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9 . Φωτισµός
9.1. Oι χώροι εργασίας, διαλλείματος και πρώτων βοηθειών πρέπει να έχουν άμεση οπτική
επαφή µε εξωτερικό χώρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη.
Εξαιρούνται οι :
α. Χώροι εργασίας, στους οποίους τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν επιτρέπουν άμεση οπτική
επαφή µε τον εξωτερικό χώρο.
β. Χώροι εργασίας µε επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2000 τετραγωνικά µμέτρα, εφόσον
υπάρχουν επαρκή διαφανή ανοίγματα στην οροφή.
6. Εξαερισμός κλειστών χώρων εργασίας
6.1. Στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας,
λαμβανομένων υπόψη των µμεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία
καταβάλουν οι εργαζόμενοι.
Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται ενδεικτικά οι ανάγκες σε παροχή νωπού αέρα, ανά
εργαζόμενο και ώρα συναρτήσει του είδους της εργασίας.
4.2.1. Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες και να
οδηγούν από τον συντομότερο δρόμο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή.
4.2.2. Σε περίπτωση κινδύνου όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να
16.6. Στους χώρους εργασίας πρέπει για κάθε διαρκώς παρευρισκόμενο
εργαζόμενο να υπάρχει ελάχιστος χώρος, ως εξής :
α. 12 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον καθιστική απασχόληση.
β. 15 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον ελαφριά σωµατική απασχόληση.
γ. 18 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον βαριά σωµατική απασχόληση.
16.7. O παραπάνω όγκος προσαυξάνεται ανάλογα στις περιπτώσεις που παράλληλα µε τους
μόνιμα απασχολούμενους παραμένουν και άλλα άτομα.
Στην εκτίµηση του κυβισµού αυτού δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το διάστηµα το
ευρισκόμενο σε ύψος άνω των 4.00 μέτρων.
1. Αερισμός-Εξαερισμός
Στους χώρους εργασίας ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση
εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της (καθιστική
εργασία, ελαφρά). Σε περίπτωση που η ανανέωση επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή
συστήματα (εξαερισμός-κλιματισμός), τότε αυτά πρέπει να λειτουργούν συνεχώς. Κάθε
βλάβη του συστήματος πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα από αυτόματη διάταξη,
ενσωματωμένη στο σύστημα ή το μέσο.
2. Θερμοκρασία
Οι χώροι εργασίας, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας
πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική
προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της. Περιοχές θέσεων εργασίας που βρίσκονται
υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που εκλύονται από τις εγκαταστάσεις, πρέπει να
ψύχονται μέχρι μια ανεκτή θερμοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό.
Αρθρο 12
Ο παρεμποδίζων την είσοδο των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας στους τόπους εργασίας
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως και ο υπόχρεος προς παροχή στοιχείων ή
πληροφοριών εργοδότης, διευθυντής της επιχείρησης ή εκπρόσωπος που αρνείται την
παροχή αυτών των στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία
τιμωρείται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα».

O.T.E A.E.

Μαρούσι, 24-11-2011
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ΘΕΜΑ: Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣ.Υ.Π.Π.
στον ΟΤΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3850/10 και του Π.Δ. 95/99)
1. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στα μέλη των Ε.Υ.Α.Ε.
διευκολύνσεις στην άσκηση των καθηκόντων τους.

