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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων λειτουργεί 
ως αυτοτελής επιχείρηση από τα τέλη του 1985, με αρμοδιότητες την μελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
της περιοχής αρμοδιότητάς της. 

Η Επιχείρηση για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και την 
προστασία των εργαζομένων της, καταβάλλει πολλές προσπάθειες που 
αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών και διαδικασιών εργασίας 
από πλευράς υγείας και ασφάλειας. 

Στα πλαίσια της εφαρμογής των θεσμών του  Τεχνικού Ασφάλειας, του 
Ιατρού Εργασίας  και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ορίστηκαν τον Αύγουστο  του 97, Τεχνικός 
Ασφάλειας και τον Γενάρη του 99, Ιατρός Εργασίας. Τον Οκτώβριο του 97 έγινε 
η σύσταση της  Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας. 

Από τότε γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την πιστή εφαρμογή των 
διατάξεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, όσο το δυνατόν 
πληρέστερα και αποτελεσματικότερα για το καλό της Επιχείρησης και των 
εργαζομένων. 
 Πιστεύουμε ότι με την συμμετοχή, το ενδιαφέρον και την συνεργασία 
όλων των εργαζομένων και τρίτων, ο επαγγελματικός κίνδυνος μπορεί να 
αντιμετωπισθεί και τα ατυχήματα να προληφθούν.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η Επιχείρηση με σκοπό να περιορίσει τον επαγγελματικό κίνδυνο στο ελάχιστο 
δυνατό, προχώρησε το 2002 στην κατάρτιση του Κανονισμού Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία (ΚΥΑΕ), στα πλαίσια της εφαρμογής της σχετικής 
νομοθεσίας. 
 
Ο  ΚΥΑΕ  εγκρίθηκε με την με αριθμό 11/217/07.11.2002 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΙ. 
 
Το 2021 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Εργοδότη που απορρέουν από το 
Ν.3850/2010 πραγματοποιείται η επικαιροποίηση του ΚΥΑΕ.  
 
Η επικαιροποίηση του ΚΥΑΕ εγκρίθηκε με την με αριθμό 9/170/16.07.2021 
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ. 
 
Ο ΚΥΑΕ χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την «γραπτή εκτίμηση του 
επαγγελματικού κινδύνου» που πρέπει να τηρείται, όπως και με τυχόν 
αναθεωρήσεις αυτής, καθώς και το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας, 
προκειμένου οι συνέπειες του κινδύνου από την εργασία να περιορισθούν στο 
ελάχιστο δυνατό. 
 
Σκοπός του ΚΥΑΕ είναι η  προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους 
χώρους εργασίας που δραστηριοποιείται η Δ.Ε.Υ.Α.Ι., η ενημέρωση των 
εργαζομένων για το τι πρέπει να κάνουν, αλλά και το τι να μην κάνουν για την 
αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, καθορίζοντάς τους κανόνες/οδηγίες και 
διαδικασίες ασφάλειας της εργασίας που πρέπει να εφαρμόζονται. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

 
Αριστείδης Μπαρτζώκας 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΑΕ 
 
1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθρο 5/Ν.3850/2010) 
 

 
 

Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) είναι όργανο 
συμβουλευτικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
 

1.1. Μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για την 
βελτίωσή τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση 
των μέτρων υγείας και ασφάλειας και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από 
τους εργαζόμενους. 
 

1.2. Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων 
προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους. 

 
1.3. Επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας 

και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, συμμετέχοντας έτσι στη 
διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης, για την πρόληψη του 
επαγγελματικού κινδύνου. 

 
1.4. Ενημερώνεται από την διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των 

εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που 
συμβαίνουν σ’ αυτή. 

 
1.5. Ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών 

διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για την λειτουργία 
νέων εγκαταστάσεων σ’ αυτή, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 
 

1.6. Σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει 
να ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται η διακοπή λειτουργίας 
μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας. 

 
1.7. Μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα ασφάλειας της 

εργασίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. 
 

1.8. Η ΕΥΑΕ συνεδριάζει με τον Εργοδότη μέσα στο 1ο δεκαήμερο κάθε 
τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από κοινού, για τη διευθέτηση 
των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα στην επιχείρηση και σχετίζονται με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες. Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο Τεχνικός 
Ασφάλειας και ο Ιατρός Εργασίας.  
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2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

 
 

2.1. Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον Εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές 
γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των  
εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές 
υποδείξεις τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο  της επιχείρησης, το οποίο 
σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο 
Εργοδότης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

 
2.2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 
 
2.2.1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων  παραγωγικών 
διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού επιλογής και ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και 
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 
2.2.2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν 

από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και 
μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την 
εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης 
των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους 
διεύθυνσης ή την διεύθυνση της επιχείρησης. 

 
2.3. Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας 
 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει  
υποχρέωση: 

 
2.3.1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε 
παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

 
2.3.2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. 
 
2.3.3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί 

τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την 
αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. 

 
2.3.4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για 

τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
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2.4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός 

Ασφάλειας έχει υποχρέωση: 
 
2.4.1. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για 
την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία 
τους. 

 
2.4.2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 
 
2.4.3. Να συνεργάζεται με το Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.), με την Επιτροπή Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.),πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους 
των χώρων εργασίας. 

 
2.4.4. Να ενημερώνει την Ε.Υ.Α.Ε. για κάθε σημαντικό ζήτημα ασφάλειας της 

εργασίας στην επιχείρηση και να τους παρέχει συμβουλές σε θέματα 
ασφάλειας της εργασίας. 

 
2.5. Ο Τεχνικός Ασφάλειας, έχει υποχρέωση να τηρεί να τηρεί το 

επιχειρησιακό απόρρητο. 
 

2.6. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική 
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 
διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν 
μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη. 

 
3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 

 
 
3.1. Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον Εργοδότη, 

στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά,  
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και 
ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί σε 
ειδικό βιβλίο  της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από 
την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο Εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
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λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε 
αυτό το βιβλίο. 
 

3.2. Ειδικότερα ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 
 
3.2.1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής 

διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

 
3.2.2. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και 

προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 
 
3.2.3. Φυσιολογίας   και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της 

εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του 
περιβάλλοντος της εργασίας και της παραγωγικής διαδικασίας. 

 
3.2.4. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 
 
3.2.5. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, 

προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων 
ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη 
αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

 
3.3. Δεν επιτρέπεται ο Ιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει 

το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 
 
3.4.  Επίβλεψη της Υγείας των Εργαζομένων 
 

 
 
3.4.1. Ο Ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό 

με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης 
εργασίας, καθώς και περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του 
επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν αυτό δεν 
ορίζεται από τον νόμο. 
 
Μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων 
που ισχύουν κάθε φορά.  

 
Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη 
εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 
εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον 
εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το 
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ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους 
υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη. 

3.4.2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της 
υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό 
αυτό: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε 
παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και 
επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων 
προστασίας, 

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει 
και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την 
πρόληψη των ασθενειών αυτών, 

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους 
κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους 
τρόπους πρόληψής τους, 

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας 
νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή 
της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η 
επιχείρηση. 

3.4.3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο. 
 

3.4.4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση 
Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 
 

3.4.5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 
εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει 
επίπτωση στην υγεία. 
 

3.4.6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί 
να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται 
κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 
 

3.4.7. Ο Ιατρός Εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική 
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 
διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν 
μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη. 
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3.4.8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των 
υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, 
εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει 
υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες 
συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε 
ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε 
προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες 
των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 
 

3.4.9. Για κάθε εργαζόμενο ο Ιατρός Εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο και 
επί πλέον περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο το Ατομικό Βιβλιάριο του 
Επαγγελματικού Κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των 
ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος 
υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση 
του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί 
επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του 
ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και 
ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, 
το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.  

 
3.4.10. Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο -Υποχρέωση ενημέρωσης 

 
i. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν 

βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά 
την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον 
δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό 
του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης 
ή σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον 
οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές 
και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική. 

ii. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη 
μονάδα του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που 
πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης 
για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

iii. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 
20/Ν.3850/2010) 
 

4.1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την 
εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς 
ελέγχους των χώρων εργασίας. 
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4.2.  Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 
αντιπρόσωπο των εργαζομένων.  

4.3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν 
συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της 
Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για 
κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.  

4.4.  Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του 
τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις 
απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε 
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 
και μόνο. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Ιατρός Εργασίας υπάγονται απ’ ευθείας 
στη διοίκηση της επιχείρησης. 

 
5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Α – Ι.Ε. – Ε.Υ.Α.Ε. (άρθρο 22/Ν.3850/2010) 

 
5.1. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον 

Ιατρό Εργασίας και τα μέλη της ΕΥΑΕ για την παρακολούθηση 
μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

 
5.2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), 
εγκρίνεται η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης Τ.Α, Ι.Ε και μελών  
Ε.Υ.Α.Ε. από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους 
δημόσιους οργανισμούς. 

 
5.3. Η επιμόρφωση του Τ.Α., του Ι.Ε και της Ε.Υ.Α.Ε., διενεργείται από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 
καθώς και από τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 

 
5.4. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για την 

παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για 
κάθε συνέπεια από την σχέση εργασίας και την αμοιβή τους και δεν 
μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους. 
 

6. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (άρθρα 29-33/Ν.3850/2010 & 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΥΑΕ). 

 
7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ (άρθρα 

34-35, Ν. 3850/2010 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΥΑΕ).  
 
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρα 36 & 
37. Ν.3850/210). 
 
«Παράγοντας» είναι κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός 
παράγοντας. 
 
«Οριακή τιμή έκθεσης» είναι το ανώτερο επίπεδο έκθεσης σε έναν 
παράγοντα. 
 
«Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη» είναι η ανώτερη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση ενός παράγοντα. 
 

8.1. Ο Εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους 
συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, παράγοντες που 
χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας και 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να 
ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή των παραγόντων 
αυτών πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την 
υγεία των εργαζομένων, όσο και για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης 
τους. 
 

8.2. Τα πρόσωπα που παρασκευάζουν, εισάγουν, θέτουν σε κυκλοφορία ή 
παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο παράγοντες για επαγγελματική 
χρήση έχουν υποχρέωση: 
 

8.2.1. Να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ότι οι παράγοντες 
αυτοί δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τους 
χρησιμοποιούν, εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλα για την εργασία για 
την οποία έχουν προδιαγραφεί. 

8.2.2. Να παρέχουν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα 
χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σ’ αυτούς, καθώς και γραπτές οδηγίες για 
την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης από τους γνωστούς 
κινδύνους και  

8.2.3. Να διεξάγουν μελέτες και έρευνες και να ενημερώνονται με οποιοδήποτε 
τρόπο για την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις των παραπάνω. 

 
8.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η διακίνηση στους χώρους εργασίας χημικών 

παραγόντων σε συσκευασίες και με τρόπους που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων. 

 
8.4. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες 

(άρθρο 38). 
 
Ο Εργοδότης οφείλει να παίρνει μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι 
πρακτικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι 
κατώτερο από εκείνο που ορίζει η «οριακή τιμή έκθεσης». 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παίρνει κατά σειρά τα πιο κάτω μέτρα: 
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8.4.1. Να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό τους παράγοντες που είναι 

επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνοι με άλλους 
αβλαβείς ή λιγότερο επιβλαβείς, καθώς και να περιορίζει τη χρήση τους 
στο χώρο εργασίας. 
 

8.4.2. Να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό, παραγωγικές διαδικασίες, 
μεθόδους και μέσα που δημιουργούν παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται 
επιβλαβείς για την υγεία ή επικίνδυνοι, με άλλες που δεν δημιουργούν 
καθόλου τους παράγοντες αυτούς ή τους δημιουργούν σε επίπεδο 
χαμηλότερο από εκείνο που ορίζει η κατά περίπτωση «οριακή τιμή 
έκθεσης». 
 

8.4.3. Να περιορίζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τον αριθμό των εργαζομένων 
που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε παράγοντες και το χρόνο 
έκθεσής τους και  
 

8.4.4. Να παρέχει μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, 
όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό να αποφευχθεί η επιβλαβής έκθεση τους 
με τους πιο πάνω τρόπους. 
 

8.5. Ο Εργοδότης πρέπει να λαμβάνει και τα πιο κάτω μέτρα: 
 
8.5.1. Να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους 

εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς, πριν 
αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους καθώς και να αξιολογεί 
τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 
του ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων, για την λήψη των αναγκαίων 
μέτρων. 

8.5.2. Να ενεργεί τακτικό έλεγχο και συντήρηση των μέσων, συσκευών ή 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται, ώστε αυτά να λειτουργούν σωστά 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων. 

8.5.3. Να προβλέπει και να λαμβάνει ειδικά επείγοντα μέτρα για τις περιπτώσεις 
έκτακτων περιστατικών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες 
υπερβάσεις των «οριακών τιμών έκθεσης». 

8.5.4. Να εγκαθιστά σηματοδότηση προειδοποίησης και ασφάλειας των χώρων 
εργασίας και συστήματα συναγερμού και  

8.5.5. Να τηρεί και να ενημερώνει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις 
οδηγίες της αρμόδιας αρχής, καταλόγους των εργαζομένων που 
εκτίθενται στους παράγοντες και βιβλία καταχώρισης των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων που γίνονται. 

 
8.6. Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες (άρθρο 

39). 
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, σε ιατρικό έλεγχο κάθε εργαζόμενο: 
 

8.6.1. Μετά την πρόσληψή του και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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8.6.2. Κατά την αλλαγή θέσης εργασίας και πριν την τοποθέτησή του σε 

εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε παράγοντες. 
 
8.6.3. Ο Εργοδότης μεριμνά ώστε να τηρούνται και να ενημερώνονται: 

 
 Το Βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των 

βιολογικών εξετάσεων ενδεικτικών της έκθεσης, όταν προβλέπονται 
τέτοιες εξετάσεις και 

 Ο Ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που εκτίθενται στους 
παράγοντες. Ο φάκελος τηρείται από τον Ιατρό Εργασίας που είναι 
υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου. 

 
8.7. Δεν επιτρέπεται να απασχολείται εργαζόμενος σε εργασία που 

συνεπάγεται έκθεση στους παράγοντες, αν αυτή είναι αντίθετη με τα 
πορίσματα του παραπάνω ιατρικού ελέγχου. 

 
8.8. Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά 

των πορισμάτων του ιατρικού ελέγχου που αναφέρεται σ’ αυτόν. 
 
8.9. Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες   

(άρθρο 40). 
 
Η ΕΥΑΕ δικαιούται να έχει: 
 

8.9.1. Πληροφόρηση από τον Εργοδότη για τους πιθανούς κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση τους σε παράγοντες για τις «οριακές τιμές 
έκθεσης», για τα τεχνικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται και 
τις προφυλάξεις που πήρε ο Εργοδότης και πρέπει να τηρούν οι 
εργαζόμενοι. 

 
8.9.2. Πρόσβαση και ενημέρωση για το αποτέλεσμα των επιπέδων έκθεσης και 

για τα συλλογικά ανώνυμα αποτελέσματα των εργαστηριακών και 
βιολογικών εξετάσεων, που είναι ενδεικτικές της έκθεσής τους. 

 
8.9.3. Πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης των «οριακών τιμών έκθεσης» 

για τα αίτια της υπέρβασης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να 
ληφθούν για να αντιμετωπισθεί και  

 
8.9.4. Πληροφόρηση και επιμόρφωση για τη βελτίωση των γνώσεών τους 

σχετικά με τους κινδύνους που είναι εκτεθειμένοι. 
 
8.10. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να πληροφορείται τα αποτελέσματα των 

ατομικών του κλινικών, εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων που 
είναι ενδεικτικά της έκθεσής του. 
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  (άρθρο 42, Ν.3850/2010) 
        

9.1. Ο Εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια όλων 
των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει 
μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

 
9.2. Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας, του Ιατρού Εργασίας και των 

Εκπροσώπων  των εργαζομένων δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 
Εργοδότη. 

 
9.3. Ο Εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των Εκπροσώπων των 

εργαζομένων επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια 
αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία μέσα προκειμένου να μπορούν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν 3850/2010. 
 

9.4. Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο Εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της 
δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και  της παροχής των 
αναγκαίων μέσων. 

 
9.5. Ο Εργοδότης υποχρεούται: 

 
9.5.1. Να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης 

παραγράφου ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να 
επιδιώκει τη βελτίωση των υφισταμένων καταστάσεων. 
 

9.5.2. Να εφαρμόζει κάθε υπόδειξη των τεχνικών και υγειονομικών 
επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα 
στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. 

 
9.5.3. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 
 
9.5.4. Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο από 

την εργασία τους. 
 
9.5.5. Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των  

συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση. 
 
9.5.6. Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς 

λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων. 
 
9.5.7. Να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας (σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 48 του Ν. 
3850/2010) και  
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9.5.8. Να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 
 
9.6. Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 

του άρθρου 42 του Ν. 3850/2010, ( 6.4.) βάσει των ακόλουθων γενικών 
αρχών πρόληψης: 

 
9.6.1. Αποφυγή των κινδύνων. 
9.6.2. Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
9.6.3. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη 

διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των 
εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, 
προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά 
επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην 
υγεία. 

9.6.4. Αντικατάσταση του επικινδύνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο 
επικίνδυνο. 

9.6.5. Προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που 
να ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της 
εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος 
στην εργασία. 

9.6.6. Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους. 
9.6.7. Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα 

μέτρα ατομικής προστασίας. 
9.6.8. Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις και  
9.6.9. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους. 

 
9.7. Ο Εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της 

Επιχείρησης οφείλει: 
 
9.7.1. Να εκτιμά τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, 

μεταξύ άλλων κατά την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των χημικών 
και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων, κατά τη διαρρύθμιση 
των χώρων εργασίας, καθώς και τους κινδύνους τους συναφείς με την 
παραγωγική διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή είναι γραπτή και συντάσσεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43, του Ν. 3850/2010. Μετά 
την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας 
και οι μέθοδοι εργασίας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τον 
Εργοδότη πρέπει να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και να 
ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και 
σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

9.7.2. Όταν αναθέτει καθήκοντα σε έναν εργαζόμενο, να λαμβάνει υπόψη τις 
ικανότητες του εν λόγω εργαζομένου σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

9.7.3. Να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργαζομένους και τους 
εκπροσώπους τους, όσον αφορά τις συνέπειες της επιλογής του 
εξοπλισμού, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στο εργασιακό 
περιβάλλον για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
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9.7.4. Να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού 

κινδύνου μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. 
9.7.5. Όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι 

εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές 
τους για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των 
επαγγελματικών κινδύνων, να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει 
ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους 
για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονισμού των 
δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχό του 
τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται  εργασίες, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νομοθετικές 
ρυθμίσεις. 

9.7.6. Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία 
σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των 
εργαζομένων. 

 
9.8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (άρθρο 43, Ν.3850/2010) 
 

Ο εργοδότης οφείλει : 
 

9.8.1. Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά 
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται 
από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει 
κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού 
αυτού. 

 
9.8.2. Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν 

χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
 
9.9. Επιπλέον ο Εργοδότης οφείλει: 
 

9.9.1. Να αναγγέλλει στην Επιθεώρηση Εργασίας, στην πλησιέστερη 
Αστυνομική Αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα 
εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή 
θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να 
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. 

 
9.9.2. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια 

και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή 
επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία 
του Τ.Α. και του Ι.Ε. 
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9.9.3. Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια 
για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 
εργάσιμων ημερών. 

 
9.10. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, αποτελεί μια συστηματική 

εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την 
Επιχείρηση με σκοπό: 

9.10.1. Να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα 
μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων, 

9.10.2. Να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να 
εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, 

9.10.3. Να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να 
προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον 
έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. 

9.11. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των 
κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται 
να εμφανισθούν, όπως κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και 
εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, κίνδυνος από 
έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς), 
κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας. 

9.12. Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του κινδύνου 
από τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και 
όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών 
παραγόντων, στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού αυτού, καθώς 
και τα βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών 
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη. 

9.13. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του 
άρθρου 42 παρ. 7 και να εντοπίζει τη φύση του κινδύνου, το βαθμό 
σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων σ’  αυτόν και τη 
συχνότητα εμφάνισής του. Επίσης κατά την εκτίμηση πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων 
και επαγγελματικών ασθενειών, που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 17. 

9.14. Η γραπτή εκτίμηση του κινδύνου τίθεται με ευθύνη του εργοδότη στη 
διάθεση εκπροσώπων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας 
και αποτελεί θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με τον 
εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5. 
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9.15. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την παραπάνω 
συστηματική εξέταση, καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται, 
καταγράφονται και αποτελούν τη γραπτή εκτίμηση του κινδύνου. 
Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της γραπτής εκτίμησης του 
κινδύνου, καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν τη σύνταξη της, 
μπορούν να προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

10. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (άρθρο 
45, Ν. 3850/2020) 

    

                                                  
   

 
10.1. Ο Εργοδότης οφείλει:  

 
α)  Να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και 

την εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους τα αναγκαία μέτρα τα 
οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα 
πρόσωπα που είναι παρόντα, 

 
β) Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις 

κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, 
επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας, και  

 
γ)    Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών 

τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα 
χρησιμοποίησής τους. 

 
10.2. Ο  εργοδότης πρέπει ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για 

την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την 
πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. 

 
Οι παραπάνω εργαζόμενοι λαμβάνουν κατάλληλη επιμόρφωση και 
πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το 
κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της 
επιχείρησης και της εγκατάστασης. 

 
10.3. Ο εργοδότης επίσης οφείλει: 
 

α) να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα και τον 
εξοπλισμό και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση 
των ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων. Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και 
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σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει 
να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που εμφανίζονται οι 
ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. 
 
β) να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τους εργαζόμενους που 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο σχετικά 
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. 
 
γ) να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόμενους, ώστε να 
μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου 
να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως τον χώρο 
εργασίας και να μεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο. 
 
δ) να μη ζητά από τους εργαζόμενους, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις δικαιολογούμενες από τις περιστάσεις, να αναλάβουν πάλι 
την εργασιακή δραστηριότητά τους εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
σοβαρός και άμεσος κίνδυνος. 

 
10.4.  Ο εργαζόμενος ο οποίος σε περίπτωση σοβαρού άμεσου και 

αναπόφευκτου κινδύνου, απομακρύνεται από τη θέση εργασίας του ή/και 
από μια επικίνδυνη ζώνη, δεν επιτρέπεται να υποστεί καμία δυσμενή 
επίπτωση και πρέπει να προστατεύεται από κάθε ζημιογόνο και 
αδικαιολόγητη συνέπεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
10.5. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση, σε 

περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια 
ή για την ασφάλεια άλλων προσώπων και εφόσον υπάρχει αδυναμία να 
επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχικά προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι 
ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και τα 
διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του κινδύνου 
αυτού. Οι ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται 
δυσμενή μεταχείριση εκ μέρους του Εργοδότη, εκτός αν αποδειχθεί ότι 
δεν ενήργησαν σύμφωνα με ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή 
αμέλεια. 
 

