Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014
ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

Εργασίες με αμίαντο
Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Κυρίες/Κύριοι,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, των
συντελεστών που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στην
εκτέλεση εργασιών με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά, ετοίμασε σχετικούς
Καθοδηγητικούς Ειδικούς Όρους καθώς επίσης και Έντυπο Γραπτής
Ειδοποίησης για εργασίες με αμίαντο.
Σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας μαζί με τους πιο
πάνω όρους και το Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης για εργασίες με αμίαντο
επισυνάπτονται.
Για
επιπρόσθετες
διευκρινήσεις
ή/και
πληροφορίες
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Όλγα Νικολαΐδου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή και στα τηλέφωνα
22405614/22405676.

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Παναγής
Λειτουργός, Τμ. Εργασιακών Σχέσεων

__________________________________________________________________________________________________
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22889880, Φαξ: +357 22665685, Email: panayiotis@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εργασίες με Αμίαντο
Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι
Ο αμίαντος αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς καρκινογόνους παράγοντες στο
χώρο της εργασίας και η έκθεση σε αυτόν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας τα
οποία συνήθως δεν εκδηλώνονται αμέσως αλλά 20 έως 40 χρόνια αργότερα.
Η ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του
κινδύνου έκθεσης σε αμίαντο και η προστασία τόσο των προσώπων στην εργασία όσο και
των τρίτων προσώπων, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες
των περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμών του 2006, αλλά
και της ευρύτερης νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Η ύπαρξη αμιαντούχων υλικών σε κτιριακές και μη εγκαταστάσεις δημιουργεί
σοβαρούς κινδύνους κατά τις εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, συντήρησης και
επισκευής των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η
ανάγκη υιοθέτησης καλών πρακτικών και εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών
σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο της πιο πάνω προσπάθειας αποτελεί βασικό στόχο η πρόληψη των
κινδύνων στο στάδιο του σχεδιασμού των έργων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με
την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στις διαδικασίες ανάθεσης της
μελέτης και εκτέλεσης εργασιών με αμίαντο. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ) έχει ετοιμάσει Καθοδηγητικούς Ειδικούς Όρους για προστασία των
προσώπων κατά τις εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά.
Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης των Αναδόχων των εν λόγω εργασιών και
επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκρισης των Σχεδίων Εργασίας, έχει ετοιμαστεί σχετικό
Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο. Τόσο το έντυπο αυτό όσο και οι
πιο πάνω όροι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: director@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 –
Κ.∆.Π. 316/2006
(Κανονισμός 8, Παράρτημα Ι)

