ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 32141/57
Περί µέτρων ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας.
Έχοντες υπ' όψιν τας διατάξεις 1) του άρθρου 2 του Ν. 4819/1930, 2) του άρθρ. 14 του αυτού
Νόµου και 3) του άρθρ. 1 του Ν.∆/τος 2954/1954 «περί οργανώσεως Σώµατος Επιθεωρήσεως
Εργασίας παρά τω Υπουργείω Εργασίας» και την υπ' αριθ. 13363/25.2.1957 ηµετέραν
απόφασιν «περι εκπονήσεως Κανονισµού Ασφαλείας των εις Χαλυβουργεία εργαζοµένων»,
αποφασίζοµεν, εγκρίνοµεν τον υπό των: 1) Γενεράλη Παν., 2) Καραπατάκη Νικ., 3) Κυρίµη
Αγγ., Τεχνικών Επιθεωρητών, 4) Παγώνη Νικ. Πολιτικού Μηχανικού, 5) Κριµιτσά Πολυν.,
6) Βιδάλη Πέτρου και 7) Σαµικού Παν. εκπονηθέντα Κανονισµόν Μέτρων Ασφαλείας εις
εργοστάσια Χαλυβουργίας, έχοντα ως έπεται:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Μέτρων Ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας
Πλην των γενικών µέτρων ασφαλείας των προβλεποµένων υπό του ∆/τος της 14ης Μαρτίου
1934 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κλπ», δέον να τηρώνται και τα κάτωθι µέτρα
ασφαλείας εις τα εργοστάσια Χαλυβουργίας:
Ι. Γενικά
Οι εργοδηγοί, οι επί κεφαλής οµάδος (βάρδιας) ή εν ελλείψει τούτων οι αρµόδιοι τεχνίται,
δέον εις τους υπ' αυτούς εργαζοµένους να αναθέτωσιν εργασίας αναλόγους προς την
σωµατικήν ικανότητα, πείραν και ειδικότητα εκάστου και να επιβλέπωσι την λήψιν των
αναγκαίων προστατευτικών µέτρων έχοντες την υποχρέωσιν να αναφέρωσιν πάντα
απειθαρχούντα ως προς την τήρησιν των ασφαλιστικών µέτρων. Οι ανωτέρω δέον ωσαύτως
να ελέγχωσι την καταλληλότητα και το ακίνδυνον των χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων,
εργαλείων, υλικών και λοιπών µέσων, αναφέροντες εις τον τεχνικόν Προϊστάµενον τυχόν
παρουσιαζόµενον κίνδυνον.
Απαγορεύεται εις τους εργαζοµένους να χρησιµοποιούν µηχανήµατα, εργαλεία η εν γένει
αντικείµενα παρουσιάζοντα βλάβην ή κίνδυνον. Ευθύς ως οι εργαζόµενοι αντιληφθούν µίαν
τοιαύτην περίπτωσιν υποχρεούνται να ειδοποιούν τον αρµόδιον προϊστάµενον χωρίς να
επεµβαίνουν οι ίδιοι εις την αποκατάστασιν της ούτω παρουσιαζοµένης βλάβης εις
µηχανήµατα ή εργαλεία.
∆ιά πάσαν επέµβασιν προς επισκευήν ή µετατροπήν µηχανηµάτων
*∆εν δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
εγκαταστάσεων και µηχανικών εργαλείων του εργοστασίου δέον ο ενεργών την επισκευήν να
προβαίνη εις ταύτην κατόπιν συνεννοήσεως µετά του αρµοδίου τεχνικού προϊσταµένου.
Απαγορεύεται εις τους εργάτας:
1. Να εκτελώσιν οιανδήποτε άλλην εργασίαν πλην εκείνης διά την οποίαν έχουν λάβει
εντολήν υπό του αµέσως προϊσταµένου των.
2. Να εκτελώσι τας εργασίας των κατά διάφορον τρόπον και δι' άλλων µέσων από εκείνα
άτινα τους έχουν υποδειχθή.

3. Ν' αποµακρύνονται από τον καθορισθέντα δι' αυτούς χώρον εργασίας και να περιφέρωνται
εις άλλα τµήµατα και χώρους του εργοστασίου.
