυνατή αισθητική 
αλλοίωση του τοπίου. Σε περίπτωση που η επιλογή 
θέσης δεν µπορεί να δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσµα, 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια τεχνητής απόκρυψης της 
επέµβασης (ζώνες πράσινου, αναχώµατα κ.λπ.).

β) Κάθε επιφανειακή εκσκαφή, πρέπει να γίνεται µε 
βαθµίδες κατάλληλων γεωµετρικών χαρακτηριστικών, 
ώστε να δηµιουργείται η µικρότερη δυνατή αισθητική 
αλλοίωση του τοπίου και να διασφαλίζεται η αποκατά−
στασή του κατά στάδια και στο σύνολο.

γ) Πρέπει να γίνεται ξεχωριστή εξόρυξη και απόθεση 
της φυτικής γης και να διατηρείται αυτή κατάλληλη για 
µελλοντική επαναχρησιµοποίηση.

δ) Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων θα πρέπει 
να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 39624/2209/
Ε103 (ΦΕΚ 2076/Β/25−9−2009) «Μέτρα, Όροι και περιορι−
σµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδη−
γίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006» σχετικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 
και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµ−
βουλίου της 15ης Μαρτίου 2006», όπως ισχύει. 

ε) Η διαχείριση των λοιπών αποβλήτων (λύµατα, υγρά 
και αέρια απόβλητα, ορυκτέλαια, ελαστικά τροχών αυ−
τοκινούµενων οχηµάτων και µηχανηµάτων, ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές, άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα 
κ.λπ.) θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

στ) Η φόρτωση µεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, 
πρώτων υλών και απορριµµάτων, πρέπει να γίνεται µε 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση ή µόλυνση του 
περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλέ−
πονται κατάλληλα µέσα διαβροχής ή επικάλυψης των 
υλικών, καθώς και κατασκευή αποθηκών στεγασµένων 
ή χωροθετηµένων σε υπήνεµα µέρη.

ζ) Η τελική µορφή της αποκατάστασης, πρέπει να 
εναρµονίζεται µε το ευρύτερο περιβάλλον και. στις περι−
πτώσεις δηµόσιων ή δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων, 
να προβλέπεται η κάλυψη των τοπικών αναγκών, για ει−
δικές χρήσεις γης, σύµφωνα µε τις έγγραφες υποδείξεις 
της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

η) Η αποκατάσταση των βαθµίδων εκµετάλλευσης 
να πραγµατοποιείται σταδιακά και δεν επιτρέπεται η 
καταστροφή της µετά το πέρας του έργου.

θ) Πριν την έναρξη των εξορυκτικών εργασιών πρέπει 
να οριοθετηθούν τυχόν υδατορέµατα που υπάρχουν 
εντός του λατοµικού ή µεταλλευτικού χώρου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., δι−
αδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/2002), 
όπως ισχύει.

ι) Η εκµετάλλευση και η απόθεση στείρων θα πρέπει 
να πραγµατοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δι−
ασφαλίζεται η δίαιτα των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων.

ια) Η διαχείριση των υπογείων υδάτων που εντοπίζο−
νται κατά την εκµετάλλευση πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και µε απώτερο 
στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση τους.

ιβ) Πριν από τη χορήγηση των πάσης φύσεως εγκρί−
σεων για την εκτέλεση µεταλλευτικών και λατοµικών 
εργασιών σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 100 
m από την ακτογραµµή, πρέπει να προηγείται η έκδο−
ση, αρµοδίως, απόφασης περί καθορισµού των ορίων 
αιγιαλού και παραλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19−12−2001), όπως ισχύει.

ιγ) Να υποβάλλονται οι απαιτούµενες εκθέσεις, κατ’ 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 
Ιανουαρίου 2006 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου 
έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου», 
όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Γεωτρήσεις

Άρθρο 91
Γενικές διατάξεις

1. Οι γεωτρήσεις είναι µεταλλευτικές ή λατοµικές ερ−
γασίες που εντάσσονται και εκτελούνται:

α) Στα προγράµµατα για τον εντοπισµό εκµετάλλευση 
και αξιοποίηση των ορυκτών υλών.

β) Στις ειδικές µελέτες για τη γνώση της δοµής του 
υπεδάφους µε σκοπό τη θεµελίωση κατασκευών του 
έργου.

γ) Σε κάθε εργασία που γίνεται µε στόχο την εξυ−
πηρέτηση διαφόρων αναγκών του έργου (εξασφάλιση 
υδάτινων πόρων, αποστραγγίσεις, βοηθητικός αερισµός 
κ.λπ.).
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2. Οι γεωτρήσεις της περίπτωσης α της παρ. 1 αυτού 
του άρθρου, τοποθετούνται και εκτελούνται µε βάση 
σχετικό πρόγραµµα που αποτελεί τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του άρθρου 4.

3. Για την κατασκευή των γεωτρυπάνων πρέπει, πέρα 
από τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 34, 35, 36 και 37, 
να λαµβάνεται ειδικά υπόψη ότι:

α) Ο πύργος και τα µηχανικά µέσα έδρασης, εφόσον 
δεν έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή, πρέπει 
να κατασκευάζονται µε βάση µελέτη που υπογράφεται 
από τον αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
διπλωµατούχο µηχανικό.

β) Η µηχανική αντοχή του πύργου, πρέπει να υπολο−
γίζεται κατά 30%, το λιγότερο, µεγαλύτερη από κείνη 
που αντιστοιχεί στη δυναµικότητα του γεωτρυπάνου, 
ενώ η αντοχή της έδρασης, µε τρόπο ώστε, να µπορεί 
να δεχτεί όλες τις καταπονήσεις από τη λειτουργία 
του συστήµατος.

4. Ο διατρητικός εξοπλισµός πρέπει να έχει κατασκευ−
αστεί σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.

Άρθρο 92
Μεταφορά γεωτρυπάνου 

και γεωτρητικού εξοπλισµού − τοποθέτηση µηχανικού 
εξοπλισµού και διάταξη συστήµατος

1. Για την ασφαλή µεταφορά του γεωτρυπάνου στη 
θέση της γεώτρησης, πρέπει να διαµορφώνεται, όπου 
δεν υπάρχει, ο κατάλληλος, για κάθε περίπτωση, δρόµος 
ή διάδροµος.

2. Αν η µεταφορά του γεωτρυπάνου γίνεται µε έλξη 
από ελκυστήρα ή όχηµα, δεν πρέπει οι εργαζόµενοι να 
βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από το γεωτρύπανο 
και το µέσο έλξης, ούτε και µεταξύ ελκτικού µέσου και 
γεωτρυπάνου. Οι εργαζόµενοι, πρέπει να βρίσκονται σε 
αρκετή απόσταση από το γεωτρύπανο, ώστε να µην 
κινδυνεύουν από τυχόν ανατροπή του ή εκτίναξη του 
συρµατόσχοινου πρόσδεσης.

3. Αν η µεταφορά γίνεται πάνω σε όχηµα, το γεωτρύ−
πανο πρέπει να είναι καλά δεµένο µε συρµατόσχοινο 
και εξασφαλισµένο µε σφήνες, µε τρόπο, ώστε να µην 
κινδυνεύει η ισορροπία του συστήµατος.

4. Σε περίπτωση αυτοµεταφοράς του γεωτρυπάνου, 
το συρµατόσχοινο του βαρούλκου πρέπει να προσδένε−
ται σε σταθερά σηµεία (π.χ. δέντρα, πάσσαλοι, βράχοι) 
και να λαµβάνονται, τα ανάλογα µε την παρ. 2 αυτού 
του άρθρου, µέτρα προστασίας.

5. Στη διάρκεια της µεταφοράς, ο πύργος, εφόσον 
είναι πρόσθετος, πρέπει να έχει αποσυναρµολογηθεί, 
ενώ αν είναι ενσωµατωµένος, να µη βρίσκεται σε θέση 
λειτουργίας και να είναι καλά πακτωµένος.

6. Όλα τα υλικά του εξοπλισµού, στη διάρκεια της 
µεταφοράς τους, πρέπει να προσδένονται, κατάλληλα, 
ώστε να αποφεύγονται οι µετατοπίσεις και η φθορά 
τους.

Επίσης, στη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέ−
πει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
αποφυγή φθοράς και ατυχηµάτων.

7. Η επιλογή της θέσης εργασίας του συστήµατος, 
γίνεται µε βάση το κριτήριο της ασφαλούς και ορθο−
λογικής λειτουργίας.

8. Πριν από την τοποθέτηση του µηχανικού εξοπλι−
σµού σε κάθε επιφανειακή θέση γεώτρησης, πρέπει να 
γίνεται η αναγκαία διαµόρφωση του χώρου, εργασίας µε 

αποψίλωση, ισοπέδωση και οριζοντίωση. Στη συνέχεια 
και όπου χρειάζεται, πρέπει να γίνεται η κατασκευή 
κατάλληλης βάσης για έδραση, καθώς και η διάνοιξη 
των απαραίτητων λάκκων νερού ή λάσπης.

9. Η διάταξη των µηχανηµάτων, υλικών, εργαλείων, 
κτισµάτων και λάκκων στο χώρο εργασίας, πρέπει να 
γίνεται µε βάση το κριτήριο της παρ. 7 αυτού του άρ−
θρου. Ειδικότερα, η διάταξη πρέπει να εξασφαλίζει την 
ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε µηχάνηµα από όλες τις 
πλευρές, την ευχέρεια εργασίας και διακίνησης προσω−
πικού και υλικών και την τήρηση αποστάσεων ασφάλει−
ας µεταξύ των διαφόρων µηχανηµάτων.

10. Η αποθήκευση καυσίµων και λιπαντικών, πρέπει 
να γίνεται σε ακτίνα, το λιγότερο, 20 m από τα σηµεία 
όπου µπορεί να προκληθούν σπινθήρες, καθώς και τα 
καταλύµατα εξυπηρέτησης του προσωπικού. Ο χώρος 
της αποθήκευσης, πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορ−
φωµένος και αποψιλωµένος σε ακτίνα, το λιγότερο, 10 
m.

11. Η θέση έδρασης του πύργου, πρέπει να επιλέγεται, 
ώστε να βρίσκεται µακριά από ηλεκτρικούς αγωγούς και 
γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος και µε τρόπο 
που κάθε σηµείο του να βρίσκεται σε απόσταση, το λι−
γότερο, 25 m από το κατακόρυφο επίπεδο των αγωγών. 
Η απόσταση αυτή µπορεί να µειωθεί µετά από έγκριση 
της αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Ο πύργος, πρέπει να εδράζεται σταθερά πάνω στο 
γεωτρύπανο, ενώ το τµήµα του που ακουµπάει στο 
έδαφος, πρέπει να θεµελιώνεται επαρκώς, ώστε, σε 
κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η διάτρηση ακόµα 
και κάτω από τις δυσµενέστερες καιρικές και λειτουρ−
γικές συνθήκες.

Πύργοι που έχουν ύψος µεγαλύτερο από 15 m, πρέ−
πει να προστατεύονται από τους κεραυνούς µε ειδικά 
µέσα.

12. Για τις γεωτρήσεις από τις υπόγειες εκσκαφές, 
ισχύουν, από τις πιο πάνω διατάξεις αυτού του άρ−
θρου, όσες µόνο αναφέρονται στην ασφαλή έδραση 
και θεµελίωση, καθώς και στη διάταξη του µηχανικού 
εξοπλισµού, µέσα στα πλαίσια του διαθέσιµου χώρου. 
Πρόσθετα εφαρµόζονται, σ’ όλες τις φάσεις εργασίας, 
τα σχετικά µέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στο κε−
φάλαιο VΙΙΙ.

13. Πριν από την έναρξη λειτουργίας, ο µηχανικός εξο−
πλισµός πρέπει να οριζοντιώνεται (αλφάδιασµα) και να 
σταθεροποιείται κατάλληλα στις θέσεις τοποθέτησης 
που έχουν επιλεχτεί.

Ιδιαίτερη φροντίδα, πρέπει να λαµβάνεται για το γε−
ωτρύπανο.

14. Η ανύψωση του ιστού (πύργος, γάβρια), πρέπει να 
γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε όλα τα απαραίτητα 
µέσα, για την αποφυγή πτώσης του ή και ανατροπής 
του γεωτρυπάνου. Ο ιστός πρέπει να ασφαλίζεται στην 
τελική θέση λειτουργίας.

15. Τα όργανα, οι συσκευές και τα υλικά που τοποθε−
τούνται στον πύργο, πρέπει να στερεώνονται µε ασφά−
λεια, ώστε να αποφεύγεται γενικά η πτώση τους, καθώς 
και τυχόν ατυχήµατα στο προσωπικό.

16. Οι λάκκοι λάσπης και νερού, πρέπει να περιφράσ−
σονται, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 3.

17. Για τις γεωτρήσεις µικρού βάθους µε πλωτά µέσα, 
πρέπει να λαµβάνεται ειδική φροντίδα για τη µεταφο−
ρά και τοποθέτηση του µηχανικού εξοπλισµού και τα 
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σχετικά µέτρα, πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο 
µέρος της τεχνικής µελέτης του άρθρου 4.

Στην εκπόνηση της πιο πάνω µελέτης, πρέπει να λαµ−
βάνεται υπόψη ότι, η επιφάνεια της εξέδρας επιβάλ−
λεται να είναι, το λιγότερο, 6πλάσια από τη συνολική 
επιφάνεια κάλυψης του εξοπλισµού και η εξέδρα να 
είναι περιµετρικά περιφραγµένη, αγκυρωµένη και στα−
θεροποιηµένη για κυµατισµούς που δηµιουργούνται από 
ανέµους µε ταχύτητα, το λιγότερο, 5 µποφόρ.

Η πρόσδεση και σήµανση παρόµοιων γεωτρητικών 
διατάξεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της σχετικής νοµοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσε−
ων στη θάλασσα.

