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Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, 
ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών της Ελλάδας.  
Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική 
κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη 
συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στο ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμπλέκονται -
αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και κατασκευές. 
Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:  
 η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
 η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας 

και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 
 η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη χώρα, 
 η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών,  
 η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του,  
 η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και φόρουμ που σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία 

υποδομών και κατασκευών, 
 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 
 η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 
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1. Γενικές αρχές 

Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του Corovavirus Covid-19 πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία στο εργατοτεχνικό 
προσωπικό τους και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο εξάπλωσης της λοίμωξης. 

Οι ανά χείρας κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν στην εισαγωγή σειράς 
μέτρων σε εργοτάξια παντός μεγέθους, σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμοδίων 
Υπηρεσιών της χώρας.  

Στις παρούσες εξαιρετικές και πρωτόγνωρες συνθήκες, ο κλάδος των κατασκευών 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις πλέον πρόσφατες κυβερνητικές οδηγίες για τον Covid-19 ανά πάσα 
στιγμή. 

Οι απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε κάθε κατασκευαστική 
δραστηριότητα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα. 

Ο Υπεύθυνος Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α) ή ο Επικεφαλής (Εργοταξιάρχης) κάθε εργοταξίου θα πρέπει 
σε κάθε ευκαιρία να καθιστά γνωστές με σαφήνεια στο εργατοτεχνικό προσωπικό, τις Διαδικασίες 
Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζονται στα Εργοτάξια και αποσκοπούν στην προστασία των ίδιων 
των εργαζομένων, των συναδέλφων τους, των οικογενειών τους και των πολιτών της χώρας. 

Για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού των εργοταξίων θα πρέπει να εφαρμόζονται με 
την δέουσα σχολαστικότητα και συνέπεια, καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, τα 
ακόλουθα μέτρα. 

 

2. Αυτο-απομόνωση - Καραντίνα 

 

Όποιος πληροί ένα από τα παρακάτω κριτήρια δεν πρέπει να έρθει στο εργοτάξιο: 

 Έχει πυρετό ή νέο επίμονο βήχα - ακολουθεί τις οδηγίες για την καραντίνα.  

 Είναι άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα λόγω ηλικίας, υποκείμενης 
κατάστασης υγείας, κλινικής κατάστασης ή εγκυμοσύνης).  

 Ζει με κάποιον σε καραντίνα ή με άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα.  

Όποιος εργαζόμενος παρουσιάζει συμπτώματα (βήχα, πυρετού κ.λπ.) ενημερώνει 
αμέσως τον Υπεύθυνο Εργοταξίου / Εταιρείας και παραμένει σπίτι του, εφαρμόζοντας 
τις ισχύουσες οδηγίες  του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

 

3. Διαδικασία στην περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει 

 

Εάν εργαζόμενος αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία ή επίμονο βήχα ενώ εργάζεται, θα 
πρέπει: 

 να αποφύγει να αγγίζει οτιδήποτε.  

 να επιστρέψει αμέσως στην οικία του. 

 όταν βήχει ή φτερνίζεται να κάνει χρήση χαρτομάντηλου, το οποίο και θα 
αποθέτει σε κάδο απορριμμάτων, ή εάν δεν έχει χαρτομάντηλα, να βήχει και να 
φταρνίζεται στο εσωτερικό του αγκώνα του. 

https://eody.gov.gr/


 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΔΗΓΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID -19 

 

1η Έκδοση/2020-04-06  Σελ. 3 από 8 
 

 να ακολουθήσει τις οδηγίες για την αυτοαπομόνωση - καραντίνα και να μην 
επιστρέψει στην εργασία έως ότου ολοκληρωθεί η περίοδος απομόνωσης. 

 να πραγματοποιηθεί αμέσως απολύμανση των χώρων που κινήθηκε καθώς και 
του οχήματος που χρησιμοποιούσε ή χειριζόταν. 

 

4. Μετακίνηση προς και από το Εργοτάξιο  

 

 

 

Όπου είναι εφικτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να μετακινούνται προς και από το 
εργοτάξιο μόνοι τους και με δικά τους μεταφορικά μέσα. 