10.6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των 
χώρων Α βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας και κάθε 
άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 

 
11. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 46) 
 

Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες της ΕΥΑΕ 
ισχύουν και τα εξής:  
 

11.1. Ο Εργοδότης ζητά τη γνώμη των εργαζομένων και της ΕΥΑΕ και 
διευκολύνει τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο όλων των ζητημάτων που 
άπτονται της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία. 
Αυτό συνεπάγεται: 
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Α) Διαβούλευση με τους εργαζόμενους. 
Β) Δικαίωμα των εργαζομένων και της ΕΥΑΕ να υποβάλλουν προτάσεις. 
Γ) Ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
11.2. Οι εργαζόμενοι ή η ΕΥΑΕ συμμετέχουν κατά τρόπο ισόρροπο και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και πρακτική, ή ζητείται η γνώμη 
τους από τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως όσον αφορά: 
 

11.2.1. Κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια και την υγεία. 

11.2.2. Τον καθορισμό των εργαζομένων της Επιχείρησης ή/και εκτός της 
Επιχείρησης που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας 
ή/και του Ιατρού Εργασίας, καθώς και τις δραστηριότητές τους και τον 
καθορισμό των εργαζομένων που έχουν ορισθεί από τον Εργοδότη να 
είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες 
βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους 
εργαζόμενους ( παρ 2 του άρθρου 45). 

11.2.3. Τις πληροφορίες που προβλέπονται για την ΕΕΚ (παρ.1 περ.α) και β) και 
για τα εργατικά ατυχήματα στην παρ.2 περ. β) και γ) του άρθρου 43 και 
στο άρθρο 47).  

11.2.4. Το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 48. 

11.2.5. Την κατάρτιση του κανονισμού υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 
11.2.6. Την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση 

του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος 
 
11.3. Η ΕΥΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον Εργοδότη να λάβει τα 

ενδεδειγμένα μέτρα και να του υποβάλλουν υποβάλουν σχετικές 
προτάσεις για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης ή και εξάλειψης των 
κινδύνων. 
 

11.4. Οι εργαζόμενοι και η ΕΥΑΕ δεν πρέπει να υφίστανται δυσμενείς 
επιπτώσεις εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται 
παραπάνω (παρ. 2 και 3 του άρθρου 46) 

 
11.5. Οι εργαζόμενοι και η ΕΥΑΕ 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 
ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία. 
 

11.6. Η ΕΥΑΕ δύναται να παρίσταται κατά τις επισκέψεις και τους ελέγχους 
που διεξάγει η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και οφείλουν να είναι σε 
θέση να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους. 

 
12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 47) 
 

Ο Εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι 
και η ΕΥΑΕ στην Επιχείρηση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά:  
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12.1. Τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων και τον τρόπο εφαρμογής της από την Επιχείρηση. 

12.2. Τους κινδύνους για τη ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε την 
Επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων. 

12.3. Τα μέτρα που λαμβάνονται για πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και 
την εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους (παρ. 2, άρθρο 45). 

12.4. Ο Εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργοδότες 
των εργαζομένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην 
Επιχείρησή του να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την 
εφαρμογή των παραπάνω παρ. 9.2. και 9.3.  ( περιπτώσεων β) και γ) της 
παρ. 1 του άρθρου 47). 

12.5. Ο Εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε ο Τεχνικός Ασφάλειας, 
ο Ιατρός Εργασίας και η ΕΥΑΕ να έχουν πρόσβαση για τη διεκπεραίωση 
των καθηκόντων τους: 
 

12.5.1. Στην ΕΕΚ και των μέτρων προστασίας (παρ. 1, άρθρο 43). 
12.5.2. Στο ειδικό βιβλίο ατυχημάτων και στον κατάλογο εργατικών ατυχημάτων  

(άρθρο 43). 
12.5.3. Στις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις δραστηριότητες 

προστασίας και πρόληψης όσο και από τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις 
Εργασίας όσον αφορά τους διενεργούμενους ελέγχους των συνθηκών 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

 
13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 48) 
 

   
 
13.1. Ο Εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή 

εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή 
πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία: 

 
I. Της πρόσληψής του. 
 
II. Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων. 
 
III. Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας. 
 
IV. Εισαγωγής νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα 

καθήκοντά του. 
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13.2. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει: 
 

13.2.1. Να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων 
κινδύνων και   

13.2.2. Εάν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

13.3. Ο Εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις, 
που εκτελούν εργασίες στην Επιχείρησή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες 
οδηγίες, όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά 
τις δραστηριότητες τους σε αυτή. 
 

13.4. Η ΕΥΑΕ δικαιούται να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση. 
 

13.5. Η παραπάνω εκπαίδευση  δεν βαρύνει τους εργαζόμενους ή την ΕΥΑΕ. 
 

13.6. Η εκπαίδευση  πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας. 
 
 
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 49) 

 

 
14.1. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την 
ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και υγεία των 
άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του 
κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες 
οδηγίες του εργοδότη του. 

 
14.2. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν 

ειδικότερα , σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες 
του Εργοδότη τους: 

 
α)   Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις  

επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα. 
β)  Να χρησιμοποιούν σωστά τον  ατομικό εξοπλισμό που τίθεται στη 

διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του. 
γ)   Να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα 

τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών 
εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους 
μηχανισμούς ασφάλειας. 

δ) Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν 
αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όλες τις 
καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν 
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άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία, καθώς και 
κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας. 

ε) Να συντρέχουν στον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες 
τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε 
να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή 
απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία και  

στ) Να συντρέχουν στον εργοδότη και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες 
τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε 
ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες 
εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την 
υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους. 

 
14.3. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά 

σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά  προγράμματα σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων. 

 
 

15. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
   

 

 
 

Στην επιχείρηση τηρούνται και ενημερώνονται: 
 

15.1. Ειδικό βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας 
σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

 
15.2. Γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων. 
 
15.3. Το βιβλίο ατυχημάτων. 
 
15.4. Βιβλίο καταχώρησης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων ελέγχου του 

εργασιακού περιβάλλοντος. 
 
15.5. Κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων, που είχαν ως συνέπεια την 

απουσία εργαζομένου από την εργασία του μεγαλύτερη των τριών ημερών. 
 
15.6. Ειδικό βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας για την 

πρόληψη και την άρση του επαγγελματικού κινδύνου. 
 
15.7. Βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των 

βιολογικών εξετάσεων των εργαζομένων. 
 

15.8. Ατομικό βιβλιάριο του επαγγελματικού κινδύνου για κάθε εργαζόμενο. 
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16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ (π.δ. 305/96) 

 
Όλοι οι υπεργολάβοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεούνται πριν την 
έναρξη εργασιών, να λάβουν γνώση των επί μέρους διαδικασιών ΥΑΕ για 
τις εργασίες που εκτελούν ή την απαραίτητη χρήση ΜΑΠ και 
υποχρεούνται να τα εφαρμόζουν. Η επιχείρηση διενεργεί τακτικούς 
ελέγχους για την εφαρμογή του κανονισμού από το προσωπικό των 
υπεργολάβων. 

 
16.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

   
    

16.1.1. Υποχρεώσεις του κύριου του έργου (μη υπάρχοντος εργολάβου 
ολόκληρου του έργου): 

 
I. Αν ολόκληρο το έργο δεν ανατίθεται σ’ ένα εργολάβο ο κύριος του έργου 

υποχρεούται να τηρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας στα τμήματα του έργου 
που δεν εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι. 

II. Ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει, ο κύριος του 
έργου διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν 
την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα 
με το  άρθρο 12, παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 305/96, η οποία πρέπει να 
αναρτάται κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο και αν χρειάζεται να 
ενημερώνεται. 

III. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο κύριος του έργου λαμβάνει όλα 
τα μέτρα ασφάλειας που θα του προτείνει εγγράφως ο Επιβλέπων 
Μηχ/κός και να τα διατηρεί αναλλοίωτα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διακοπής. 

IV. Πριν την έναρξη των εργασιών που διακόπηκαν ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο. 

V. Μεριμνά για την προμήθεια και φύλαξη του Ημερολογίου Μέτρων 
Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) στο εργοτάξιο. 

VI. Ο κύριος του έργου αναθέτει εγγράφως καθήκοντα σε Συντονιστή για 
θέματα ασφάλειας και υγείας στη φάση της μελέτης και στη φάση της 
εκτέλεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. 

VII. Ο κύριος του έργου φροντίζει για τη σύνταξη των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και 
την τήρησή τους στο εργοτάξιο. 

VIII. Ο κύριος του έργου όταν πλησίον του εργοταξίου διέρχονται αγωγοί της 
ΔΕΗ υποβάλλει εγγράφως αίτηση προς αυτή, ώστε τα μέτρα ασφάλειας 
που πρέπει να ληφθούν, να εξετάζονται από κοινού από τη ΔΕΗ, αυτόν 
που εκτελεί το έργο και από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

IX. Ο κύριος του έργου έχει την υποχρέωση για τη φύλαξη του Φ.Α.Υ. καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του  έργου, μετά το πέρας της κατασκευής του. 
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X. Ο κύριος του έργου έχει όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη όπως 

αναφέρονται στον Ν. 3850/2010 για τους εργαζόμενους του. 
 

16.2.  Υποχρεώσεις μελετητή: 
 

Ο μελετητής υποχρεούται : 
 

16.2.1. Να συντάσσει μελέτη μέτρων ασφάλειας (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.), σύμφωνη με 
τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης όταν προβλέπεται από τις 
διατάξεις που ισχύουν. 

16.2.2. Να συντάσσει μελέτη σύμφωνα με το Π.Δ. 1073/81 και τον Κτιριοδομικό 
Κανονισμό για τις αντιστηρίξεις πρανών, όταν αυτές απαιτούνται. 

16.2.3. Να συντάσσει μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές πρόληψης 
σε θέματα ασφάλειας και υγείας που αναφέρονται στον Ν. 3850/2010, 
στο Π.Δ. 305/96 και στις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τονίζεται ότι 
ο μελετητής αφ’ ενός μεν πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές πρόληψης 
του εργασιακού κινδύνου σύμφωνα με τον Ν.3850/2010, αφ’ ετέρου δε 
πρέπει να επισημάνει έγκαιρα στον κατασκευαστή του έργου τους 
κινδύνους που συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, 
όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής. 

 
16.3. Υποχρεώσεις επιβλέποντος: 
 

Ο επιβλέπων υποχρεούται: 
 

16.3.1. Να δίνει οδηγίες για την τήρηση  στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου 
ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, του κύριου του έργου, του 
σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ & ΦΑΥ) και να είναι 
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

16.3.2. Να δίνει οδηγίες  για την αναπροσαρμογή του σχεδίου σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν 
επέλθει και να επιβλέπει την τήρησή τους. 

16.3.3. Να επιβλέπει την εφαρμογή της μελέτης μέτρων ασφάλειας και να δίνει 
τις σχετικές οδηγίες. 

16.3.4. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και εάν 
χρειάζεται να συντάσσει μελέτη για την προσαρμογή των προδιαγραφών 
των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται. 

16.3.5. Να δίνει οδηγίες κατασκευής για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών 
και να επιβλέπει την τήρηση αυτών των οδηγιών πριν την έναρξη των 
εργασιών και περιοδικά κατά την  εκτέλεση τους: 

 
I. Εκσκαφών - Αντιστηρίξεων. 
II. Σταθερών ικριωμάτων. 
III. Πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (έλεγχος στον 

αντιηλεκτροπληξιακό). 
IV. Να δίνει οδηγίες και να επιβλέπει τη λήψη μέτρων ασφάλειας για 

κινδύνους που προέρχονται από τα δίκτυα της ΔΕΗ. Πριν την 
έναρξη εργασιών ειδοποιείται εγγράφως η ΔΕΗ από τον εκτελούντα 
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το έργο και ακολουθεί κοινή εξέταση των μέτρων ασφάλειας από τη 
ΔΕΗ, τον εκτελούντα το έργο και τον επιβλέποντα μηχ/κό. 

V. Να επιβλέπει την εφαρμογή των μελετών μέτρων υγείας και 
ασφάλειας και όποιων άλλων μελετών επιβάλλονται από την 
νομοθεσία. 

VI. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων. 
VII. Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου, εάν δεν υπάρχει 

εργολάβος ολόκληρου του έργου, τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. 
 

16.3.6. Να δίνει οδηγίες και να επιβλέπει, ώστε να τηρείται και να ενημερώνεται 
το  ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας (Η.Μ.Α.)  στον τόπο του έργου με 
ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου και αν 
δεν υπάρχουν του κύριου του έργου. 

 
16.3.7. Να δίνει οδηγίες στους εργολάβους ή υπεργολάβους για την απασχόληση 

μόνο αδειούχων χειριστών, για έλεγχο και επανέλεγχο των 
συρματόσχοινων, για ελέγχους των ανυψωτικών μηχανημάτων, για 
βεβαιώσεις καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και αναφορά της 
πρόσφατης συντήρησής τους και γενικά ότι οδηγίες απαιτείται να δίνονται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
 

16.3.8. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας 
(ΦΑΥ) συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και 
φυλάσσεται με ευθύνη του κύριου του έργου γι’ αυτό πριν δοθεί η 
βεβαίωση περάτωσης εργασιών, ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να 
υποβάλλει αυτό.  
 

16.3.9. Ο επιβλέποντας έχει επίσης τις επί μέρους υποχρεώσεις όπως 
προβλέπονται από τα Π.Δ. 778/80, 1073/81, 305/96, 17/96, 609/85, τους 
νόμους 3850/2010, 1568/86,1396/83,1418/84 και τις σχετικές εγκυκλίους. 

 
16.4. Υποχρεώσεις εργολάβου & υπεργολάβου ολοκλήρου του έργου: 
 

Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολοκλήρου του έργου υποχρεούνται: 
 

16.4.1. Να λαμβάνουν και να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν 
ολόκληρο το έργο. 

16.4.2. Να τηρούν τις οδηγίες και παρατηρήσεις του επιβλέποντος. 
16.4.3. Να εφαρμόζουν και να  αναπροσαρμόζουν αν απαιτείται κατά την 

κατασκευή του έργου,  τη μελέτη μέτρων ασφάλειας. 
16.4.4. Να εφαρμόζουν όπου απαιτείται τις Μελέτες Μέτρων Υγείας και 

Ασφάλειας. 
16.4.5. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για τους εργαζόμενούς 

τους. 
 
16.5. Υποχρεώσεις εργολάβου & υπεργολάβου τμήματος του έργου: 
 

Ο εργολάβος και υπεργολάβος τμήματος του έργου υποχρεούνται: 
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16.5.1. Να λαμβάνουν και να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν το 
τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει ανεξάρτητα αν αυτό εκτελείται 
ολόκληρο ή κατά τμήματα με υπεργολάβους. 

16.5.2. Να τηρούν τις οδηγίες του επιβλέποντος, που αφορούν στο τμήμα του 
έργου που έχουν αναλάβει. 

16.5.3. Να εφαρμόζουν τη μελέτη των μέτρων ασφάλειας εφόσον αφορά στο 
τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει. 

16.5.4. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για τους εργαζόμενούς 
τους. 

 
16.6. Υποχρεώσεις εργαζομένων στα τεχνικά έργα 
 

Οι εργαζόμενοι στα τεχνικά έργα υποχρεούνται: 
 

16.6.1. Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. 
16.6.2. Να αναφέρουν στον εργοδότη τους κινδύνους και τις ελλείψεις κατά την 

εργασία. 
16.6.3. Να εφαρμόζουν τις οδηγίες των εργοδοτών, επιβλεπόντων μηχ/κών, 

εργοταξιαρχών, τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας, συντονιστών και 
άλλων υπευθύνων της κατασκευής. 

 
17. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (π.δ. 52/2015) 
 
 

 
 

 
17.1. Σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία πρέπει να υπάρχουν 

ετικέτες ασφαλείας για την πληροφόρηση των εργαζομένων. 
 
17.2. Κάθε χημική ουσία εκτός από τη σήμανση ασφαλείας πρέπει να 

συνοδεύεται από την αντίστοιχη κάρτα χημικής ασφάλειας στην οποία θα 
περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, 
συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. 

 
17.3. Οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση χημικών ουσιών κατά την εργασία 

τους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ. 
 
17.4. Οι συσκευασίες των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται για τυχόν 

διαρροή. 
 
17.5. Οι χημικές ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους και 

να απομακρύνονται από αυτούς τα εύφλεκτα υλικά. 
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18. ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

  
  

Όλοι οι χώροι εργασίας πρέπει έχουν την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη 
σήμανση. Οι σχετικές πινακίδες ελέγχονται τακτικά για το αν βρίσκονται 
στη σωστή θέση και καλή κατάσταση.   
   
 

19. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 
 
 

 

  
 

 
 
Στις θέσεις εργασίας που είναι αδύνατη η λήψη άλλων μέτρων οι 
εργαζόμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ή να φορούν τα 
ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. που έχουν προτείνει ο ΤΑ και ο ΙΕ.  
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας και για τη κατάργηση της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και Ασφάλειας 
για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας 
κατά την εργασία. 
Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να εφαρμόζουν καλά σε κάθε εργαζόμενο, να 
συντηρούνται σωστά και να αντικαθίστανται όταν λήγουν ή όταν 
παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά.  
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20.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 

 
 
20.1. Για τους βλαπτικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να 

διενεργούνται τακτικά οι απαραίτητες μετρήσεις από τους υπεύθυνους και 
τα αποτελέσματά τους να καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετρήσεων. 

 
20.2. Τα όργανα μέτρησης πρέπει να είναι κατάλληλα και να καλιμπράρονται 

και να συντηρούνται όπως προβλέπεται από τα σχετικά εγχειρίδιά τους, 
για την εξασφάλιση των αποτελεσμάτων. 

 
20.3. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των βιολογικών παραγόντων, του θορύβου, 

κ.τ.λ.  γίνεται από τον εργοδότη. 
 

21. ΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να φροντίζουν ώστε: 

 
21.1. Όλοι οι χώροι εργασίας να είναι κατά το δυνατόν τακτοποιημένοι έτσι 

ώστε να μην απειλείται η ασφάλεια των εργαζομένων. 
21.2. Τα δάπεδα να διατηρούνται καθαρά, ελεύθερα εμποδίων και σε καλή 

κατάσταση. 
21.3. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου να 

είναι καθαροί και χωρίς εμπόδια. 
21.4. Όλα τα εργαλεία, εξοπλισμός και υλικά να τοποθετούνται στη θέση τους 

μετά από κάθε χρήση. 
 
22. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

22.1. Όλοι  οι χώροι εργασίας επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από 
τον Τ.Α., τον Ι.Ε. και τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. σχετικά με τα θέματα 
ασφάλειας και υγείας της εργασίας. Επίσης ελέγχεται η εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας και πρόληψης. 

 
22.2. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στον  Προϊστάμενο 

Διεύθυνσής τους, στον Τ.Α. και τον Ι.Ε. μια απρόβλεπτη κατάσταση που 
μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό εργαζομένων ή να θέσει σε κίνδυνο 
την υγεία τους. 

 
22.3. Ο Τ.Α. και ο Ι.Ε. καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο ειδικό βιβλίο και  

κάνουν υποδείξεις  για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. 
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23. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

• Εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζουμε την ανεπιθύμητη σωματική βλάβη ή 

το θάνατο εργαζόμενου/ων από κάποιο αιφνίδιο και βίαιο συμβάν κατά τη 
διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή αυτή. 

• Επαγγελματική ασθένεια είναι οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται στην 
υγεία του εργαζόμενου, εξ αιτίας της παρατεταμένης έκθεσης του 
εργαζόμενου σε ανθυγιεινές συνθήκες, λόγω της εργασίας την οποία 
εκτελεί.  

 

Ο εργοδότης μόλις συμβεί ένα ατύχημα οφείλει: 
 
23.1. Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες 

Αστυνομικές Αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα 
εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να 
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. 

 
23.2. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να καταγράφονται τα αίτια 

και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών. 

 
23.3. Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια 

για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 
εργάσιμων ημερών. 

 
23.4. Ο Τ.Α.  έχει υποχρέωση να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, 

να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να 
προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης. 

 
24. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο Τ.Α. και ο Ι.Ε. καταγράφουν τα παρ’ ολίγον ατυχήματα, την απουσία 
των εργαζομένων καθώς και τα αποτελέσματα ανώνυμων 
ερωτηματολογίων ικανοποίησης των εργαζομένων από τις συνθήκες 
εργασίας τους, για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι 
οφείλουν να αναφέρουν τυχόν δυσλειτουργίες ή παρ’ ολίγον ατυχήματα 
με μόνο στόχο τον εντοπισμό των σημείων στο σύστημα εργασίας που 
επιδέχονται βελτίωση και όχι την επίρριψη ευθύνης. 

 
25. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη 
διαχείριση των αποβλήτων της επιχείρησης ή την πρόληψη των  
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Καταβάλλεται προσπάθεια τα θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας της εργασίας των 
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εργαζομένων να αντιμετωπίζονται παράλληλα και να αποφεύγονται έτσι 
οι τυχόν επιπτώσεις των μέτρων που θα εφαρμοστούν. 
 

26. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ΑΛΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Η επιχείρηση παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στον Τ.Α., Ι.Ε. και 
Ε.Υ.Α.Ε. έτσι ώστε να ενημερώνονται για νέες εξελίξεις στον τομέα της 
Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Στην επιχείρηση υπάρχει ειδικό 
αρχείο με τη σχετική νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητες της όπως 
και κάθε άλλη χρήσιμη σχετική πληροφορία. Το αρχείο αυτό 
ενημερώνεται διαρκώς και έχουν πρόσβαση σ’ αυτό όλοι οι εργαζόμενοι. 

 
27. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΑΕ 

 
Στα πλαίσια των επιθεωρήσεων ελέγχεται και το κατά πόσο εφαρμόζεται 
ο κανονισμός Υ.Α.Ε. στην πράξη. 

 
28. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΥΑΕ 

 
Ο κανονισμός αναθεωρείται, από το Δ.Σ. της επιχείρησης, όταν 
διαπιστώνεται στην πράξη ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης. Επίσης 
συμπληρώνονται νέες διαδικασίες, οδηγίες ή κανόνες ασφάλειας όταν 
εισέρχονται νέοι κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης νέες 
νομοθετικές ρυθμίσεις για την Υ.Α.Ε. μπορεί να επιβάλλουν αναθεώρηση 
του κανονισμού. 

 
29. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
 
29.1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε περίπτωση παραβίασης των 

κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και μη χρήσης των ατομικών 
μέσων προστασίας και του εξοπλισμού που έχουν διατεθεί στους 
εργαζόμενους από την επιχείρηση. 