Τα υπό των επιχειρήσεων παρεχόµενα ατοµικά προστατευτικά εφόδια δέον να διατηρώνται
υπό των χρησιµοποιούντων ταύτα εν καλή καταστάσει, φθειρόµενα δε εκ της χρήσεως να
αντικαθίστανται.
Εργάται ευρισκόµενοι εν προσωρινή αναµονή δέον µέχρις αναλήψεως της εργασίας των να
παραµένωσιν εις χώρους καθοριζοµένους υπό της επιχειρήσεως.
ΙΙ. ∆ιαλογή παλαιού σιδήρου
Η διαλογή του παλαιού σιδήρου δέον να γίνεται επιµελώς υπό τας αµέσους οδηγίας
υπευθύνου πεπειραµένου προσώπου.
Τα ευρισκόµενα κατά την διαλογήν υπολείµµατα εκρηκτικών υλών ως και πάντα τα
επικίνδυνα ή ύποπτα τεµάχια δέον να αποµακρύνωνται εις ειδικούς χώρους απαγορευοµένης
πάσης επ' αυτών εργασίας υπό των εργατών.
Τα ευρισκόµενα κατά την διαλογήν κλειστά δοχεία ή αντικείµενα µη εκρηκτικά θα
υπόκεινται εις περαιτέρω κατεργασίαν (ως π.χ. κοπήν) υπό εργατών εφωδιασµένων διά
καταλλήλων δι' εκάστην περίπτωσιν τεχνικών µέσων.
Οι σωροί των παλαιών σιδηρικών δέον να στοιβάζωνται κατ' ασφαλή τρόπον.
Οι εργάται οι απασχολούµενοι µε την διαλογήν και µεταφοράν παλαιών σιδηρικών δέον να
είναι εφωδιασµένοι διά χειροκτίων και περικνηµίδων εκ χονδρού σκληρού υφάσµατος.
ΙΙΙ. Ηλεκτρικοί κλίβανοι πετρελαίου τήξεως σιδήρου
Οι εργάται οι απασχολούµενοι µε την απόχυσιν του τήγµατος και γενικώς οι χειριζόµενοι τον
εν ρευστή καταστάσει σίδηρον δέον να φέρωσι σιδηρά κράνη, προφυλακτικά δίοπτρα,
χειρόκτια εξ αµιάντου και υποδήµατα µε ξύλινα παχέα πέλµατα (τσόκαρα).
Ο εκάστοτε χειριζόµενος την βαλβίδα του κάδου εκροής δέον να φέρη µπέρταν µετά
κουκούλας εξ αµιάντου.
Κατά την διάρκειαν της φορτώσεως των κλιβάνων απαγορεύεται η παραµονή και η
κυκλοφορία εργατών εις τον προ των θυρών αυτών χώρον, οι δε τροφοδοτούντες τους
κλιβάνους διά πτύου δέον να φέρωσι τα ατοµικά προφυλακτικά µέσα: δίοπτρα, ποδιές εξ
αµιάντου, υποδήµατα ως άνω και περικνηµίδας εξ αµιάντου.
Ο επί κεφαλής της οµάδος δέον να ελέγχη την στερεότητα και ανθεκτικότητα των ωτίων των
κογχυλίων.
Ο υπό τον κάδον υποχύσεως χώρος δέον να διατηρήται στεγνός.
Αι χοάναι πληρώσεως τετηκότος σιδήρου δέον να προθερµαίνωνται.
IV. Γερανοί Γερανογέφυραι

Απαγορεύεται εις άπαντας τους εργάτας να ίστανται ή να διέρχωνται κάτωθεν φορτίου
φεροµένου υπό γερανών. Οι χειρισταί γερανών υποχρεούνται να χρησιµοποιούν κώδωνας
κατά την διάρκειαν µετακινήσεων.
Η εκκίνησις-πορεία και κράτησις των γερανογεφυρών δέον υπ' ευθύνη του χειριστού να
γίνηται κατά τρόπον οµαλόν.