Τα εργοτάξια πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα: 

 Χώρους στάθμευσης για επιπλέον αυτοκίνητα και δίκυκλα. 

 Άλλα μέσα μεταφοράς για την αποφυγή των δημόσιων μεταφορικών μέσων, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά τη διάρκεια της πανδημίας περιορισμούς 
πληρότητας (50% της πληρότητας του μεταφορικού μέσου) και αποστάσεων 
επιβατών (ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση 2m). 

 Παροχή εγκαταστάσεων καθαρισμού των χεριών στις εισόδους και στις 
εξόδους του εργοταξίου. Το μέσο θα πρέπει να είναι σαπούνι και νερό, όπου 
είναι δυνατόν, ή αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης για τα χέρια, εάν δεν 
υπάρχει νερό. 

 Διαδικασία και μέσα για τη μεταφορά όποιου αρρωστήσει στην οικία του. 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός του εργοταξίου άνω των δύο εργαζομένων στο 
ίδιο όχημα. 

 

5. Σημεία Εισόδου στο Εργοτάξιο  

 

 

 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία. 

 Εισαγωγή κλιμακωτών χρόνων έναρξης και λήξης των ωραρίων του 
εργοταξίου για να μειωθεί η συμφόρηση και η επαφή ανά πάσα στιγμή. 

 Έλεγχος σημείων πρόσβασης / εισόδων, ή και μεταβολή του πλήθους τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των 
εισερχομένων. 

 Αφαίρεση ή απενεργοποίηση των συστημάτων ελέγχου εισόδου που 
απαιτούν επαφή με το δέρμα (π.χ. σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων). 

 Απαίτηση από όλους τους εργαζόμενους να πλένουν ή να απολυμαίνουν 
τα χέρια τους πριν εισέλθουν ή εξέλθουν από το εργοτάξιο.  

 Απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων ανάμεσα στα άτομα που περιμένουν 
να εισέλθουν ή εξέλθουν από το εργοτάξιο.  

 Καθαρισμός τακτικά των επιφανειών επαφής στις περιοχές υποδοχής, 
γραφείων καθώς και εξοπλισμού, στα σημεία εισόδου και παραλαβής 
υλικών, π.χ. σαρωτές, οθόνες, τηλεφωνικές συσκευές, γραφεία, ιδιαίτερα 
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κατά τις ώρες αιχμής. 

 Μείωση αριθμού ατόμων που συμμετέχουν σε αναγκαίες τεχνικές 
επισκέψεις στους εργοταξιακούς χώρους. Παραμονή σε εξωτερικούς 
χώρους, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 Οι οδηγοί πρέπει να παραμένουν στα οχήματά τους, εφόσον το φορτίο το 
επιτρέπει. Οι οδηγοί και οι εκφορτωτές πρέπει να πλένουν ή να 
απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν εκφορτώσουν αγαθά και υλικά. 

 

6. Πλύσιμο χεριών 

 

 

 Ύπαρξη πρόσθετων εγκαταστάσεων πλύσης των χεριών στους συνήθεις 
χώρους αποδυτηρίων προσωπικού όταν οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
αναπτύσσονται σε μεγάλη έκταση ή το εργοτάξιο έχει σημαντικά μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων.  

 Σαπούνι και φρέσκο νερό πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα και να 
συμπληρώνονται / αντικαθίστανται διαρκώς.  

 Παροχή αλκοολούχου διαλύματος απολύμανσης για τα χέρια όπου δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις πλύσης χεριών. 

 Τακτικός έλεγχος διαθέσιμων ποσοτήτων και στάθμης σαπουνιού και 
αλκοολούχου διαλύματος απολύμανσης. 

 Τακτικός καθαρισμός των εγκαταστάσεων πλύσης χεριών. 

 Κατάλληλοι και επαρκούς αριθμού κάδοι για χάρτινες πετσέτες χειρός με 
τακτική απομάκρυνση και αποκομιδή των απορριμμάτων. 