 
29.2. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί επίσης η μη συμμόρφωση των 

εργαζομένων σε υποδείξεις και εντολές των υπευθύνων για την 
διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία της εργασίας τους, σχετικά με τους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία και χρήσης των ατομικών 
μέσων προστασίας και του εξοπλισμού. 

 
29.3. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι Υπεύθυνοι Τμημάτων και οι Υπεύθυνοι 

Γραφείων ή Συνεργείων και γενικά σε όσους έχει ανατεθεί η εποπτεία ή 
έλεγχος ή διεύθυνση της εργασίας άλλων εργαζομένων, οφείλουν: 

 
I. Να ελέγχουν την τήρηση, από τους υπό την ευθύνη τους εργαζομένους, 

των κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την χρήση των ατομικών 
μέσων προστασίας και του εξοπλισμού που έχει διαθέσει η Επιχείρηση 
και να αναφέρουν στον αμέσως ιεραρχικά Υπεύθυνό  τους την διάπραξη 
του πειθαρχικού παραπτώματος. 
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II. Να απομακρύνουν άμεσα από τον χώρο εργασίας κάθε εργαζόμενο που 

αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους όσον αφορά την τήρηση 
των κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και στη χρήση των ατομικών 
μέσων προστασίας και του εξοπλισμού και να αναφέρουν στον αμέσως 
ιεραρχικά Υπεύθυνό τους την διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος. 

 
Άλλως υποπίπτουν οι ίδιοι σε πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ σε 
περίπτωση ατυχήματος κινδυνεύουν να διωχθούν ποινικά. 

 
30. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Για όλες τις επικίνδυνες εργασίες στην επιχείρηση υφίστανται  
διαδικασίες, οδηγίες, κανόνες ή μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, όπως : 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Γενικοί Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Εργονομικά Θέματα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας για τους Χώρους 

Εργασίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας για τον Εξοπλισμό 

Εργασίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας για τα Φορητά Εργαλεία 

Ισχύος & Εργαλεία Χειρός 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας στις Εργασίες 

Συγκόλλησης και Κοπής Μετάλλων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας στις Εργασίες με 

Ηλεκτρισμό 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας – Πρόληψη Κινδύνων 

από Πυρκαγιά – Εκρήξεις & Πυροπροστασία 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας-Σήμανση στους Χώρους 

Εργασίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας για Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) και Εξοπλισμό 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας στις Εγκαταστάσεις  

Αποχέτευσης & Επεξεργασίας λυμάτων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Οδηγίες/κανόνες Υγείας & Ασφάλειας σε Εγκαταστάσεις 

Ύδρευσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 Υγεία της εργασίας – Ιατρικές οδηγίες 

 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραρτήματα του γενικού κανονισμού ΥΑΕ 
και μπορούν να προστίθενται και για νέες επικίνδυνες εργασίες ή να 
αναπροσαρμόζονται όποτε απαιτείται. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΑΕ ΔΕΥΑΙ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  ΚΥΑΕ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
1. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 

1.1. Για τη μετάβαση και επιστροφή από την εργασία τους οι εργαζόμενοι που 
χρησιμοποιούν δικό τους μέσο μεταφοράς, πρέπει να είναι σε καλή φυσική 
και πνευματική κατάσταση, χωρίς να έχουν κάνει χρήση οινοπνευματωδών 
ποτών. Η τυχόν λήψη φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του γιατρού. 

 
1.2. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεκινούν για μετάβαση στην εργασία τους 

έγκαιρα έχοντας υπόψη ότι η βιασύνη (λόγω καθυστέρησης) μπορεί να 
τους «σπρώξει» σε παραβάσεις των κανόνων ασφαλούς οδήγησης και 
ασφάλειας γενικά, με δυσμενή αποτελέσματα. 
 

2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.1. Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης έχουν τη βασική ευθύνη για ανάπτυξη και 

εφαρμογή μεθόδων εργασίας και διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν τους 
εργαζόμενους κατά την εκτέλεση εργασιών, όσο είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί. 

 
2.2. Οι υπεύθυνοι Τμημάτων, Γραφείων και Συνεργείων είναι υπεύθυνοι να 

ελέγχουν αν οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις διαδικασίες εργασίας 
οι οποίες έχουν καθορισθεί από τους προϊστάμενούς τους και αν οι 
περιστάσεις το απαιτούν, σταματούν ή καθυστερούν την έναρξη μιας 
εργασίας ή διαδικασίας μέχρις ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή 
προώθησή τους. 
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2.3. Όλοι οι λοιποί εργαζόμενοι επιβάλλεται να εφαρμόζουν τις εντολές οι 
οποίες τους δίνονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες εργασίας. 

 
2.4. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική, πνευματική και 

ψυχολογική κατάσταση, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους, ώστε να μπορούν να την εκτελέσουν χωρίς προβλήματα. 
Αν νομίζουν ότι δεν μπορούν να εργασθούν με ασφάλεια, οφείλουν να 
αναφέρουν τους λόγους στον Υπεύθυνό τους για να εξεταστεί ο τρόπος 
αντιμετώπισής τους. 

 

 
 
2.5. Οι εργαζόμενοι πριν αναλάβουν εργασία θα πρέπει: 

 
2.5.1. Να έχουν τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας (αν απαιτείται) για το 

είδος εργασίας που πρόκειται να κάνουν. 
2.5.2. Να βεβαιώνονται ότι ο χώρος εργασίας τους είναι καθαρός, έχει τον 

κατάλληλο φωτισμό και γενικά είναι ασφαλής για την εργασία που θα 
κάνουν. 

2.5.3. Να ελέγχουν την κατάσταση των εργαλείων, μέσων και οχημάτων που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να 
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο 
ατυχήματος και 

2.5.4. Να βεβαιώνονται ότι οι συσκευές και τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιήσουν είναι σε καλή κατάσταση και ότι το ξεκίνημά τους δεν 
θα θέσει σε κίνδυνο τους ίδιους ή τους συναδέλφους τους. 
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3. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να : 
 
3.1. Εκτελούν την εργασία τους με βασικό γνώμονα την ασφάλεια εργασίας 

και την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος στον εαυτό τους ή στους 
συναδέλφους τους. Να μην κάνουν αστεϊσμούς κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους (φάρσες, παιχνίδια κ.τ.λ.). 

3.2. Διατηρούν τους χώρους εργασίας καθαρούς από σκουπίδια, εμπόδια 
κ.τ.λ., τα οποία μπορούν να προκαλέσουν  ατύχημα. Να μην 
χρησιμοποιούν συσκευές, οχήματα και μηχανήματα στα οποία δεν είναι 
εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να τα χειριστούν. 

3.3. Διατηρούν τις εξόδους ανάγκης και τους διαδρόμους ελεύθερους για τη 
γρήγορη απομάκρυνση του προσωπικού αν χρειασθεί. 

3.4. Για οτιδήποτε διαπιστώσουν ότι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα 
φροντίζουν να το εξαλείψουν ή και να ενημερώσουν σχετικά τον 
προϊστάμενο τους (φθαρμένα δάπεδα, ανωμαλίες, εμπόδια, 
ηλεκτρολογικές βλάβες, ζημιές κ.τ.λ.). 

3.5. Διατηρούν τα εργαλεία τους σε καλή κατάσταση και να μην 
χρησιμοποιούν ακατάλληλα και ανασφαλή εργαλεία. 

3.6. Χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας όπου απαιτείται. 
3.7. Εφαρμόζουν όλες τις οδηγίες των πινακίδων που είναι τοποθετημένες 

στους χώρους εργασίας και δεν τις αφαιρούν παρά μόνο με εντολή της 
Δ/νσης. 

3.8. Εφαρμόζουν πάντοτε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του 
παρόντος κανονισμού ασφάλειας εργασίας. 

 

   
 
3.9. Να μην ξεκινάνε οποιαδήποτε εργασία αν πιστεύουν ότι δεν μπορεί να 

την τελειώσουν με ασφάλεια αιτιολογημένα. Δεν ριψοκινδυνεύουν, έχουν 
το νου  τους στη δουλειά τους και ειδικά όταν κάνουν δύσκολες δουλειές. 

3.10. Φροντίζουν για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των συστημάτων 
και μηχανισμών ασφαλείας (πυροσβεστικών μέσων, φωτισμού ανάγκης, 
προφυλακτήρων κ.τ.λ.). 

3.11. Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών. 
3.12. Σε θέσεις εργασίας με πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος 

απαγορεύεται το κάπνισμα και η πρόκληση σπινθήρων με οποιοδήποτε 
τρόπο. 
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4.  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ οι εργαζόμενοι πρέπει: 

 
4.1. Να διακόπτουν τη λειτουργία των συσκευών οι οποίες δεν πρέπει να 

λειτουργούν μετά την αποχώρησή τους. 
 
4.2. Να ελέγχουν το χώρο εργασίας τους για τυχόν εστίες πυρκαγιάς που 

μπορούν να εκδηλωθούν μετά την αποχώρησή τους, όπως τυχόν 
αποτσίγαρα, καύτρες κ.τ.λ. 

 
4.3. Να βεβαιώνονται ότι τα τυχόν υπάρχοντα αυτόματα συστήματα 

πυρανίχνευσης ή και πυρόσβεσης είναι σε ετοιμότητα και θα 
λειτουργήσουν κατά την απουσία τους. 

 
4.4. Να φροντίζουν κατά το δυνατόν ώστε ο χώρος εργασίας τους να μην 

προκαλέσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση κατά την διάρκεια της απουσίας 
τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2  ΚΥΑΕ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 

 
Η εργονομία αποτελεί μία νέα επιστήμη του 20ου αιώνα η οποία 
γεννήθηκε από την ανάγκη προσαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας 
στις ανθρώπινες ανάγκες. Η εργονομία θέτει τους κανόνες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας και 
διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να μην υπάρχουν 
επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και να 
κάνουν το περιβάλλον όσο πιο ικανοποιητικό και λειτουργικό γίνεται. 

 
1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η εργονομία έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια αρκετά ευέλικτη και 
ευπροσάρμοστη κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι να 
μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εκτέλεση των καθηκόντων και 
υποχρεώσεων τους. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας 
και αποτελεσματικότητάς τους σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη της υγείας 
και της ασφάλειας τους. 
Με δεδομένο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει πρωταρχική σημασία 
στις εργασιακές δραστηριότητες είναι καθοριστικό να λαμβάνονται 
συστηματικά υπόψη οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του. 
 
Οι στόχοι της εργονομίας είναι: 
 
1. Η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 
2. Η μείωση του φόρτου εργασίας (σωματικού, νοητικού, ψυχικού).  
3. Η αύξηση του ενδιαφέροντος /ευχαρίστησης από την εργασία.  
4. Η βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του  

συστήματος εργασίας.  
 

1.3. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΑΙ 
 

Η εργονομία αφορά στη διαμόρφωση: 
 
1. Των κτιριακών εγκαταστάσεων, των γραφείων, αποθηκών, 

εργαστηρίων  κτλ. 
2. Του επαγγελματικού εξοπλισμού όπως των θέσεων εργασίας, 

εργαστηριακών πάγκων, γραφείων και καθισμάτων. 
3. Του μηχανικού υλικού όπως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

οπτικών οθονών, αλλά και πλήθους άλλων ειδικών μηχανημάτων, 
συσκευών και εργαλείων (τεχνικός εξοπλισμός). 

4. Των ιδιαίτερων συνθηκών για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών 
και δραστηριοτήτων σε κάθε περίπτωση, όπως επαρκής φωτισμός 
για όλες τις εργασίες. 

5. Των παραγόντων που αφορούν στις σωματικές στάσεις εργασίας, 
στο ωράριο, στην οργάνωση, στο περιεχόμενο, στο ρυθμό και στην 
επαναληπτικότητα της εργασίας, καθώς και στο ψυχολογικό στρες και 
τις ψυχοκοινωνικές πιέσεις. 
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1.4. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν εργονομικό σχεδιασμό. Για τη 
διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται  
υπόψη ο αριθμός, οι ανάγκες αλλά και οι ιδιαιτερότητες της απασχόλησης 
των εργαζομένων. 
0ι χώροι αυτοί οφείλουν να είναι τουλάχιστον επαρκείς σε επιφάνεια, να 
έχουν κατάλληλη διαρρύθμιση, εύκολη προσβασιμότητα και η 
θερμοκρασία, ο φωτισμός και εξαερισμός να παρέχουν συνθήκες άνεσης 
στους εργαζόμενους. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο 
και ειδικό εξοπλισμό, καθώς και όλο το υλικό υπόβαθρο που χρειάζεται σε 
κάθε περίπτωση. Πρέπει να  καθορίζονται κριτήρια διάταξης μηχανών για 
εύκολη προσπέλαση, λειτουργία και συντήρησή τους, να προβλέπονται 
χώροι για εύκολη και ασφαλή φύλαξη ή διακίνηση υλικών, να 
απομονώνονται θορυβώδεις μηχανές, να σχεδιάζονται γραφεία και θέσεις 
εργασίας για ικανοποιητική και παραγωγική εργασία, κτλ. 
 

1.5. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 
Ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας, γραφείων, πάγκων, καθισμάτων, 
αποθηκευτικών χώρων, αρχείων και γενικά του εξοπλισμού στο σύνολό 
του πρέπει να είναι εργονομικός. 
Ο αριθμός, το μέγεθος, η διάταξη (π.χ. περιμετρικά ή κεντρικά) ακόμη και 
η στερέωση των γραφείων, βιβλιοθηκών και πάγκων επιβάλλεται να 
καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες. 
Οι αποθηκευτικοί χώροι, τα ερμάρια και τα ράφια για τον εξοπλισμό, τα 
υλικά και τα εγχειρίδια είναι απαραίτητο να πληρούν τις διαφορετικές 
προδιαγραφές κάθε χώρου. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη ελεύθερου χώρου 
για τον εξοπλισμό και ειδικού χώρου για τους εργαζόμενους καθώς και για 
το βοηθητικό συνοδευτικό υλικό τους. 
Οι θέσεις εργασίας όπως οι καρέκλες πρέπει να έχουν εργονομική 
σχεδίαση, η οποία περιλαμβάνει προτεινόμενο σχήμα, πλάτος και βαθμό 
άνεσης. Στοιχεία όπως η τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού σε 
ξεχωριστούς πάγκους, η πρόβλεψη ειδικής σήμανσης για διευκόλυνση 
στο άνοιγμα θυρών, παράθυρων και συρταριών και η χρησιμοποίηση 
εύχρηστου και ειδικά σχεδιασμένου εξοπλισμού με παράλληλη αποφυγή 
ελαττωματικών και επικίνδυνων υλικών π.χ. αποφυγή προσθήκης γυαλιού 
στα γραφεία διότι δημιουργεί αντανάκλαση στην επιφάνεια εργασίας, θα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Επίσης οι επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα πρέπει να έχουν το κατάλληλο 
φινίρισμα (οι άκρες ή γωνιές δεν πρέπει να είναι κοφτερές ή μυτερές, ενώ 
η υφή του αντικειμένου είναι πολύ σημαντική ανάλογα με τον τρόπο 
χρήσης π.χ. αύξηση ή μείωση της τριβής). 
 

1.6. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
Τα υλικά, οι συσκευές και τα ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στους 
χώρους εργασίας οφείλουν να καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών, ενώ 
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οι αρχές σχεδιασμού τους πρέπει να βασίζονται στην σύγχρονη 
τεχνολογία και εργονομία. 
Η εργονομία στα υλικά μέσα εργασίας και έρευνας (εξοπλισμός εργασίας, 
μηχανήματα, όργανα, μέσα χειρισμού και ενδείξεων, ειδικές συσκευές, 
μέσα ατομικής προστασίας, κτλ.) είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς υπάρχει 
μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέσα αυτά και τους χρήστες τους. Ο 
σχεδιασμός και η διάταξή τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, 
το σχήμα, το βάρος και την αντοχή του ανθρώπινου σώματος, την 
ικανότητα των αισθήσεων να αντιλαμβάνονται, τη διαδικασία κατανόησης 
και επεξεργασίας πληροφοριών του ανθρώπινου νου και την προστασία 
των εργαζομένων από τον κίνδυνο τραυματισμού. Η επιλογή και η 
παραγγελία των μέσων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται από τους 
υπεύθυνους των εργασιακών χώρων και να είναι συμβατή με τις τεχνικές 
και επιστημονικές απαιτήσεις και ανάγκες της χρήσης τους.  
Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά των χρηστών:  
 
1. Ανθρωπομετρικά, φυσικά (βάρος, δύναμη). 
2. Νοητικές απαιτήσεις (αντίληψη, δράση), εκπαίδευση και εμπειρία. 
3. Κινητικές ικανότητες (ρυθμοί εργασίας, ακρίβεια). 
4. Βιολογικά χαρακτηριστικά (περιβάλλον και επιπτώσεις). 
 
Σεμινάρια και ψυχομετρικά δεδομένα βοηθούν στην επιλογή του 
κατάλληλου εργονομικά σχεδιασμένου εξοπλισμού. 
 

1.7. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Οι επιπτώσεις μικροκλίματος, φωτισμού, θερμοκρασίας, υγρασίας, 
θορύβου και ταλαντώσεων στον ευαίσθητο εξοπλισμό και στα  όργανα, 
αλλά κυρίως στην υγεία του ανθρώπου και στην απόδοσή του είναι 
πολλές και ποικίλες. Για αυτό ο περιορισμός αυτών των φυσικών 
παραγόντων μέσα σε όρια όχι μόνο για ασφαλή, αλλά και για άνετη και 
ευχάριστη εργασία, είναι απαραίτητος.  
 

1.8. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον άλλο. Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικό ύψος ή κατασκευή π.χ. ορισμένοι είναι δυνατότεροι από 
κάποιους άλλους και η ικανότητα τους να αντέχουν τη σωματική ή 
πνευματική καταπόνηση ποικίλει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα που δεν 
μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό πρέπει να αποτελούν τη βάση για την 
οργάνωση των εργασιών και τον καθορισμό των συνθηκών εργασίας. 
Πρέπει τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να σχεδιάζονται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά από τους 
ανθρώπους. Παράδειγμα κακού σχεδιασμού είναι ότι οι άνθρωποι 
υποφέρουν συχνά από πόνους στα χαμηλά σημεία της πλάτης και από  
κακώσεις των αρθρώσεων και των μυών. Τα προβλήματα όρασης 
αυξάνουν με την ευρεία χρήση διαφόρων οθονών και με τις εργασίες 
ελέγχου. Αυτά είναι μερικά από τα πιο κοινά προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα.  
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2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
 

 
2.1. Για την  προσαρμογή της εργασίας στον εργαζόμενο πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες οι οποίοι 
περιλαμβάνουν: 

 
2.1.1. Τα  φυσικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου όπως: 
 

1. Το μέγεθος και το σχήμα του σώματος. 
2. Τη στάση του σώματος. 
3. Τη φυσική κατάσταση και τη μυϊκή δύναμη. 
4. Τις αισθήσεις και ειδικά την όραση, την ακοή και την αφή. 
5. Την καταπόνηση των μυών, των αρθρώσεων και των νεύρων. 
6. Τις νοητικές ικανότητες. 
7. Την προσωπικότητα. 
8. Τη γνώση και 
9. Την εμπειρία. 

 

2.1.2. Το είδος και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας για τον 
εργαζόμενο. 

2.1.3. Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται (μέγεθος, σχήμα και 
καταλληλότητα). 

2.1.4. Τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της  
εργασίας, το πώς δηλαδή παρουσιάζονται, αξιολογούνται και 
τροποποιούνται.  

2.1.5. Το φυσικό περιβάλλον (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός,   
θόρυβος,  δονήσεις) και 

2.1.6.    Το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. ομάδα εργασίας, υποστήριξη από τη 
διοίκηση). 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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2.2. Η μελέτη του συστήματος «άνθρωπος - μηχανή» αποσκοπεί στο: 
 

1. Να αυξήσει την ασφάλεια κατά την εργασία και επομένως να 
μειώσει την πιθανότητα να συμβεί ένα εργατικό ατύχημα. 

2. Να μειώσει την απαιτούμενη προσπάθεια για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

3. Να βελτιώσει την ικανοποίηση του εργαζόμενου από τη σχέση του 
με την εργασία. 

4. Να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της 
παραγωγικής διαδικασίας και να αυξήσει την παραγωγικότητα. 

 
2.3. Εφαρμογές της Εργονομίας στην Υγεία και Ασφάλεια της 

Εργασίας 
 

1. Πρόληψη του ατυχήματος ή οποιουδήποτε επικίνδυνου συμβάντος 
που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον εργαζόμενο. 

2. Πρόληψη των κινδύνων για την υγεία από φυσικούς παράγοντες 
όπως ο θόρυβος, η θερμοκρασία, η υγρασία, οι δονήσεις, ο 
φωτισμός, κλπ. 

3. Πρόληψη της κόπωσης.  
4. Πρόληψη των μυο-σκελετικών δυσλειτουργιών και παθήσεων.  
5. Πρόληψη του στρες από την πίεση χρόνου, χώρου, κυκλικού 

ωραρίου,  σχέσεων με συναδέλφους και προϊστάμενους. 
6. Πρόληψη του ανθρώπινου λάθους. 

 
2.4. Τρόποι παρέμβασης της εργονομίας 

 

1. Σχεδιασμός θέσης εργασίας. 
2. Τοποθέτηση στην εργασία. 
3. Εκπαίδευση.      

 
2.5. Αρχές σωστού σχεδιασμού θέσης εργασίας  
 

 
 
2.5.1. Αποφυγή των «αφύσικων στάσεων», δηλαδή των στάσεων που 

απέχουν από τη στάση ηρεμίας των μυών, πχ. σκυφτή θέση, 
υπερέκταση της κεφαλής, κτλ. 

2.5.2. Αποφυγή διατήρησης τεντωμένων των άνω άκρων σε πρόταση ή 
υπερέκταση.  
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2.5.3. Πρόβλεψη για καθιστή εργασία, ή τουλάχιστον μετατροπή της 
ορθοσταστικής εργασίας σε ημι-καθιστή. 

2.5.4. Οι κινήσεις των άνω άκρων και τα φορτία που αυτά δέχονται, πρέπει 
να είναι συμμετρικά, ώστε η καταπόνηση να ισοκατανέμεται και να 
ευνοείται ο συντονισμός και συγχρονισμός των κινήσεων. 

2.5.5. Το πεδίο εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στα σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά των εργαζομένων. 

 
2.6. Πρόληψη του ατυχήματος σε μία μηχανή 

 
2.6.1. Σχεδιασμός θέσης εργασίας: 
 

1. Σχεδιασμός της μηχανής ώστε να λειτουργεί χωρίς σύνθετες 
διαδικασίες. 

2. Σχεδιασμός προφυλακτικού μηχανισμού που εμποδίζει την 
παρέμβαση ή πρόσβαση του εργαζόμενου όταν η μηχανή είναι σε 
λειτουργία. 

3. Σύστημα συναγερμού / προειδοποίησης του εργαζόμενου για 
πιθανό σφάλμα στη λειτουργία. 