τις απαραίτητες

ΙΙΙ. Δικαιώματα του Τεχνικού Ασφάλειας
1. Ο Τεχνικός Ασφάλειας δικαιούται να ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, τα
νέα υλικά, το νέο εξοπλισμό, τις νέες εγκαταστάσεις, τις νέες διαδικασίες πριν
αποφασισθούν, πριν εγκατασταθούν, πριν λειτουργήσουν ή χρησιμοποιηθούν,
ώστε να μπορεί να παρέχει τις συμβουλές που προβλέπονται, όπως πιο πάνω
περιγράφονται.
2. Εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελέσουν έργα
αναβάθμισης ή ανακατασκευής χώρων, στο ότι πρέπει απαραιτήτως να
ενημερώνουν προ της έναρξης των έργων την Υποδ/νση ΕΣ.Υ.Π.Π. και τον
Τεχνικό Ασφάλειας, προσκομίζοντας το σχετικό φάκελο στον οποίο θα
εμπεριέχονται τα σχέδια και οι προδιαγραφές των υλικών που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο χρόνος υλοποίησης αυτών.
III. Δικαιώματα του Ιατρού Εργασίας
1. Ο Ιατρός Εργασίας δικαιούται να ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, τα νέα
υλικά, το νέο εξοπλισμό, τις νέες εγκαταστάσεις, τις νέες διαδικασίες πριν
αποφασισθούν, πριν εγκατασταθούν, πριν λειτουργήσουν ή χρησιμοποιηθούν,
ώστε να μπορεί να παρέχει τις συμβουλές που προβλέπονται, όπως πιο πάνω
περιγράφονται.

ΣΤ. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
Η Διοίκηση του Οργανισμού (Εργοδότης) έχει υποχρέωση :
Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας αν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από τον
εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να εξασφαλισθεί η υγεία και η ασφάλειά τους κατά την
εργασία.
Να παρέχει, όταν ζητηθούν, όλα τα στοιχεία και πληροφορίες για την παραγωγική
διαδικασία και τις χρησιμοποιούμενες ύλες, που έχουν σχέση με την υγιεινή της εργασίας και
την ασφάλεια των εργαζομένων, στα αρμόδια όργανα ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και
στον Ιατρό τον αρμόδιο για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.

Η. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ
Ανά κτιριακή εγκατάσταση ή συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων, τηρείται ένα και
μόνο βιβλίο, (εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί με την κατά περίπτωση αρμόδια Επιθεώρηση
Εργασίας), με μέριμνα και ευθύνη του προϊσταμένου της ανώτερης σε στάθμη
Υπηρεσιακής Λειτουργίας από το σύνολο των Υπηρεσιών που συστεγάζονται, είτε αυτές
είναι ανεξάρτητες είτε αποτελούν τμήματα ανεξάρτητων Υπηρεσιών (Δ/νσεων, Υποδ/νσεων,
κ.λπ.) που στεγάζονται σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Σε περίπτωση συστέγασης, στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση ή συγκρότημα κτιριακών
εγκαταστάσεων, δύο ή περισσοτέρων ίσης στάθμης Υπηρεσιακών Λειτουργιών, θα τηρεί το
εν λόγω βιβλίο ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που έχει την αρμοδιότητα της
λειτουργίας και της συντήρησης του κτιρίου ή του κτιριακού συγκροτήματος.
Εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών το θέμα θα τίθεται υπόψη
της Υποδ/νσης ΕΣ.Υ.Π.Π., η οποία θα μεριμνά για την εξεύρεση λύσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση και τη φύση των δραστηριοτήτων των
Εμπορικών Καταστημάτων (συχνή παρουσία πελατών στους χώρους εργασίας) καθώς
και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας, οι υποδείξεις
και οι συμβουλές που αφορούν τα Εμπορικά Καταστήματα θα αναγράφονται από τους
Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας σε ξεχωριστή σελίδα και θα
λαμβάνει γνώση, με υπογραφή, ο προϊστάμενος του καταστήματος.
Τα Εμπορικά Καταστήματα που δεν συστεγάζονται με άλλες Υπηρεσιακές Λειτουργίες θα
τηρούν δικό τους βιβλίο.
Διευκρινίζεται ότι, οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Λειτουργιών
που
σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του ειδικού αυτού
βιβλίου, υποχρεωτικά λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα και στη συνέχεια θα
μεριμνούν για την διευθέτηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας που αφορούν
εργασιακούς χώρους της δικαιοδοσίας τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους,
ή θα ενημερώνουν ιεραρχικά άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Λειτουργίες
προκειμένου να επιληφθούν των ζητημάτων αυτών.
Στις περιπτώσεις που σε κάποιο κτίριο στεγάζονται μονάδες χωρίς τη φυσική παρουσία
προϊσταμένου, το βιβλίο θα υπογράφεται από τον αρχαιότερο υπάλληλο ο οποίος θα μεριμνά
για τη διαβίβαση των υποδείξεων και των συμβουλών των Τ.Α. και των Ι.Ε. στον άμεσο
προϊστάμενό του