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ
ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόσωπο που με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, υποχρεούται να ειδοποιήσει για την
έναρξη εργασιών με αμίαντο, καλείται να μελετήσει προσεκτικά τις πιο κάτω πληροφορίες και
τις σημειώσεις που βρίσκονται στο πάνω μέρος του εντύπου της Ειδοποίησης για Εργασίες
με Αμίαντο.
1. Για κάθε εργασία, κατά την οποία πρόσωπα στην εργασία εκτίθενται ή μπορεί να
εκτεθούν κατά την εργασία τους σε σκόνη, που προέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά
που περιέχουν αμίαντο, ο εργοδότης υποχρεούται να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή
(∆ιευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), μέσω του αρμόδιου Επαρχιακού
Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την
έναρξη των εργασιών, γραπτή Ειδοποίηση και να δίδει τις σχετικές πληροφορίες.
2. Το έντυπο Ειδοποίησης ΤΕΕ-ΑΜΙ-1 πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε εργασία με αμίαντο
κατά την οποία εφαρμόζονται οι πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών και να σταλεί ή να
παραδοθεί στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα
εκτελεστεί η εργασία.
3. Μαζί με την Ειδοποίηση πρέπει να υποβληθεί και το ειδικό Σχέδιο Εργασίας που αφορά
τις δραστηριότητες με τον αμίαντο ή και με αμιαντούχα υλικά.
∆ιευκρινίζεται ότι το
Σχέδιο Εργασίας αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας κατασκευαστικού ή
οικοδομικού του έργου (όπου αυτό απαιτείται).
4. Στις περιπτώσεις ουσιώδους αλλαγής της εργασίας, ώστε τα δεδομένα που
υποβλήθηκαν να έχουν μεταβληθεί, περιλαμβανομένου και του χρόνου περάτωσης της
εργασίας, απαιτείται να γίνει άμεση αναθεώρηση των στοιχείων του εντύπου της
Ειδοποίησης καθώς και του Σχεδίου Εργασίας. Γι’ αυτό πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου
στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας το έντυπο με τα αναθεωρημένα
στοιχεία και το νέο Σχέδιο Εργασίας.
5. Η ορθή αποτύπωση των ζητουμένων πληροφοριών, αποτελεί νομική υποχρέωση του
προσώπου που πρέπει να ειδοποιήσει για τις εργασίες.
6. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του
εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας.
Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας
Λευκωσίας: Ανδρέα Αβρααμίδη 18, 2024 Στρόβολος – Τηλ. : 22879191-2, Φαξ: 22429178
E-mail:dlionic@dli.mlsi.gov.cy
Λεμεσού: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012 Λεμεσός ή Τ.Θ. 71037, 3840 Λεμεσός
Τηλ.: 25827200-215, Φαξ: 25561412, Ε-mail:dliolim@dli.mlsi.gov.cy
Λάρνακας: Μέγαρο Κοιν. Ασφαλίσεων, Φίλιου Τσιγαρίδη, 6023 Λάρνακα
ή Τ.Θ. 40136, 6301 Λάρνακα – Τηλ.: 24805327-16, Φαξ: 24305130
E-mail:dliolar@dli.mlsi.gov.cy
Πάφου: Φιλικής Εταιρείας 1, 8047 Πάφος ή Τ.Θ. 60067, 8100 Πάφος
Τηλ.: 26822719 –15-16, Φαξ: 26822720, E-mail:dliopaf@dli.mlsi.gov.cy
Αμμοχώστου: Γωνία Ιφιγενείας και Ελευθερίας 82, 5380 ∆ήμος ∆ερύνειας ή Τ.Θ. 36185, 5386 ∆ήμος
∆ερύνειας- Tηλ.: 23819750-1-2-4, Φαξ: 23819766, E-mail: dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

Για Επίσημη Χρήση
Ημερ. Παραλαβής:..........................
Κωδ. Μηχ.
Εργοταξίου/Υποστατικού:................

Έντυπο ΤΕΕ-ΑΜΙ-1
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 - Κ∆Π 316/2006
(Κανονισμός 8, Παράρτημα Ι)
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ
Σημειώσεις:
i.Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να αναγράφεται το σύμβολο «Χ».
ii.Το όνομα που αναφέρεται θα πρέπει να είναι πλήρες και να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα.
Για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να αναγράφεται το όνομα όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο
Εταιρειών.
iii. Απαγορεύεται η έναρξη οποιασδήποτε εργασίας χωρίς την έγκριση του Σχεδίου Εργασίας από τον
Αρχιεπιθεωρητή.
1. Προς:
Αρχιεπιθεωρητή
Μέσω Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας ……………………
(να αναφερθεί το όνομα της Επαρχίας όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες)

2. Ακριβής διεύθυνση εργοταξίου/χώρου όπου θα εκτελεστούν εργασίες με αμίαντο
Οδός και αριθμός:................……............................. (Σημ.i)

Ενορία:............……………….................. (Σημ.i)

Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………............................

Επαρχία: ..............………………......................

Άλλες διευκρινίσεις: ………………………………………...…………………………………………………………
3.

Ιδιοκτήτης έργου (Κύριος του Έργου)

3.1. Όνομα: …………………………………………………………………................………………...............(Σημ.ii)
3.2. Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)
Α. Οδός και αριθμός:................……..........................……….. (Σημ.i)
Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………
Β. Ταχ. Θυρ: ………

Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:………

Ταχ. Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ………

3.3. Τηλέφωνο: ………………………….

Ενορία:..........……......……........ (Σημ.i)
Επαρχία: ..............………

Περ. Ταχ. Θυρ. (Πόλη/Προάστ./Χωριό):...............…

3.4. Τηλεομοιότυπο: ……………………

3.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............……………………
4. Eίδος του έργου (σύντομη περιγραφή εργασιών) π.χ. Κατεδάφιση, αποξήλωση στέγης με αμιαντόφυλλα ή τοιχοποιίας με πλάκες
από αμιαντοτσιμέντο, αφαίρεση αμιαντοσωλήνων ή μόνωσης με αμίαντο, κ.λπ.