 
2.7. Τοποθέτηση στην εργασία 
 

1. Κατάλληλη τοποθέτηση της μηχανής στο χώρο της εργασίας. 
2. Κατάλληλες οδηγίες για τη λειτουργία της μηχανής. 
3. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών των εργαζόμενων που θα τη 

λειτουργήσουν ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα η μηχανή. 
 

2.8. Εκπαίδευση 
 

1. Εκπαίδευση του εργαζόμενου στη λειτουργία της μηχανής. 
2. Εκπαίδευση του εργαζόμενου στους μηχανισμούς ασφάλειας. 
3. Απλές και κατανοητές οδηγίες για τη λειτουργία της μηχανής, 

τοποθετημένες σε κατάλληλο σημείο. 
4. Συνεχής εκπαίδευση. 
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3. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ  (ΜΣΠ) 
 

 
   

3.1.  ΜΣΠ είναι οι παθήσεις που εμφανίζουν οι μύες, οι τένοντες, οι 
θύλακοι, τα νεύρα και τα οστά συμπεριλαμβανομένων του αυχένα, 
των άνω άκρων, της μέσης (περιοχή οσφύος) και των κάτω άκρων. 
Το αυχενικό σύνδρομο και η οσφυαλγία είναι δύο από τις πιο 
γνωστές ΜΣΠ καθώς και οι τενοντίτιδες και το σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα.  
Παθήσεις άνω άκρων και Παθήσεις της ράχης και μέσης: 

 

 Σύνδρομο αυχένα – ώµου. 

 Δισκοπάθεια. 

 Οσφυαλγία. 

 Ισχιαλγία.  

 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. 

 Τενοντίτιδα σε συγκεκριμένες περιοχές (ώµος, αχίλλειος τένοντας, 
γόνατο). 

 Κεφαλαλγίες. 

 Τραυματισμοί µαλακών µορίων και οστών. 

 Κυκλοφορικά προβλήματα λόγω ορθοστασίας. 

 Προβλήματα σπονδυλικής στήλης. 

 Κύφωση και σκολίωση. 
 

3.2. Παράγοντες κινδύνου. 
 

Οι  ΜΣΠ οφείλονται στο συνδυασμό κάποιων από τους παρακάτω 
παράγοντες: 
 
1. Επίπονες στάσεις. 
2. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις με έντονο ρυθμό. 
3. Δονήσεις στα χέρια και τους βραχίονες. 
4. Άμεση μηχανική πίεση σε ιστούς του σώματος. 
5. Ψυχρό περιβάλλον εργασίας. 
6. Τρόπος οργάνωσης της εργασίας. 
7. Πως οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την οργάνωση εργασίας 

(κοινωνικοψυχολογικοί παράγοντες εργασίας). 
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3.3. Επικίνδυνες εργασίες  

 
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, επαναλαμβανόμενες και μονότονες 
εργασίες, χρήση οθονών οπτικής απεικόνισης, χειρισμός δονούμενων 
εργαλείων. 
 

             
 

3.4. Εργονομική παρέμβαση  - Μέτρα Πρόληψης 
 

Ένα σωστό πρόγραμμα εργονομίας για την πρόληψη των ΜΣΠ που 
σχετίζονται με την εργασία αποτελείται από τα εξής δομικά στοιχεία: 

 
1. Ανάλυση του χώρου εργασίας (αξιολόγηση του χώρου εργασίας και 

των ανθρωπίνων ικανοτήτων). 
2. Περιορισμό του επαγγελματικού κινδύνου (εργονομική προσαρμογή 

εργαλείων, εξοπλισμού, οργανωτικές/διοικητικές αλλαγές, χρήση 
προστατευτικού εξοπλισμού). 

3. Παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων για την καταγραφή και 
παρακολούθηση των ΜΣΠ που προκύπτουν από την εργασία. 

4. Ιατρική παρακολούθηση (πρόωρη αναφορά ΜΣΠ, άμεση πρόσβαση 
του εργαζομένου σε ιατρική παρακολούθηση που παρουσιάζει 
συμπτώματα ΜΣΠ, ιατρική παρακολούθηση μετά την επιστροφή των 
εργαζομένων στην εργασία, αποκατάσταση των εργαζομένων που 
έχουν υποστεί ΜΣΠ ). 

5. Πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων για ενεργή 
συμμετοχή στην αντιμετώπιση των ΜΣΠ .    

         
3.4.1. Σχεδιασμός θέσης εργασίας 
 

1. Σχεδιασμός της θέσης εργασίας σε αρμονία με τα σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά του/-ων χρηστών και με δυνατότητα προσαρμογής. 

2. Σχεδιασμός εύκολων στη χρήση εξαρτημάτων. 
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3.4.2. Τοποθέτηση στην εργασία 
 

1. Κατάλληλη τοποθέτηση του υπολογιστή στο περιβάλλον της 
εργασίας ώστε να μην υπάρχουν βλαπτικές επιρροές από το 
περιβάλλον για τον εργαζόμενο, πχ. φωτισμός, θερμοκρασία, κ.τ.λ. 

2. Κατάλληλος έλεγχος των μυο-σκελετικών και οπτικών ικανοτήτων του 
εργαζόμενου. 

3. Διευκολύνσεις στην οργάνωση της εργασίας του εργαζόμενου, πχ. 
διαλείμματα. 
 

 

 
 

 
3.4.3. Εκπαίδευση 
 

1. Εκπαίδευση του εργαζόμενου στη λειτουργία του συστήματος της 
θέσης εργασίας. 

2. Γραπτές οδηγίες για τη λειτουργία της μηχανής, τοποθετημένες σε 
κατάλληλο σημείο. 

3. Εκπαίδευση για χρήσιμες σωματικές ασκήσεις. 
4. Διαλείμματα ξεκούρασης. 

 
 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

51 

 

 
 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
– ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
4.1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 
 

 
 

1. Η εργασία που προϋποθέτει κύρτωμα της πλάτης (σκύψιμο) πρέπει 
να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο. 

2. Πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην όρθια και καθιστή στάση του 
σώματος κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

3. Το σημείο στο οποίο εκτελείται η εργασία πρέπει να βρίσκεται σε 
τέτοιο ύψος ώστε η πλάτη να είναι ίσια και οι ώμοι χαλαρωμένοι. 

4. Το ύψος του σημείου στο οποίο εκτελείται η εργασία πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο, όταν πρόκειται για εργασία που απαιτεί ακρίβεια και 
χαμηλότερο, όταν πρόκειται για βαριά εργασία. 

5. Κατά την εκτέλεση της εργασίας τα χέρια, πρέπει να βρίσκονται όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα. 

6. Τα εργαλεία που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να 
βρίσκονται κοντά στον εργαζόμενο έτσι ώστε να τα χρησιμοποιεί 
εύκολα. 

7. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια. 
8. Οι διακόπτες ή άλλα σημεία χειρισμού πρέπει να βρίσκονται 

χαμηλότερα από το ύψος των ώμων. 
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9. Οι αναβαθμίδες μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που είναι 
πιο κοντοί. 

 
4.2. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
 

         
 
Το σωστό ύψος στο οποίο εκτελείται η εργασία ποικίλλει και εξαρτάται 
από το είδος της. Εάν η εργασία απαιτεί ακρίβεια και συνεπώς καλή 
όραση, τότε η θέση εργασίας πρέπει να είναι τοποθετημένη υψηλότερα. 
Συχνά, για την εκτέλεση μιας εργασίας που απαιτεί ακρίβεια χρειάζεται 
και στήριγμα για τα χέρια. Όπου απαιτείται βαριά εργασία, το ύψος της 
θέσης στην οποία γίνεται, πρέπει για ορισμένες εργασίες να είναι αρκετά 
χαμηλό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βάρος του σώματος του 
εργαζομένου για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Για εργασία σε όρθια στάση, σημαντικά είναι τα εξής:  
 
1. Τα αντικείμενα που χρειάζονται για την εργασία να βρίσκονται σε 

προσιτή από τον εργαζόμενο απόσταση. 
2. Το ύψος του πάγκου εργασίας να προσαρμόζεται στο ύψος του 

εργαζόμενου, έτσι ώστε η επιφάνεια πάνω στην οποία γίνεται η 
εργασία να είναι στο ίδιο ύψος με τους αγκώνες, όταν ο εργαζόμενος 
στέκεται όρθιος με ίσια την πλάτη και τους ώμους χαλαρωμένους. 

3. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να στέκεται σε ίσια στάση και πολύ κοντά 
στον πάγκο εργασίας, με το βάρος του κατανεμημένο ομοιόμορφα 
και στα δύο πόδια. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για τα 
πόδια του. 

4. Η ιδιαίτερη φύση της εργασίας μπορεί να σημαίνει ότι το ύψος της 
θέσης στην οποία γίνεται πρέπει να αλλάξει ή ότι τα όργανα 
ελέγχου, όπως είναι οι μοχλοί ή οι διακόπτες πρέπει να είναι 
τοποθετημένα χαμηλότερα από το ύψος των ώμων. 

5. Η επιφάνεια στην οποία στέκεται ο εργαζόμενος να είναι κατάλληλη 
για τις συνθήκες εργασίας. 

6. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων υποδημάτων μειώνει την κούραση 
της πλάτης και των ποδιών. 
 

 
4.3. ΒΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Η συνεχής βαριά χειρωνακτική εργασία αυξάνει το ρυθμό της αναπνοής 
και τους παλμούς της καρδιάς. Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι σε καλή 
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φυσική κατάσταση κουράζεται εύκολα. Η εργασία που προϋποθέτει τη 
μέγιστη απόδοση του εργαζόμενου ενέχει κινδύνους. Η χρησιμοποίηση 
όμως μηχανών που αντικαθιστούν τη βαριά εργασία βοηθάει στη μείωση 
των κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καλή ιδέα να ανατίθεται 
εργασία σε ανθρώπους, για την οποία δεν απαιτείται σωματική 
προσπάθεια. Τέτοιου είδους εργασία είναι κουραστική και ανιαρή. 
 
 
 
 
 

 
 

4.4. ΚΟΠΙΩΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Θέσεις εργασίας στις οποίες ο εργαζόμενος είναι αναγκασμένος να 
εργάζεται με τα χέρια ψηλά ή σκυμμένος προς τα εμπρός, είναι οι πιο 
κοινές περιπτώσεις επιβολής στατικού φορτίου. Είναι σημαντικό να μην 
υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας και η εργασία να αλλάζει κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Στην καθημερινή εργασία πρέπει να 
περιλαμβάνονται διαστήματα ουσιαστικής ανάπαυσης. 
 

4.5. ΑΝΥΨΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
1. Η ανύψωση ή η μεταφορά μεγάλων φορτίων πρέπει να γίνεται με τη 

βοήθεια μηχανημάτων όσο το δυνατόν περισσότερο. 

       

Παραδείγματα τεχνικών ορθού τρόπου χειρωνακτικής 
ανύψωσης βαρών. 
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2. Κατά τη μετακίνηση βαρέων αντικειμένων η διαφορά ύψους να είναι 
ελάχιστη. 

3. Το «στατικό» πιάσιμο υλικών ή εργαλείων πρέπει να είναι μειωμένο 
στο ελάχιστο. 

4. Κατά την ανύψωση, πρέπει τα πόδια να είναι μακριά το ένα από το 
άλλο και τα γόνατα λυγισμένα. 

5. Το βάρος πρέπει να σηκώνεται τεντώνοντας τα λυγισμένα γόνατα και 
χωρίς να κυρτώσει η πλάτη. 

6. Όταν η ανύψωση συνδυάζεται με ώθηση, το ένα πόδι πρέπει να είναι 
τοποθετημένο προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση της κίνησης. 

7. Κατά την ανύψωση πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι δυνατόν το 
στρίψιμο του σώματος. 

 
4.6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Είναι σημαντικό οι διακόπτες του χειριστηρίου, τα κουμπιά καθώς και οι 
μοχλοί διαφόρων ειδών να είναι προσιτά στον χειριστή όταν αυτός 
βρίσκεται σε κανονική όρθια ή καθιστή στάση. Συχνά, πολλά από τα 
χειριστήρια είναι τοποθετημένα πιο κάτω από το ύψος της μέσης και 
μακρύτερα απ' όσο μπορεί να τα φθάσει ο χειριστής από τη θέση του, 
απλώνοντας το χέρι του. Η θέση στην οποία είναι τοποθετημένα τα 
χειριστήρια είναι πρωταρχικής σημασίας, ιδιαίτερα μάλιστα η θέση 
εκείνων που χρησιμοποιούνται συχνά. 
Άλλες απαιτήσεις σχετικά με τα χειριστήρια περιλαμβάνουν: 

 
1. Επιλογή των καταλλήλων τύπων χειριστηρίων (π.χ. χειροκίνητα 

χειριστήρια για την ακρίβεια λειτουργιών υψηλής ταχύτητας. 
2. Διάκριση μεταξύ των χειριστηρίων έκτακτης ανάγκης και εκείνων που 

χρησιμοποιούνται για τις κανονικές εργασίες (αυτό μπορεί να γίνει με 
διαχωρισμό των χειριστηρίων, με κωδικοποίηση των χρωμάτων, με 
ευκρινή επισήμανση ή κατάλληλη προφύλαξη). 

3. Αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης των χειριστηρίων λειτουργίας (π.χ. 
τοποθέτησή τους σε κατάλληλες αποστάσεις). 

4. Κατάλληλη αντίσταση κατά το χειρισμό, με ευκρινή ένδειξη της 
ενεργοποίησης των χειριστηρίων. 

5. Διαδικασίες χειρισμού εύκολα αντιληπτές από κάθε εργαζόμενο 
(κουμπιά λειτουργίας σε ηλεκτρικό εξοπλισμό τα οποία γυρίζουν 
σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού για τη θέση "έναρξη 
λειτουργίας" και την αύξηση της ταχύτητας, καθώς και βαλβίδες που 
γυρίζουν αντίθετα προς την κίνηση των δεικτών του ρολογιού για τη 
θέση "ανοιχτό" κτλ.). 

 
Οι διαδικασίες χειρισμού που είναι απλές και βασίζονται στην κοινή 
λογική είναι πολύ σημαντικές. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το 
γεγονός ότι οι οδηγίες χειρισμού βασίζονται στον κοινό νου και δεν 
συνεπάγονται κινδύνους εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών. Εάν αγοραστεί 
ένα τμήμα εξοπλισμού, το οποίο είναι αντίθετο με τη συνήθεια που 
επικρατεί όσον αφορά την κίνηση, πρέπει να τοποθετηθούν ευκρινείς 
ετικέτες που να καθορίζουν τις λειτουργίες "on" και "off". 
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4.7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ  
 

Ο σχεδιασμός των εργαλείων χειρός μπορεί να επηρεάσει την 
παραγωγικότητα και την υγεία του χειριστή, εάν δεν είναι κατάλληλος για 
το άτομο ή για την εργασία. Πρέπει να αποφεύγονται εργαλεία κακής 
ποιότητας. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Τα εργαλεία χειρός δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά για να μπορεί 
κανείς να τα μεταχειρίζεται εύκολα. 

2. Το σχήμα κάθε εργαλείου χειρός πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να 
αποφεύγονται ακατάλληλες θέσεις του χεριού κατά τη χρήση του. 

3. Τα εργαλεία χειρός πρέπει να πιάνονται χωρίς να προκαλείται 
υπερβολική πίεση στους ιστούς και τις αρθρώσεις. 

4. Τα εργαλεία με διπλή λαβή πρέπει να είναι έτσι εξασφαλισμένα, 
ώστε να αποφεύγεται επαφή με σημεία που μπορεί κανείς να 
τσιμπηθεί (π.χ. λαβίδα, ψαλίδι). 

5. Οι λαβές των εργαλείων πρέπει να πιάνονται εύκολα και να 
μονώνονται κατάλληλα. 

6. Τα εξειδικευμένα εργαλεία να έχουν σχήμα που διευκολύνει το 
χειρισμό τους. 

7. Οι επισκευές και η συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός είναι 
πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό. 

 
4.8. ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 
 

Α) Απαιτήσεις όσον αφορά την παρατήρηση: 
 

Όλα τα συστήματα πληροφόρησης και σημάτων που χρησιμεύουν στη 
σωστή λειτουργία των διαφόρων φάσεων εργασίας πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο απλά. Για να μπορέσει κανείς να διαβάσει τα 
όργανα ελέγχου γρήγορα, είναι σημαντικά τα παρακάτω: 

 
1. Οι πίνακες οργάνων ελέγχου να είναι αρκετά μεγάλοι και σαφείς. 
2. Τα όργανα ελέγχου να έχουν σαφείς ενδείξεις και να έχουν 

τοποθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της εργασίας ή την κατηγορία 
της. 

3. Όλοι οι δείκτες οργάνων (ρολόγια) να γυρίζουν προς την ίδια 
κατεύθυνση. 
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4. Όλοι οι δείκτες οργάνων (ρολόγια) να είναι ευανάγνωστοι (π.χ. με 
χρωματισμό της ζώνης κανονικής λειτουργίας). 

 
Β) Θέση των σημάτων και των οθονών: 
 

Όλα τα σήματα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο χειριστή 
πρέπει να διακρίνονται εύκολα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 
κατάλληλη τοποθέτηση των οθονών και με την αλλαγή του μεγέθους, 
του σχήματος και των χρωμάτων τους. Για τον σκοπό αυτό είναι 
σημαντικά τα επόμενα: 

 
1. Τοποθέτηση των οργάνων ή των δεικτών σε λογική σειρά ή 

σύμφωνα με τα μηχανήματα που αντιπροσωπεύουν. 
2. Τοποθέτηση των οργάνων ή των δεικτών που χρησιμοποιούνται 

συχνά σε ύψος που κυμαίνεται μεταξύ του τραπεζιού εργασίας και 
των ματιών. 

3. Αλλαγή του μεγέθους, του σχήματος ή του χρώματος για 
διαφορετικές κατηγορίες οργάνων ή δεικτών. 

4. Χρησιμοποίηση απλών λέξεων ή κατάλληλων συντομογραφιών για 
το σαφή χαρακτηρισμό κάθε οργάνου ή δείκτη. 

5. Απομάκρυνση ή κάλυψη οθονών που δεν χρησιμοποιούνται. 
6. Σαφής επισήμανση των σημάτων κινδύνου με κατάλληλη επιλογή 

της θέσης τους, του μεγέθους και του χρώματός τους. 
7. Χρησιμοποίηση, όπου χρειάζεται, φωτεινών σημάτων διαφορετικών 

χρωμάτων. 
 
Για τη μετάδοση πληροφοριών κατά την καθημερινή εργασία, οι 
σύντομες και σαφείς οδηγίες, είναι οι καλύτερες. Το ίδιο ισχύει και για 
τη μετάδοση πληροφοριών από ένα όργανο ελέγχου σ' ένα άτομο. 
Πρέπει να μπορεί κανείς να διαβάζει και να καταλαβαίνει εύκολα ποιά 
ενέργεια ενδείκνυται. 

 
4.9. ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 
Η εργασία που δεν απαιτεί μεγάλη μυϊκή δύναμη και μπορεί να γίνει 
μέσα σε περιορισμένο χώρο, πρέπει να γίνεται σε καθιστή στάση. 
Πρέπει κανείς να μπορεί να φτάνει όλο το χώρο εργασίας του χωρίς 
να χρειάζεται να τεντώνεται ή να στριφογυρίζει. Σωστή καθιστή στάση 
σημαίνει ότι το άτομο κάθεται ακριβώς μπροστά και κοντά στο σημείο 
που εκτελείται η εργασία. Το τραπέζι και η καρέκλα εργασίας πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια πάνω στην 
οποία γίνεται η εργασία να είναι περίπου στο ίδιο ύψος με τους 
αγκώνες, η πλάτη να είναι ίσια και οι ώμοι χαλαροί. Για εργασία που 
απαιτεί ακρίβεια, εάν είναι δυνατόν, πρέπει να παρέχεται ένα 
στήριγμα για τους αγκώνες, τους βραχίονες ή τις παλάμες. Το 
στήριγμα αυτό πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο. Η καθιστική στάση όλη τη 
μέρα δεν είναι καλή για το σώμα. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει 
κάποια ποικιλία στις εργασίες που εκτελούνται. Μια σωστή καρέκλα 
επιτρέπει εύκολες αλλαγές στον τρόπο που γίνεται μία εργασία, 
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καθώς και στις θέσεις των ποδιών. Η θέση εργασίας πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο άνετη. 

 

 
 

4.9.1. Κάθισμα εργασίας: 
 

Το κάθισμα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ικανοποιεί ορισμένες βασικές απαιτήσεις. Η σωστή επιλογή του 
καθίσματος εξαρτάται από το είδος της εργασίας και το ύψος στο οποίο 
εκτελείται, καθώς και το ύψος που είναι δυνατόν αυτό να ρυθμίζεται. 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια, ο οποίος να 
επιτρέπει την ελεύθερη αλλαγή στη στάση τους. Το ύψος του 
καθίσματος είναι πιο κατάλληλο, όταν οι πατούσες ακουμπούν στο 
πάτωμα οριζόντια. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, μερικές φορές μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα στήριγμα για τα πόδια, το οποίο θα βοηθάει στο να 
κάθεται κανείς άνετα. Θα πρέπει όμως να είναι αρκετά μεγάλο, για να 
μπορούν τα πόδια να αλλάζουν στάση. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η θέση εργασίας πρέπει 
  να είναι όσο το δυνατόν 

πιο άνετη 
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4.9.2. Συνθήκες εργασίας και όραση 
 
 

 
 

1. Θα πρέπει κανείς να βλέπει καθαρά τα αντικείμενα από την κανονική 
θέση εργασίας 

2. Θα πρέπει κανείς να βλέπει τα αντικείμενα χωρίς να χρειάζεται να 
σκύβει συνεχώς το κεφάλι 

3. Οι αλλαγές στην εργασία συνεπάγονται την αποφυγή της 
υπερβολικής κούρασης των ματιών για μεγάλη χρονική περίοδο 

4. Πρέπει να γίνονται συχνά διαλείμματα για την αποφυγή της 
κούρασης που προκαλείται από κοπιαστική παρακολούθηση 

5. Ο φωτισμός πρέπει να κανονίζεται έτσι ώστε οι συνθήκες που έχουν 
σχέση με την όραση να είναι οι καλύτερες συμπεριλαμβανομένου και 
του τοπικού φωτισμού. 

 
4.9.3. Εργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί το κυριότερο και το πιο 
διαδεδομένο μέσο εργασίας για τους εργαζόμενους. Η εφαρμογή της 
εργονομίας συνεπάγεται πιο ξεκούραστη εργασία και αύξηση 
παραγωγικότητας. 
Η οργάνωση του χώρου εργασίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το 
σχέδιο του γραφείου, την οθόνη και τα όποια άλλα εργαλεία/εξοπλισμός 
χρησιμοποιούνται. 

 
Α) Ρύθμιση και χρήση του χώρου εργασίας με Η/Υ: 

 
1. Η οθόνη θα πρέπει να είναι σε τέτοιο ύψος ώστε ο λαιμός να στέκεται 

ίσια. Πιο συγκεκριμένα, το ύψος της οθόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ύψος των ματιών. Ωστόσο η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί και 
χαμηλότερα ξεκουράζοντας τα μάτια και τον αυχένα. 

2. Η άρθρωση του αγκώνα θα πρέπει να έχει κλίση 90 μοίρες, ή και λίγο 
περισσότερο, με τα χέρια να κρέμονται φυσικά στα πλάγια. 

