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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να πληρούν ορισμένες βασικές προδιαγραφές Υγείας 
και Ασφάλειας (Νόμος 89(Ι)/1996): 

• Καθαριότητα: Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να 
είναι απαλλαγμένος από δυσοσμία που αναδίδεται από οποιοδήποτε οχετό, 
υγειονομικές διευκολύνσεις ή άλλες πηγές όχλησης. 

• Συνωστισμός: Σε κάθε χώρο εργασίας δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος 
συνωστισμός ώστε να δημιουργείται κίνδυνος βλάβης της υγείας των 
προσώπων που εκτελούν εργασία. Για τον καθορισμό του κατά πόσο σε 
οποιοδήποτε χώρο εργασίας υπάρχει συνωστισμός πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη όχι μόνο ο αριθμός των προσώπων  που αναμένεται να εργάζονται σε 
αυτόν αλλά επίσης και ο χώρος που καταλαμβάνεται από εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό κλπ. 

• Αερισμός και θερμοκρασία: Στους χώρους εργασίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται πρόνοια για την εξασφάλιση επαρκούς αερισμού και κλιματισμού. 
Τα συστήματα ή οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση 
ικανοποιητικών κλιματικών συνθηκών πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην προκαλούν τη διαφυγή μέσα στην ατμόσφαιρα του χώρου 
εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή μικροοργανισμών. 

• Φωτισμός: Σε όλους τους χώρους εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
επαρκής φωτισμός (φυσικός ή τεχνητός) για την εκτέλεση όλων των εργασιών 
και δραστηριοτήτων. Ανάλογα με την εκτελούμενη εργασία θα πρέπει να 
επιλέγεται το κατάλληλο επίπεδο φωτισμού για την διευκόλυνση των 
εργαζομένων. 

• Δάπεδα: Όλα τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από μη υδροπερατά υλικά, τοποθετημένα με κατάλληλο 
τρόπο. Όπου εκτελούνται διεργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν 
συσσώρευση υγρών στο δάπεδο θα πρέπει να παρέχονται και να 
συντηρούνται αποτελεσματικά μέσα αποχέτευσης. Αν χρησιμοποιούνται για 
τοποθέτηση ή αποθήκευση εμπορευμάτων ή άλλων βαριών αντικειμένων θα 
πρέπει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο να βεβαιώνεται από μηχανικό. Ειδική 
πινακίδα θα πρέπει να υπάρχει στην είσοδο του χώρου. 

• Υγειονομικές διευκολύνσεις: Στους εργαζόμενους πρέπει να παρέχονται 
επαρκείς και κατάλληλες υγειονομικές διευκολύνσεις για έκπλυση και 
καθαρισμό ανάλογα με τη φύση των εργασιών τους. Επίσης πρέπει να τους 
παρέχεται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού σε κατάλληλα σημεία των 
εγκαταστάσεων. 

• Χώροι φύλαξης ιματισμού – αποδυτήρια: Στους εργαζόμενους πρέπει να 
παρέχεται κατάλληλος χώρος για φύλαξη των ενδυμάτων τους και σε 
περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικά ενδύματα εργασίας να τους 
παρέχονται αποδυτήρια επαρκών διαστάσεων με καθίσματα. 

• Πρώτες βοήθειες: Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει εξοπλισμό και άλλα 
επαρκή μέσα για την παροχή πρώτων βοηθειών στα εργοδοτούμενά του 
πρόσωπα. 

• Χώροι ανάπαυσης: Σε χώρους εργασίας όπου ο αριθμός των 
εργαδοτουμένων ή η φύση των εργασιών το επιβάλλουν πρέπει να παρέχεται 
κατάλληλος χώρος ανάπαυσης. 

• Μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία: Οι χώροι εργασίας πρέπει να 
είναι διαρρυθμισμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία. 
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