 Επαρκείς και αποθηκευμένες με ασφάλεια προμήθειες σαπουνιού, 
αλκοολούχου διαλύματος απολύμανσης χεριών και χαρτοπετσετών χειρός. 

 

7. Εγκαταστάσεις τουαλετών 

 

 

 Πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων. 

 Συχνός καθαρισμός – απολύμανση από ειδικό συνεργείο των εγκαταστάσεων 
τουαλέτας, ιδιαίτερα χειρολαβών / κλειδαριών και λεκανών. 

 Περιορισμός αριθμού ατόμων που καθαρίζουν τις εγκαταστάσεις τουαλέτας 
(π.χ. καθαρίστρια με μόνιμη απασχόληση). 

 Οι φορητές τουαλέτες πρέπει να αποφεύγονται, όπου είναι δυνατόν, αλλά 
όπου αυτές χρησιμοποιούνται, πρέπει να καθαρίζονται – απολυμαίνονται και 
να εκκενώνονται συχνά. 

 Παροχή κατάλληλων και επαρκούς αριθμού κάδων απορριμμάτων για 
χαρτοπετσέτες χειρός με τακτική απομάκρυνση και αποκομιδή. 
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8. Κυλικεία και Διατροφικές ρυθμίσεις 

 

 

 

 

 

Κυλικεία μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 
μόνον εφόσον επιτραπεί η λειτουργία τους από τις αρμόδιες δημόσιες υγειονομικές 
υπηρεσίες. 

Στα εργοτάξια όπου υπάρχει πρόβλεψη για παροχή μέσων θέρμανσης τροφίμων και 
ζεστών ροφημάτων με χρήση βραστήρων, φούρνων μικροκυμάτων κ.λπ., οι 
συσκευές αυτές πρέπει να απομακρυνθούν, δεδομένου ότι στις παρούσες 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεν είναι δυνατός ο ασφαλής καθαρισμός τους μετά τη 
χρήση. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό πρέπει να παραμένει στον χώρο εργασίας μετά την 
είσοδό του και να μην χρησιμοποιεί τοπικά καταστήματα. 

 Πρέπει να καθοριστούν ειδικοί χώροι φαγητού στον χώρο εργασίας για να 
περιορισθεί η απώλεια τροφίμων και η επιμόλυνση τους. 

 Τα διαλλείματα εργασίας πρέπει να κλιμακώνονται για να μειωθεί η 
συμφόρηση και η επαφή ατόμων ανά πάσα στιγμή. 

 Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού ή απολύμανσης των χεριών πρέπει να 
βρίσκονται διαθέσιμες πλησίον της εισόδου κάθε χώρου / δωματίου όπου 
το προσωπικό τρώει και να χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους κατά 
την είσοδο και την έξοδο από τους χώρους αυτούς. 

 Οι εργαζόμενοι ενώ τρώνε πρέπει να κάθονται 2 μέτρα μακριά ο ένας από 
τον άλλο και να αποφεύγουν κάθε επαφή μεταξύ τους. 

 Εφόσον παρέχεται επί τόπου φαγητό, θα πρέπει αυτό να είναι αποκλειστικά 
μόνο προπαρασκευασμένο και πολύ καλά συσκευασμένο. Τυχόν πληρωμές 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ανέπαφη κάρτα, όπου είναι δυνατόν.  

 Εφόσον δεν παρέχεται επί τόπου φαγητό, το εργατοτεχνικό προσωπικό 
πρέπει να φέρει προετοιμασμένα γεύματα και επαναχρησιμοποιούμενα 
μπουκάλια υγρών. 

 Πιάτα, σκεύη φαγητού, φλυτζάνια κ.λπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

 Πρέπει να παρέχεται πόσιμο νερό με κατάλληλες διατάξεις καθαρισμού του 
μηχανισμού της βρύσης. 

 Τα τραπέζια πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση. 

 Όλα τα σκουπίδια πρέπει να τοποθετούνται κατευθείαν στον κάδο και να 
μην αφήνονται σε κάποιον άλλο να τα καθαρίσει. 

 Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται για φαγητό πρέπει να καθαρίζονται 
προσεκτικά με διάλυμα χλωρίνης στο τέλος κάθε διαλλείματος και βάρδιας, 
συμπεριλαμβανομένων των καρεκλών, των χειρολαβών των θυρών, των 
αυτόματων μηχανημάτων και των συσκευών πληρωμής. 
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9. Εγκαταστάσεις αποδυτηρίων και καταιονιστήρων  

 

 

 

 Εισαγωγή κλιμακωτών χρόνων έναρξης και λήξης της χρήσης τους για να 
μειωθεί η συμφόρηση και η επαφή ατόμων ανά πάσα στιγμή. 

 Τακτικός και επιμελής καθαρισμός με διάλυμα χλωρίνης όλων των 
εγκαταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια και στο τέλος κάθε ημέρας. 

 Αύξηση του αριθμού ή του μεγέθους των εγκαταστάσεων που είναι 
διαθέσιμες στο εργοτάξιο εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

 Καθορισμός του αριθμού των ατόμων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
κάθε εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή, με βάση το μέγεθός της και την 
απαίτηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ ατόμων - χρηστών. 

 Παροχή κατάλληλων και επαρκούς αριθμού κάδων σκουπιδιών σε αυτούς 
τους χώρους με τακτική απομάκρυνση και αποκομιδή. 

 

10. Αποφυγή εργασίας σε στενή επαφή 

 

 

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν καταστάσεις στο εργοτάξιο όπου δεν είναι δυνατή η 
διατήρηση της ασφαλούς απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ των εργαζομένων. Σε 
κάθε τέτοια περίπτωση, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή τα ακόλουθα: 

 Εργασία που απαιτεί στενή επαφή μεταξύ των εργαζομένων δεν πρέπει να 
διεξάγεται. 

 Εργασία που απαιτεί επαφή με το δέρμα δεν πρέπει να διεξάγεται. 

 Σχεδιασμός όλων των υπολοίπων εργασιών έτσι ώστε  να ελαχιστοποιείται η 
επαφή μεταξύ των εργαζομένων. 

 Τα επαναχρησιμοποιούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) πρέπει να 
καθαρίζονται προσεκτικά μετά τη χρήση και να μην αναδιανέμονται εκ νέου 
μεταξύ των εργαζομένων. 

 Τα ΜΑΠ μιας χρήσης πρέπει να απορρίπτονται έτσι ώστε να μην μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

 Κατά προτίμηση χρήση κλιμάκων αντί των ανελκυστήρων ή ανυψωτικών 
διατάξεων.  

 Σε περίπτωση χρήσης ανελκυστήρων ή ανυψωτικών: 
 περιορισμός της ανυψωτικής τους ικανότητας με στόχο τη μείωση της 

συμφόρησης και της επαφής των επιβαινόντων.  
 τακτικός καθαρισμός – απολύμανση των σημείων επαφής, όπως πόρτες, 

κουμπιά κ.λπ. 

 Αύξηση του εξαερισμού σε κλειστούς χώρους. 

 Τακτικός καθαρισμός – απολύμανση του εσωτερικού των θαλάμων των 
οχημάτων και ιδίως μεταξύ χρήσης από διαφορετικούς οδηγούς. 
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11. Συσκέψεις Εργοταξίου 

 

 

Να προτιμάται η τηλεδιάσκεψη και εάν αυτό δεν είναι εφικτό: 

 Σε κάθε συνάντηση πρέπει να παρίστανται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον δύο μέτρα.  

 Οι χώροι συνεδριάσεων πρέπει να αερίζονται καλά και τα παράθυρα να 
ανοίγουν για να επιτρέπουν την καλή κυκλοφορία καθαρού αέρα. 

 Να πραγματοποιούνται συναντήσεις σε ανοικτούς χώρους και μόνον όπου 
δεν είναι αυτό δυνατόν σε κλειστούς. 

 

12. Παρακολούθηση και ιχνηλάτηση χώρων εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  

 

Λόγω της περιόδου καθυστέρησης εμφάνισης των συμπτωμάτων του COVID-19, 
είναι εξαιρετικά σημαντικός ο εκ των υστέρων εντοπισμός των θέσεων όπου 
εργάστηκε ο κάθε εργαζόμενος.  