5. Ο εργοδότης (εργολάβος ή υπεργολάβος) που θα διεξάγει τις εργασίες με αμίαντο
5.1. Όνομα:……………………………………………………………………………………………………..(Σημ.ii)
5.2.

Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α. Οδός και αριθμός:................……..........................……….. (Σημ.i)
Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………
Β. Ταχ. Θυρ: ………
5.3.

Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:………

Ταχ. Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ………

Τηλέφωνο: …………………..

Ενορία:..........……......……........ (Σημ.i)
Επαρχία: ..............………

Περ. Ταχ. Θυρ. (Πόλη/Προάστ./Χωριό):...............…

5.4. Τηλεομοιότυπο: ……………

5.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............……………………

5.6. Στην περίπτωση που υπάρχει εργολάβος ολόκληρου του έργου να δηλωθεί το όνομα και το τηλέφωνό
του.
…………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου
ΝΑΙ

Έχει οριστεί;

ΟΧΙ

(Στην περίπτωση που έχει οριστεί συντονιστής, η συμπλήρωση των πιο κάτω στοιχείων είναι υποχρεωτική)

6.1.

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………….……..............(Σημ.ii)

6.2.

Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α. Οδός και αριθμός:................……..........................……….. (Σημ.i)
Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………
Β. Ταχ. Θυρ: ………
6.3.
6.5.

Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:………

Ταχ. Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ………

Τηλέφωνο:………………….

Ενορία:..........……......……........ (Σημ.i)
Επαρχία: ..............………

Περ. Ταχ. Θυρ. (Πόλη/Προάστ./Χωριό):...............…

6.4. Τηλεομοιότυπο: ……………

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............……………………

7. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο
8. Προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών σε μέρες
9. Μορφή αμιάντου ( χρυσότιλος, κροκιδόλιθος, αμοσίτης, τσιμεντοαμίαντος, κ.λπ.)
10. Μέγιστη ποσότητα αμιάντου που βρίσκεται στο χώρο εργασίας (m2 , m3 , κ.λπ.)
11. Κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αμίαντος (π.χ. φθαρμένος, θρυμματισμός, κ.λπ.)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
12. Συνολικός αριθμός εργοδοτουμένων που θα εμπλακούν στις εργασίες
13. Άδεια οικοδομής/κατεδάφισης (όπου απαιτείται) :
Αριθμός Φακ.: …………

Αρμόδια Αρχή: ………..…..…..

14. Η παρούσα Γνωστοποίηση συμπληρώθηκε από:
(Τα στοιχεία αφορούν τον εργοδότη που θα διεξάγει τις εργασίες εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή το υπεύθυνο πρόσωπο που
υποβάλλει την Γνωστοποίηση εκ μέρους του)

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..………………………………
Iδιότητα : ………………………………………….(π.χ. διευθυντής, μηχανικός έργου, επιστάτης, κ.λπ.)
Τηλέφωνο: ………….…

Τηλεομοιότυπο: ………….…

……………………………………………….
Υπογραφή

15. Ημερομηνία διαβίβασης: .......…………......….

Ηλεκτρονική διεύθυνση:…………………….