Άρθρο 93
Λειτουργία συστήµατος γεώτρησης

1. Πριν από την έναρξη κάθε φάσης λειτουργίας, πρέ−
πει να γίνεται αποµάκρυνση όσων δεν έχουν σχετική 
εργασία, καθώς και των εργαλείων και υλικών που δεν 
είναι απαραίτητα.

2. Απαγορεύεται η παρουσία ατόµων κάτω από τον 
πύργο, εφόσον γίνονται πάνω σ’ αυτόν, διάφορες ερ−
γασίες.

3. Απαγορεύεται η πρόσθετη φόρτιση του πύργου, µε 
εξαρτήµατα ή συσκευές, πάνω από τα όρια αντοχής του 
που δίνει ο κατασκευαστής ή ο µελετητής της παρ. 3 
του άρθρου 91.

4. Οι εργασίες κοχλίωσης, αποκοχλίωσης, χρήσης 
αντίβαρου και εξαγωγής δείγµατος, πρέπει να γίνο−
νται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε τα κατάλληλα µέσα, 
ώστε να αποφεύγονται ανεξέλεγκτες αποσυνδέσεις και 
πτώσεις, καθώς και θραύσεις και εκτινάξεις υλικών.

5. Πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη 
χρήση ή αντικατάσταση ή επισκευή στον κατάλληλο 
χρόνο, των κοπτικών, στελεχών, σωλήνων, καθώς και τη 
ρύθµιση της σύνθεσης της λάσπης, ώστε να συντελείται 
η επιθυµητή διάτρηση και να αποφεύγονται, στο µέτρο 
του δυνατού, οι φθορές και απώλειες υλικών, καθώς και 
τα φρακαρίσµατα.

6. Σε κάθε γεώτρηση, πρέπει να εξασφαλίζεται, η 
σταθεροποίηση των διαστάσεων της τρύπας. Για µη 
συµπαγή και µη σταθερά πετρώµατα, τα πρώτα µέτρα 
πρέπει να σωληνώνονται. Το µήκος της αρχικής σω−
λήνωσης (περιφραγµατική σωλήνωση), πρέπει να επι−
λέγεται ανάλογα µε τη διάµετρο και το τελικό βάθος 
της τρύπας, την αντοχή των πετρωµάτων, το είδος της 
διάτρησης κ.λπ.

7. Στο χώρο εργασίας, πρέπει να υπάρχουν τα κα−
τάλληλα εργαλεία και µέσα για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων αλίευσης ή φρακαρίσµατος της διατρη−
τικής στήλης.

8. Υλικά και εργαλεία που έχουν υποστεί φθορά ή 
αλλοίωση και έχουν κριθεί από τον επιβλέποντα ακα−
τάλληλα για χρήση ή έχουν καταστραφεί, πρέπει να ξε−
χωρίζονται από τα κατάλληλα για χρήση και να γίνεται, 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αντικατάστασή τους, ώστε 
να εξυπηρετείται η ασφαλής και ορθολογική λειτουργία 
του συστήµατος.

9. Σε περίπτωση που υπάρχει εκτίµηση ότι από τη 
γεώτρηση θα δηµιουργηθεί έκλυση επικίνδυνων αερίων 
ή θερµού νερού ή ατµού ή νερού µε πίεση, πρέπει να 
προβλέπονται ειδικά µέτρα προστασίας στην τεχνική 
µελέτη του άρθρου 4.

Αν όµως προκύψει έκλυση που δεν έχει προβλεφθεί, 
τότε ειδοποιείται άµεσα ο επιβλέπων, καλείται ο ερ−
γοδηγός του έργου και µε ευθύνη του λαµβάνονται τα 
άµεσα µέτρα προστασίας.

Οπωσδήποτε όµως, πρέπει να σταµατάει η εργασία, 
να αποµακρύνεται το προσωπικό, να περιφράσσεται ο 
χώρος εργασίας στην απαραίτητη ακτίνα ασφάλειας και 
να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες.

Επανάληψη της εργασίας µπορεί να γίνει, αφού πρώτα 
έχουν ληφθεί όλα τα ειδικά µέτρα προστασίας για την 
ασφαλή εργασία και παρεµπόδιση ή ακίνδυνη διοχέτευ−
ση της έκλυσης στην αναγκαία απόσταση.

10. Οι µεταλλικοί ή ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης 
για την κυκλοφορία αέρα, λάσπης και νερού, καθώς 
και οι τροχαλίες, τα άγγιστρα και τα συρµατόσχοινα, 
πρέπει να επιθεωρούνται καθηµερινά για τη διαπίστω−
ση της καλής τους κατάστασης. Απαγορεύεται κάθε 
επέµβαση σ’ αυτά (εκτός από την αναγκαία µετακίνηση 
των παραπάνω σωλήνων), στη διάρκεια λειτουργίας 
του συστήµατος.

Η επέµβαση για την αποκατάσταση του κανονικού 
τυλίγµατος του συρµατόσχοινου πάνω στο τύµπανο, 
µπορεί να γίνεται αφού έχει σταµατήσει ή λειτουρ−
γία του συστήµατος και µόνο από ασφαλή απόσταση. 
Επίσης πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των συρµα−
τόσχοινων, όταν έχει σπάσει το 10% των συρµατιδίων 
τους σε µήκος ενός βήµατος.

11. Μετά το τέλος της καθηµερινής εργασίας, πρέπει 
να ασφαλίζεται προσωρινά η τρύπα της γεώτρησης, ενώ 
µετά το τέλος της γεώτρησης, πρέπει να γίνεται µόνιµη 
σφράγιση ή εξασφάλιση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από το άρθρο 86 παρ. 4.

Άρθρο 94
Καθήκοντα γεωτρυπανιστή

1. Σε κάθε γεώτρηση επικεφαλής της οµάδας διάτρη−
σης, ορίζεται αδειούχος γεωτρυπανιστής που έχει και 
τα παρακάτω ειδικά καθήκοντα:

α) Συγκέντρωση, φόρτωση και µεταφορά του επιλεγ−
µένου εξοπλισµού.

β) Τοποθέτηση του µηχανικού εξοπλισµού.
γ) Έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας του 

µηχανικού εξοπλισµού.
δ) Xειρισµό του γεωτρυπάνου και επιµέλεια για τις 

βοηθητικές εργασίες.
ε) Φροντίδα για τη συντήρηση ή επισκευή του εξο−

πλισµού.
στ) Φροντίδα για έγκαιρο εφοδιασµό του συστήµατος 

µε υλικά, εργαλεία και πρόσθετο εξοπλισµό.
ζ) Αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού µετά το τέλος 

της γεώτρησης.
η) Σφράγιση του στοµίου της γεώτρησης και εκτέλεση 

εργασιών προστασίας του περιβάλλοντος και αποκα−
τάστασης των επιπτώσεων.

2. Ο γεωτρυπανιστής, πρέπει να υποστηρίζεται στην 
εργασία του από έναν, το λιγότερο, βοηθό και να πα−
ραµένει στο χειριστήριο του γεωτρυπάνου όλο το χρο−
νικό διάστηµα που το σύστηµα βρίσκεται σε λειτουρ−
γία. Απαγορεύεται ο χειρισµός του γεωτρυπάνου και 
βαρούλκου από άλλο εργαζόµενο, εκτός κι’ αν γίνεται 
για εκπαιδευτικούς λόγους και µόνο µε την άµεση κα−
θοδήγηση του γεωτρυπανιστή.
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Άρθρο 95
Ειδικοί κανονισµοί

Για τις γεωτρήσεις εντοπισµού και αξιοποίησης κοι−
τασµάτων φυσικών υδρογονανθράκων και γεωθερµικού 
δυναµικού, πρέπει, πριν από την έναρξη των εργασιών, 
πέρα από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του πα−
ρόντος Κανονισµού και του Κανονισµού Γεωθερµικών 
Εργασιών (∆9Β/Φ166/οικ20076/Γ∆ΦΠ5258/329/2005, ΦΕΚ 
1530/Β/7−11−2005), να καταρτίζονται µε ευθύνη της ∆/
νσης του έργου και να υποβάλλονται για έγκριση στην 
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, ειδικοί κανονισµοί µε τα 
πρόσθετα µέτρα ασφάλειας − προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
Ατυχήµατα − δυστυχήµατα

Άρθρο 96
Ορισµοί

1. Ατύχηµα σε κάθε έργο, θεωρείται κάθε τραυµατι−
σµός ανθρώπου που προέρχεται, από όποια αιτία στη 
διάρκεια της εργασίας ή λόγω της λειτουργίας του 
έργου ή γενικότερα λόγω της µεταλλευτικής ή λατο−
µικής δραστηριότητας, ακόµα και µετά τη διακοπή της 
λειτουργίας του έργου και µέχρι τη λήψη των µέτρων 
του άρθρου 86 παρ. 7 εδ. α΄.

Ατύχηµα επίσης θεωρείται και κάθε βλάβη ή κατα−
στροφή µέρους του έργου ή γειτονικού έργου που ανή−
κει σε άλλον εκµεταλλευτή, που οφείλεται στις αιτίες 
που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και επιφέρει 
προσωρινή διακοπή λειτουργίας ή εκµετάλλευσης ή 
χρήσης τους.

2. ∆υστύχηµα χαρακτηρίζεται το, σύµφωνα µε την παρ. 
1 εδ. α΄ αυτού του άρθρου, συµβάν που επιφέρει σοβαρό 
τραυµατισµό ή ακρωτηριασµό ή θάνατο ατόµου.

∆υστύχηµα επίσης χαρακτηρίζεται και κάθε, σύµφωνα 
µε την παρ. 1 εδ. β΄ αυτού του άρθρου, σοβαρή βλάβη 
ή καταστροφή, που επιφέρει µακροχρόνια διακοπή της 
λειτουργίας ή εκµετάλλευσης ή χρήσης των έργων.

3. Ο χαρακτηρισµός ενός συµβάντος σαν ατυχήµατος 
ή δυστυχήµατος και ο καθορισµός του είδους του, γί−
νεται µε βάση τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία. 

Άρθρο 97
Ειδικά καθήκοντα ∆/νσης του έργου

1. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή δυστυχήµατος, η ∆/νση 
του έργου όπου έγινε το συµβάν, πρέπει, µεταξύ των 
άλλων, να φροντίζει, ανάλογα µε την περίπτωση, για 
τα παρακάτω:

α) Να παρασχεθούν άµεσα, για τις περιπτώσεις των 
παρ. 1 εδ. α΄ και παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 96, οι πρώτες 
βοήθειες στους τραυµατίες από το υγειονοµικό προ−
σωπικό ή το συνεργείο διάσωσης, να µεταφερθούν στο 
ιατρείο και να ειδοποιηθεί ο ιατρός εργασίας.

Εφόσον ο ιατρός γνωµατεύσει ότι απαιτείται νοσο−
κοµειακή περίθαλψη, πρέπει να γίνει άµεση αποστολή 
των τραυµατιών στο νοσοκοµείο ή κλινική.

β) Να ειδοποιηθεί εντός 24 ωρών, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
Ν.3850/2010, η επιτόπια Αστυνοµική αρχή, ο ασφαλιστι−
κός φορέας στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος καθώς 
και η αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Η ειδοποίηση 
της Επιθεώρησης Μεταλλείων γίνεται οπωσδήποτε από 
τη ∆ιεύθυνση του έργου µε τηλεοµοιοτυπία (fax) στην 

οποία πρέπει, για τις περιπτώσεις της παρ. 1 εδ. α΄ και 
παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 96, απαραίτητα να περιλαµ−
βάνονται ο χρόνος, η θέση και το είδος του συµβάντος, 
τα στοιχεία και η ιδιότητα κάθε τραυµατία, καθώς και 
η κατάστασή του, µετά το συµβάν, εφόσον υπάρχει 
σχετική ιατρική γνωµάτευση µέχρι τη στιγµή αποστο−
λής της τηλεοµοιοτυπίας. Για τις περιπτώσεις της παρ. 
1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 96, πρέπει ειδικά 
να αναφέρονται τα στοιχεία του µέρους του έργου 
ή λοιπών έργων ή χώρων κ.λπ. που έπαθαν βλάβη ή 
καταστράφηκαν, καθώς και η κατάστασή τους µετά 
το συµβάν.

γ) Να διακοπεί άµεσα, σε περίπτωση δυστυχήµατος, 
κάθε εργασία στη θέση του συµβάντος που πρέπει 
να µείνει αναλλοίωτη µέχρι την άφιξη του πραγµα−
τογνώµονα της αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επέµβαση για τη διάσωση 
εργαζοµένων ή την πρόληψη καταστροφής των έργων 
ή χώρων κ.λπ., ή την αποτροπή νέων δυστυχηµάτων. Σε 
γειτονικούς χώρους του έργου, µπορεί να συνεχιστεί 
η εργασία ή λειτουργία ή χρήση, εφόσον δεν υπάρχει 
κίνδυνος επίδρασης της θέσης του δυστυχήµατος ή 
αλλοίωσης των στοιχείων και συνθηκών.

δ) Να επισηµανθούν, σε περίπτωση δυστυχήµατος, οι 
αυτόπτες µάρτυρες και να ειδοποιηθούν ότι δεν πρέπει 
να αποµακρυνθούν από την περιοχή, για ένα δεκαήµερο, 
από την ηµέρα του συµβάντος.

Οι µάρτυρες αυτοί, πρέπει να τεθούν στη διάθεση του 
πραγµατογνώµονα της Επιθεώρησης Μεταλλείων, στον 
οποίο πρέπει επίσης να δοθεί και κάθε δυνατή βοήθεια 
για την εκτέλεση της εργασίας του.

ε) Να υποβληθεί, σε περίπτωση δυστυχήµατος, καθώς 
και σε κάθε άλλη περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο 
από την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, µέσα σε 5 
µέρες από τη µέρα πραγµατοποίησής του, στην αρµό−
δια Επιθεώρηση Μεταλλείων, λεπτοµερής έκθεση των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε, που 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχεδιαγράµµατα και 
υπογράφεται από τον αρµόδιο επιβλέποντα µηχανικό.