3. Τα χέρια πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με την παλάμη, ώστε οι 
καρποί να είναι ίσιοι, να μην γέρνουν πάνω, κάτω ή αριστερά, δεξιά. 
Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο κοντά στο σώμα, έτσι ώστε να μη 
χρειάζεται να σκύψετε για να πληκτρολογήσετε. 

4. Οι μηροί πρέπει να είναι παράλληλοι με το έδαφος και τα πέλματα να 
ακουμπάνε ολόκληρα κάτω. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

59 

 

5. Αν χρειαστεί υποστηρίξτε τα πόδια σας με υποπόδια. 
6. Η καρέκλα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υποστηρίζει 

την οσφυϊκή καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης. Πρέπει να 
διαθέτει καλή υποστήριξη της μέσης και μεγάλη πλάτη για την 
ανάπαυση ολόκληρης της πλάτης. 

7. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για το ποντίκι. Προαιρετική είναι η 
χρησιμοποίηση υποστηριγμάτων καρπών, με μεγάλη προσοχή στον 
καρπιαίο σωλήνα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καρπού, ο 
οποίος δεν πρέπει να περιορίζεται. 

8. Η χρήση μίας ρυθμιζόμενης βάσης εγγράφων θα ήταν βοηθητική 
όταν η εργασία στον υπολογιστή συνδυάζεται με διάβασμα 
χειρογράφων. Η βάση πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος και να έχει 
την ίδια κλίση και απόσταση με την οθόνη. 

 
Εάν γίνεται χρήση του Η/Υ για πάνω από 2 ώρες τη μέρα θεωρείται 
απαραίτητη η εισαγωγή εργονομικών ρυθμίσεων στον χώρο εργασίας.  
 

 
 
Β)    Γραφεία: 
 
Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη κατάλληλου ύψους για το 
πληκτρολόγιο και την οθόνη είναι η χρησιμοποίηση «διπλών» γραφείων 
τα οποία επιτρέπουν τη ρύθμιση του κάθε ύψους ανεξάρτητα. Αυτό δίνει 
τη δυνατότητα σε μεγάλο εύρος χρηστών να μπορούν να λάβουν μία 
κατάλληλη στάση σώματος. Ωστόσο, ένα σταθερό γραφείο με κατάλληλο 
ύψος, η σωστή χρήση μίας ρυθμιζόμενης καρέκλας και ένα υποπόδιο 
όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνουν την ίδια δυνατότητα. 
 
Διαστάσεις γραφείου: 
 

Όταν το γραφείο είναι  σταθερό γραφείο τότε αυτό πρέπει να έχει: 
 

α) Ύψος επιφάνειας εργασίας 73 εκ +/- 2,5 εκ. και ύψος στο επίπεδο των 
γονάτων 50 - 72 εκ. 
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β) βάθος ≥ 76 εκ. αρκετό ώστε να μπορεί να χωρέσει, στην ίδια ευθεία και 

μπροστά από τον χρήστη, τόσο την οθόνη όσο και το πληκτρολόγιο. 
Εάν υπάρχει έλλειψη χώρου, η χρήση επίπεδων οθονών είναι ιδανική 
για άδειασμα της επιφάνειας εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
υπάρχει απόσταση όρασης τουλάχιστον 50 εκ. 

 
γ) επαρκή χώρο για τα πόδια: 
 

• Βάθος στο ύψος των γονάτων, 44 εκ. 
• Βάθος στο ύψος των πελμάτων, 60 εκ. 
• Πλάτος του χώρου για τα πόδια,52 εκ. 

 
δ) πλάτος επιφάνειας ≥ 70 εκ. 

 
 

 
   

Γ)  Πληκτρολόγιο και ποντίκι: 

 
Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι αποτελούν τα μοναδικά μέσα εισαγωγής 
και επεξεργασίας πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο 
χρήστης του Η/Υ εργάζεται με τα δύο αυτά μέσα αλληλεπίδρασης για ένα 
μεγάλο ποσοστό της ώρας που βρίσκεται στον χώρο εργασίας. 
Ο εργονομικός σχεδιασμός του πληκτρολογίου και του ποντικιού 
προστατεύει από τραυματισμούς στους ώμους και στα χέρια (αρθρώσεις, 
παλάμη, δάχτυλα). 

 

 
 

 

Ανθρωποκεντρικές 
διαστάσεις σχεδιασμού 

γραφείου εργασίας 
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Δ)  Στάσεις σώματος κατά τη χρήση του πληκτρολογίου και του 
ποντικιού: 

 
1. Στην ιδανική στάση πληκτρολόγησης τόσο η στατική όσο και η 

δυναμική εργασία των μυών που απαιτείται ελαχιστοποιούνται. Η 
στάση αυτή θέλει το πληκτρολόγιο κάτω από το ύψος του αγκώνα και 
τη βάση του πληκτρολογίου να γέρνει ελαφρά προς τα πίσω έτσι 
ώστε το χέρι να φτάνει όλα τα πλήκτρα σε μια ουδέτερη στάση. 
Η ιδανική στάση προϋποθέτει την ύπαρξη βάσης για το 
πληκτρολόγιο σε ύψος χαμηλότερο της επιφάνειας εργασίας. 

 
 

 
 

2. Όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται πολύ ψηλά τα χέρια κουράζονται και 
το βάρος πέφτει στους καρπούς που αναγκάζονται να κρατάνε 
ουσιαστικά αυτοί το χέρι σηκωμένο. Εκτός από αυτό, η μικρή γωνία 
των αγκώνων δυσκολεύει τη ροή του αίματος. Οι ώμοι και ο λαιμός 
επιβαρύνονται και στη συνέχεια το ίδιο και η πλάτη, γιατί ο χρήστης 
αρχίζει να σκύβει. Η εργασία σε μια τέτοια στάση για περισσότερο 
από 3 ώρες είναι σχεδόν σίγουρο ότι οδηγεί σε υπερκόπωση. 

 
 

 
   

Ιδανική στάση 
πληκτρολόγησης 

 
 

Λάθος στάση 
πληκτρολόγησης 
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3. Από τα πιο συνηθισμένα σημεία του σώματος, που ο χρήστης του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή παρουσιάζει προβλήματα, είναι ο καρπός. 
Η διατήρηση του καρπού σε ουδέτερη στάση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης. Το λύγισμα του 
καρπού προς τα πίσω και η στρέψη του, σε συνδυασμό με τους 
διαφορετικούς τύπους λαβών, όπως επίσης και η απρόσεκτη χρήση 
στηριγμάτων κυρίως για το ποντίκι, μπορούν να οδηγήσουν στο 
σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Πόνος, μούδιασμα και άτακτες 
κινήσεις, είναι συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν και με τον 
παθόντα σε ανάπαυση.  

 

 
 
 
Δ) Οθόνη: 
 

Η οθόνη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο αλληλεπίδρασης ανθρώπου 
– υπολογιστή. Η οθόνη ενός υπολογιστή παίζει καθοριστικό ρόλο και 
βοηθάει το χρήστη για να ενημερωθεί, πρώτον για την εγκυρότητα 
των δεδομένων που έχει εισάγει και δεύτερον για τα αποτελέσματα τις 
επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Η χρήση της αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι ενός μικροϋπολογιστή και σε πολλές 
επαγγελματικές εφαρμογές, κρίνεται αναγκαία η χρήση οθονών 
μεγάλων διαστάσεων και ευκρίνειας (π.χ. οι μηχανικοί που 
χρησιμοποιούν AutoCAD). Σήμερα έχουμε και τη χρήση νέων οθονών 
διαφορετικής τεχνολογίας από τις κλασσικές οθόνες CRT καθοδικού 
σωλήνα, τις γνωστές LCD-TFT. 

 

Εναλλακτικές στάσεις του σώματος εργαζομένου  για αντιστάθμιση 
της μειωμένης αναγνωσιμότητας της οθόνης (α) και (β) και έκταση 

των βραχιόνων κατά την πληκτρολόγηση. 
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Εργονομική ανάλυση οθόνης: 
 
Η οθόνη όμως, όποιας τεχνολογίας και διαστάσεων να είναι, πρέπει να 
τοποθετείται με εργονομικά κριτήρια μπροστά από το χρήστη διαφορετικά 
θα προκαλεί ιδιαίτερη κόπωση, κουραστική κατά τη διάρκεια της χρήσης 
της, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες χρήστες που κάθονται αρκετές ώρες 
καθημερινά μπροστά στον υπολογιστή τους. 
 
Η τοποθέτηση της οθόνης δεν εξαρτάται μόνο από ένα παράγοντα και 
προκύπτει συναρτήσει διάφορων παραγόντων, κυρίως των διαστάσεων 
του χώρου που είναι τοποθετημένος ο υπολογιστής.  
 
Η οθόνη πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φως από τα παράθυρα να 
μην εστιάζεται στο πρόσωπο του χρήστη ή στην οθόνη , πράγμα που θα 
προκαλέσει τη γνωστή «αντανάκλαση» και δε θα επιτρέψει στο χρήστη να 
δει σωστά τα αντικείμενα που απεικονίζονται στην οθόνη.  
 

Το ύψος της οθόνης, πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε η κορυφή της οθόνης 
να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια. Επιπλέον, η μέγιστη διαφορά της 
οθόνης σε ύψος σε σχέση με το πρόσωπο του χρήστη πρέπει να είναι 5° 
πάνω από το κεφάλι του και 20° κάτω από αυτό. Η κλίση της οθόνης που 
προσφέρουν όλες οι οθόνες, παλαιάς και νέας τεχνολογίας θέλει ιδιαίτερη 
προσοχή. Το κριτήριο πάντα είναι η διατήρηση ουδέτερης στάσης του 
λαιμού. Για παράδειγμα, άτομα με μεγάλη απόσταση εστίασης 
(πρεσβύωπες) πρέπει να τοποθετούν την οθόνη σε κλίση πιο κοντά στις 
90°, όταν βεβαίως χρησιμοποιούν τα γυαλιά τους. 

 
Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν διάφορα όργανα ελέγχου δίπλα στην 
οθόνη, για παράδειγμα για την εισαγωγή κάποιου κειμένου. Αυτά τα 
όργανα πρέπει να τοποθετούνται άμεσα στην επιφάνεια των γραφείων 
και κοντά στην οθόνη για να αποφύγει ο χρήστης τις αδέξιες κινήσεις από 
την οθόνη μέχρι το όργανο ελέγχου. 
 
Απαραίτητο είναι από την πλευρά του χρήστη και η σωστή ευθυγράμμιση 
της οθόνης. Οι χρήστες πρέπει να έχουν την οθόνη μπροστά από το 
πληκτρολόγιο, ώστε ο λαιμός του χρήστη να βρίσκεται σε ουδέτερη 
στάση. 
 
Η εργονομική τοποθέτηση μίας οθόνης βοηθάει το χρήστη να τη βλέπει 
καλύτερα και να μην κουράζει τα μάτια του, δεδομένου ότι το σώμα του 
έχει πάρει σωστή στάση, απέναντι από την οθόνη και πάνω στην 
καρέκλα που κάθεται. 
 

Μία ποιοτική οθόνη θα ήταν μία καλή επιλογή για το χρήστη διότι 
βλέπει ποιοτικότερο αποτέλεσμα και βοηθάει τα μάτια του να μην 
καταπονούνται. 
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5. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ–ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 
 

 

Ένα ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον είναι ταυτόχρονα, ένα 
περιβάλλον απαλλαγμένο από κινδύνους ατυχημάτων και από φυσική και 
πνευματική ένταση (στρες), καθώς και ένα περιβάλλον που έχει 
προσαρμοσθεί στις ανάγκες και στις δυνατότητες του ανθρώπου. 
Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους εργαζόμενους να συμμετέχουν 
ενεργά στο σχεδιασμό της εργασίας τους και στον καθορισμό των επί 
μέρους καθηκόντων.  
Με αυτό τον τρόπο το έδαφος προετοιμάζεται για προσωπική εξέλιξη και 
ευχαρίστηση από την δουλειά.  
 

5.1. Οργάνωση της εργασίας 
 

Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας επηρεάζει άμεσα το περιεχόμενό της 
και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό εάν η εργασία είναι εύκολη ή επίπονη, 
δυσάρεστη ή ικανοποιητική. Η διάρκεια της εργασίας ανά ημέρα, ανά 
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εβδομάδα, ανά μήνα, ανά έτος και για όλη τη ζωή του εργαζόμενου 
επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της εργασίας και έχει επιπτώσεις τόσο 
στην υγεία του εργαζόμενου όσο και στην ποιότητα της καθημερινής του 
ζωής. 
 

5.2.  Αλλαγή καθηκόντων  
 

Όταν οι εργασίες δεν παρέχουν δυνατότητα ανάπτυξης χρήσιμων 
ικανοτήτων και αυτοσεβασμού συχνά χάνεται το αίσθημα αυτοεκτίμησης 
και η διάθεση για εργασία. Τέτοιες εργασίες δεν είναι ωφέλιμες και 
παραγωγικές. Είναι γνωστό ότι οι πιο σύνθετες και πιο ολοκληρωμένες 
εργασίες όχι μόνο ικανοποιούν τους εργαζόμενους, αλλά επιπλέον 
οδηγούν σε υψηλή παραγωγικότητα και καλύτερη χρησιμοποίηση της 
τεχνολογίας. 

 
5.3. Τρόποι βελτίωσης και οργάνωσης της εργασίας 
 

Για να γίνει σωστή εργασία είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστός 
εξοπλισμός και άνεση χρόνου. Ακόμα μια καλή εργασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

 
1. Ποικίλο και λογικό κύκλο εργασιών. 
2. Δυνατότητα να γίνονται κάποιες επιλογές στα πλαίσια της εργασίας, 

με γνώση και ευθύνη για τα αποτελέσματα. 
3. Ευκαιρίες για επικοινωνία και υποστήριξη μεταξύ των εργαζομένων. 
4. Απαίτηση ικανοτήτων που εξασφαλίζει αυτοσεβασμό και σεβασμό 

προς τους άλλους. 
5. Ρυθμίσεις για συνεχή εκπαίδευση στην εργασία. 
6. Ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά στο μέλλον. 

 
Σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές στην οργάνωση του χώρου 
εργασίας, στην επικοινωνία, στο σχεδιασμό και στις εργασιακές σχέσεις 
αυτές θα πρέπει να μελετώνται αναλυτικά από τους υπεύθυνους. Υπάρχει 
πάντοτε ο κίνδυνος της υπερβολικής αύξησης της έντασης εργασίας. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο επαγγελματικό άγχος. Η 
εμπειρία δείχνει ότι εργασίες που γίνονται με ανιαρούς μηχανικούς 
τρόπους, προκαλούν περισσότερο άγχος απ' ότι οι εργασίες με 
πνευματικό ενδιαφέρον και ότι οι αυστηρά ελεγχόμενοι χειριστές 
παρουσιάζουν περισσότερα συμπτώματα άγχους απ' ότι οι χειριστές με 
μεγάλη αυτονομία. Αυτό δε σημαίνει ότι μια καλή εργασία είναι καλή για 
όλους τους εργαζόμενους. Αυτοί έχουν διαφορετικές εμπειρίες, ικανότητες 
και προτιμήσεις. Η φυσική τους δύναμη ή αδυναμία, καθώς και η στάση 
τους απέναντι στην εργασία, είναι επίσης διαφορετικές. Γι' αυτό το λόγο οι 
εργασίες θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να εξυπηρετούν και τις 
ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις. 
 

5.4.  Χρήσιμες οδηγίες: 
 

 α) Οργάνωση και αντικείμενο της εργασίας 
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1. Η έντονη και κοπιώδης εργασία πρέπει να μηχανοποιείται με μελέτη 
του αντικειμένου της εργασίας που θα προκύψει. 

2. Η οργάνωση της εργασίας πρέπει να δίνει πολλές ευκαιρίες για 
σύντομα διαλείμματα χωρίς να προκαλείται καθυστέρηση στο χρονικό 
προγραμματισμό των εργασιών. 

3. Το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να σχεδιάζεται έτσι, ώστε η 
εργασία να παρέχει ποικιλία και ο κύκλος επανάληψης να είναι 
μεγάλος. 

4. Απλοί και επαναλαμβανόμενοι χειρισμοί πρέπει να βρίσκεται τρόπος 
να εναλλάσσονται με άλλου είδους χειρισμούς. 

5. Όταν κουραστικές και ανιαρές εργασίες είναι αναπόφευκτες πρέπει 
να γίνεται κυκλική εναλλαγή των θέσεων εργασίας. 

6. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

7. Απομονωμένες εργασίες πρέπει να αποφεύγονται έκτος και αν το 
επιβάλλει η φύση της εργασίας  

8. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένες επιλογές για τον 
τρόπο που γίνεται η εργασία. 

9. Η ομαδική εργασία πρέπει να οργανώνεται έτσι που να δίνει τη 
δυνατότητα για ατομικές και ομαδικές πρωτοβουλίες κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων.  

 
β)   Διάρκεια εργασίας και περίοδοι ανάπαυσης 

 

1. Η διάρκεια της ημερήσιας εργασίας πρέπει να αφήνει χρόνο για 
ηρεμία και ανάπαυση. 

2. Οι πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα πρέπει να είναι μέσα 
σε λογικά όρια. 

3. Ένα επαρκούς διάρκειας διάλειμμα πρέπει να προβλέπεται για τα 
γεύματα. 

4. Πρέπει να προγραμματίζονται σύντομα διαλείμματα. 
5. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οι επίσημες αργίες πρέπει να 

είναι επαρκείς. 
6. Η ετήσια άδεια μετ' αποδοχών πρέπει να παρέχεται και να 

λαμβάνεται. 
7. Άλλες δυνατότητες απουσίας πρέπει να παρέχονται στους 

εργαζομένους για την εξυπηρέτηση προσωπικών τους αναγκών, 
σύμφωνα βέβαια με τους σχετικούς νόμους. 

8. Το ελαστικό ωράριο πρέπει να αντιμετωπίζεται ευνοϊκά.  
 

5.5.  Στόχοι για την ασφάλεια, υγεία και ευεξία στην εργασία 
 

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία και 
γενικότερα η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι θέμα 
πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία της επιχείρησης. Για να 
πραγματοποιηθεί μια τέτοια βελτίωση χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και 
η συνεργασία των υπεύθυνων και των εργαζομένων είναι απαραίτητη για 
να εξευρεθούν πρακτικές λύσεις. Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας 
και υγείας κατά την εργασία συνεπάγεται μείωση των εργατικών 
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ατυχημάτων και των εμποδίων στη λειτουργία της επιχείρησης. Οι βασικοί 
στόχοι για την ασφάλεια, υγεία και ευεξία στην εργασία είναι: 
 
1. Ο εντοπισμός των κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα ή 

ασθένεια και γενικά, η εξακρίβωση των αιτίων που οδηγούν σε κακές 
συνθήκες εργασίας. 

2. Η ανάλυση και ο καθορισμός της φύσης των κινδύνων και των 
προβλημάτων, πώς αυτά επιδρούν στον εργαζόμενο και ποια μέτρα 
πρέπει να ληφθούν. 

3. Η διόρθωση και βελτίωση της κατάστασης. 
4. Ο έλεγχος εάν τα μέτρα εφαρμόσθηκαν σωστά και εάν είχαν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
5. Ο έλεγχος μήπως προέκυψαν νέα προβλήματα στο χώρο εργασίας. 
6. Η λήψη μέτρων ασφάλειας γίνεται για προληπτικούς λόγους. Σκοπός 

της είναι να αποτρέψει την δημιουργία κινδύνων και να εξασφαλίσει 
καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

 
5.6. Διαδικασίες επιθεώρησης εργασιακών χώρων – Συστηματική 

εξέταση  
 

Οι κίνδυνοι ατυχήματος και τα εργονομικά προβλήματα είναι δυνατόν να 
εντοπισθούν με συστηματικό έλεγχο και επιθεώρηση του χώρου 
εργασίας. Οι επιθεωρήσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα προληπτικά 
μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς και εργονομικά σχεδιασμένου 
εργασιακού περιβάλλοντος.  
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Α.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
1. Χώροι εργασίας είναι οι χώροι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις 

εργασίας μέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή και της εγκατάστασης, 
περιλαμβανομένου και κάθε άλλου μέρους στην περιοχή της επιχείρησης ή 
και της εγκατάστασης όπου ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα πλαίσια της 
εργασίας του. 

 
2. Οι χώροι εργασίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες 

προδιαγραφές, για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των 
εργαζομένων, αλλά και άλλων που μπορεί να βρεθούν στους χώρους 
αυτούς. 

 
3. Οι διαστάσεις των χώρων εργασίας πρέπει να είναι ανάλογες με το είδος 

της παραγωγικής διαδικασίας και τον αριθμό των εργαζομένων. 
 
4. Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπολογίζεται ελεύθερη επιφάνεια ώστε ο 

εργαζόμενος να μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του. 

 
5. Σε θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, που δεν 

εποπτεύονται και που βρίσκονται έξω από το οπτικό ή ακουστικό πεδίο 
των υπολοίπων θέσεων εργασίας, κατά την κρίση του τεχνικού ασφάλειας, 
πρέπει να υπάρχουν συστήματα με τα οποία, σε περίπτωση κινδύνου, να 
μπορούν να ειδοποιηθούν πρόσωπα για παροχή βοήθειας. 

 
6. Χώροι εργασίας, που δεν είναι κλειστοί από κάθε πλευρά, επιτρέπονται 

μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους λειτουργίας ή παραγωγής. 
Το ίδιο ισχύει και για χώρους εργασίας, όπου οι θύρες οδηγούν άμεσα στην 
ύπαιθρο και παραμένουν συνέχεια ανοιχτές. Οι θέσεις εργασίας των μη 
ολόπλευρα κλειστών χώρων ή εκείνων που παραμένουν συνέχεια ανοιχτοί 
διευθετούνται έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται από τις 
καιρικές συνθήκες. 

 
7. Οι υπόγειοι ή υπέργειοι κλειστοί χώροι καθώς και οι υπαίθριες περιοχές 

στις οποίες δημιουργούνται, ή μπορούν να συσσωρευτούν σε επικίνδυνες 
ποσότητες αναφλέξιμα αέρια, ατμοί ή ουσίες που σχηματίζουν με τον αέρα 
εκρηκτική ατμόσφαιρα, πρέπει να εξασφαλίζονται από κινδύνους 
εκρήξεων. 

 
8. Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας και να μεριμνά για 

την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν 
σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις 
ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία, στο 
σημείο που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. 
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9. Τα συστήματα ασφάλειας για την πρόληψη και την άρση του 
επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να 
ελέγχονται για την ικανότητα λειτουργίας τους, τουλάχιστον μια φορά το 
εξάμηνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις ή 
επιβάλλεται από τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής εμπειρίας. 

 
10. Η χρονολογία συντήρησης και ελέγχου καθώς και οι σχετικές 

παρατηρήσεις πρέπει να καταχωρούνται ενυπόγραφα από τον αρμόδιο, 
που έκανε την συντήρηση ή τον έλεγχο, σε ειδικό βιβλίο. 

 
11. Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να 

ελέγχονται τακτικά με μέριμνα του εργοδότη για την πληρότητα και την 
ικανότητα χρησιμοποίησής τους. 