Σφραγίδα

Αρ. Φακ.: 9.42.6.4
ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Η΄ ME ΑΜΙΑΝΤΙΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ
Οι πιο κάτω όροι βασίζονται στις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων του 1996 έως 2011 και των σχετικών Κανονισμών και ειδικότερα στις διατάξεις
των περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από Αμίαντο) Κανονισμών του 2006
(Κ.∆.Π.316/2006).
1. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά και
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν, ο εργοδότης (εργολάβος ή υπεργολάβος), πρέπει να
αποστείλει ή να επιδώσει γραπτή Ειδοποίηση στον Αρχιεπιθεωρητή (∆ιευθυντή
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), μέσω του Αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου
Επιθεώρησης Εργασίας της επαρχίας όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες. Η
Ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του εργοδότη και της επιχείρησής
του, σύντομη περιγραφή της μορφής του αμιάντου, στοιχεία της μέγιστης ποσότητας
αμιάντου, των διεργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν, του
αριθμού εργοδοτουμένων που θα εμπλακούν στις εργασίες και την ημερομηνία
έναρξης των εργασιών. Το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και σε
έντυπη μορφή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος αυτού.
2. Εάν πρόκειται να διεξαχθούν εργασίες κατεδάφισης ή συντήρησης, ο εργοδότης
(εργολάβος/υπεργολάβος) πρέπει, πριν την έναρξη των εργασιών, να λαμβάνει
κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό των χώρων, εγκαταστάσεων και υλικών
που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, ζητώντας μεταξύ άλλων πληροφορίες από
τους ιδιοκτήτες ή και τους διαχειριστές των χώρων/υποστατικών/εγκαταστάσεων.
Στη συνέχεια πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο αποτύπωσης των σημείων / περιοχών
όπου υπάρχει αμίαντος / υπάρχουν αμιαντούχα υλικά σύμφωνα με τις πληροφορίες
που θα συλλεγούν. Το σχέδιο αποτύπωσης πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) που απαιτείται σύμφωνα με τους περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002.
3. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ή απομάκρυνσης αμιάντου
ή/και αμιαντούχων υλικών από υποστατικά/κατασκευές ή και εγκαταστάσεις πρέπει
να καταρτίζεται Σχέδιο Εργασίας και να υποβάλλεται μαζί με την Ειδοποίηση, μέσω
του Αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας της επαρχίας όπου θα
διεξαχθούν οι εργασίες, στον Αρχιεπιθεωρητή (∆ιευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας) για έγκριση.
3.1. Το Σχέδιο Εργασίας το οποίο αποτελεί μέρος του ΣΑΥ του έργου, πρέπει να
προβλέπει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των
εργοδοτουμένων στον χώρο εργασίας. Επίσης, πρέπει να αποδεικνύει τις
ικανότητες του εργοδότη στον τομέα της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων
κατεδάφισης ή αφαίρεσης αμιάντου καθώς και επισκευής ή και συντήρησης
υποστατικών, εγκαταστάσεων ή υλικών που περιέχουν αμίαντο.
3.2. Το Σχέδιο Εργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι:
■ Ο αμίαντος ή και τα αμιαντούχα υλικά απομακρύνονται πριν από την έναρξη
των εργασιών κατεδάφισης, εκτός αν η εν λόγω απομάκρυνση ενδέχεται να

προκαλέσει μεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργοδοτούμενους παρά αν ο
αμίαντος ή τα αμιαντούχα υλικά δεν μετακινηθούν,
■ χορηγείται ο κατάλληλος και επαρκής ατομικός εξοπλισμός προστασίας, για
την προστασία του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες και
■ λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των υπόλοιπων προσώπων που
βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά σε αυτόν.
Παράλληλα, το Σχέδιο Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά
με:
■ τα στοιχεία επικοινωνίας του εργολάβου, συντονιστή για θέματα ασφάλειας
και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, κ.α.
■ τη φύση και την πιθανή διάρκεια των εργασιών,
■ την κατάσταση των αμιαντούχων υλικών,
■ το σχεδιάγραμμα του τόπου εκτέλεσης των εργασιών στο οποίο να φαίνεται η
θέση της μονάδας απολύμανσης, ο χώρος αποθήκευσης, ο χώρος
αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης
ή/και άλλα δίκτυα υπηρεσιών και άλλες τυχόν δραστηριότητες στον χώρο
εκτέλεσης των εργασιών,
■ τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας με
αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά,
■ τα χαρακτηριστικά των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν για την
προστασία και την απολύμανση του προσωπικού που έχει αναλάβει τις
εργασίες καθώς και των υπόλοιπων προσώπων που βρίσκονται στο χώρο
των εργασιών ή κοντά σε αυτόν,
■ το πρόγραμμα ελέγχων της εφαρμογής του Σχεδίου Εργασίας
■ τον τρόπο σφραγίσματος, μεταφοράς και αποθήκευσής των αμιαντούχων
υλικών,
■ τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και
■ την μέθοδο καθαρισμού και αποκατάστασης της περιοχής.
3.3. Το Σχέδιο Εργασίας πρέπει να είναι διαθέσιμο για έλεγχο στον χώρο
διεξαγωγής των εργασιών.
4. Η ανάληψη και εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με μόνωση ή επάλειψη
αμιάντου, μπορεί να γίνει μόνο αν ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) έχει τύχει
της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή και κατέχει σχετική άδεια που να βρίσκεται σε
ισχύ.
5. Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) οφείλει να παρέχει στους εργοδοτούμενους
του κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας, πληροφορίες, οδηγίες,
εκπαίδευση και εποπτεία ώστε να διασφαλίσει την προστασία τους καθώς και την
παρεμπόδιση της έκθεσης τους σε αμίαντο.
6. Ο χώρος όπου διεξάγονται οι εργασίες με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά πρέπει να
είναι οριοθετημένος, περιφραγμένος με κατάλληλη και ικανοποιητικής αντοχής
περίφραξη ύψους τουλάχιστον 1.80 m και να φέρει τις απαιτούμενες πινακίδες
προειδοποίησης για τις εργασίες με αμίαντο.
7. Οι μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να μην παράγεται
σκόνη αμιάντου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να μην εισέρχεται σκόνη αμιάντου στον
αέρα, αλλά να δεσμεύεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο εκπομπής ή
παραγωγής της όπως π.χ. με τη μέθοδο εγκλεισμού ή και με άλλες μεθόδους.

8. Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) κατά τη διάρκεια των εργασιών με αμίαντο
ή με αμιαντούχα υλικά μεριμνά για την τήρηση μητρώου εργοδοτουμένων, στο
οποίο καταχωρείται η φύση και η διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, τα
αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν και το εκτιμημένο επίπεδο έκθεσης σε
αμίαντο. Στο μητρώο καταχωρούνται επίσης στοιχεία ή και παρατηρήσεις σχετικά
με τα τεχνικά ή και άλλα μέτρα και μέσα πρόληψης ή περιορισμού των κινδύνων
από τον αμίαντο ή τα αμιαντούχα υλικά.
9. Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών να
πραγματοποιεί δειγματοληψίες και μετρήσεις της περιεκτικότητας του αέρα, σε ίνες
αμιάντου, ώστε να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει έκθεση των προσώπων στην
εργασία σε αμίαντο.
10. Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) οφείλει να διευθύνει την επιχείρηση ή να
διεξάγει τις δραστηριότητές του κατά τέτοιον τρόπο και πρέπει να παρέχει τέτοιες
πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει ότι πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν,
αλλά που μπορούν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής του,
δεν εκτίθενται σε αμίαντο.
11. Μετά την αφαίρεση του αμιάντου ή των υλικών που περιέχουν αμίαντο, πρέπει να
διασφαλίζεται από τον εργοδότη ότι ο αμίαντος ή και τα αμιαντούχα υλικά
τοποθετούνται σε κατάλληλα σφραγισμένα κυτία, δοχεία ή κιβώτια ή άλλα μέσα
συσκευασίας, τα οποία θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη και ευκρινή σήμανση
ότι περιέχουν αμίαντο.
12. Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) μεριμνά για τον αποτελεσματικό καθαρισμό
και συντήρηση όλων των υποστατικών ή/και εγκαταστάσεων, κιβωτίων ή/και άλλων
δοχείων και εξοπλισμών που χρησιμεύουν για την αποθήκευση ή μεταφορά
αμιαντούχων υλικών, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών με αμίαντο.
13. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών με αμίαντο και πριν από την παράδοση προς
χρήση των χώρων ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος), μεριμνά για τον έλεγχο
όλων των κλειστών χώρων και διασφαλίζει ότι οι χώροι αυτοί είναι απαλλαγμένοι
από ίνες αμιάντου.
14. Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) μεριμνά για τη διατήρηση αρχείου
εργασιών που εκτελούνται με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά και τα δεδομένα του
αρχείου τηρούνται για περίοδο 5 τουλάχιστον ετών.
15. Ο εργοδότης (εργολάβος / υπεργολάβος) διασφαλίζει ότι για κάθε εργοδοτούμενο,
πριν αρχίσει να εκτίθεται σε σκόνη που προέρχεται από αμίαντο ή από υλικά που
περιέχουν αμίαντο και καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης, υπάρχει διαθέσιμη ιατρική
βεβαίωση ότι είναι κατάλληλος να εκτελεί τη συγκεκριμένη εργασία.
16. Η πιο πάνω ιατρική βεβαίωση για την εκτίμηση της καταλληλότητας για εργασία με
αμίαντο, πρέπει να βασίζεται στη διενέργεια των αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων οι
οποίες περιλαμβάνουν γενική κλινική εξέταση και πλήρη λειτουργικό έλεγχο των
πνευμόνων. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται πριν την έναρξη της
έκθεσης με αμίαντο καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν θα
υπερβαίνουν τα τρία έτη.
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