Άρθρο 98
Ειδικά καθήκοντα Αστυνοµικής Αρχής

1. Η Αστυνοµική Αρχή µόλις ειδοποιηθεί για το δυ−
στύχηµα, πρέπει να µεταβεί, χωρίς καθυστέρηση, στο 
τόπο του δυστυχήµατος για την πιστοποίηση του συµ−
βάντος.

Εφόσον γίνει πιστοποίηση, πρέπει να ακολουθήσει 
άµεσα η αποστολή σχετικής τηλεοµοιοτυπίας (fax) στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Στην τηλεοµοιοτυπία 
(fax) αυτή, πρέπει να αναφέρονται και τα απαραίτητα, 
ανάλογα µε την περίπτωση, στοιχεία, όπως ο χρόνος, η 
θέση και το είδος του συµβάντος, τα σχετικά στοιχεία 
και η κατάσταση των τραυµατιών, των έργων, χώρων 
κ.λπ. και τα πιθανά, σύµφωνα µε την κρίση της, αίτια.

2. Η Αστυνοµική Αρχή, παράλληλα µε την άσκηση του 
ανακριτικού της έργου, φροντίζει για να διατηρηθεί άθι−
κτος ο χώρος και τα στοιχεία που σχετίζονται µε το 
συµβάν, µέχρι την άφιξη του πραγµατογνώµονα της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Σε περίπτωση αναπόφευκτης ανακριτικής ανάγκης, η 
Αστυνοµική Αρχή φροντίζει για την ακινητοποίηση των 
µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεων που προκάλεσαν το 
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δυστύχηµα µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο (σφρά−
γιση, κατάσχεση κλειδιών) ή τοποθετεί φρουρό, στη 
θέση του δυστυχήµατος, που πρέπει να παραµένει σε 
ασφαλές µέρος σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης 
του έργου, χωρίς να εξουδετερώνεται ο σκοπός της 
εκεί παρουσίας του.

3. Η Αστυνοµική Αρχή, οφείλει να παρέχει κάθε δυνα−
τή βοήθεια στον πραγµατογνώµονα της Επιθεώρησης 
Μεταλλείων για την εκτέλεση της εργασίας του.

Άρθρο 99
Ειδικά καθήκοντα Επιθεώρησης Μεταλλείων

1. Ο Επιθεωρητής µεταλλείων, µόλις ειδοποιηθεί για 
το συµβάν, αποφασίζει, το συντοµότερο δυνατό, για τη 
διενέργεια ή µη, σχετικής πραγµατογνωµοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Επιθεωρητής, το συντοµότερο 
δυνατό, πρέπει να ειδοποιήσει και να δώσει σχετικές 
οδηγίες στη ∆/νση του έργου και στην επιτόπια Αστυ−
νοµική Αρχή που οφείλει, στη συνέχεια, να ενηµερώσει 
αντίστοιχα και τους λοιπούς ανάλογα µε την περίπτωση 
ενδιαφερόµενους (π.χ. ιδιοκτήτες γειτονικών χώρων, 
άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές, οικογένειες παθό−
ντων) και να πάρει τα προβλεπόµενα από το άρθρο 
98 µέτρα.

Στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι απαιτείται η 
διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης, αυτή ανατίθεται µε 
απόφαση του Επιθεωρητή, σε έναν, το λιγότερο, από 
τους διπλωµατούχους µηχανικούς της Υπηρεσίας του. 
Σε περίπτωση που δεν υπηρετούν στην Επιθεώρηση 
Μεταλλείων, διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα 
ανάλογη µε τη φύση του συµβάντος, ή οι υπηρετού−
ντες δεν επαρκούν, ο Επιθεωρητής εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο, απευθύνεται µε επείγον τηλεφωνικό σήµα 
στη ∆/νση ∆ιοικητικού του ΥΠΕΚΑ που οφείλει, την ίδια 
µέρα, να ορίσει έναν ή περισσότερους από τους διπλω−
µατούχους µηχανικούς του Υπουργείου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, είναι δυνατό ο Επιθεωρητής µεταλλείων 
να εισηγηθεί στον αρµόδιο Υπουργό επικουρικά τη συν−
δροµή ειδικών πραγµατογνωµόνων. 

2. Οι πραγµατογνώµονες που ορίζονται, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω οφείλουν, το συντοµότερο δυνατό και 
το πολύ µέσα σε 10 µέρες, να µεταβούν στον τόπο του 
συµβάντος και να εξετάσουν και να διερευνήσουν κάθε 
σχετικό στοιχείο. Ειδικά σε περίπτωση δυστυχήµατος η 
παραπάνω προθεσµία δεν µπορεί να ξεπερνά τις πέντε 
µέρες.

Ειδικότερα, αφού ακούσουν τις απόψεις της Αστυ−
νοµικής Αρχής, του εκµεταλλευτή, ή της ∆/νσης και 
του αρµόδιου προσωπικού επίβλεψης και επιστασίας 
του έργου, των εκπροσώπων των εργαζοµένων, των 
αυτοπτών µαρτύρων, και λοιπών, ανάλογα µε την πε−
ρίπτωση ενδιαφερόµενων, πραγµατοποιούν εκτίµηση 
ή και αναπαράσταση του τρόπου µε τον οποίον έγινε 
το συµβάν. Επίσης έχουν δικαίωµα να δώσουν άµεσα 
εντολές για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 
ασφάλειας και προστασίας των έργων, γειτονικών χώ−
ρων, εργαζοµένων, περίοικων κ.λπ.

3. Οι πραγµατογνώµονες αµέσως µετά την επιστροφή 
στην έδρα τους, οφείλουν µέσα σε 15 µέρες, να συντά−
ξουν και να υποβάλουν στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, 
σχετική έκθεση πραγµατογνωµοσύνης.

Η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, πρέπει να περιλαµ−
βάνει:

α. ΓΕΝΙΚΑ: Πληροφορίες σχετικά µε τον χρόνο ει−
δοποίησης της Υπηρεσίας από την εταιρεία ή/και το 
Αστυν. Τµήµα, καθώς και τις προηγηθείσες ενέργειες 
πριν από την αυτοψία. 

β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ: Ονοµατεπώνυµο, Ειδικότητα, 
Επαγγελµατικές άδειες, Προϋπηρεσία (στο συγκεκριµέ−
νο έργο, σε άλλες εργασίες), κ.λπ.

γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ηµεροµηνία, Ώρα, Θέση 
εργασίας, Περιγραφή του χώρου, Είδος ατυχήµατος 
(Θανατηφόρο, ακρωτηριασµός, τραυµατισµός, κ.λπ.), 
Στοιχεία ιατρικής γνωµάτευσης (αν υπάρχει), λοιπές 
επιπτώσεις, σε έργα, χώρους, µηχανήµατα, κ.λπ.

δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ε. ΑΠΟΨΕΙΣ: Αστυνοµικής Αρχής, Εκµεταλλευτή/∆ι−

εύθυνσης έργου, Προσωπικού επίβλεψης/επιστασίας, 
αυτοπτών µαρτύρων, εκπροσώπων εργαζοµένων, κ.λπ.

στ. ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Άµεση αιτία, δηµι−
ουργία επικίνδυνων συνθηκών, έµµεσα αίτια, παραλεί−
ψεις ή λανθασµένες ενέργειες υπευθύνων, ελαττώµατα 
εξοπλισµού, ελλιπής προληπτική συντήρηση, ελλείψεις 
της ∆ιοίκησης σε επίπεδο πολιτικής σε θέµατα ασφά−
λειας, κ.λπ. και συγκεκριµένα όλα τα πιθανά αίτια και 
συνθήκες που συνέβαλαν στην δηµιουργία του ατυχή−
µατος.

ζ. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Συγκεκριµένων δι−
ατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. και της λοιπής νοµοθεσίας, των 
εγκεκριµένων Ειδικών Κανονισµών και οδηγιών ασφα−
λούς εργασίας και προηγούµενων εντολών της Επιθε−
ώρησης Μεταλλείων.

η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ − ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Την κα−
τανοµή των ευθυνών, σε κάθε κατεύθυνση και την επι−
σήµανση τυχόν σηµείων, που πρέπει να διαλευκανθούν 
στην ανάκριση, για τα αίτια του συµβάντος και την 
απόδοση των αντίστοιχων ευθυνών.

Τέλος αναπόσπαστα στοιχεία της Έκθεσης πρέπει 
να είναι τα εξής συνηµµένα στοιχεία (εφ’ όσον υφίστα−
νται): Φωτογραφίες, αντίγραφο αναγγελίας ατυχήµατος, 
αντίγραφο Έκθεσης του αρµόδιου επιβλέποντα µηχα−
νικού, σχετικά αποσπάσµατα εγκεκριµένου Κανονισµού 
Ασφάλειας, Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, Εκτίµησης 
Κινδύνων, κ.λπ.

Αντίγραφο της πιο πάνω έκθεσης, πρέπει να διαβι−
βάζεται, µέσα σε 5 µέρες από την υποβολή της, στον 
αρµόδιο εισαγγελέα και την αρµόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ, µαζί και µε τις τυχόν απόψεις της Επιθεώρη−
σης Μεταλλείων περιοριστικά µόνο σε ότι αφορά τα 
συµπεράσµατα και την κατανοµή ευθυνών.

4. Σε περίπτωση δυστυχήµατος, η λειτουργία ή εκµε−
τάλλευση ή χρήση µέρους έργων, χώρων, κτισµάτων, 
εγκαταστάσεων κ.λπ. που έχει διακοπεί, µπορεί να επα−
ναληφθεί µόνο όταν:

α) Σταλεί ειδοποίηση από την Επιθ/ση µεταλλείων 
ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει διενέργεια πραγµα−
τογνωµοσύνης.

β) ∆εν εµφανιστούν, παρά την ειδοποίηση για διενέρ−
γεια πραγµατογνωµοσύνης, µέσα στο προβλεπόµενο 
από την παρ. 2 εδ. α΄ αυτού του άρθρου χρονικό διά−
στηµα, οι πραγµατογνώµονες.

γ) Έχει πραγµατοποιηθεί, σε κάθε περίπτωση η λήψη 
µέτρων για την ασφαλή λειτουργία ή εκµετάλλευση ή 
χρήση τους.

5. Στοιχεία των ατυχηµάτων δηµοσιοποιούνται µε 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων στην 
πρόληψη αντίστοιχων συµβάντων.
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Άρθρο 100
Στατιστικός έλεγχος ατυχηµάτων − δυστυχηµάτων

1. Με φροντίδα της ∆/νσης του έργου, πρέπει να υπο−
βάλλεται το πρώτο δίµηνο κάθε έτους στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Μεταλλείων και στην αρµόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΚΑ, µαζί µε το σχετικό ∆ελτίο ∆ραστηριότητας, 
πίνακας των ατυχηµάτων − δυστυχηµάτων που έγιναν 
στη διάρκεια του προηγούµενου έτους.

Στον πίνακα, πρέπει να αναφέρονται οι ηµεροµηνίες, 
η θέση ή οι χώροι κάθε συµβάντος, το είδος του, τα 
αίτια και οι συνθήκες που συνέβαλαν στην πραγµατο−
ποίησή του περιληπτικά, καθώς και οι ηµέρες διακοπής 
εργασίας των παθόντων και των εργασιών.

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία, υποβάλλονται σε στα−
τιστική επεξεργασία από την αρµόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ που υπολογίζει, τους δείκτες σοβαρότητας (∆.Σ.) 
και συχνότητας (δ.σ.) των ατυχηµάτων − δυστυχηµάτων 
του ανθρώπινου παράγοντα που έγιναν στη διάρκεια 
του προηγούµενου χρόνου, µε βάση τους παρακάτω 
τύπους:

α) ∆.Σ. = ηµεραργίες (δηλ. αριθµός χαµένων ηµεροµι−
σθίων) x 106/σύνολο ωρών εργασίας

β) δ.σ. = αριθµός συµβάντων x 106/σύνολο ωρών ερ−
γασίας.

2. Σε κάθε έργο, πρέπει να τηρείται ειδικό θεωρηµένο 
βιβλίο ατυχηµάτων − δυστυχηµάτων, όπου καταχωρού−
νται ενυπόγραφα από το ∆/ντή του έργου ή το γρα−
φείο ασφάλειας, όλα τα σχετικά συµβάντα, καθώς και 
τα µέτρα που πάρθηκαν για την αποφυγή επανάληψής 
τους. Η καταχώρηση των στοιχείων αυτών µπορεί να 
γίνεται και µε ηλεκτρονική µορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ
Εγκρίσεις − Άδειες

ΜΕΡΟΣ Α΄
Έγκριση τεχνικής µελέτης

Άρθρο 101
Περιεχόµενο µελέτης

1. Η τεχνική µελέτη του άρθρου 4, πρέπει να περιέχει 
τα παρακάτω στοιχεία και κεφάλαια:

α) Στοιχεία Επιχείρησης: επωνυµία, έδρα, ταχυδρο−
µική δ/νση, αριθµό τηλεφώνου, Αστυνοµικό Τµήµα και 
στοιχεία του Νόµιµου εκπρόσωπου της.

β) Στοιχεία έργου: Ονοµασία, έδρα, δ/νση, αριθµό τη−
λεφώνου, Αστυνοµικό Τµήµα και ∆/ντής έργου.

γ) Στοιχεία µέρους έργου: επωνυµία, έδρα, ταχυδρο−
µική δ/νση, αρ. τηλεφώνου µεταλλευτικός ή λατοµικός 
χώρος όπου ανήκει, επιβλέποντες µέρους έργου (εφό−
σον πρόκειται για έργο πού ήδη λειτουργεί), και διοι−
κητική υπαγωγή.