 
Β.     ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
1. ΚΤΙΡΙΑ 
 

Αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στις 
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για την έκδοση ή αναθεώρηση 
οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης 
οικοδομικών αδειών αποτελεί βεβαίωση του μελετητή, ότι κατά τα στάδια 
σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης  του έργου έλαβε 
υπόψη του, τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
περιέχονται στο Π.Δ.16/96. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα 
ειδικά κτίρια και σε όλες τις περιπτώσεις κτιρίων που έχουν ή ενδέχεται να 
έχουν χώρους εργασίας. 

 
I. Τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να έχουν δομή, 

στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια, ανάλογες με το είδος της χρήσης τους. 
 

II. Η κατασκευή των κτιρίων αυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού  και όλων των Δομικών 
Κανονισμών (Αντισεισμικός, Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φορτίσεων 
κλπ.). 

 
III. Οι χώροι Πρώτων Βοηθειών, συνεργείων και  αποθηκών εργαλείων 

πρέπει να βρίσκονται στο ισόγειο και να είναι εύκολα προσιτοί (π.χ. στις 
εισόδους Πρώτων Βοηθειών και αποθηκών, να υπάρχουν ράμπες αντί 
βαθμίδων). 
 

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    
 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των εργασιακών χώρων σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του «Κανονισμού Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων». 
 
Η εκτέλεση των εργασιών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η επίβλεψη της 
λειτουργίας τους και η συντήρησή τους πρέπει να γίνεται μόνο από 
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πρόσωπα τα οποία έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα σύμφωνα με 
την νομοθεσία.  

 

 
 

2.1.  ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Ο έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

από αρμόδια πρόσωπα, η αντικατάσταση άμεσα των φθαρμένων 
καλωδίων, κτλ. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που είναι επικίνδυνες (π.χ. όταν υπάρχουν 
σπασμένες πρίζες, φθαρμένα ή πρόχειρα επισκευασμένα καλώδια, κτλ.) 

 
2. Η σωστά γειωμένη εγκατάσταση. 
 
3. Η αντιμετώπιση με ιδιαίτερη προσοχή και η λήψη των αναγκαίων μέτρων 

ασφάλειας στις περιπτώσεις που υπάρχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε 
εξωτερικούς χώρους (π.χ. στεγανού τύπου), ώστε να μην επηρεάζεται η 
ηλεκτρική εγκατάσταση από τις καιρικές συνθήκες κτλ. 

 

 
 
4. Στις περιπτώσεις που γίνονται εργασίες από τις οποίες μπορεί να 

δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα (π.χ. σκόνες, αέρια), τότε η ηλεκτρική 
εγκατάσταση πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 

 
5.  Οι ειδικοί χώροι (π.χ. υποσταθμοί), στους οποίους υπάρχουν αυξημένοι 

κίνδυνοι για να συμβούν ατυχήματα πρέπει να απομονώνονται και να 
κλειδώνονται, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτούς τους χώρους 
μόνο από άτομα που έχουν ειδική άδεια και τις απαραίτητες γνώσεις. 

 
6. Στους χώρους εργασίας τοποθετούνται ειδικά σήματα ή και πινακίδες  με 

οδηγίες, οι οποίες ενημερώνουν, απαγορεύουν ή προειδοποιούν για 
κάποιες επικίνδυνες ενέργειες και εργασίες, στην ηλεκτρική εγκατάσταση, 
από τις οποίες μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Οι οδηγίες αυτές πρέπει 
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να εφαρμόζονται χωρίς καμία παρέκκλιση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα και καταστροφές. 

 
 
 
3. ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

                       
 

Στους χώρους εργασίας, εργάζονται, κυκλοφορούν ή παρευρίσκονται 
συγχρόνως πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο μετά από 
κάποια έκτακτη κατάσταση, σεισμό, πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή χημικών 
ουσιών κτλ., να παραστεί η ανάγκη ταχείας εκκένωσης του χώρου. Η 
εκκένωση αυτή είναι πιθανό να γίνει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που 
θα δημιουργηθούν αλλά και υπό συνθήκες πανικού. Οι χώροι πρέπει να 
μπορούν να εκκενωθούν γρήγορα και με ασφάλεια. 

 
Είναι απαραίτητο επομένως να υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους  οδοί 
διαφυγής και έξοδοι κινδύνου, που να ικανοποιούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 
1. Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών και των εξόδων κινδύνου, 

εξαρτώνται από την χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων 
εργασίας καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να 
βρίσκονται στους χώρους αυτούς. 

 
2. Οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να διατηρούνται ελεύθεροι, 

να μην φράσσονται με αντικείμενα, υλικά και προϊόντα για να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά όταν παραστεί ανάγκη. Για τον ίδιο λόγο 
οι διάδρομοι πρέπει να οδηγούν από το συντομότερο δρόμο στο ύπαιθρο ή 
σε ασφαλή περιοχή. 

 
3. Ειδικότερα οι έξοδοι κινδύνου των χώρων εργασίας, για να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν χωρίς δυσκολία όταν παραστεί ανάγκη, πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
I. Να ανοίγουν προς τα έξω, ώστε να μπορούν σε περίπτωση συνωστισμού 

να ανοίγουν εύκολα. Διαφορετικά εάν ανοίγουν προς τα μέσα, σε 
περίπτωση που υπάρξει συνωστισμός, υπάρχει περίπτωση να  μην μπορεί 
να ανοίξει, επειδή πιθανόν να πέσουν πολλοί εργαζόμενοι συγχρόνως 
πάνω στην είσοδο. 

 
II. Να μην είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες, γιατί σε περίπτωση 

συνωστισμού δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν τον σκοπό τους. 
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III. Οι  έξοδοι κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένες, γιατί σε περίπτωση 
που υπάρχει συνωστισμός, θα ανοίξουν με καθυστέρηση. Πρέπει να 
διαθέτουν ειδικό σύστημα (π.χ. μπάρα πανικού), ώστε να κλείνουν με 
τέτοιο τρόπο που να μπορεί εύκολα να τις ανοίξει κάποιος σε περίπτωση 
ανάγκης. 

 
IV. Η εκκένωση του χώρου εργασίας πιθανόν να γίνει κάτω από επικίνδυνες 

καταστάσεις, με πιθανότητα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από βλάβη 
ή για λόγους ασφάλειας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να 
διακρίνουν την έξοδο κινδύνου. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου οι 
έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν κατάλληλη σήμανση (σε κατάλληλα 
σημεία και να είναι διαρκής) και εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης. 

 
4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο και επαρκή 
εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς, πυρανιχνευτές και συστήματα 
συναγερμού. 

 
2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πυροπροστασίας των χώρων εργασίας 

πραγματοποιείται με γνώμονα τις διαστάσεις και τη χρήση των κτιρίων, τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των 
χρησιμοποιούμενων ουσιών καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που 
μπορούν να βρίσκονται εκεί. 

 
3. Ο μη αυτόματος (χειροκίνητος) εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι 

ευπρόσιτος και εύχρηστος. 
 
4. Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα. 
 

 
 
5. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Η ποιότητα του αέρα πρέπει να διασφαλίζεται με βάση τις αρχές υγιεινής. 
 
2. Οι ανάγκες σε παροχή νωπού αέρα, ανά εργαζόμενο και ώρα συναρτήσει 

του είδους της εργασίας, αναγράφονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 
Είδος εργασίας Αέρας σε m3 / ώρα και εργαζόμενο 

Ως επί το πλείστον καθιστική 20 - 40 

Ως επί το πλείστον ελαφριά  40 - 60 
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σωματική 

Ως επί το πλείστον βαριά σωματική >= 65 
 

3. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα δεν μπορεί να επιτευχθεί με άμεσο 
φυσικό αερισμό και γίνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα (εξαερισμός, 
κλιματισμός) τότε αυτά πρέπει: 

 

 Να λειτουργούν συνεχώς. 

 Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

 Κάθε βλάβη του συστήματος να επισημαίνεται κατάλληλα από αυτόματη 
διάταξη ενσωματωμένη στο σύστημα ή το μέσο. 

 
4. Αν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού 

πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των 
εργαζομένων σε ενοχλητικά ρεύματα. 

 
5. Αποθέσεις και ρύποι στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού 

εξαερισμού που ενδέχεται να επιφέρουν κίνδυνο για την υγεία των 
εργαζομένων, λόγω μόλυνσης του εισπνεόμενου αέρα, πρέπει να 
περιορίζονται άμεσα. 

 
6. Τα συστήματα αερισμού πρέπει να συντηρούνται τακτικά, να λειτουργούν 

συνεχώς και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Παράλληλα πρέπει να 
έχουν ενσωματωθεί συστήματα ασφάλειας που θα επισημαίνουν κάθε 
βλάβη, ώστε να γίνονται αμέσως οι επισκευές και να μην επιβαρύνεται το 
περιβάλλον εργασίας. 

 
6. ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Οι  πηγές κινδύνου πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, με την 

κατασκευή και τοποθέτηση καταλλήλων συστημάτων τοπικής απαγωγής. Τα 
συστήματα αυτά πρέπει να είναι μελετημένα ώστε: 

  

 Σκόνες, καπνοί ατμοί και αέρια που δημιουργούνται στους χώρους 
εργασίας πρέπει κατά περίπτωση να παρακρατούνται ή να απάγονται 
στο σημείο παραγωγής τους με τα κατάλληλα προς τούτο μέσα, 
συστήματα και εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας. 

 

 Οι επιβλαβείς παράγοντες πριν εκδιωχθούν στην εξωτερική ατμόσφαιρα, 
πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική, ανάλογα με την περίπτωση, 
επεξεργασία (συμπύκνωση, κατακρήμνιση, εξουδετέρωση, μεταποίηση 
δια πυρός, κτλ.), ώστε να καθίστανται αβλαβείς για τους ανθρώπους, τα 
ζώα και το περιβάλλον. 
 

2. Τα συστήματα απαγωγής χωρίζονται σε σταθερά και κινητά, ανάλογα με την 
θέση της εργασίας στην οποία χρησιμοποιούνται. 
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3. Όταν οι θέσεις εργασίας είναι σταθερές, η απαγωγή των επιβλαβών 
παραγόντων γίνεται με σταθερό σύστημα απαγωγής, το οποίο μπορεί να 
είναι ενσωματωμένο στη μηχανή. 

 
4. Στην περίπτωση που οι θέσεις εργασίας δεν είναι σταθερές (π.χ. εργασίες 

ηλεκτροσυγκόλλησης) τότε γίνεται χρήση ειδικών συστημάτων με 
εύκαμπτους σωλήνες. 

 
7. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 

 
 

1. Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να 
έχουν κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και την 
σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων 
πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους. 

 
2. 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. 

 
3. Σε περίπτωση καύσωνα πρέπει να εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες.   
 
4. Για τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε ψηλές θερμοκρασίες, 

αλλά και για την δημιουργία κατάλληλου κλίματος εργασίας, πρέπει να 
τηρούνται: 
 
I. Σε περιοχές που υπάρχουν παράθυρα με τζάμια πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα για προστασία από τον ήλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συνεκτιμάται και ο φωτισμός του 
χώρου, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο φυσικό φωτισμό. 

 
II. Πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά και χρώματα που να απορροφούν τις 

ακτινοβολίες, ώστε να μειώνεται η ακτινοβολία από τις οροφές και τους 
τοίχους των χώρων εργασίας. 

 
III. Πρέπει να απομονώνονται όσο αυτό είναι δυνατό, οι επιφάνειες που 

εκπέμπουν θερμότητα (θερμές επιφάνειες), με την τοποθέτηση 
προστατευτικών χωρισμάτων ανάμεσα στην πηγή που εκπέμπει 
θερμότητα και τους εργαζόμενους. 

 
IV. Η εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, που θα εξασφαλίζει κατάλληλη 

θερμοκρασία και υγρασία στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ικανοποιητικά όρια για τους 
εργαζόμενους. Τα κλιματιστικά πρέπει να σχεδιάζονται και να 
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τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα ψυχρά και 
δυσάρεστα ρεύματα που δημιουργούνται και πιθανόν να επηρεάζουν 
τους εργαζόμενους. 
 
 

8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

  
 

1. Οι χώροι εργασίας, διαλείμματος και πρώτων βοηθειών πρέπει γενικά να 
έχουν άμεση οπτική επαφή με εξωτερικό χώρο, εκτός αν τεχνικοί λόγοι 
παραγωγής δεν επιτρέπουν άμεση οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο ή 
αν οι χώροι εργασίας έχουν επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2000 τετραγωνικά 
μέτρα οπότε τότε πρέπει να υπάρχουν επαρκή διαφανή ανοίγματα στην 
οροφή. 

 
2. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας και διαδρόμων 

κυκλοφορίας πρέπει να κατασκευάζονται ή διευθετούνται με τρόπο ώστε να 
μην δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

 
3. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει: 
 

I. Να είναι ανάλογος με το είδος και τη φύση της εργασίας. 
 

II. Να έχει χαρακτηριστικά φάσματος παραπλήσια με του φυσικού 
φωτισμού. 

 
III. Να ελαχιστοποιεί τη θάμβωση. 

 
IV. Να μη δημιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας. 

 
V. Να διαχέεται, κατευθύνεται και κατανέμεται σωστά. 

 
4. Οι ανάγκες σε φωτισμό γενικό ή τοπικό ή συνδυασμένο γενικό και τοπικό, 

καθώς και  η ένταση του φωτισμού εξαρτώνται από το είδος και τη φύση της 
εργασίας και την οπτική προσπάθεια που απαιτεί. 

 
5. Αν από το είδος απασχόλησης των εργαζομένων και τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της Επιχείρησης είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι 
ατυχήματος από απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισμού, πρέπει να 
υπάρχει εφεδρικός φωτισμός ασφάλειας. 

 
6. Οι διακόπτες του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί ακόμα 

και στο σκοτάδι και να είναι τοποθετημένοι κοντά στις εισόδους και εξόδους, 
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καθώς και κατά μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας και των θυρίδων 
προσπέλασης. 

 
 
 

9. ΔΑΠΕΔΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 

 
Τα δάπεδα εργασίας για να παρέχουν ασφάλεια και να μην αποτελούν πηγή 
κινδύνων για τους εργαζόμενους, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να πληρούν τις παρακάτω αρχές: 

 
1. Να είναι σταθερά και στέρεα. 
 
2. Να μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις. 
 
3. Να μην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήματος. 
 
4. Να είναι ομαλά και ελεύθερα προσκρούσεων. 
 
5. Να είναι επαρκούς αντοχής στις κρούσεις, στις τριβές και στα δυναμικά ή 

στατικά φορτία που δέχονται. 
 
6. Να μην δημιουργούν σκόνη λόγω φθοράς. 
 
7. Να έχουν την δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και συντήρησης. 
 
8. Ανάλογα με τους επί μέρους κινδύνους που παρουσιάζονται από την 

παραγωγική διαδικασία, τις εγκαταστάσεις και την χρήση τους και την 
αποθήκευση υλικών, τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να πληρούν 
και τους παρακάτω όρους: 

 
I. Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης (π.χ. κλίση, φρεάτια, 

κανάλια, κτλ.), εφόσον πρέπει να πλένονται με άφθονο νερό ή υπάρχουν 
νερά λόγω της παραγωγικής διαδικασίας. 

 
II. Να έχουν επαρκή αντοχή όπου υπάρχει κίνδυνος από καυστικές ή 

διαβρωτικές ουσίες. 
 

III. Να είναι αδιαπότιστα όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής. 
 

IV. Να είναι πυράντοχα όπου υπάρχει κίνδυνος λόγω δημιουργίας 
σπινθήρων ή χρήση φλόγας. 

 
V. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν επιτρέπουν την δημιουργία 

σπινθήρων (αντιστατικά) στους χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή 
σε αυτούς που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα 
λόγω συγκέντρωσης σκόνης, ατμών, αερίων κτλ. 

 
VI. Να συμβάλλουν στην απόσβεση των κραδασμών και όσο είναι δυνατόν 

στην απόσβεση των θορύβων. 
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VII. Να είναι ηλεκτρομονωτικά σε μεμονωμένες θέσεις με αυξημένο κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας. 
VIII. Προσοχή πρέπει να δίνεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που 

μπορούν να δεχθούν τα δάπεδα των χώρων εργασίας στα οποία 
τοποθετούνται εμπορεύματα ή άλλα βάρη. Επίσης το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε πίνακες στις 
εισόδους και σε άλλα εμφανή και προσιτά σημεία των υπόψη χώρων. Τα 
στοιχεία της πινακίδας βεβαιώνονται από αρμόδιο μηχανικό. 

 
IX. Τα δάπεδα των σταθερών θέσεων εργασίας πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη 

το είδος της επιχείρησης και της σωματικής ενασχόλησης των 
εργαζομένων, να έχουν επαρκή θερμομόνωση και να διατηρούνται κατά 
το δυνατόν στεγνά. 

 
X. Τα καλύμματα των ανοιγμάτων των δαπέδων (κανάλια, φρεάτια, κτλ.) 

πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και να μην παρουσιάζουν κινδύνους 
ολισθήματος ή πρόσκρουσης. 

 
XI. Όταν τα καλύμματα ανοιγμάτων των δαπέδων αφαιρούνται προσωρινά 

για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής πρέπει να 
διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κίνδυνο πτώσης. 

 
XII. Τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 

ελεύθερα εμποδίων. Ζημιές, ανωμαλίες, παραμορφώσεις, ρυπάνσεις, 
ακάλυπτα ανοίγματα πρέπει να αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση. 

 
10. ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
1. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα 

κλιμακοστάσια, οι μόνιμες σκάλες, οι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης, 
πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διαρρυθμίζονται και διατηρούνται 
έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήματα να μπορούν να τις χρησιμοποιούν εύκολα με 
πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους. 

 
2. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας να πληρούν τις προδιαγραφές δαπέδων 

εργασίας. 
 
3. Από την χρήση των διαδρόμων κυκλοφορίας δεν πρέπει να δημιουργείται 

κίνδυνος για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κοντά σ’ αυτούς. 
 
4. Κατά μήκος των προσβάσεων προς τα επιμέρους τμήματα των 

εγκαταστάσεων, στις θέσεις εργασίας καθώς και στην περιοχή των θέσεων 
εργασίας, π.χ. στις εγκαταστάσεις εσχάρωσης, αμμοσυλλεκτών,  
θυροφραγμάτων, κτλ., πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς γεφυρώσεις, 
διάδρομοι και πλατύσκαλα πάνω από τα κανάλια, τις δεξαμενές κτλ. 

 
5. Ο υπολογισμός των διαστάσεων των διαδρόμων κυκλοφορίας προσώπων ή 

και εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται με βάση τον αναμενόμενο αριθμό 
χρηστών και το είδος της επιχείρησης. 
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6. Σε εγκαταστάσεις, οι διάδρομοι και όλες οι επιφάνειες κυκλοφορίας των άνω 

διαβάσεων, γεφυριδίων, πεζογεφυρών, κτλ., πρέπει να είναι ελεύθερες από 
σωληνωτούς αγωγούς, καλώδια και άλλα σώματα που ενδέχεται να 
δυσκολέψουν την ελεύθερη και ασφαλή βάδιση. Τα στηρίγματα των θυρών 
(στόπερ) σε χώρους κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται να εξέχουν από το 
δάπεδο για τον παραπάνω λόγο, διαφορετικά θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
με κιγκλίδωμα ασφαλείας, ύψους 1.00 μέτρου περίπου. Εφόσον 
χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα επίσης σ’ αυτούς τους διαδρόμους 
κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπεται επαρκής χώρος ασφάλειας για τους 
πεζούς. 

 
7. Οι οδοί κυκλοφορίας που προορίζονται για οχήματα πρέπει να βρίσκονται σε 

αρκετή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και 
κλιμακοστάσια. Πρέπει να επισημαίνονται στις δυο πλευρές με συνεχή 
λωρίδα ορατού χρώματος (άσπρο ή κίτρινο) ανάλογα με το χρώμα του 
δαπέδου. 

 
8. Εφόσον η χρήση και ο εξοπλισμός των χώρων το απαιτούν, για την 

εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων, πρέπει να τοποθετείται, σε 
εμφανές σημείο, το σχεδιάγραμμα των διαδρόμων κυκλοφορίας. 

 
9. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι ελεύθεροι (να μην τοποθετούνται υλικά) για να 

μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και να διευκολύνεται σε 
περίπτωση που θα χρειαστεί η γρήγορη εκκένωση του χώρου. 

 
10. Ειδικά οι υπερυψωμένοι διάδρομοι κυκλοφορίας για να παρέχουν ασφάλεια, 

εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν ήδη, πρέπει να είναι σύμφωνα και με τα 
παρακάτω: 
 

I. Το ελάχιστο πλάτος τους, να είναι τουλάχιστον 0.60 m. 
 

II. Σε ύψος άνω των 0.75 m. από το δάπεδο, πρέπει να έχουν πλευρική 
προστασία έναντι πτώσης, δηλαδή προστατευτικό κιγκλίδωμα ή κουπαστή 
ύψους 1.00 m. με ενδιάμεση ράβδο και θωράκιο (σοβατεπί). 

 
III. Σε περίπτωση που κάτω από διαδρόμους ή υπερυψωμένες θέσεις 

εργασίας, εργάζονται ή κυκλοφορούν άλλοι εργαζόμενοι, πρέπει να 
παίρνονται μέτρα προστασίας αυτών, από πιθανή πτώση αντικειμένων και 
υλικών, από το ψηλότερο επίπεδο. 

  
11.  ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΚΑΛΕΣ  - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
1. Για την αποφυγή πτώσης εργαζομένων κατά την χρήση των πρέπει τα 

σκαλοπάτια να μην έχουν διαφορετικό ύψος ή πλάτος, να μην είναι ολισθηρά 
φαγωμένα κτλ. 

 
2. Αν το ύψος της σκάλας είναι μεγάλο, πρέπει να διαθέτει πλατύσκαλο, για την 

ξεκούραση αυτών που την χρησιμοποιούν. 
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3. Δεν πρέπει να τοποθετούνται στις σκάλες υλικά και προϊόντα, για να μην 
περιορίζεται το πλάτος τους και να μην εμποδίζεται η χρήση τους. 

 
4. Οι σκάλες που έχουν πάνω από πέντε (5) σκαλοπάτια, για να μην υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης των εργαζομένων από αυτές, πρέπει στις ελεύθερες 
πλευρές των να τοποθετούνται κάγκελα ή προστατευτικές κουπαστές. 

 
5. Τα κάγκελα ή οι κουπαστές πρέπει να είναι στέρεα και με ασφαλές ύψος 

τουλάχιστον 1.00 m, για να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης. 
 
6. Στις σταθερές σκάλες πρέπει να υπάρχει φωτισμός ασφάλειας, πάντα 

έτοιμος να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

7. Οι κάθετες σταθερές μεταλλικές σκάλες, είναι πολύ επικίνδυνες κατά την 
χρήση τους γι’ αυτό πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό περιμετρικά, ώστε 
να εμποδίζεται η πτώση των εργαζομένων που τις χρησιμοποιούν. Πρέπει 
να έχουν μικρό σχετικά μήκος, ή να έχουν σημεία (δάπεδα) στα οποία οι 
εργαζόμενοι να μπορούν να ξεκουραστούν. 