Η παραµονή εν αναρτήσει φορτίου εις χρόνον µεγαλύτερον του απαραιτήτου δέον ν'
αποφεύγηται κατά δε την διάρκειαν της τοιαύτης αναρτήσεως ν' απαγορεύηται η κυκλοφορία
κάτωθεν των ανηρτηµένων φορτίων.
Αι εργασίαι ανυψώσεως και µεταφοράς διά των ανυψωτικών µηχανηµάτων ως και αι
συναφείς προς αυτάς θα εκτελούνται κατόπιν συµπεφωνηµένων σηµάτων άτινα πιστώς και
αυστηρώς θα ακολουθή το µε αυτάς απασχολούµενον προσωπικόν.
Απαγορεύεται ο χειρισµός ανυψωτικών µηχανηµάτων παρά µη εντεταλµένων προσώπων.
Οι επιφορτισµένοι µε την συντήρησιν των ανυψωτικών µηχανηµάτων υποχρεούνται άπαξ
τουλάχιστον καθ' εβδοµάδα να ελέγχωσι την καλήν κατάστασιν και λειτουργίαν των
συρµατοσχοίνων, να αναφέρωσι δε εγγράφως εις τον αρµόδιον τεχνικόν προϊστάµενον το
αποτέλεσµα του διενεργηθέντος τούτου ελέγχου καταχωρούντες άµα τούτο εις ειδικώς
τηρούµενον βιβλίον ελέγχου.
Επί των γερανών και αναλόγων µηχανηµάτων δέον να υπάρχουν πάντοτε αυτόµατοι
διακόπται τέρµατος διαδροµής.
Η ύπαρξις των αυτοµάτων τέρµατος διαδροµής εις τους γερανούς ως και των αναλόγων εις τα
λοιπά µηχανήµατα ουδόλως απαλλάσσει τους χειριστάς της υποχρεώσεως της καταβολής της
προσηκούσης προσοχής ίνα διακόπτωσι την λειτουργίαν του µηχανήµατος προ της
επενεργείας του αυτοµάτου.
V. Μηχανουργικά εργαλεία
Οι εργαζόµενοι εις τα µηχανουργικά εργαλεία υποχρεούνται να εργάζωνται εις αυτά µε τους
υπάρχοντας προφυλακτήρας, να τηρούν δε κατά την εργασίαν των τους ειδικούς διά τα
εργαλεία ταύτα κανονισµούς. Οι ηλεκτροσυγκολληταί δέον να φέρουν ποδιές δερµάτινες και
προστατευτικόν οπτικόν διάφραγµα, οι δε οξυγονοκολληταί, προστατευτικάς διόπτρας.
VI. Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις
Πλην των γενικών µέτρων ασφαλείας των προβλεποµένων υπό των σχετικών ∆/των δέον να
τηρούνται τα κάτωθι µέτρα ασφαλείας:
Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος εις τους χώρους υψηλής τάσεως ως και εις τους χώρους
όπισθεν των πινάκων διανοµής και χειρισµού χαµηλής τάσεως εις πάντα µη ανήκοντα εις το
ηλεκτροτεχνικόν προσωπικόν του εργοστασίου.
Ο εισερχόµενος εις τους χώρους υψηλής τάσεως ηλεκτροτεχνίτης δέον να συνοδεύηται υπό
ετέρου ηλεκτροτεχνίτου να έχωσι δε αµφότεροι την αριστεράν χείρα των εντός των
θηλακίων.

Οι αρµόδιοι ηλεκτροτεχνίται δέον να διατηρώσι πάντοτε κλειστούς τους χώρους υψηλής
τάσεως φυλάττοντες τας κλείδας των απαγορευοµένης αυστηρώς της εναποθέσεως εντός
αυτών οιουδήποτε ξένου αντικειµένου.
Εις περιπτώσεις εργασιών συντηρήσεως ή επισκευών εις χώρους γειτνιάζοντας µε ηλεκτρικάς
εγκαταστάσεις αίτινες εργασίαι λόγω της φύσεώς των γίνονται παρά µη ηλεκτροτεχνιτών
απαιτείται να παρίσταται αµόδιος ηλεκτροτεχνίτης.
Εν Αθήναις τη 27 Σεπτεµβρίου 1957