δ) Κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών για εντοπισµό 
κοιτασµάτων:

Το υπόψη κεφάλαιο υποβάλλεται αυτοτελώς, χωρίς 
το επόµενο κεφάλαιο ε, εφόσον η τεχνική µελέτη αφο−
ρά αποκλειστικά ερευνητικές εργασίες, ενώ αποτελεί 
µέρος της τεχνικής µελέτης σε περίπτωση που αυτή 
αφορά και εργασίες εκµετάλλευσης.

δ. α) Περιγραφή του χώρου και της ευρύτερης περι−
οχής, σε ακτίνα 1 χλµ. από τα όρια του χώρου, µε πλή−
ρες τοπογραφικό σχεδιάγραµµα κλίµακος 1:5.000, στο 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (σύστηµα 

ΕΓΣΑ 1987), για έκταση µέχρι 500 στρέµ. και 1:20.000 ή 
1:25.000 για µεγαλύτερη έκταση. Το τοπογραφικό σχε−
διάγραµµα πρέπει να είναι πρόσφατο και οι τεχνικές 
προδιαγραφές του να εναρµονίζονται πλήρως µε τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική από−
φαση µε αριθµό 71154/4228/12.7.1995 (ΦΕΚ 639/∆/19.7.1995) 
και τη νοµοθεσία περί σύνταξης τοπογραφικών δια−
γραµµάτων, όπως ισχύει.

δ. β) Γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογρά−
φηση του χώρου, στην αντίστοιχη, όπως παραπάνω, 
κλίµακα που συνοδεύονται από τις σχετικές τοµές. 
Υδρογεωλογικά στοιχεία και ενδεχόµενα προβλήµατα 
λόγω υπογείων νερών.

δ. γ) Στόχος των σχετικών ερευνητικών εργασιών.
δ. δ) ∆ρόµοι προσπέλασης.
δ. ε) Καθορισµός και περιγραφή των σχετικών ερευ−

νητικών εργασιών (θέση, αριθµός, έκταση, σχεδιαγράµ−
µατα, κλίµακας ανάλογης, όπως παραπάνω, µε κατόψεις 
και τοµές για όλες τις εργασίες).

δ. στ) Περιγραφή µηχανικού εξοπλισµού, αριθµός ερ−
γαζοµένων ανάλογα µε την ειδικότητα και το είδος 
εργασίας, µέτρα για το µεγαλύτερο δυνατό περιορισµό 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, µέτρα για την υγεία 
των εργαζοµένων και την ασφάλεια εργασιών, εργαζο−
µένων και περιοίκων.

δ. ζ) Χρονοδιάγραµµα εξέλιξης των παραπάνω εργα−
σιών και ύψος προϋπολογιζόµενης δαπάνης.

δ. η) Χρονοδιάγραµµα εργασιών αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος, εφόσον δεν επακολουθήσει, σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα, εκµετάλλευση.

ε) Κεφάλαιο µεταλλευτικών ή λατοµικών εργασιών 
εκµετάλλευσης.

ε. α) Περιγραφή του χώρου εκµετάλλευσης του κοιτά−
σµατος, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, σε ακτίνα, 
το λιγότερο 1 χλµ. από τα όρια του χώρου, µε πλήρες 
τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, όπως παραπάνω.

ε. β) Γεωλογικά και κοιτασµατολογικά στοιχεία του 
χώρου, µε βάση τις ερευνητικές εργασίες που έχουν 
γίνει, που συνοδεύονται από γεωλογικούς χάρτες αντί−
στοιχης, όπως παραπάνω, κλίµακας και τοµές. Υδρο−
γεωλογικά στοιχεία και ενδεχόµενα προβλήµατα λόγω 
υπογείων νερών.

ε. γ) Υπολογισµός αποθεµάτων ορυκτών υλών, ανάλο−
γα µε το είδος τους και κατάταξή τους σε συγκεκριµένη 
κατηγορία µε βάση τα ορυκτολογικά, πετρολογικά, µη−
χανικά κτλ χαρακτηριστικά τους, τις φυσικοχηµικές ιδι−
ότητες, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

ε. δ) Επιλογή µεθόδου για την εκµετάλλευση του 
κοιτάσµατος και υπολογισµός των απολήψιµων απο−
θεµάτων.

ε. ε) Προσπέλαση από το κύριο οδικό δίκτυο, στο χώρο 
της εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος και απαιτούµενα 
έργα υποδοµής.

ε. στ) Αναλυτική περιγραφή ή ειδική µελέτη (όπου 
απαιτείται λόγω ειδικών συνθηκών) για κάθε φάση και 
είδος εργασίας (εσωτερική προσπέλαση, προπαρα−
σκευή, υποστήριξη, κύριες εξορυκτικές εργασίες, φόρ−
τωση – µεταφορά, φωτισµός, αερισµός, αντιµετώπιση 
υπογείων και επιφανειακών νερών, αποθέσεις, ασφάλεια 
επιφάνειας κ.λπ.). Στην περίπτωση της αντιµετώπισης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των εγκατα−
στάσεων αποβλήτων, που αποτελούν αντικείµενο της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γίνεται µόνο 
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περιληπτική αναφορά και παραποµπή στη Μελέτη Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ε. ζ) Χρονοδιάγραµµα εξέλιξης των παραπάνω ερ−
γασιών.

ε. η) Αριθµός εργαζοµένων, ανάλογα µε την ειδικότη−
τα, φάση και είδος εργασίας.

ε. θ) Προβλεπόµενη ηµερήσια και ετήσια παραγωγή 
ακατέργαστου υλικού (“tout venant”).

ε. ι) Κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (σπαστηρο−
τριβείων, εµπλουτισµού, καµινείας, χύτευσης, εξέλασης, 
µορφοποίησης κ.λπ.):

ε. ι.α) Θέση εγκαταστάσεων στα αντίστοιχα τοπο−
γραφικά σχεδιαγράµµατα (για όσες υπάρχουν ή και 
προβλέπονται).

ε. ι.β) Γενική περιγραφή της µεθόδου επεξεργασίας, 
αντίστοιχο διάγραµµα ροής.

ε. ι.γ) ∆υναµικότητα κάθε εγκατάστασης και συνολική 
ισχύς µηχανικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού.

ε. ι.δ) Προϊόντα που παράγονται (ποσότητες και ποι−
ότητες) και ισοζύγιο µάζας µεταξύ τροφοδοσίας της 
εγκατάστασης και παραγόµενων προϊόντων – παρα−
προϊόντων − αποβλήτων.

ε. ι.ε) Αριθµός εργαζοµένων, ανάλογα µε την ειδικό−
τητα και το είδος εργασίας.

ε. ια) Βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποθήκες εκρηκτι−
κών πρώτων υλών, προϊόντων, εργαλείων, καυσίµων, 
λιπαντικών, εγκαταστάσεις φόρτωσης, συνεργεία, ερ−
γαστήρια, γραφεία, αποδυτήρια, εστιατόρια, ιατρεία 
κ.λπ.).

ε. ια. α) Θέση εγκαταστάσεων στα αντίστοιχα τοπογρ. 
σχεδιαγράµµατα (για όσες υπάρχουν ή και προβλέπο−
νται).

ε. ια. β) Περιγραφή εγκαταστάσεων.
ε. ια. γ) Αριθµός εργαζοµένων, ανάλογα µε την ειδι−

κότητα και το είδος εργασίας.
ε. ιβ) Αναλυτικός προϋπολογισµός του ύψους της 

επένδυσης (συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που αντι−
στοιχεί στην αποκατάσταση περιβάλλοντος) και του 
κόστους λειτουργίας (“operation cost”).

ε. ιγ) Στοιχεία για τη δυνατότητα διάθεσης των προ−
ϊόντων και έρευνα της αγοράς, όπου απαιτείται.

στ) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986, για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της 
µελέτης από τους µελετητές της παρ. 3 αυτού του 
άρθρου.

ζ) Αποδείξεις κατάθεσης των αµοιβών µελετητών, 
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και Ταµείων και πάσης 
φύσεως τελών, φόρων κ.λπ., σύµφωνα µε τη κείµενη 
νοµοθεσία.

2. Ανάλογα µε τη φύση των εργασιών του έργου ή 
µέρους του έργου, στην αντίστοιχη τεχνική µελέτη, πρέ−
πει να περιέχονται τα απαραίτητα στοιχεία, κεφάλαια 
και τµήµατα. 

3. Οι τεχνικές µελέτες, πρέπει να υπογράφονται από 
διπλωµατούχους µηχανικούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 παρ. 2 του παρόντος κανονισµού. Οι Μελέτες Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), οι µελέτες Προκα−
ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και οι ειδικές µελέτες της υποπερίπτωσης ε. 
στ της παρ. 1 αυτού του άρθρου, εφόσον απαιτούνται, 
πρέπει πλην των ανωτέρω µηχανικών να συνυπογράφο−
νται και από άλλες ειδικότητες επιστηµόνων, σύµφωνα 
µε τη κείµενη νοµοθεσία.

Τα τµήµατα των υποπεριπτώσεων δ. β, δ. γ, δ. ε, ε.β και 
ε.γ της παρ. 1 αυτού του άρθρου, πρέπει να συνυπογρά−
φονται από γεωλόγους µέλη του Γεωτεχνικού Επιµελη−
τηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) ή άλλη ισότιµη και αντίστοιχη 
ειδικότητα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

4. Τα τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού πρέ−
πει να υπογράφονται από επιστήµονες σύµφωνα µε τη 
κείµενη νοµοθεσία.

5. Οι τεχνικές µελέτες πρέπει να υποβάλλονται και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο. Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονι−
κών αρχείων, όπως η δοµή και ο µορφότυπος του αρ−
χείου, το σύστηµα αναφοράς καθώς και οι απαιτήσεις 
ακρίβειας της γεωπληροφορίας, καθορίζονται από την 
κείµενη νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η γεωχωρική 
πληροφορία που περιλαµβάνεται θα είναι γεωαναφερ−
µένη.

Άρθρο 102
∆ιαδικασία για την έγκριση της τεχνικής µελέτης

1. Ο εκµεταλλευτής πρέπει να υποβάλει για έγκριση 
την τεχνική µελέτη στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, 
πριν από την έναρξη των εργασιών που προβλέπονται 
σε αυτή.

Το χρονικό διάστηµα για την έγκριση της µελέτης 
από την πιο πάνω Υπηρεσία, δεν µπορεί να ξεπερνάει 
τις εξήντα µέρες από την υποβολή της. 

Σε περίπτωση, που η µελέτη κριθεί ανεπαρκής ή 
ανακριβής, τότε επιστρέφεται στον εκµεταλλευτή που 
µπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού προηγούµενα 
η µελέτη συµπληρωθεί ή διορθωθεί, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν εγγράφως διατυ−
πωθεί. Η προθεσµία για την έγκριση της µελέτης, στην 
περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τριάντα µέρες από 
την επανυποβολή της.

2. Τα στοιχεία της τεχνικής µελέτης που περιέχονται 
στις παραγράφους ε.ι έως και ε.ιστ.γ του προηγούµενου 
άρθρου για τις εγκαταστάσεις, είναι περιγραφικά, και 
αντιστοιχούν στα σχετικά στοιχεία των µελετών για 
τη λήψη της αντίστοιχης άδειας, εφόσον υπάρχουν και 
οπωσδήποτε δεν υπόκεινται στην παραπάνω έγκριση.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άδειες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 103
Άδεια εγκατάστασης

1. Για την έκδοση των προβλεπόµενων από τα άρθρα 
27 παρ. 2 και 45 παρ. 1 αδειών εγκατάστασης, εντός µε−
ταλλευτικού ή λατοµικού χώρου, απαιτείται η υποβολή 
από τον εκµεταλλευτή, στην αρµόδια Υπηρεσία, των 
παρακάτω στοιχείων:

α) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα κλίµακας 1:5.000, στο 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (σύστη−
µα ΕΓΣΑ 1987), στο οποίο απεικονίζονται η θέση της 
εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεων ή τε−
χνικών έργων (δρόµοι, γραµµές ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λπ.) 
ή κτισµάτων ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή προστα−
τευόµενων περιοχών ή αρχαιολογικών χώρων και µνη−
µείων σε ακτίνα, το λιγότερο 1 χλµ. από το χώρο της 
εγκατάστασης, καθώς και τα όρια του µεταλλευτικού ή 
λατοµικού χώρου του εκµεταλλευτή. Σε περίπτωση που 
η παραπάνω κλίµακα δεν επαρκεί για την απεικόνιση 
των ορίων του χώρου, πρέπει να συνυποβάλλεται, από 
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το συντάκτη του σχεδιαγράµµατος, υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/1986 ότι η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται 
µέσα στα όρια του χώρου.

Το Υπόµνηµα του τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος, 
θα περιέχει:

α1. Πίνακα µε τις συντεταγµένες των ορίων του µε−
ταλλευτικού ή λατοµικού χώρου.

α2. Πίνακα µε τις συντεταγµένες των κορυφών του 
συνολικού χώρου που χρησιµοποιείται για την εγκα−
τάσταση. 

α3. Γενική περιγραφή της εγκατάστασης.
α4. Χαρτογραφικά στοιχεία, κλίµακα, συντάκτη κ.λπ.
β) Αποδεικτικά στοιχεία, για το δικαίωµα εδαφοχρησί−

ας (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ 
άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.) του χώρου της εγκατάστασης. 

γ) Έγκριση του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε περίπτωση 
που η εγκατάσταση χωροθετείται σε δασική έκταση 
(εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ 
άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.).

δ) Οικονοµοτεχνική µελέτη της εγκατάστασης, που 
εκπονείται µε βάση τα σχετικά κριτήρια των κεφαλαί−
ων V και VI του παρόντος κανονισµού και περιέχει τα 
παρακάτω τµήµατα:

δ. α) Σκοπός της εγκατάστασης.
δ. β) Έκθεση, που να τεκµηριώνει ότι η χωροθέτηση 

της εγκατάστασης δεν παρεµποδίζει την εκµετάλλευση 
τµήµατος κοιτάσµατος.