 
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΖΩΝΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

1. Τα σημεία στάσης στις θέσεις εργασίας και οι προσπελάσιμες από τους 
εργαζόμενους επικαλύψεις, όπως γέφυρες εργασίας, άνω διαβάσεις ή 
ράμπες και παρόμοιες κατασκευές δεν πρέπει να έχουν ολισθηρές 
επιφάνειες. Συνιστάται  να χρησιμοποιούνται μεταλλικές σχάρες (σχάρες 
ασφαλείας), π.χ. σχάρες με κάθετες λάμες ή σχάρες από δικτυωτό μέταλλο. 

 
2. Θέσεις εργασίας, διάδρομοι, εξέδρες, πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιμένα 

επίπεδα και κάθε άλλο δάπεδο που έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι και που 
βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο του 0.75 μέτρα πρέπει να έχει σε κάθε 
ελεύθερη πλευρά προστατευτικό έναντι πτώσης προπέτασμα. 

 
3. Το προστατευτικό προπέτασμα, πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1.00 μέτρο 

από το δάπεδο, να είναι συμπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωμα με χειρολισθήρα 
(κουπαστή), θωράκιο (σοβατεπί) ύψους τουλάχιστον 0.15 μέτρα και ράβδο 
μεσοδιαστήματος ή αντί αυτής να έχει πλέγμα ή άλλη κατασκευή που να μην 
επιτρέπει την διαμέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση εργαζομένου  
κατά την εργασία ή την κυκλοφορία. 

 
4. Προστατευτικό προπέτασμα με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν 

παραπάνω απαιτείται επίσης και στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

I. Σε ανοίγματα δαπέδων και οριζοντίων γενικά επιφανειών (τάφροι, 
καταπακτές, κανάλια, φρεάτια, κτλ.) όταν δεν διαθέτουν κάλυμμα ή άλλο 
σύστημα που να αποκλείει την πτώση εργαζομένων μέσα σε αυτά. Σε 
περίπτωση απομάκρυνσης των παραπάνω προστατευτικών καλυμμάτων 
για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την επανατοποθέτησή τους  στη θέση τους, 
πρέπει να περιφράσσονται προσωρινά τα ανοίγματα. 
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II. Σε δοχεία ή δεξαμενές με θερμά, καυστικά, διαβρωτικά ή δηλητηριώδη 
υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους ή δεξαμενές με μηχανισμό ανάμιξης ή 
ανάδευσης όταν τα χείλη τους βρίσκονται στο δάπεδο ή σε ύψος 
μικρότερο από 1.00 μέτρο από το δάπεδο και δεν διαθέτουν κάλυμμα ή 
άλλο σύστημα που να αποκλείει την πτώση εργαζομένων σ’ αυτά. 

 
III. Σε ανοίγματα τοίχων και κατακόρυφων γενικά επιφανειών. 

 
IV. Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (μεταφορικές ταινίες, 

κινούμενα μέρη μηχανημάτων, δεξαμενές κτλ.). 
 
5. Σε θέσεις στις οποίες εκτελούνται συχνά εργασίες καθαρισμού, χειρισμού ή 

συντήρησης (π.χ. σε φρεάτια ανακυκλοφορίας λάσπης, σε δεξαμενές 
καθίζησης, σε φρεάτια απομάκρυνσης επιπλέουσας λάσπης των χωνευτών 
και σε παρόμοιες κατασκευές), πρέπει αντί καλυμμάτων να τοποθετούνται 
σχάρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα καλύμματα πρέπει να είναι έτσι 
διαμορφωμένα ώστε να χρησιμοποιούνται ακίνδυνα και να είναι ελαφρά (π.χ. 
περιστρεπτά καλύμματα, με βυθισμένες χειρολαβές και διατάξεις 
ασφάλειας).Τα περιστρεπτά καλύμματα πρέπει να προβλέπονται με τέτοιες 
διατάξεις στερέωσης, ώστε αυτές, μαζί με τα ανοικτά καλύμματα, να 
παρέχουν εξασφάλιση από πτώση μέσα στο άνοιγμα. 

 
6. Τα υπαίθρια φρεάτια αναρρόφησης νωπής ιλύος πρέπει να εξασφαλίζονται 

με κιγκλιδώματα (όχι με καλύμματα). 
 
7. Σε καλύμματα που βρίσκονται πάνω από συχνά χειριζόμενες δικλείδες ή 

παρόμοιο εξοπλισμό, πρέπει να αφήνονται ανοίγματα, σχισμές, οπές κτλ., 
κατά τρόπο ώστε κατά τον χειρισμό των δικλείδων να παραμένουν τα 
καλύμματα κλειστά. Για μεγαλύτερα ανοίγματα, καθώς και για καλύμματα 
που βρίσκονται σε περιοχές με κυκλοφορία, πρέπει αυτά να μπορούν να 
κλείνονται με πώματα αφαιρούμενα ή ανοιγόμενα. 

 
8. Στην περιοχή των εγκαταστάσεων εσχάρωσης πρέπει να υπάρχει, πάνω 

από τα κανάλια, επαρκής αριθμός διαβάσεων, δαπέδων εργασίας κτλ., που 
να είναι εξασφαλισμένα από ολίσθηση ή πτώση εργαζομένων. 

 
9. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται να σημειωθεί πτώση αντικειμένων (π.χ. από 

υπερκείμενες θέσεις εργασίας, στοιβαγμένα υλικά κτλ.) πρέπει να 
λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου τραυματισμού των εργαζομένων. 

 
10. Εφόσον οι χώροι εργασίας περιέχουν επικίνδυνες ζώνες που οφείλονται 

στην φύση της εργασίας και παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης εργαζομένων ή 
κίνδυνο από την πτώση αντικειμένων, οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι, στο μέτρο του δυνατού, με σύστημα που να εμποδίζει την 
είσοδο εργαζομένων, που δεν έχουν εξουσιοδότηση, στις ζώνες αυτές. 
Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων που είναι εξουσιοδοτημένοι να εισέρχονται στις επικίνδυνες 
ζώνες. Οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς. 
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11. Αν στα δάπεδα, στις σκάλες ή στους διαδρόμους πέσουν λάδια, γράσα ή 
άλλα ολισθηρά υλικά πρέπει αμέσως να καθαριστούν ή να καλυφθούν με 
πριονίδι, άμμο κτλ. 

12. Τα άχρηστα αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν αιτίες για γλίστρημα 
και πτώση εργαζομένων, να τοποθετούνται σε ειδικά καλάθια αχρήστων και 
όχι στα δάπεδα. 

 
13. Να μην αφήνονται εργαλεία ή άλλα αντικείμενα πάνω σε σκαλιά, σε 

διαδρόμους ή σε άσχετα σημεία στα δάπεδα εργασίας, για την αποφυγή 
ατυχημάτων. 

 
14. Τα φθαρμένα δάπεδα, σκαλοπάτια, κιγκλιδώματα, πρέπει να επισκευάζονται 

γιατί οι φθορές αποτελούν αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. 
 
13. ΤΟΙΧΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Οι επιφάνειες των τοίχων και των διαχωριστικών στοιχείων των χώρων 

εργασίας, μπορεί να προκαλέσουν εστίες μικροβίων και μικροοργανισμών γι’ 
αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να 
καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια και  ασφάλεια. 

 
2. Πρέπει για λόγους υγείας και ασφάλειας οι επιφάνειες των τοίχων να 

καθαρίζονται συχνά και να βάφονται. 
 
3. Σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εξαιτίας δημιουργίας 

σπινθήρων ή επειδή γίνονται εργασίες με χρήση φλόγας, οι τοίχοι και τα 
διαχωριστικά στοιχεία, πρέπει να είναι πυράντοχα. 

 
4. Οι τοίχοι πρέπει να είναι λείοι και αδιαπότιστοι μέχρι ύψους τουλάχιστον 1.50 

μ. από το δάπεδο, όπου το απαιτούν λόγοι υγείας (π.χ. αποχωρητήρια, 
λουτρά) ή όπου λόγω της χρήσης τους πρέπει να πλένονται. 

 
5. Οι τοίχοι που είναι βαμμένοι με ευχάριστα και ξεκούραστα χρώματα, 

βοηθούν στη δημιουργία ξεκούραστου και ευχάριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος και συντελούν στην βελτίωση της απόδοσης των 
εργαζομένων κατά την εργασία. 

 
6. Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώματα και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά 

τοιχώματα, εφόσον βρίσκονται μέσα στους χώρους ή κοντά σε θέσεις 
εργασίας και σε διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να επισημαίνονται 
ευκρινώς, ώστε να ξεχωρίζουν από απόσταση και να είναι από υλικά 
ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις εργασίας και τους 
διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μην έρχονται σε 
επαφή με τα τοιχώματα αυτά, ούτε να τραυματίζονται από τυχόν θραύσματά 
τους. 

 
14. ΟΡΟΦΕΣ – ΣΤΕΓΕΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Οι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να 

συντηρούνται με ευχέρεια και ασφάλεια. 
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2. Οι στέγες και οι οροφές πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα και επαρκή 

αντοχή σε στατικά και δυναμικά φορτία (χιόνι, ανεμοπίεση,  μηχανήματα, 
ανηρτημένα φορτία, κτλ.). 

 
3. Η ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης των ορόφων επιτρέπεται μόνο 

εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία. Σε 
περίπτωση ανάρτησης φορτίων από ξύλινα στοιχεία αυτά πρέπει να 
ελέγχονται συχνά ως προς την επάρκεια της αντοχής τους και να 
αντικαθίστανται αν τυχόν η αντοχή τους έχει μειωθεί, άλλως απαγορεύεται η 
ανάρτηση. 

 
4. Η πρόσβαση σε στέγες κατασκευασμένες από υλικά ανεπαρκούς αντοχής 

καθώς και σε στέγες που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να είναι  
βατές (π.χ. κεκλιμένες στέγες, κτλ.), επιτρέπεται μόνο εφόσον υφίστανται 
εγκαταστάσεις ή παρέχεται εξοπλισμός που προστατεύουν τους 
εργαζόμενους από τον κίνδυνο πτώσης. 

 
5. Υαλόφρακτα τμήματα σε οροφές ή σε στέγες πρέπει να φέρουν μέτρα για την 

προστασία των εργαζομένων κάτωθεν αυτών από τυχόν θραύση τους. 
 
6. Εφόσον υφίστανται ιδιαίτερα προβλήματα από την ηλιακή θερμότητα ή το 

ψύχος που ευνοούνται από την κατασκευή και τα υλικά επικάλυψης της 
στέγης πρέπει οι στέγες να θερμομονώνονται. 

 
7. Τα υαλόφρακτα τμήματα των στεγών πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε 

να προστατεύουν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
 
15. ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα άλλα συστήματα φυσικού φωτισμού ή 

αερισμού πρέπει να μπορούν να ανοίγονται, να ρυθμίζονται και να 
στερεώνονται από τους εργαζόμενους με ασφάλεια και ευκολία. 

 
2. Όταν είναι ανοιχτά δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους, 

να παρεμποδίζουν την ελευθερία κίνησής τους ή να περιορίζουν το ελάχιστο 
πλάτος των διαδρόμων κυκλοφορίας. Παράθυρα που δεν ανοίγουν 
επιτρέπονται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. 

 
3. Τα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να είναι σχεδιασμένα σε σχέση με τον 

εξοπλισμό ή εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα έτσι ώστε να 
καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για τους εργαζόμενους που εκτελούν την 
εργασία αυτή καθώς και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στα κτίρια 
και γύρω από αυτά. 

 
16. ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
1. Η θέση, ο αριθμός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των 

πυλών καθορίζονται με βάση την φύση και την χρήση των εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων. 
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2. Στις θύρες που είναι διαφανείς, πρέπει να τοποθετείται επισήμανση, στο 

ύψος των οφθαλμών. 
 
3. Θύρες και πύλες που ανοίγονται και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας 

πρέπει να είναι διαφανείς ή να διαθέτουν άλλο τρόπο που να μην 
παρεμποδίζεται η οπτική επαφή. 

 
4. Εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν 

είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού των εργαζομένων από θραύσματα, οι παραπάνω επιφάνειες 
πρέπει να προστατεύονται από τις κρούσεις. 

 
5. Το δάπεδο εκατέρωθεν των θυρών και των πυλών πρέπει να είναι ομαλό, 

χωρίς αναβαθμούς και εμπόδια. 
 
6. Οι συρόμενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας, το οποίο να 

τις εμποδίζει να βγαίνουν από τις τροχιές τους και να πέφτουν. 
 
7. Θύρες και πύλες απ’ όπου διέρχονται εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να 

ανοίγονται και να κλείνουν από αυτούς με ευκολία και ασφάλεια. 
 
8. Οι θύρες και πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με σύστημα ασφάλειας, το οποίο να τις εμποδίζει να πέφτουν. 
 
9. Οι θύρες και πύλες που βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει να 

επισημαίνονται κατάλληλα και να μπορούν να ανοιχτούν κάθε στιγμή από το 
εσωτερικό χωρίς ειδική βοήθεια. 

 
10. Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία 

οχημάτων πρέπει να υπάρχουν, όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι 
ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που πρέπει να επισημαίνονται 
ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες. 

 
11. Οι μηχανοκίνητες θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο 

ατυχημάτων για τους εργαζόμενους. Πρέπει αν είναι εφοδιασμένες με 
συστήματα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να εντοπίζονται εύκολα, να 
είναι εύκολα προσιτά και να μπορούν επίσης να ανοίγουν με το χέρι, εκτός 
αν ανοίγουν αυτόματα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 
17. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1. Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια, ύψος και όγκο αέρα που να 

επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκτελούν την εργασία τους χωρίς 
κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία τους. 

 
2. Οι διαστάσεις των χώρων εργασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των εργασιών κανονικής λειτουργίας, ρύθμισης, λίπανσης, συντήρησης, 
επισκευής, εγκατάστασης, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

85 

 

μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες κυκλοφορίας 
ανθρώπων και μηχανικών μέσων, διακίνησης των υλικών και συντήρησης 
και καθαρισμού των ιδίων χώρων. 

 
3. Οι διαστάσεις της ελεύθερης μη κατειλημμένης από έπιπλα ή εξοπλισμό 

επιφάνειας της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζεται έτσι ώστε οι 
εργαζόμενοι να έχουν αρκετή ελευθερία κίνησης για τις δραστηριότητές 
τους. 

 
4. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας 

πρέπει να είναι 1.50 τετραγωνικά μέτρα. Το πλάτος της ελεύθερης αυτής 
επιφάνειας δεν πρέπει σε κανένα σημείο να είναι μικρότερο των 0.70 
μέτρου. 

 
5. Αν οι προβλέψεις των δυο προηγουμένων παραγράφων δεν μπορούν να 

τηρηθούν για λόγους που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, ο 
εργοδότης πρέπει να παρέχει κοντά στη θέση εργασίας μια άλλη επαρκή 
επιφάνεια κίνησης. 

 
6. Στους χώρους εργασίας πρέπει για κάθε διαρκώς παρευρισκόμενο 

εργαζόμενο να υπάρχει ελάχιστος χώρος ως εξής: 
 

12 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον καθιστική απασχόληση 

15 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον ελαφριά σωματική 
απασχόληση 

18 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον βαριά σωματική 
απασχόληση 

 
7. Ο παραπάνω όγκος προσαυξάνεται ανάλογα στις περιπτώσεις που 

παράλληλα με τους μόνιμα απασχολουμένους 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. 

 
18. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
1. Οι θέσεις εργασίας, οι διάδρομοι κυκλοφορίας και άλλες θέσεις ή 

εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, που έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι κατά την 
διάρκεια της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να σχεδιάζονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων να 
μπορεί να γίνεται κατά ασφαλή τρόπο. 

 
2. Τα προβλεπόμενα για τους διαδρόμους κυκλοφορίας, τα δάπεδα εργασίας, 

τις σταθερές σκάλες εφαρμόζονται και στους εξωτερικούς χώρους εργασίας. 
Επί πλέον τα εξωτερικά δάπεδα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη κλίση και 
σύστημα αποχέτευσης, ώστε να απομακρύνουν τα νερά της βροχής. 

 
3. Οι εξωτερικοί χώροι εργασίας πρέπει να φωτίζονται κατάλληλα. 
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4. Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές 
πρέπει να διευθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι: 

 
I. Να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις και από την πτώση 

αντικειμένων. 
 

II. Να μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τη θέση εργασίας τους σε 
περίπτωση κινδύνου και να μπορούν να λάβουν γρήγορα βοήθεια. 

 
III. Να μην είναι εκτεθειμένοι σε επιβλαβή ηχητικά επίπεδα ούτε σε επιβλαβή 

εξωτερική επίδραση (π.χ. αέρια, ατμούς, σκόνη). 
 

IV. Να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν. 
 

19. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
1. Ο σχεδιασμός των κτιρίων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε, να λαμβάνεται 

πρόνοια για τους εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι πρέπει να 
μπορούν να κινούνται και να εργάζονται ανεμπόδιστα. 

 
2. Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εργαζομένων με 
ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στο σωστό σχεδιασμό 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (γραφείο μελετών για άτομα με 
ειδικές ανάγκες). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, ιδίως για τις θύρες, τους 
διαδρόμους επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα σημεία τοποθέτησης των 
διακοπτών τεχνητού φωτισμού και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, τα 
λουτρά (ντους), τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια, την επίπλωση, τις 
εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τις θέσεις εργασίας που 
χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4  ΚΥΑΕ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Εργατικά ατυχήματα και βλάβες της υγείας από εξοπλισμό εργασίας: 
 
Ατυχήματα μπορεί να συμβούν, κατά τη κατασκευή, τη μεταφορά, την 
εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τη λειτουργία, τον καθαρισμό ή και τη 
συντήρηση κάποιου εξοπλισμού εργασίας. 
 
Πολλά εργατικά ατυχήματα έχουν ως κύρια αιτία τους τη χρήση 
ακατάλληλου, ανασφαλούς ή και ασυντήρητου εξοπλισμού εργασίας. Ο 
εξοπλισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει ατυχήματα αν χρησιμοποιείται 
λανθασμένα από ανειδίκευτα πρόσωπα. 
 
Η ύπαρξη εξοπλισμού στους χώρους εργασίας μπορεί να δημιουργήσει 
επίσης βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία των εργαζομένων όπως 
είναι οι αναθυμιάσεις, οι κραδασμοί και ο θόρυβος. 
 
Για τη προστασία από τον εξοπλισμό εργασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν όλοι οι 
εξοπλισμοί εργασίας που διατίθενται στην αγορά ή χρησιμοποιούνται σε 
χώρους εργασίας. 

 
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α), ως εξοπλισμός εργασίας 
νοείται κάθε: 

 
 Μηχανή. 
 Συσκευή.  
 Εργαλείο ή 
 Εγκ/ση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. 

 
2.2. Χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας: Κάθε δραστηριότητα σχετική με 

τον εξοπλισμό εργασίας, όπως η θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, 

η χρήση, η μεταφορά, η επισκευή, η μετατροπή, ο προληπτικός έλεγχος 

και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου και του καθαρισμού. 

2.3. Επικίνδυνη ζώνη: Κάθε ζώνη εντός ή γύρω από τον εξοπλισμό εργασίας 

στην οποία εκτιθέμενος ο εργαζόμενος υπόκειται σε κίνδυνο, όσον αφορά 

την ασφάλεια ή την υγεία του.  

2.4. Εκτιθέμενος εργαζόμενος: Κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει σε επικίνδυνη ζώνη. 

2.5. Χειριστής: Ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος με τη χρήση του 

εξοπλισμού εργασίας (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, καθαρισμό, 

επισκευή και μεταφορά). 
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3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 

3.1. Η ύπαρξη εξοπλισμού σ’ ένα χώρο εργασίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
όχι μόνο το χειριστή ή συντηρητή του αλλά και άλλα πρόσωπα γύρω από 
αυτόν. 
Η έκθεση προσώπων σε έναν ή περισσότερους κινδύνους 
προερχόμενους από την ύπαρξη ή/και λειτουργία εξοπλισμού μπορεί να 
έχει συνέπειες όπως: 
 
 Ακρωτηριασμό. 
 Παγίδευση ή εγκλωβισμό. 
 Χτύπημα, σύνθλιψη, μώλωπες ή κάταγμα. 
 Εγκοπή (τομή), γδάρσιμο ή τρύπημα. 
 Τραυματισμό από εκτόξευση υγρών ή αέρα υψηλής πίεσης, 

αντικειμένων ή μερών του εξοπλισμού (π.χ. τύφλωση). 
 Εγκαύματα από την επαφή με θερμές επιφάνειες ή χημικές ουσίες 

που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό. 
 Ηλεκτροπληξία. 
 Δηλητηρίαση από χημικές ουσίες ή αναθυμιάσεις. 

 
3.2. Η έκθεση στους παρακάτω βλαπτικούς παράγοντες μπορεί να 

δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους: 
 

 Θόρυβος. 
 Κραδασμοί. 
 Καρκινογόνοι παράγοντες. 
 Μυοσκελετικοί κίνδυνοι. 
 Βιολογικοί παράγοντες. 

 
4. ΚΥΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Μεγάλος αριθμός των εργατικών ατυχημάτων συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια της χρησιμοποίησης του εξοπλισμού εργασίας. 
 
Οι σημαντικότερες αιτίες για την εκδήλωση κινδύνων από τον εξοπλισμό 
εργασίας οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

 
4.1. Χρήση του εξοπλισμού από προσωπικό που δεν έχει τα κατάλληλα 

ουσιαστικά (εκπαίδευση, εμπειρία, σωματικά προσόντα κτλ.) ή τυπικά 
προσόντα (άδεια).  

 
4.2. Επιλογή λάθος τύπου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που επιλέγεται είτε δεν 

είναι ο κατάλληλος για την εργασία που προορίζεται (π.χ. μικρότερη 
ισχύς) ή τις συνθήκες του εργασιακού χώρου (π.χ. θορυβώδης 
εξοπλισμός σε μικρό και ήδη βεβαρημένο χώρο) είτε χρησιμοποιείται για 
άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες σχεδιάστηκε. 

 
4.3. Έλλειψη ελέγχων από εξειδικευμένο προσωπικό. 
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4.4. Έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων για την ασφαλή 
χρήση και τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν. 

 
4.5. Έλλειψη των κατάλληλων οργάνων χειρισμού-ελέγχου ή και παράκαμψης 

τους για τη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας ή της συντήρησης. 
 
4.6. Έλλειψη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας ή παράκαμψης τους. 
 
4.7. Κακή οργάνωση χώρου και εργασίας. 
 
4.8. Κακή συντήρηση. Απαιτείται τακτική και λεπτομερής συντήρηση ώστε ο 

εξοπλισμός να διατηρείται σε ικανό επίπεδο λειτουργίας που να 
εξασφαλίζει την ασφάλεια του εργαζομένου. 