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89
Κτιριοδομικός Κανονισμός. (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89)
2. Χώροι κύριας και βοηθητικής χρήσης των κτιρίων: Χώροι κύριας χρήσης των
κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την παραμονή, σε κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, ατόμων (έστω και ενός) επί δύο τουλάχιστον ώρες το
εικοσιτετράωρο.
9. Φυσικός φωτισμός: Είναι ο φωτισμός που προέρχεται από τον ήλιο.
10. Άμεσος φυσικός φωτισμός χώρου:
Είναι ο φυσικός φωτισμός που προέρχεται από ανοίγματα του χώρου, που επικοινωνούν
αμέσως με το ύπαιθρο ή με υμιϋπαίθριο χώρο, χωρίς την παρεμβολή άλλου κλειστού χώρου.
11. Έμμεσος φυσικός φωτισμός χώρου: Είναι ο φυσικός φωτισμός που φθάνει στο
χώρο μέσω άλλου κλειστού χώρου του κτιρίου που έχει άμεσο φυσικό φωτισμό.
12. Φυσικός αερισμός κτιρίου ή χώρου: Είναι ο αερισμός που προέρχεται από τα
ανοίγματά του ή από διατάξεις φυσικού ελκυσμού χωρίς τη χρήση μηχανικών
εγκαταστάσεων.
13.Άμεσος φυσικός αερισμός χώρου: Είναι ο φυσικός αερισμός που προέρχεται από
ανοίγματα του χώρου, που επικοινωνούν αμέσως με το ύπαιθρο ή με υμιϋπαίθριο χώρο,
χωρίς την παρεμβολή άλλου κλειστού χώρου.
14. Έμμεσος φυσικός αερισμός χώρου: Είναι ο φυσικός αερισμός που προέρχεται από
ανοίγματα προς άλλο χώρο του κτιρίου ή από διατάξεις φυσικού ελκυσμού.
1.Η. Εμπόριο:
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή δομικά έργα
χρησιμοποιούνται για την έκθεση ή και πώληση εμπορευμάτων, την περιποίηση ή
καλλωπισμό ατόμων, την επιδιόρθωση ή άλλη επεξεργασία αγαθών, που δεν
περιλαμβάνονται στην κατηγορία της βιομηχανίας - βιοτεχνίας.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και:
- Τα εμπορικά κέντρα.
- Οι αγορές και υπεραγορές.
- Τα καταστήματα.
- Τα φαρμακεία.
- Τα κουρεία και κομμωτήρια.
- Τα ινστιτούτα γυμναστικής.
- Τα μικρά καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδημάτων.
1.Θ. Γραφεία:
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για
πνευματικές ή διοικητικές δραστηριότητες, δημόσιες ή ιδιωτικές ή για επιχειρηματικές
δραστηριότητες, εφ' όσον δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορίου.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και:
- Τα γραφεία δημόσιων υπηρεσιών.
- Τα γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Οι βιβλιοθήκες.
- Τα γραφεία επιχειρήσεων.
- Τα γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών.
- Οι τράπεζες μικτού εμβαδού μικρότερου των 70 τετραγωνικών μέτρων.

7.1. Στους χώρους πωλήσεων που βρίσκονται στο ισόγειο, ένα άτομο ανά 3
τετραγωνικά μέτρα μικτού εμβαδού.
7.3. Στους χώρους εμπορίου που χρησιμοποιούνται για γραφεία, ένα άτομο ανά 10
τετραγωνικά μέτρα μικτού εμβαδού.
8. Χρήση γραφείων (κατηγορία Θ).
Ένα άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα μικτού εμβαδού.
3.4. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα. Η καταλληλότητα των
υλικών προσδιορίζεται από τις τυχόν υπάρχουσες προδιαγραφές ή πρότυπα και από την
εμπειρία των αρμόδιων τεχνικών που μελετούν ή επιβλέπουν την κατασκευή των κτιρίων ή
δομικών έργων.