δ. γ) Αποτελέσµατα χηµικών αναλύσεων, εργαστηρια−
κών εξετάσεων και δοκιµών (εµπλουτισµού, µεταλλουρ−
γίας κ.λπ.), για τη διαπίστωση της καταλληλότητας της 
ορυκτής ύλης για τροφοδότηση της εγκατάστασης και 
την παραγωγή προϊόντων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές.

δ. δ) Αναλυτικό διάγραµµα ροής, που συνοδεύεται από 
ειδική µελέτη υπολογισµού των ποσοτήτων και ποιοτή−
των των υλικών (πρώτες ύλες, αντιδραστήρια, προϊόντα, 
απόβλητα, νερό, κ.λπ.) που διακινούνται ή παράγονται, 
σε κάθε φάση, καθώς και των αντίστοιχων ενεργειακών 
καταναλώσεων (ισοζύγια µάζας και ενέργειας).

δ. ε) Αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης (τύπος, 
ισχύς, προορισµός κάθε µηχανήµατος κ.λπ.), που συνο−
δεύεται από κάτοψη, όψεις και τοµές ανάλογης, µε το 
µέγεθος της εγκατάστασης, κλίµακας.

δ. στ) Αριθµός εργαζοµένων, ανάλογα µε την ειδικό−
τητα και το είδος εργασίας.

δ. ζ) Μέτρα ασφάλειας για την προστασία των ερ−
γαζοµένων, περιοίκων, διερχοµένων και του περιβάλ−
λοντος.

δ. η) Αναλυτικός προϋπολογισµός του ύψους της σχε−
τικής επένδυσης (συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που 
αντιστοιχεί στα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος) 
και του κόστους λειτουργίας.

δ. θ) Στάθµιση της εκτιµώµενης ωφέλειας στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον, σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο κατά περίπτωση σε συνδυασµό, µε τις 
ενδεχόµενες και εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώ−
σεις από την υλοποίηση της επένδυσης.

δ. ι) Στοιχεία βιωσιµότητας της επένδυσης, όπως δυ−
νατότητα διάθεσης των προϊόντων, έρευνα της αγο−
ράς, πρόβλεψη για την επόµενη τουλάχιστον πενταετία 
κ.λπ.

ε) Στατική µελέτη για συναφή δοµικά έργα των εγκα−
ταστάσεων όπως ράµπες συντήρησης των µηχανηµά−
των, σιλό, βάθρα, βάσεις έδρασης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού, δεξαµενές και µεταλλικές εν γένει κατα−
σκευές για την στήριξη ταινιοδρόµων κ.λπ., µε αναλυ−
τικό προϋπολογισµό της δαπάνης κατασκευής. Η µε−
λέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86, όπως ισχύει, του µηχανικού που την εκπόνησε, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την εκπόνηση της 
στατικής µελέτης:

ε1) τηρήθηκαν οι όροι δόµησης της περιοχής του έρ−
γου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όλοι οι σχε−
τικοί ισχύοντες κανονισµοί ασφάλειας της εθνικής νο−
µοθεσίας και οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε2) όλοι οι υπολογισµοί έγιναν µε την παραδοχή της 
µέγιστης δυνατής θεωρητικής καταπόνησης για την 
εξαγωγή του συντελεστού ασφάλειας.

στ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφό−
σον δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, 
εγκρίσεις κ.λπ.).

ζ) Προέγκριση µελέτης διάθεσης υγρών απόβλητων, 
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις.

η) Ειδικός κανονισµός πυρασφάλειας, όπου απαιτεί−
ται, εγκεκριµένος από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπη−
ρεσία σύµφωνα µε την ΚΥΑ των Υπουργών ∆ηµόσιας 
Τάξης και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε 
αριθµό ∆7/Φ1/4817/15−3−1990 (ΦΕΚ Β΄ 188 “Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και 
λατοµείων”), όπως ισχύει. Επιπροσθέτως για επιµέρους 
εγκαταστάσεις, όπως δεξαµενές καυσίµων, δεξαµενές 
υγραερίου, κ.λπ., απαιτείται εγκεκριµένος ειδικός κανο−
νισµός πυρασφάλειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα ειδική 
νοµοθεσία γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις.

θ) Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας των δεξαµενών 
αποθήκευσης καυσίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 44/1987 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως ισχύει και τους αντί−
στοιχους ισχύοντες ειδικούς και γενικούς κανονισµούς 
ασφάλειας. 

ι) Βεβαίωση της ∆ΕΗ ότι οι αποστάσεις των δικτύων 
της από το χώρο των προς αδειοδότηση εγκαταστάσε−
ων, είναι απόλυτα επαρκείς και ασφαλείς, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία και τους αντίστοιχους ισχύο−
ντες ειδικούς και γενικούς κανονισµούς ασφάλειας.

ια) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για 
ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής 
και της στατικής µελέτης από τους µελετητές της παρ. 
3 του παρόντος άρθρου.

ιβ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για 
ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της 
εγκατάστασης, από τους σύµφωνα µε το Νόµο, διπλω−
µατούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς.

ιγ) Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωµάτων του ∆η−
µοσίου και των ασφαλιστικών Ταµείων, των αµοιβών 
των µελετητών, των φόρων, των τελών κ.λπ., σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.

ιδ) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λι−
µένα, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε το Ν.2971/2001, 
όπως ισχύει.

2. Τα τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα πρέπει να υπο−
γράφονται όπως προβλέπεται από το άρθρο 101 παρ. 
4 του παρόντος κανονισµού.

3. Οι µελέτες του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ως εξής:

α) Η οικονοµοτεχνική µελέτη πρέπει να υπογράφεται 
από πτυχιούχο ή διπλωµατούχο τεχνικό, σύµφωνα µε 
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την κείµενη περί ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστά−
σεων νοµοθεσία.

β) Τα τµήµατα δ.α, δ.β, δ.γ, δ.δ, δ.στ, δ.ζ, δ.θ και δ.ι 
της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου πρέπει να συνυ−
πογράφονται ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης 
από διπλωµατούχο µηχανικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 παρ. 2 του παρόντος κανονισµού.

γ) Η στατική µελέτη, πρέπει να υπογράφεται από 
αρµόδιους, σύµφωνα µε το νόµο, διπλωµατούχους ή 
πτυχιούχους τεχνικούς.

δ) Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να 
υπογράφεται από επιστήµονες του εδ. α΄ της παρούσης 
παραγράφου και να συνυπογράφεται ανάλογα µε το 
είδος της εγκατάστασης από επιστήµονες του εδ. β΄ 
της παρούσης παραγράφου ή και διπλωµατούχο χηµικό 
µηχανικό. 

4. Οι αποδείξεις της περίπτωσης ι.γ της παρ. 1 αυ−
τού του άρθρου, πρέπει να υποβάλλονται, µετά από 
τις εγκρίσεις των πιο πάνω προϋπολογισµών από την 
αρµόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 104
Άδεια λειτουργίας

1. Για την έκδοση των προβλεπόµενων από τα άρθρα 
27 παρ. 2 και 45 παρ. 2 αδειών λειτουργίας, εντός µε−
ταλλευτικού ή λατοµικού χώρου, απαιτείται η υποβολή 
από τον εκµεταλλευτή, στην αρµόδια Υπηρεσία, των 
παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από 
τους επιβλέψαντες, σύµφωνα µε το Νόµο, την κατα−
σκευή της εγκατάστασης, διπλωµατούχους ή πτυχιού−
χους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε 
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας και ότι 
αυτή είναι στατικώς επαρκής και µπορεί να λειτουργεί 
µε ασφάλεια.

β) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, 
για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λει−
τουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους 
σύµφωνα µε το Νόµο, διπλωµατούχους ή πτυχιούχους 
ή αδειούχους τεχνικούς.

γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρµόδια Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Βιοµηχανί−
ας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε αριθµό ∆7/Φ1/4817/15−
3−1990 (ΦΕΚ Β΄ 188 “Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις 
εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων”), όπως ισχύει 
και αντίστοιχο για τις επιµέρους εγκαταστάσεις της 
παρ. 1η του άρθρου 103 του παρόντος κανονισµού.

δ) Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών από−
βλητων.

ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον 
δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, 
εγκρίσεις κ.λπ.).

στ) Οικοδοµικές άδειες, όπου απαιτείται.
ζ) Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνω−

ρισµένου και πιστοποιηµένου οίκου, σύµφωνα µε τις 
εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά 
µηχανήµατα, δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων, γερα−
νογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ. 

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του 
επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προ−
στασίας των δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων, ότι 
οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα ανα−

φερόµενα στην παρ.1θ του άρθρου 103 του παρόντος 
κανονισµού και µπορούν να λειτουργούν µε ασφάλεια. 

θ) Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωµάτων του ∆ηµο−
σίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

ι) Το δικαιολογητικό της παρ. 1ιδ του άρθρου 103 του 
παρόντος κανονισµού, εφόσον απαιτείται και έληξε η 
ισχύς του.

2. Για την ανανέωση των ως άνω αδειών λειτουργίας, 
απαιτείται η υποβολή από τον εκµεταλλευτή, στην αρ−
µόδια Υπηρεσία, των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, 
για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λει−
τουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους 
σύµφωνα µε το Νόµο, διπλωµατούχους ή πτυχιούχους 
ή αδειούχους τεχνικούς.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από 
τον επιβλέποντα, σύµφωνα µε το Νόµο διπλωµατούχο 
ή πτυχιούχο ή αδειούχο τεχνικό, ότι δεν έγινε καµία 
αλλαγή στην εγκατάσταση.

γ) Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωµάτων του ∆ηµο−
σίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

δ) Τα δικαιολογητικά των παρ. 1γ, 1δ, 1ε και 1ζ του 
παρόντος άρθρου, εφόσον έληξε η ισχύς τους.

ε) Το δικαιολογητικό της παρ. 1ιδ του άρθρου 103 του 
παρόντος κανονισµού, εφόσον απαιτείται και έληξε η 
ισχύς του.

3. Η χρονική ισχύς των αδειών των παρ.1 και 2 του 
παρόντος άρθρου, χορηγείται σε συνάρτηση µε την 
ηµεροµηνία λήξης της µεταλλευτικής ή λατοµικής δρα−
στηριότητας που εξυπηρετούν.

Άρθρο 105
Άδειες κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών 

και καψυλίων

Για την έκδοση των προβλεποµένων από το άρθρο 
50 παρ. 1 αδειών κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών 
υλών και καψυλίων, απαιτείται η υποβολή από τον εκ−
µεταλλευτή, στην αρµόδια Υπηρεσία, των παρακάτω 
στοιχείων:

α) Τριγωνοµετρικό τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, κλί−
µακος 1:2.000, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Ανα−
φοράς 1987 (σύστηµα ΕΓΣΑ 1987), όπου σηµειώνεται η 
θέση της αποθήκης µε ακριβή απεικόνιση του λατοµικού 
χώρου και της γύρω περιοχής σε ακτίνα ανάλογη µε την 
ποσότητα εκρηκτικών και καψυλίων που αποθηκεύεται, 
σύµφωνα µε τον Πίνακα «Συσχετισµού επιτρεποµένων 
εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε υπαίθριες αποθήκες» 
του άρθρου 51 του παρόντος κανονισµού. Ειδικά για τις 
υπόγειες αποθήκες, πρέπει να συνυποβάλλεται και σχε−
διάγραµµα ανάλογης κλίµακας, στο οποίο σηµειώνεται 
η θέση της αποθήκης και να απεικονίζονται οι υπόγειες 
εργασίες σε κάτοψη, µε τις αντίστοιχες υψοµετρικές 
θέσεις. Το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα πρέπει να είναι 
πρόσφατο και οι τεχνικές προδιαγραφές του καθώς 
και τα δικαιώµατα υπογραφής του να εναρµονίζονται 
πλήρως µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη µε 
αριθ. 71154/4228/12.7.1995 (ΦΕΚ 639/∆/19.7.1995) υπουργική 
απόφαση και τη νοµοθεσία περί σύνταξης τοπογραφι−
κών διαγραµµάτων, όπως ισχύει.

β) Αποδεικτικά στοιχεία, για το δικαίωµα εδαφοχρη−
σίας του χώρου όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η 
αποθήκη. 
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γ) Οικονοµοτεχνική µελέτη, µε βάση τα γενικά κρι−
τήρια των άρθρων 50, 51 και 52. Η µελέτη αυτή, πρέπει 
να υπογράφεται από διπλωµατούχο µηχανικό όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού 
καθώς και από τον συντάκτη της στατικής µελέτης 
όπως ορίζεται παρακάτω, στην παρ. γ.γ. του παρόντος 
άρθρου και περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια: 

γ. α) Σκοπός της κατασκευής.
γ. β) Έκθεση µε περιγραφή των κατασκευαστικών στοι−

χείων της αποθήκης, µε κατόψεις και τοµές, ανάλογης 
κλίµακας και καθορισµό του είδους και της ποσότητας 
της εκρηκτικής ύλης ή των καψυλίων, ώστε να δικαιο−
λογείται η χωρητικότητα και η θέση της αποθήκης.

γ. γ) Στατική µελέτη της κατασκευής. Οι στατικές 
µελέτες εκπονούνται και υπογράφονται από διπλωµα−
τούχο µηχανικό ή πτυχιούχο τεχνικό, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 

γ. δ) Αναλυτικός προϋπολογισµός της δαπάνης κα−
τασκευής. 