Εάν ένας εργαζόμενος ελεγχθεί θετικά με το COVID-19, η αρμόδια υπηρεσία του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα ζητήσει από τον εργοδότη να 
παράσχει πληροφορίες για το που εργάστηκε αυτός, καθώς και για τα στοιχεία 
επικοινωνίας οποιουδήποτε άλλου εργαζομένου που μπορεί να έχει εκτεθεί. 

 

13. Δημοσίευση και κοινοποίηση πολιτικών και πληροφοριών 

 

Όλα τα μέρη και συμμετέχοντες σε εργοταξιακό χώρο υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν τους ρόλους και τις ευθύνες τους.  

Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας και 
ιδίως αυτές σε σχέση με τον COVID-19, ενημερώνονται διαρκώς και έγκαιρα και 
ότι δημοσιεύονται / αναρτώνται / κοινοποιούνται για να μπορούν να τις 
πληροφορηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, υπεργολάβοι και προμηθευτές. 

Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του Εργοταξίου 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: 

 της υγιεινής και απολύμανσης των χώρων. 
 της αναφοράς ασθενειών από εργαζόμενους και υπεργολάβους.  
 της διασφάλισης της τήρησης της ελάχιστης απαιτούμενης φυσικής 

απόστασης μεταξύ των εργαζομένων.  
 του προγραμματισμού των εργασιών. 

 
14. Καθαριότητα – Υγιεινή  

 

Πρέπει σαφώς να υπάρχουν σχολαστικές διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης 
σε ολόκληρο το εργοτάξιο, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους και σημεία επαφής, 
όπως: 

 Βρύσες και εγκαταστάσεις πλύσης χεριών. 
 Λεκάνες τουαλέτας και καθίσματα τουαλέτας. 
 Λαβές και σημεία επαφής θυρών. 

https://eody.gov.gr/
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 Χειρολαβές σε σκάλες και διαδρόμους. 
 Χειριστήρια ανύψωσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 Επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού και επιφάνειες τραπεζιών.  
 Τηλεφωνικές συσκευές. 
 Πληκτρολόγια, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

γραφείου. 

 

Τα σημεία συλλογής και αποθήκευσης σκουπιδιών πρέπει να  είναι επαρκή σε 
μέγεθος και αριθμό και να εκκενώνονται τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια και στο 
τέλος κάθε ημέρας. 

  

15. Οδηγίες προστασίας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται και να εφαρμόζουν τις εκάστοτε 
ισχύουσες οδηγίες  του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

 

16. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

 

Τα προτεινόμενα μέτρα του παρόντος Πρωτοκόλλου δύνανται να διευρύνονται και 
να εξειδικεύονται ανάλογα με: 
 τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις των Κυρίων των Έργων.  
 το  είδος και μέγεθος του έργου και του εργοταξίου όπου εφαρμόζονται.  
 τις οδηγίες που συντάσσονται από τον εκάστοτε Υπεύθυνο του εργοταξίου 

για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και στο πλαίσιο των 
υιοθετούμενων διαδικασιών του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης 
κατά το πρότυπο  ISO 45001:2018. 

 

17. Αναφορές 

Για τη σύνταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πηγές 
αναφοράς: 
 Remediation and CONVID-19: Building Safety updates (UK) 

https://www.gov.uk/guidance/remediation-and-covid-19-building-safety-update-27-march-
2020 

 Building and Construction: Minimizing the risk from CONVID-19 (AUSTRALIA) 
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-
workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising 

 United States Department of Labor (USA) 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html 

 Construction Leadership Council (UK) 
http://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/news/site-operating-procedures-         

https://eody.gov.gr/
https://www.gov.uk/guidance/remediation-and-covid-19-building-safety-update-27-march-2020
https://www.gov.uk/guidance/remediation-and-covid-19-building-safety-update-27-march-2020
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
http://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/news/site-operating-procedures-
https://eody.gov.gr/
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