δ) Ειδικό κανονισµό πυρασφαλεία εγκεκριµένος από 
την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν πρόκειται 
για υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών. ∆εν απαιτείται η 
υποβολή µελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
για τις αποθήκες εκρηκτικών και καψυλίων σε υπόγεια 
µεταλλευτικά έργα µη «εύφλεκτων» µεταλλείων. Για τις 
εγκαταστάσεις αυτές, δηλ. σε υπόγεια µεταλλευτικά 
έργα, πρέπει να λαµβάνονται τα προληπτικά µέτρα πυ−
ροπροστασίας που προβλέπονται στην ∆7/Φ1/4817/1990 
(ΦΕΚ 188/Β/21−3−1990) κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη 
µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλ−
λείων και λατοµείων», όπως ισχύει.

ε) Έγκριση του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε περίπτωση 
που η αποθήκη χωροθετείται σε δασική έκταση και 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν 
προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, εγκρί−
σεις κ.λπ.).

στ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 για ανάθε−
ση και ανάληψη της εκπόνησης της µελέτης από τους 
µελετητές της παρ. γ αυτού του άρθρου. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του εκπονήσα−
ντος τις στατικές µελέτες διπλωµατούχου µηχανικού 
ή άλλου αρµόδιου τεχνικού ότι κατά τη σύνταξη των 
στατικών µελετών τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανονισµοί 
για το οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και όροι δόµησης 
που ισχύουν για την περιοχή του λατοµείου. 

η) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 για ανάθεση 
και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της αποθήκης 
από διπλωµατούχο µηχανικό όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού, για την περίπτω−
ση υπογείων αποθηκών, ενώ σε περίπτωση υπαίθριων 
αποθηκών, από τους διπλωµατούχους µηχανικούς ή 
πτυχιούχους τεχνικούς, σύµφωνα µε την κείµενη νο−
µοθεσία. 

θ) Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωµάτων δηµοσίου, 
ταµείων και αµοιβών µελετητών σύµφωνα µε την κεί−
µενη νοµοθεσία που υποβάλλονται, όπως αντίστοιχα 
προβλέπεται από το άρθρο 103 παρ. 4. Οι αποδείξεις 
αυτές θα υποβάλλονται µετά την έκδοση από την αρ−
µόδια υπηρεσία εγγράφου, µε το οποίο θα εγκρίνεται 
ο προϋπολογισµός του έργου και θα υπολογίζονται οι 
αµοιβές των µελετητών και αυτών που θα επιβλέψουν 
την κατασκευή διπλωµατούχων µηχανικών ή άλλων αρ−
µοδίων τεχνικών.

Άρθρο 106
Άδειες λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών 

και καψυλίων. Ανανέωση αδειών

1. Για την έκδοση των προβλεποµένων από το άρθρο 
50 παρ. 1 αδειών λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών 
υλών και καψυλίων, απαιτείται η υποβολή από τον εκ−
µεταλλευτή, στην αρµόδια Υπηρεσία, των παρακάτω 
στοιχείων: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από τον επι−
βλέψαντα την κατασκευή της αποθήκης, ότι αυτή έγινε 
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας. 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 για την ανά−
θεση και ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας της απο−
θήκης από διπλωµατούχο µηχανικό, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού, ο οποίος θα 
δηλώνει και ότι οι αποθήκες µπορούν να λειτουργήσουν 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατο−
µικών Εργασιών. 

γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον 
δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, 
εγκρίσεις κ.λπ.).

δ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρµόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν πρόκειται για υπαίθριες 
αποθήκες. Για τις υπόγειες αποθήκες ισχύουν τα ανα−
φερόµενα στο άρθρο 105, παρ. δ.

2. Για την ανανέωση των σχετικών αδειών λειτουργί−
ας, απαιτείται η υποβολή από τον εκµεταλλευτή στην 
αρµόδια Υπηρεσία, των παρακάτω στοιχείων: 

α) Υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986, για την ανάθεση 
και ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας της αποθήκης 
από τον επιβλέποντα της παρ. 1 περίπτωση β αυτού 
του άρθρου. 

β) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 από τον πιο πάνω 
επιβλέποντα, ότι δεν έγινε καµία αλλαγή στην κατα−
σκευή και στον περιβάλλοντα χώρο σε ακτίνα που προ−
βλέπεται από τον σχετικό πίνακα του άρθρου 51 του 
παρόντος κανονισµού. 

γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον 
δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, 
εγκρίσεις κ.λπ.).

Άρθρο 107
Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής 
ANFO, SLURRIES ή γαλακτωµάτων ευρισκόµενων 

πάνω σε οχήµατα

1. Για την έκδοση των προβλεποµένων από το άρθρο 
53 αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής 
ANFO και SLURRIES ευρισκόµενων πάνω σε οχήµατα, 
απαιτείται η υποβολή από τον εκµεταλλευτή, στην αρ−
µόδια Υπηρεσία, των εξής δικαιολογητικών:

α. Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την κατασκευ−
άστρια εταιρεία ή άλλο κατάλληλο φορέα, σύµφωνα 
µε το οποίο, το µηχάνηµα πληροί µεταξύ άλλων και 
τις προδιαγραφές της κοινής υπουργικής απόφασης 
3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/21.2.1989), συνοδευόµενο από τα 
κατασκευαστικά σχέδια, υπογεγραµµένα από µηχανο−
λόγο µηχανικό, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του µηχανήµατος.

β. Έγκριση τύπου και πινακίδες κυκλοφορίας µηχανή−
µατος έργων (Μ.Ε.).

γ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του 
µηχανήµατος, εκτός εάν η λειτουργία αυτή έχει ειδι−
κώς αποτελέσει αντικείµενο αρχικής ή εκ των υστέρων 
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συνταχθείσας συνολικής µελέτης περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων από την λειτουργία του λατοµείου ή µεταλ−
λείου.

δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
ε. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1985 σχετικά µε την 

ανάθεση και ανάληψη επίβλεψης της λειτουργίας του 
µηχανήµατος από χηµικό ή χηµικό µηχανικό, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 4.3.2.2 του παραρτήµατος 
4 της κοινής υπουργικής απόφασης 3329/1989.

στ. Παράβολο 150 € σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
υπ’ αριθµ. ∆7/Β/οικ.13803/Γ∆ΦΠ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ1228/
Β/11.8.04) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

2. Εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόφασης, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει προς 
έγκριση, στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ, 
Ειδικό Κανονισµό Ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 48.

3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης 
εντός του συγκεκριµένου µεταλλευτικού ή λατοµικού 
χώρου, ο δικαιούχος πρέπει να εφοδιαστεί και µε άδεια 
παρασκευής εκρηκτικών υλών από την αρµόδια Υπηρε−
σία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.2168/93 και των υπουργικών αποφάσεων 
3329/89 και 3009/2/23α/Β696/1994, όπως ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Άδειες προσωπικού για την εκτέλεση 

µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών

Άρθρο 108
Εργασίες που για την εκτέλεσή τους 

απαιτείται άδεια

1. Οι εργαζόµενοι που ορίζονται για την εκτέλεση ερ−
γασιών που απαιτούν ειδίκευση, πρέπει να είναι κάτοχοι 
της αντίστοιχης ειδικής άδειας, εφ’ όσον προβλέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία (χειριστές µηχανηµάτων, 
τεχνίτες, κ.λπ.).

2. Οι εργαζόµενοι που εκτελούν εργασίες για τις οποί−
ες δεν απαιτείται άδεια (ξεσκάρωµα, χειρισµός εγκατα−
στάσεων επεξεργασίας, επιστασία, κ.λπ.) οφείλουν να 
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και να έχουν απο−
κτήσει επαρκή εµπειρία για την ασφαλή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει, πριν 
αναλάβουν υπηρεσία, να µαθητεύσουν δίπλα σε κάποιον 
έµπειρο εργαζόµενο, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 
ενός έτους. Η µαθητεία αυτή αποδεικνύεται από τις 
σχετικές καταγραφές του βιβλίου εκπαίδευσης (έναρ−
ξης−λήξης). Στη συνέχεια οι εργαζόµενοι αυτοί µπορούν 
να εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες εφ’ όσον:

Έχουν εκπαιδευτεί σύµφωνα µε αντίστοιχο πρόγραµ−
µα εκπαίδευσης.

Έχουν παραλάβει οδηγίες ασφαλούς εργασίας.
Έχουν ενηµερωθεί για τους κινδύνους σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα της γραπτής εκτίµησης.
Έχουν οριστεί από τη ∆/νση του έργου και έχουν 

αποδεχθεί τα σχετικά καθήκοντα µε υπεύθυνη δήλωση 
ανάθεσης – ανάληψης εργασιών του Ν. 1599/86.

3. Οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση εκρηκτικών υλών 
πρέπει να κατέχουν άδεια γοµωτή – πυροδότη, η οποία 
χορηγείται σύµφωνα και µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και τα προβλεπόµενα στα άρθρα 109 και 
110 του παρόντος κανονισµού.

4. Οι εργασίες γόµωσης – πυροδότησης χωρίζονται:
α. Από πλευράς είδους εργασίας σε:
Απλές πυροδοτήσεις
Ηλεκτρικές πυροδοτήσεις
β. Από πλευράς θέσης εργασίας σε:
Υπόγειες εργασίες και
Επιφανειακές εργασίες

Άρθρο 109
Τυπικά προσόντα για την απόκτηση αδειών 

γοµωτή – πυροδότη

1. Στο άρθρο αυτό, καθορίζονται τα τυπικά προσόντα 
που απαιτούνται για την απόκτηση των ειδικών αδειών 
γοµωτή−πυροδότη.

2. Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση των παραπάνω 
αδειών, πρέπει να έχουν ηλικία µεταξύ 18−65 ετών.

3. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση αδείας γοµωτή−πυ−
ροδότη πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία βοηθού στην 
αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας, 400 ηµεροµισθίων 
και σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή πτυχίου κατώτερης τε−
χνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 
ηµεροµισθίων, ενώ σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης 
πτυχίου µέσης τεχνικής σχολής, σχετικής ειδικότητας, 
προϋπηρεσία 100 ηµεροµισθίων. Οι προαναφερόµενες 
προϋποθέσεις µειώνονται στο ήµισυ προκειµένου για 
υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γοµωτή−πυροδότη, 
οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια, από αυτές που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 108 παρ. 4.

4. Τα παραπάνω τυπικά προσόντα, αποδεικνύονται µε 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή στοιχεία:

α) Η ηλικία, µε τα σχετικά στοιχεία της αστυνοµικής 
ταυτότητας ή µε το πιστοποιητικό γέννησης.

β) Οι γραµµατικές γνώσεις ή η επαγγελµατική κατάρ−
τιση, µε το αντίστοιχο απολυτήριο ή πτυχίο ή πιστοποι−
ητικό σπουδών ή την τυχόν απαιτούµενη άδεια.

γ) Η προϋπηρεσία, µε τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 
των εργοδοτών, που είναι θεωρηµένα για το γνήσιο της 
υπογραφής και την ακρίβεια του περιεχόµενου, από τον 
επόπτη εργασίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από 
την επιτόπια Αστυνοµική Αρχή. Στα πιστοποιητικά αυτά, 
πρέπει να αναφέρονται η ειδικότητα της εργασίας και 
ο ακριβής χρόνος απασχόλησης, σε κάθε ειδικότητα, µε 
αναγραφή των αντίστοιχων ηµεροµηνιών.

Σε περίπτωση αδυναµίας θεώρησης των ως άνω 
πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, η αποδοχή τους ή µη 
αποφασίζεται από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 
110 παρ. 3. 

5. Για τους διπλωµατούχους µηχανικούς του άρθρου 
3 παρ.2 του παρόντος κανονισµού, δεν απαιτείται η 
απόκτηση των ειδικών αδειών του άρθρου 108, για την 
εκτέλεση των αντίστοιχων, µε την ειδικότητά τους ερ−
γασιών, που όµως πρέπει να γίνονται αποκλειστικά για 
δοκιµαστικούς ή πειραµατικούς λόγους ή σε περίπτωση 
σοβαρών επικινδύνων καταστάσεων ή κινδύνων. 

Άρθρο 110
∆ιαδικασία απόκτησης αδειών γοµωτή –πυροδότη

1. Η απόκτηση άδειας για τις εργασίες του άρθρου 
108, γίνεται µετά από ειδική εξέταση που διενεργείται 
από την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

Όσοι ενδιαφέρονται σχετικά, πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση εξέτασης στην αρµόδια Περιφέρεια (άρθρο 186, 
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παράγραφος Γ.β.7. του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/10), που 
ανήκει το έργο που τους απασχολεί ή, εφόσον δεν ερ−
γάζονται, ο τόπος της µόνιµης κατοικίας τους.

Για την απόκτηση της αδείας εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ. 2254)230)Φ6.9)95 
«Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαι−
ολογητικά για τη χορήγηση άδειας γοµωτή πυροδότη 
διατρηµάτων µε εκρηκτικές ύλες» (ΦΕΚ 73/Β/3.2.95), 
όπως ισχύει,. 

Οι διαδικασίες για την έκδοση της αδείας γοµωτή 
– πυροδότη 2ης κατηγορίας εφαρµόζονται και στην πε−
ρίπτωση της αντίστοιχης αδείας 1ης κατηγορίας, όπως 
οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στην πιο πάνω κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

Μαζί µε την αίτηση, πρέπει να συνυποβάλλονται τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 109 δικαιολογητικά, 2 φω−
τογραφίες και παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου.

2. Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα προβλεπόµενα από 
το άρθρο 109 τυπικά προσόντα καλούνται για εξέταση, 
σε καθορισµένη ηµεροµηνία, από την αρµόδια Επιθεώ−
ρηση Μεταλλείων.

Η σχετική ειδοποίηση γίνεται έγγραφα, το λιγότερο, 
20 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εξέτασης.

3. Σε κάθε Επιθεώρηση Μεταλλείων, µε απόφαση του 
Επιθεωρητή µεταλλείων, συγκροτείται τριµελής επιτρο−
πή χορήγησης αδειών γοµωτών – πυροδοτών, αποτελού−
µενη από δύο τουλάχιστον µηχανικούς µεταλλείων. 

4. Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρίµηνο, εφόσον υπάρ−
χουν αιτήσεις για εξέταση ή και συχνότερα, εφόσον 
έχουν υποβληθεί πάνω από 10 νέες αιτήσεις. Βρίσκεται 
σε απαρτία µε πλήρη σύνθεση και οι αποφάσεις της 
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία.

5. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ανάλογα µε την 
κρίση της επιτροπής και µε βάση το είδος της άδειας 
που ζητάει, στην αίτησή του, ο υποψήφιος.

Τα θέµατα της εξέτασης, αναφέρονται στο αντικείµε−
νο της εργασίας για την οποία ζητείται η άδεια και στις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που σχετίζονται 
µε το πιο πάνω αντικείµενο, αλλά και µε τα γενικότερα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας.

6. Η επιτροπή, εφόσον ο υποψήφιος αντεπεξέλθει µε 
επιτυχία στις εξετάσεις, εγκρίνει τη χορήγηση της αντί−
στοιχης άδειας µε σχετικό πρακτικό, αντίγραφο του 
οποίου διαβιβάζεται στην αρµόδια Περιφέρεια.

Η χορήγηση της άδειας, εφόσον ο υποψήφιος έχει 
κριθεί ικανός, γίνεται µε ειδικό βιβλιάριο που εκδίδε−
ται από την αρµόδια Περιφέρεια, όπου αναγράφεται µε 
σαφήνεια το είδος της εργασίας, για την οποία χορη−
γήθηκε η άδεια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το 
άρθρο 108 παρ.4. και το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής 
απόφασης Οικ. 2254/230/Φ6.9/95.

Η άδεια αυτή, έχει ισχύ για ολόκληρη την επικρά−
τεια.

7. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαί−
ωµα επανεξέτασης, εφόσον υποβάλει ξανά νέα αίτηση 
µε τα τυχόν συµπληρωµατικά σχετικά δικαιολογητικά 
και το παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου. Η πρώτη επανεξέ−
ταση µπορεί να γίνει µετά ένα δίµηνο, η δεύτερη µετά 2 
δίµηνα, η τρίτη µετά 4 δίµηνα η τέταρτη µετά 8 δίµηνα 
και η πέµπτη µετά 12 δίµηνα, από το δίµηνο της αρχικής 
εξέτασης και από κει και πέρα µετά ένα δίµηνο από την 
προηγούµενη επανεξέταση.

Άρθρο 111
∆ιαδικασία ανάκλησης αδειών

1. Για παραβάσεις, από τον κάτοχο της άδειας, των 
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ή των ειδικών κα−
νονισµών του έργου που σχετίζονται µε το αντικείµενο 
της εργασίας του ή και των διατάξεων της σχετικής 
νοµοθεσίας περί εκρηκτικών, καθώς και για ενέργειες 
που επισύρουν κινδύνους για την ασφάλεια του ίδιου, 
των άλλων εργαζοµένων και του έργου, επιβάλλονται 
διοικητικές κυρώσεις προσωρινής ή οριστικής ανάκλη−
σης της άδειας µε την παρακάτω διαδικασία.

2. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από την 
αρµοδία Επιθεώρηση Μεταλλείων, σύµφωνα µε τη δια−
δικασία των άρθρων 3 και 99 παράγραφος 3. Η προανα−
φερόµενη Υπηρεσία, εφόσον κρίνει σκόπιµη την επιβολή 
διοικητικής ποινής απευθύνει σχετική έγγραφη πρόταση 
στην επιτροπή του άρθρου 110.

3. Η επιτροπή του άρθρου 110 συνεδριάζει µετά από 
πρόσκληση του Επιθεωρητή µεταλλείων. Η απαρτία και 
η λήψη αποφάσεων γίνεται όπως σχετικά προβλέπεται 
από το άρθρο 110 παρ. 4. Πριν από την εξέταση κάθε 
υπόθεσης, ειδοποιείται έγγραφα ο εγκαλούµενος κά−
τοχος αδείας, το λιγότερο 20 ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της σχετικής συνεδρίασης, για να παρα−
βρεθεί σ’ αυτή και να απολογηθεί. Η µη παρουσίαση 
του εγκαλούµενου στην πιο πάνω συνεδρίαση µπορεί, 
κατά την κρίση της επιτροπής, να µη σταµατήσει τη 
διαδικασία.

Η επιτροπή, µετά την πλήρη εξέταση της υπόθεσης, 
προχωρεί στη σύνταξη σχετικού πρακτικού και ειση−
γείται στον Επιθεωρητή µεταλλείων για απαλλαγή ή 
επιβολή ποινής, ανάλογα µε τη σοβαρότητα ή και τη 
συχνότητα της παράβασης, ο οποίος αποφαίνεται σχε−
τικά.

4. Κατά των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Επι−
θεωρητή µεταλλείων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του Υπουργού ΠΕΚΑ µέσα σε τριάντα µέρες από την 
επίδοσή τους.

Οι ποινές προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης ανα−
γράφονται µε σύντοµη αιτιολόγηση από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής, στο αντίστοιχο φύλλο του βιβλιαρίου 
αδείας του κατόχου, που οφείλει να το καταθέσει στην 
επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή το πιο πάνω βιβλιάριο αφαι−
ρείται από τον κάτοχο και κρατείται, µε ευθύνη της 
επιτροπής, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ποινή 
που του επιβλήθηκε, ενώ γίνεται και σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της ∆ιεύθυνσης του έργου, στο οποίο απα−
σχολείται ο κάτοχος της άδειας.

Άρθρο 112
Ειδικές παρεκκλίσεις

1. Οι στοές που είχαν ορυχθεί πριν από την 1−3−1985 και 
δεν έχουν διαρρυθµισθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από το άρθρο 65 παρ. 2 εδ. α΄ µε παρέκκλιση της πιο 
πάνω διάταξης, µπορούν να χρησιµοποιούνται και για 
την κυκλοφορία των εργαζόµενων µε την προϋπόθεση 
διακοπής της κίνησης του µηχανικού εξοπλισµού κατά 
την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού (αλ−
λαγή βάρδιας). 

Στις πιο πάνω στοές, πρέπει απαραίτητα τα χαντάκια 
αποστράγγισης των υπόγειων να σκεπάζονται µε κατάλ−
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ληλης αντοχής κινητά επίπεδα αντιολισθητικά καλύµµατα, 
ώστε να υποβοηθείται η διέλευση των εργαζοµένων. 

2. Οι στοές µεταφοράς που ορύχτηκαν και οι σιδηρο−
δροµικές γραµµές που κατασκευάστηκαν πριν από την 
1−3−1985 και έχουν κλίση µεγαλύτερη από την προβλε−
πόµενη, αντίστοιχα, από τα άρθρα 40 παρ. 2 εδ. α΄ και 
41 παρ. 1 εδ. γ΄, µε παρέκκλιση των πιο πάνω διατάξεων, 
µπορούν να παραµένουν σε χρήση. 

Οι στοές µεταφοράς που ορύχθηκαν πριν από την 
1−3−1985 και που δεν έχουν διαθέσιµο ύψος για την εφαρ−
µογή της διάταξης της περίπτωσης ε του άρθρου 31 
παρ. 1, µπορούν, µε παρέκκλιση της πιο πάνω διάταξης, 
να παραµένουν σε χρήση. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να εξαντλείται όλο το διαθέσιµο ύψος για την ανύψωση 
των αγωγών, µέσα σε προθεσµία ενός εξάµηνου. 

3. Οι κύριες προσπελάσεις που ορύχθηκαν πριν από 
την 1−3−1985 και σε αποστάσεις µικρότερες από κείνες 
που προβλέπονται από το άρθρο 64 παρ. 1, µπορούν, µε 
παρέκκλιση της πιο πάνω διάταξης, να χρησιµοποιού−
νται για το σκοπό αυτό, εφόσον από την τεχνική µελέτη 
αποδεικνύεται ότι παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια 

και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετη κρίση 
της Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

4. Οι µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες που, πριν 
από την 1−3−1985, είχαν χωροθετηθεί µε διαφορετικό 
τρόπο από τον προβλεπόµενο από το άρθρο 85 παρ. 
2, 3 και 4, ή για τις οποίες είχε δοθεί έγκριση επέµβα−
σης του Ν. 998/79 πριν από την 31−12−1984, µπορούν, µε 
παρέκκλιση των πιο πάνω διατάξεων, να συνεχιστούν, 
εφόσον δεν δηµιουργούν κινδύνους στον περιβάλλοντα 
χώρο. 

5. Για τις επιφανειακές και κεντρικές υπόγειες αποθή−
κες εκρηκτικών υλών και καψυλίων που είναι ανεξάρτη−
τες από τις υπόγειες εκσκαφές της εκµετάλλευσης και 
λειτουργούσαν µε άδεια την 1−3−1985 χωρίς να έχουν 
τηρηθεί στην κατασκευή τους οι αποστάσεις που προ−
βλέπονται από τα άρθρα 51 παρ. 2 και 5 και 52 παρ. 1 
εδ. α΄ και β΄ αντίστοιχα, επιτρέπεται, µε παρέκκλιση 
των πιο πάνω διατάξεων, η συνέχιση της λειτουργίας 
τους µέχρι τη λήξη του έργου µε την προϋπόθεση χο−
ρήγησης των από το άρθρο 106 παρ. 2 προβλεπόµενων 
ανανεώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ……………………………………
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ : …………………………………….
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : …………………………………….

Το ακόλουθο έγγραφο συντάχθηκε από τους …………………………….(τεχνικό ασφάλειας), …………………………………(ιατρό εργασίας) 
και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Η γραπτή εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 43 του 
Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) όπως ισχύει και έχει ολοκληρωθεί στις …………..

Στη συνέχεια περιγράφονται όλα τα µέτρα που λαµβάνονται µε σκοπό την ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς 
και περιοίκων ή/και διερχοµένων, σε εφαρµογή των διατάξεων τόσο του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµι−
κών Εργασιών όσο και της υφιστάµενης εργατικής νοµοθεσίας, έχοντας υπ’ όψιν και τα πορίσµατα της γραπτής 
εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας
Η επιχείρηση χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας ο οποίος απασχολείται στην επιχείρηση 

…….ώρες ανά µήνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ΚΜΛΕ.

 Συν.: 8α. Θεωρηµένο Βιβλίο Επίβλεψης.
  8β. Θεωρηµένο Βιβλίο Ατυχηµάτων−Παρ’ ολίγον ατυχηµάτων.
  8γ. …….

Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
Σε όλους τους εργαζόµενους χορηγούνται όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την ερ−

γασία τους και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆.396/94.

Συν.:  1α. Έκθεση Επιλογής−Καταλληλότητας για π.χ. κράνη
 1β.  Ενυπόγραφες κατάσταση παραλαβής ΜΑΠ από όλους τους εργαζόµενους για τα τρία τελευταία 

έτη.
 1γ. Αντίγραφα τιµολογίων αγοράς ΜΑΠ.
 1δ. …

Γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας.
−  Υφίστανται Εγκεκριµένοι Κανονισµοί Ασφάλειας οι οποίοι διανέµονται σε όλους τους σχετικούς εργαζόµε−

νους.
− Έχουν συνταχθεί πίνακες κινδύνων και γραπτές οδηγίες ασφαλούς εργασίας για όλους τους εργαζόµενους.
−  Έχουν µεταφραστεί στα Ελληνικά τα αντίστοιχα κεφάλαια του Βιβλίου του Κατασκευαστή για τα εξής µηχα−

νήµατα (π.χ. Φορτωτής CAT 980, κ.λπ.) και έχουν διανεµηθεί στους αντίστοιχους εργαζόµενους.
−  Έχουν µεταφραστεί π.χ. στα Αλβανικά, Πολωνικά, κ.λπ. τα σχετικά Κεφάλαια του ΚΜΛΕ και των αντίστοιχων 

κανονισµών και έχουν διανεµηθεί σε όλους τους αλλοδαπούς εργαζόµενους.

Συν.: 2α. Εγκεκριµένος Κανονισµός Ασφάλειας
 2β. Πίνακες Κινδύνων για όλες τις ειδικότητες (π.χ. οδηγοί, χειριστές, γοµωτές, επιστάτες, κ.λπ.)
 2γ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας για τις εξής ειδικότητες…   
 2δ. Οδηγίες σε άλλες γλώσσες πλην των Ελληνικών…
 2ε. Ενυπόγραφες καταστάσεις παραλαβής των προηγουµένων. 
 2στ. …….

Εκπαίδευση
Στα πλαίσια των ετήσιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων όλοι οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για θέµατα Ασφά−

λειας και Υγείας Εργασίας.

 Συν.: 3α. Πρόγραµµα εκπαίδευσης για τα έτη ….
  3β. Ενυπόγραφες Καταστάσεις συµµετεχόντων. 
  3γ. …….
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Επίβλεψη
Η επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε το (εγκεκριµένο) οργανόγραµµα και σύµφωνα µε τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό µε βάση και τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.

 Συν.: 4α. Οργανόγραµµα.
  4β. …….

Υγεία της Εργασίας
Η επιχείρηση συνεργάζεται µε τον ιατρό εργασίας ο οποίος λαµβάνει τα εξής προληπτικά µέτρα ελέγχου της 

υγείας όλων η αντιστοίχων οµάδων εργαζοµένων:
Ετήσιο τσεκ−απ.
Ακοοµετρικό τεστ.
Ακτινογραφία.
κ.λπ.

Έχουν ολοκληρωθεί οι µετρήσεις ελέγχου επιπέδων θορύβου−σκόνης σε όλους τους χώρους και τις θέσεις 
εργασίας, έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες σε όλους τους χώρους (Π.∆.105/95) και εφαρµόζονται 
οι διατάξεις της νοµοθεσίας (θόρυβος: Π.∆. 85/91 και Π.∆. 149/06, σκόνη: Π.∆.307/86, Π.∆.77/93, Π.∆.90/99, Π.∆. 
338/01). Επιπλέον έχουν γίνει µετρήσεις στα χωµατουργικά µηχανήµατα σχετικά µε το επίπεδο κραδασµών (Π.∆. 
176/05).

Έχουν γνωστοποιηθεί τα αποτελέσµατα σε όλους τους εργαζόµενους.
Ειδικά για τον περιορισµό των κινδύνων από την έκθεση στο θόρυβο κατά την εργασία λαµβάνονται τα εξής 

µέτρα:
− Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες µόνωσης όλων των χειριστηρίων.
− κ.λπ.
Για τον περιορισµό των κινδύνων από την έκθεση στη σκόνη κατά την εργασία λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
− Λειτουργεί φίλτρο (υγρό−ξηρό) περιορισµού της σκόνης σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπεύθυνος συντήρησης 

είναι ο…………………..
− κ.λπ.
  
Συν.:  5α. ∆ιαγράµµατα διαβάθµισης χώρων µε βάση τα επίπεδα θορύβου−σκόνης σε όλους τους χώρους ερ−

γασίας.
 5β. Αποτελέσµατα µετρήσεων επιπέδου κραδασµών σε όλα τα χωµατουργικά µηχανήµατα.
 5γ. …

Εξοπλισµός εργασίας
Ο εξοπλισµός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να είναι ο κατάλληλος, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των Π.∆. 395/94, Π.∆.89/99, Π.∆. 304/00, Π.∆. 155/04.
Σε όλα τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας και γίνεται προληπτική 

συντήρηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχουν οι απαραίτητοι µηχανισµοί ασφάλειας (χαλινοδιακόπτες µεταφορικών 

ταινιών, προστατευτικά πλέγµατα κινουµένων µερών κ.λπ.) οι οποίοι ελέγχονται περιοδικά για τη σωστή λει−
τουργία τους. 

Συν.: 6α. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης όλων των µηχανηµάτων.
 6β.  Πρόγραµµα προληπτικού περιοδικού ελέγχου (check−list) όλων των µηχανισµών ασφάλειας (Κινητά 

µηχανήµατα, εγκαταστάσεις)
 6γ.  Θεωρηµένο βιβλίο Συντήρησης µηχανηµάτων υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο του συνεργείου ή/και 

του εξωτερικού συνεργείου.
 6δ. …….

∆ιαµόρφωση χώρων−περιβάλλοντος εργασίας
Όλοι οι χώροι εργασίας πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος Κανονισµού, 

κ.λπ.
 
 Συν.: 7α. Θεωρηµένο Βιβλίο Αερισµού.
 7β. Κατάσταση Συστηµάτων Πυρασφάλειας
 7γ. …….
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Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας
Η επιχείρηση λαµβάνει τα εξής επιπλέον µέτρα για την βελτίωση ασφάλειας και υγείας των εξής οµάδων 

εργαζοµένων:
− Ανηλίκων, µαθητευοµένων κ.λπ. ( άρθρα 50 − 68 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει). 
− Εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών (Π.∆. 176/97, Π.∆.41/03)
− Εργαζοµένων σε χειρονακτική διακίνηση φορτίων (Π.∆. 397/94)
− Εργαζοµένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης (Π.∆. 398/94)
   
Συν.: 9α. ………………………
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………..

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 (υπογραφή)  (υπογραφή)

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 (υπογραφή − σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οδηγίες για την Εκτίµηση Επαγγελµατικών Κινδύνων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει). 

1. Ορισµοί
Πηγή κινδύνου: Είναι οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει σωµατική βλάβη (π.χ. υλικά εργασίας, εξοπλισµός, µέ−

θοδοι ή πρακτικές εργασίας).
Κίνδυνος: Είναι το ενδεχόµενο, µε µεγάλη ή µικρή πιθανότητα, να υποστεί κάποιος σωµατική ή άλλη βλάβη 

από κάποια πηγή κινδύνου.
Εκτίµηση κινδύνου (ΕΚ): Είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων, που προκύπτουν από υπαρκτές πηγές κινδύνου. Πρόκειται για µια συστηµατική εξέταση όλων των 
πτυχών της εργασίας, που αναλύεται στη συνέχεια.

2. Σκοπός της εκτίµησης κινδύνου
Σε κάθε χώρο εργασίας, οι εργοδότες έχουν το γενικό καθήκον να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία 

των εργαζοµένων σε σχέση µε κάθε παράµετρο της εργασίας. Ο σκοπός διεξαγωγής της ΕΚ είναι να επιτρέπει 
στους εργοδότες να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων.

3. Πώς διεξάγεται η εκτίµηση κινδύνου
Η παρακάτω προσέγγιση της ΕΚ σε πέντε βήµατα, είναι συνήθως επιτυχής για µικρές και µεσαίες επιχειρή−

σεις.

Βήµα 1. Προσδιορισµός των πηγών κινδύνων καθώς και των ατόµων που απειλούνται από αυτές.
α) Ο προσδιορισµός των πηγών κινδύνων σε όλες τις πτυχές της εργασίας πρέπει να γίνει: 
εξετάζοντας συστηµατικά όλες τις πτυχές και τις διαδικασίες της εργασίας (αποτύπωση σε σχετικό διάγραµ−

µα ροής των παραγωγικών διαδικασιών). 
περπατώντας στον χώρο εργασίας και παρατηρώντας τι θα µπορούσε να προκαλέσει τραυµατισµό ή βλάβη. 
συζητώντας µε τους εργαζοµένους (συνέντευξη−συµπλήρωση ερωτηµατολογίου) ή/και τους εκπροσώπους τους 

για οποιαδήποτε προβλήµατα έχουν αντιµετωπίσει. 
εξετάζοντας τις πηγές κινδύνου µε µακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, όπως είναι τα υψηλά επίπεδα θορύ−

βου ή η έκθεση σε βλαβερές ουσίες, αλλά και πιο περίπλοκων ή λιγότερο ορατών κινδύνων όπως είναι οι ψυχο−
κοινωνικοί κίνδυνοι ή οι παράγοντες οργάνωσης της εργασίας που ενέχουν κινδύνους

εξετάζοντας τα αρχεία της εταιρείας ή στατιστικά στοιχεία του κλάδου, σχετικά µε ατυχήµατα ή προβλήµα−
τα υγείας των εργαζοµένων

αναζητώντας πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως εγχειρίδια οδηγιών και δελτία δεδοµένων, ιστοσελίδες σχε−
τικά µε την επαγγελµατική ασφάλεια και την υγεία, εθνικούς και διεθνείς φορείς για την ασφάλεια στην εργα−
σία, συνδικαλιστικές ενώσεις ή σωµατεία, νοµικούς κανονισµούς και τεχνικές προδιαγραφές, κ.ά,

χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία όπως καταλόγους ελέγχου (check list), µεθόδους στατιστικής και πι−
θανοτήτων κ.λπ.

β) Ο προσδιορισµός όλων όσων ενδέχεται να εκτίθενται σε πηγές κινδύνου:
Για κάθε πηγή κινδύνου είναι σηµαντικό να είναι απολύτως σαφές σχετικά µε το ποιος διατρέχει κίνδυνο να 

υποστεί βλάβη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε:
− ζητήµατα φύλου
− εργαζόµενους µε αναπηρίες
− µετανάστες εργαζόµενους µε δυσκολία στη γλώσσα
− νεαρούς και ηλικιωµένους εργαζόµενους
− εγκυµονούσες και θηλάζουσες µητέρες
− προσωπικό που στερείται εκπαίδευσης ή εµπειρίας
− προσωρινά και µερικώς απασχολούµενους εργαζόµενους 

Βήµα 2. Αξιολόγηση της επικινδυνότητας και καθορισµός προτεραιοτήτων
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά: 
• την πιθανότητα εκδήλωσής του: πόσο πιθανόν είναι να εκδηλωθεί ένας κίνδυνος (π.χ. κατά πόσον είναι εντελώς 

απίθανο, δυνατό αλλά όχι ιδιαιτέρως πιθανό, λίαν πιθανό ή αναπόφευκτο µε την πάροδο του χρόνου)
• τη σοβαρότητα: πόσο σοβαρή ενδέχεται να είναι η βλάβη (π.χ. να καταλήξει σε µικρή ζηµία, σε συµβάν χωρίς 

τραυµατισµό, σε µικροτραυµατισµό (µώλωπες, εκδορές), σε σοβαρό τραυµατισµό (θλάση, ακρωτηριασµό, χρόνια 
ασθένεια), σε απώλεια ζωής ή απώλεια πολλών ζωών).

• τη συχνότητα ή διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων: πόσο συχνά εκτίθενται στον κίνδυνο οι εργαζόµενοι. 
Όλοι οι κίνδυνοι που έχουν εντοπισθεί, πρέπει να αξιολογηθούν κατάλληλα, ως αποτέλεσµα συνδυασµού της 

Πιθανότητας, της Σοβαρότητας και της Συχνότητας που προαναφέρθηκαν.
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Βήµα 3. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε προληπτική δράση
Το επόµενο βήµα είναι η λήψη προληπτικών και προστατευτικών µέτρων. Μεταξύ άλλων, στο στάδιο αυτό θα 

πρέπει να εξεταστούν τα εξής:

1. Κατά πόσον οι κίνδυνοι µπορούν να προληφθούν ή να αποφευχθούν µε:
• εξέταση του εάν η δραστηριότητα ή η εργασία είναι απαραίτητη
• αποµάκρυνση της πηγής κινδύνου
• χρήση διαφορετικών ουσιών ή διαδικασιών εργασίας.

2. Σε περίπτωση που οι κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να προληφθούν, τον τρόπο µε τον οποίο θα 
µειωθούν οι κίνδυνοι σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν θα διακυβεύεται η υγεία και η ασφάλεια των ατόµων που 
εκτίθενται σε αυτούς. 

3. Κατά τη χάραξη µιας στρατηγικής για τη µείωση και τον έλεγχο των κινδύνων, οι εργοδότες θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τις παρακάτω γενικές αρχές πρόληψης:

• αντιµετώπιση του κινδύνου στην πηγή του
• προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαµόρφωση των θέσεων εργασίας 

καθώς και την επιλογή του εξοπλισµού και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειµένου ιδίως να µετρι−
ασθεί η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία.

• αντικατάσταση του επικίνδυνου µε το ασφαλές ή το λιγότερο επικίνδυνο 
• χάραξη συνολικής πολιτικής πρόληψης η οποία θα καλύπτει την τεχνολογία, την οργάνωση και τις συνθήκες 

εργασίας, τις κοινωνικές σχέσεις και την επίδραση των παραγόντων που σχετίζονται µε το εργασιακό περιβάλ−
λον

• λήψη συλλογικών προστατευτικών µέτρων έναντι ατοµικών (λ.χ. αντιµετώπιση της έκθεσης σε αέρια µε επι−
τόπιο σύστηµα εξαερισµού και όχι µε ατοµικούς αναπνευστήρες)

• παροχή κατάλληλων οδηγιών στους εργαζοµένους.

4. Για τις αποφάσεις σχετικά µε τον έλεγχο του κινδύνου, θα πρέπει να γίνεται χρήση των προδιαγραφών, της 
εθνικής νοµοθεσίας, των εθνικών και διεθνών πρότυπων, των δηµοσιευµένων έγγραφων καθοδήγησης από τις 
αρµόδιες αρχές κ.λπ.

Βήµα 4. Ανάληψη δράσης
Για την αποτελεσµατική ανάληψη δράσης απαιτείται να καθορισθούν:
• τα µέτρα που πρόκειται να εφαρµοστούν 
• τα διαθέσιµα µέσα (χρόνος, έξοδα κ.λπ.)
• ποιος θα κάνει τι και πότε
• την ηµεροµηνία αναθεώρησης των µέτρων ελέγχου.

Βήµα 5. Παρακολούθηση και αναθεώρηση
Την EK πρέπει να την συνοδεύουν ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προστατευτι−

κών και προληπτικών µέτρων και τον έλεγχο εµφάνισης ενδεχόµενων νέων κινδύνων ώστε να διασφαλιστεί η 
συνεχιζόµενη αποτελεσµατικότητα των µέτρων.

4. Καταγραφή της εκτίµησης κινδύνου
Η καταγραφή της Εκτίµησης Κινδύνου περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
• όνοµα και ιδιότητα του ατόµου (ή των ατόµων) που διεξάγει την εξέταση
• περιγραφή της διαδικασίας προσδιορισµού των πηγών κινδύνου και αξιολόγησης των κίνδυνων που εντοπί−

σθηκαν
• οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε συγκεκριµένους κινδύνους
• τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης και προστασίας που αποφασίστηκαν
• αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη θέσπιση µέτρων, όπως το όνοµα του υπευθύνου και η ηµεροµηνία
• λεπτοµέρειες για τις ρυθµίσεις παρακολούθησης και αναθεώρησης, συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών 

και των ατόµων που είναι αρµόδια για αυτές
• λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους σε όλη τη δια−

δικασία εκτίµησης κινδύνου.
• στοιχεία ότι κάθε εργαζόµενος έχει παραλάβει µε αποδεικτικό παραλαβής την καταγραφή της ΕΚ, έχει ενη−

µερωθεί για τους κινδύνους που αντιµετωπίζει κατά την εργασία του και έχει εκπαιδευθεί στα εφαρµοζόµενα 
µέτρα για τον περιορισµό τους.
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 17541

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η προηγού−
µενη απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων µε ΑΠ ΙΙ−5η/Φ/17402/12.12.1984 (ΦΕΚ 931/Β) καθώς 
και κάθε άλλη σχετική απόφαση που την τροποποι−
ούσε.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 23 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ   



17542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012271406110080*