 
4.9. Επαφή μέλους ανθρωπίνου σώματος με ακάλυπτα κινούμενα μηχανικά 

στοιχεία του εξοπλισμού. 
 
4.10. Είσοδος χεριών στην επικίνδυνη ζώνη του εξοπλισμού, κατά την 

τοποθέτηση-απομάκρυνση των υλικών ή τη διόρθωση των 
τοποθετημένων τεμαχίων. 

 
4.11. Η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ενδυμάτων (π.χ. φαρδιά ρούχα). 
 
4.12. Η μη επιθυμητή έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια 

επισκευής, συντήρησής και καθαρισμού. 
 
4.13. Εκτίναξη υλικού ή αντικειμένου, του οποίου γίνεται επεξεργασία, ή 

τμήματος αυτού. 
 
4.14. Πτώση εργαζομένων από υπερυψωμένα δάπεδα εργασίας του 

εξοπλισμού ή από κλίμακες που δεν διαθέτουν προστασία έναντι 
πτώσης. 

 
4.15. Πτώσεις εργαζομένων μετά από γλίστρημα στο δάπεδο εργασίας  είτε 

λόγω διαρροών του ίδιου του εξοπλισμού (λάδια, γράσα κτλ.), είτε από 
άλλες αιτίες. 

 
4.16. Η ύπαρξη επικίνδυνων παραγόντων (π.χ. αναθυμιάσεις αερίων, ατμών, 

πομπές σκόνης, υψηλή θερμοκρασία, θόρυβος), που μειώνουν την 
ένταση προσοχής του εργαζόμενου. 
 

4.17. Η μη χρησιμοποίηση από τους εργαζόμενους μέσων ατομικής 
προστασίας (π.χ. γυαλιά, γάντια). 

 
5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

5.1. Κάθε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην εργασία θα πρέπει να είναι 
σύμφωνος με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, 
νοουμένου ότι εγκαθίσταται, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

91 

 

  
Οι βασικότερες από τις απαιτήσεις αυτές είναι: 
 

 Τα επικίνδυνα μέρη του εξοπλισμού όπως οδοντωτοί τροχοί, κοπτικά 
εργαλεία, αιχμηρά σημεία, σημεία πιθανής παγίδευσης των άκρων του 
χειριστή ή εκτόξευσης αντικειμένων κτλ., πρέπει να προφυλάσσονται με 
κατάλληλα συστήματα προστασίας (π.χ. προφυλακτήρες) ώστε να μην 
είναι εκτεθειμένα. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι ικανοποιητικής 
αντοχής και κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να αποτρέπουν την επαφή 
του χειριστή ή άλλων προσώπων με τα επικίνδυνα μέρη ή να τους 
προστατεύουν από εκτόξευση αντικειμένων, υγρών κτλ. 

 

 Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να μπορεί να ενεργοποιηθεί αν τα συστήματα 
προστασίας δεν βρίσκονται στη θέση τους ειδικά στις περιπτώσεις που ο 
κίνδυνος είναι μεγάλος. 

 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν εκπομπές σκόνης ή αναθυμιάσεων από τη 
λειτουργία του εξοπλισμού έξω από τα αποδεκτά όρια ή αν παράγονται 
τέτοιες σκόνες ή αναθυμιάσεις, να τοποθετούνται συστήματα συλλογής ή 
και απομάκρυνσής τους. 

 

 Τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών θα πρέπει να διατηρούνται χαμηλά 
και μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. 

 

 Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να είναι σαφής και πλήρως 
κατανοητή. 

 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένες πολύ θερμές ή πολύ ψυχρές 
επιφάνειες. 

 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα μέρη των ηλεκτρικών συστημάτων 
που τροφοδοτούν ή ελέγχουν τον εξοπλισμό. 

 
5.2. Εγχειρίδιο λειτουργίας 
 

Ο εργοδότης που διαθέτει στους εργαζόμενούς του κάποιον εξοπλισμό 
πρέπει απαραίτητα να τους παρέχει εγχειρίδιο λειτουργίας το οποίο να 
περιλαμβάνει οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και 
συντήρηση του εξοπλισμού. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι 
γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και να περιέχει ξεκάθαρες και 
κατανοητές οδηγίες. 

 
5.3. Σήμανση «CE» 
 

Το ακρωνύμιο με τη σήμανση «CE» τοποθετείται από τον κατασκευαστή 

σε ευδιάκριτο σημείο του εξοπλισμού και υποδηλώνει ότι ο 
συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας και τις διαδικασίες ελέγχου που έχουν καθοριστεί 
από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και επίσης με 
όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες. Σήμανση «CE» πρέπει να φέρουν όλοι οι 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

92 

 

καινούργιοι εξοπλισμοί που διατίθενται στην Ελληνική αγορά ανεξάρτητα 
από τη χώρα προέλευσής τους. 

 
5.4. Εκπαίδευση – Ενημέρωση των Εργαζομένων 
 

Η ποικιλία, οι ιδιαιτερότητες και το μέγεθος των κινδύνων που πηγάζουν 
από την ύπαρξη εξοπλισμού στους χώρους εργασίας επιβάλλουν τη 
συστηματική και κατάλληλη ενημέρωση των εργαζομένων που 
εγκαθιστούν, χρησιμοποιούν, συντηρούν, καθαρίζουν ή πλησιάζουν τους 
εξοπλισμούς. Η ύπαρξη του εξοπλισμού επιβάλλει συχνά την εφαρμογή 
ειδικών μεθόδων εργασίας, ιδιοσυσκευών και συστημάτων για τα οποία οι 
εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται ώστε να τα 
χρησιμοποιούν ή και να τα εφαρμόζουν κατάλληλα. 

 
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ–ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 

Η πιο σημαντική απαίτηση από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και 
προμηθευτές εξοπλισμού είναι να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα που 
κατασκευάζουν ή και διαθέτουν στην αγορά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
ζωή, την αρτιμέλεια και την υγεία των προσώπων.  
Πιο αναλυτικά πρέπει να: 

   
6.1. Μεριμνούν ώστε τα μηχανήματα, εργαλεία, συσκευές και εξαρτήματα 

ασφαλείας, τα οποία παράγουν, εισάγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο, να 
είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές υγιεινής και 
ασφάλειας και τους κανόνες της τεχνικής κατά το σχεδιασμό και την 
κατασκευή τους. 

 
6.2. Χορηγούν τις απαιτούμενες γραπτές οδηγίες χρήσης και συντήρησης, 

επισημαίνοντας τους πιθανούς κινδύνους από την χρήση των προϊόντων 
τους. 

 
6.3. Κατά την επιλογή καταλληλότερων λύσεων, ο κατασκευαστής πρέπει να 

εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές : 
 

 Να εξαλείφει  ή να μειώνει τους κινδύνους εξαντλώντας κάθε 
δυνατότητα (ενσωμάτωσης της ασφάλειας στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή). 

 Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους κινδύνους 
που δεν μπορούν να εξαλειφθούν. 

 Να πληροφορεί τους χρήστες για τους κινδύνους που εξακολουθούν 
να υπάρχουν. 

 Να αναφέρει αν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση. 

 Να επισημαίνει αν είναι απαραίτητη η χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας. 

 
6.4. Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού και κατά τη 

σύνταξη των οδηγιών χρήσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει 
υπόψη του όχι μόνο τη συνηθισμένη χρήση του εξοπλισμού, αλλά και 
κάθε χρήση του που μπορεί να αναμένεται λογικά. Πρέπει επίσης να 
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σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται άλλη χρήση του εκτός της 
κανονικής, αν από μια τέτοια χρήση θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος. 
Εφόσον συντρέχει η περίπτωση, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να εφιστούν 
τη προσοχή του χρήστη στις αντενδείξεις χρησιμοποίησης του 
εξοπλισμού που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν. 

 
6.5. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης, θα πρέπει να 

μειώνονται στο ελάχιστο οι ενοχλήσεις, η κούραση και η ψυχολογική 
ένταση του χειριστή, λαμβανομένων υπόψη και των αρχών της 
εργονομίας. 

 
6.6. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή τους, περιορισμούς που επιβάλλονται στον χειριστή σε 
προβλεπόμενη χρήση μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. υποδήματα, 
γάντια). 

 
6.7. Η μηχανή πρέπει να παραδίδεται με όλους τους ειδικούς εξοπλισμούς ή 

εξαρτήματα που είναι ουσιώδη για την ακίνδυνη ρύθμιση, συντήρηση και 
χρησιμοποίησή της. 

 
6.8. Μεταχειρισμένα μηχανήματα: 
 

Τα μεταχειρισμένα μηχανήματα πρέπει επίσης να πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Σε περίπτωση που τέτοια μηχανήματα 
δεν έχουν τη σήμανση «CE», ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
βεβαιωθεί ότι αυτά είναι κατάλληλα για χρήση και δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
 
Η διάθεση στην αγορά ή και χρήση μηχανημάτων (καινούργιων ή 
μεταχειρισμένων), που δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 
και υγείας, αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας, ακόμη και στην 
περίπτωση που το μηχάνημα χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη 
του ή ακόμα και από τον κατασκευαστή του. 
 
Σε περίπτωση που ένα μηχάνημα αγοράστηκε πριν την εφαρμογή της 
νέας νομοθεσίας και τότε πληρούσε τις απαιτήσεις της παλαιάς 
νομοθεσίας, ο ιδιοκτήτης του για να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί ή να το 
μεταπωλήσει, πρέπει το μηχάνημα αυτό να αναβαθμιστεί έτσι ώστε να 
ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας όπως καθορίζεται 
από τη σημερινή νομοθεσία. 
 
Στη περίπτωση που κάποιο μεταχειρισμένο μηχάνημα έχει υποστεί 
μετατροπές, τότε θεωρείται καινούργιο και υπόκειται σε όλες τις 
νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για τα καινούργια μηχανήματα. 
 
Οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας, επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά μόνο όταν συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας 
ΕΚ. 
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
7.1. Γενικές υποχρεώσεις – κανόνες 

 

Το Π.Δ. 395/94 καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών 
σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας: 

 
 Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός να είναι 

κατάλληλος ή κατάλληλα προσαρμοσμένος για την εργασία ώστε να 
διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

 
 Κατά την επιλογή του εξοπλισμού ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη τις 

ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, και τους 
κινδύνους που υπάρχουν ή θα προστεθούν καθώς και την έγγραφη 
γνώμη του Τ.Α 

 
 Όταν δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί πλήρως η υγεία και ασφάλεια 

στην εργασία, ο εργοδότης λαμβάνει τα μέτρα για να περιορίσει τους 
κινδύνους στο ελάχιστο.  

 
7.2. Καταλληλότητα εξοπλισμού. 

 

Η καταλληλότητα του εξοπλισμού σε σχέση με τις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης σύμφωνα με το Π.Δ. 395/94, ορίζεται ότι όταν η ασφάλεια 
του εξοπλισμού εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης (έδραση,  
συναρμολόγηση,  συνεργασία,  σύνδεση  με πηγές ενέργειας) γίνεται 
έλεγχος πριν τεθεί σε λειτουργία ή μετά από κάθε αλλαγή (Π.Δ. 89/99).  
Επίσης εάν ο  εξοπλισμός  παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο ο εργοδότης 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι: 
 
 Χρησιμοποιείται μόνο από τους εργαζομένους στους οποίους έχει 

ανατεθεί η χρήση του. 
 

 Οι  εργασίες  επισκευής,  μετατροπής  και  προληπτικού  ελέγχου  
γίνονται  μόνο  από εργαζομένους που έχουν ειδική αρμοδιότητα για το 
σκοπό αυτό. 

 
Ο εργοδότης για την τήρηση των παραπάνω έχει την ευθύνη, είτε να 
επιμορφώσει - εκπαιδεύσει κατάλληλο προσωπικό είτε να αναθέσει τις 
εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

 
7.3. Έλεγχοι 

 
Οι προληπτικοί έλεγχοι μπορούν να γίνονται μόνο από αναγνωρισμένους 
φορείς, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού, όπως ορίζεται στη 
νομοθεσία (Π.Δ. 89/99 & Ν. 6422/34). 
Για τους προληπτικούς ελέγχους, πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση από τον 
αρμόδιο φορέα που διενεργεί τον έλεγχο, ότι η συναρμολόγηση και 
εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή τις αρχές 
της επιστήμης και ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. 
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να καταχωρούνται  με  
λεπτομέρειες  στα  αρχεία συντήρησης ή  και  στο  ειδικό  βιβλίο 
συντήρησης, όπου προβλέπεται.  
Ειδικά σε εξοπλισμό που υπόκειται σε επιδράσεις που προξενούν 
φθορές ικανές να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις ο εργοδότης 
πρέπει να διενεργεί: 
 
 Περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές. 

 
 Έκτακτους ελέγχους, μετά από έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του εξοπλισμού, όπως 
μετατροπές, ατυχήματα, φυσικά φαινόμενα, μεγάλη περίοδος 
αχρησίας, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών 
ασφάλειας και υγείας, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και 
αποκατάσταση φθορών. 
 

Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε ικανά χρονικά διαστήματα (όπως 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή πιο τακτικά αν απαιτείται λόγω 
ειδικών συνθηκών),  από αναγνωρισμένους  φορείς  οι  οποίοι  για  το  
λόγο  αυτό  εκδίδουν  αντίστοιχες  βεβαιώσεις  και καταχωρούνται στα 
αρχεία ή και στα ειδικά βιβλία συντήρησης. 
Επίσης ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που ο εξοπλισμός βγαίνει εκτός 
επιχείρησης πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη του τελευταίου 
ελέγχου. 
Τα αποτελέσματα ελέγχων και δοκιμών, τίθενται στη διάθεση κάθε 
αρμόδιας αρχής και στη διάθεση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων για θέματα Α&Υ και φυλάσσονται για τουλάχιστον 10 
χρόνια. 

 
7.4. Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων   

 
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργαζομένων (ΠΔ 395/94) ο εργοδότης 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στη διάθεσή 
τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εξοπλισμό. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να δίνονται εγγράφως και να είναι απόλυτα 
κατανοητές ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος τους και στην πράξη. 
 
Ο εργοδότης υποχρεούται σε γραπτές οδηγίες σχετικά με: 
 
 Τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισμού εργασίας. 

 
 Τις προβλέψιμες έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. 
 
 Τα συμπεράσματα που συνάγονται από την πείρα στη χρήση του 

εξοπλισμού μέσα στην επιχείρηση. 
 
Επίσης για κάθε  εξοπλισμό πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένες οι 
κατάλληλες πληροφορίες  για  τις  προδιαγραφές,  τις  συνθήκες  
λειτουργίας και  τις  αναγκαίες προσαρμογές. 
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Για τη κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφαλούς 
χρήσης του εξοπλισμού, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει τα 
ακόλουθα: 
 
 Οι εργαζόμενοι στους οποίους ανατίθεται η χρήση του εξοπλισμού 

έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς, ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τη 
χρήση του. Ο τρόπος και το επίπεδο της εκπαίδευσης επαφίενται στον 
εργοδότη, με δεδομένο ότι επαρκούν για την ασφαλή χρήση του 
εξοπλισμού από τους εργαζόμενους. 
 

 Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες επισκευής, μετατροπής, 
προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας 
εκπαιδεύονται επαρκώς για τις συγκεκριμένες εργασίες. Ο όρος αυτός 
δεν ισχύει μόνο για τα είδη εξοπλισμού, για τα οποία τα προσόντα του 
ελεγκτή προβλέπονται από τη νομοθεσία, αλλά και για απλούστερο 
εξοπλισμό. 

 
7.5. Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων 

 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των 
εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη 
συμμετοχή τους, αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του Π.Δ. 395/94. 

 
Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα 
μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισμοί εργασίας. 

 
8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
8.1. Συστήματα χειρισμού – Όργανα ελέγχου 

 

Η επαφή του εργαζόμενου με τον εξοπλισμό γίνεται μέσω των 
συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 
καθώς από λανθασμένη ή σωστή χρήση τους μπορεί αντίστοιχα να 
προκληθεί ή να  αποσοβηθεί ένας κίνδυνος. Η νομοθεσία αναφέρεται 
διεξοδικά σε αυτά με το Π.Δ. 395/94 το οποίο ορίζει ότι: 
 
 Πρέπει  να  είναι  σαφώς  ορατά  και  αναγνωρίσιμα  και  να  φέρουν  

την  κατάλληλη σήμανση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος 
κατά λάθος χρήσης τους ή αδυναμίας εντοπισμού και κατανόησής 
τους όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

 
 Πρέπει, εκτός εάν είναι αναγκαίο, να είναι τοποθετημένα έξω από 

επικίνδυνες ζώνες ώστε:  
 
 Ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί κινδύνους. 
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 Να μην υπάρχει κίνδυνος ακούσιων χειρισμών. 
 
 Ο χειρισμός και ο έλεγχος να επιβαρύνει κατά το δυνατόν λιγότερο 

το μυοσκελετικό σύστημα. 
 

 Ο χειριστής πρέπει να μπορεί, από την κύρια θέση χειρισμού, να 
βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άτομα εκτιθέμενα στις επικίνδυνες 
ζώνες. Εάν αυτό είναι αδύνατο, κάθε φορά που ο εξοπλισμός τίθεται 
σε λειτουργία πρέπει αυτομάτως να προηγείται ένα ασφαλές 
σύστημα, όπως ένα ηχητικό ή οπτικό προειδοποιητικό σήμα. Ο 
εκτιθέμενος εργαζόμενος πρέπει να έχει το χρόνο και τα μέσα να 
αποφεύγει τους κινδύνους που δημιουργεί η εκκίνηση ή η παύση 
λειτουργίας του εξοπλισμού. 

 
 Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν 

προβλεφθεί βλάβες, πιέσεις ή περιορισμοί που μπορεί να προκύψουν 
και να δημιουργήσουν κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
σωστή χρήση όχι μόνο κατά τη συνήθη λειτουργία αλλά και σε 
περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. 

 
 Η  θέση  σε  λειτουργία  ή  επανέναρξη  πρέπει  να  μπορεί  να  γίνει  

μόνο  με  εκούσιο χειρισμό.  Η  ηλεκτρική  τροφοδοσία  πρέπει  να  
αποκλείει  την επαναλειτουργία του μηχανήματος μετά από διακοπή. 
Η επαναλειτουργία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους εάν δε γίνει 
ολοκληρωμένα (π.χ. βλάβες που δεν εντοπίστηκαν) και για το λόγο 
αυτό πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθείται η κανονική διαδικασία. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι συγκυρίες ή συνήθεις κατά λάθος κινήσεις 
δεν θα μπορούν να θέσουν τον εξοπλισμό σε λειτουργία ειδικά όταν 
μπορεί να προκληθούν σημαντικοί κίνδυνοι. Το Π.Δ. εξαιρεί τις  
περιπτώσεις  κανονικών  κύκλων  παραγωγής  (κυρίως 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες) για λειτουργικούς λόγους 
(σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται η 
προστασία των εργαζομένων) καθώς και τις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει κανένας κίνδυνος από την έναρξη λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 
 

8.2. Παραδείγματα διατάξεων χειρισμού και ελέγχου ευρείας χρήσης, τα 
οποία συναντώνται συχνά είναι: 

 
 Δίχειρο σύστημα χειρισμού: Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται 

από χειριστήριο με δύο διακόπτες, που απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση μεγαλύτερη του μήκους της παλάμης ενός χεριού. Το 
σύστημα αυτό θέτει σε λειτουργία το επικίνδυνο τμήμα της μηχανής 
μόνο με ταυτόχρονη πίεση των δύο διακοπτών, ένα σε κάθε χέρι. 

 
 Έλεγχος επικίνδυνης περιοχής με φωτοκύτταρο: Το φωτοκύτταρο 

ενεργοποιείται όταν βρεθεί κάποιο χέρι ή άλλο μέρος του σώματος, 
στην επικίνδυνη ζώνη. 
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 Προστατευτικά καλύμματα με σύστημα μανδάλωσης: Διατάξεις οι 
οποίες πρέπει να παρακαμφθούν για να γίνει είσοδος στην 
επικίνδυνη περιοχή και όταν  γίνεται  αυτό  σταματούν  τη  λειτουργία  
του  εξοπλισμού. 

 
 Συστήματα γενικής διακοπής (STOP batton): Ευδιάκριτα (συνήθως) 

κόκκινα κουμπιά σε θέση με πρόσβαση από όλες τις πιθανές θέσεις 
του χειριστή, τα οποία σε κάθε περίπτωση σταματούν αμέσως τη 
λειτουργία μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος. 

 
 Ρελέ διαφυγής: Διατάξεις που σταματούν την τροφοδοσία με 

ηλεκτρικό ρεύμα μόλις εντοπίσουν διαρροή. 
 
 Αισθητήρες βάρους – αντίστασης: Αισθητήρες που μόλις εντοπίσουν 

ασυνήθιστη μεταβολή στο βάρος ή την αντίσταση που μπορεί να 
οφείλεται σε ανθρώπινη παρουσία σταματούν τη λειτουργία. 

 
 Απομονωμένοι χώροι ελέγχου - κάμερες (με PLC): Περιπτώσεις 

όπου ο χώρος χειρισμού  και  ελέγχου  κάποιου  μηχανήματος  ή  και  
ολόκληρης  της  παραγωγικής διαδικασίας  γίνεται  από  ξεχωριστό  
δωμάτιο  ελέγχου,  το  οποίο  προστατεύει  τον εργαζόμενο τόσο από 
ηλεκτρομηχανικούς κινδύνους όσο και από έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες (π.χ. σκόνη, θόρυβος κτλ.). 

 
9. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 

9.1. Οι  διατάξεις  προφύλαξης  είναι  επίσης  σημαντικές  για  την  ασφαλή  
χρήση  του εξοπλισμού.  Πρόκειται  για  προφυλακτήρες, πλέγματα  και  
άλλες  διατάξεις  που προστατεύουν τον εργαζόμενο από κινδύνους που 
μπορεί να προκύψουν από την επαφή του με τον εξοπλισμό κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του ή από έκτακτες καταστάσεις. Οι διατάξεις αυτές 
προβλέπονται και στο Π.Δ. 395/94 όπου ορίζεται ότι: 
 
 Εξοπλισμός εργασίας που δημιουργεί κινδύνους πτώσης ή 

εκτόξευσης αντικειμένων πρέπει να φέρει διατάξεις ασφαλείας. 
 

 Εξοπλισμός  που  δημιουργεί  κινδύνους  από  αναθυμιάσεις  ή  
εκπομπές  πρέπει  να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις. 

 
 Να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού από την προσθήκη 

της προστατευτικής διάταξης. 
 
 Να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα για την πιθανότητα διάρρηξης 

ή θραύσης του εξοπλισμού. 
 
 Να φέρει προφυλακτήρες ή διατάξεις παρεμπόδισης πρόσβασης εάν 

υπάρχει κίνδυνος με την επαφή. 
 

9.2. Οι προφυλακτήρες και τα συστήματα προστασίας πρέπει: 
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 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής ώστε να μη φθείρονται ή 
καταστρέφονται εύκολα, ειδικά εάν πρόκειται για προστασία από 
μηχανικούς κινδύνους. 
 

 Να μην προκαλούν πρόσθετους κινδύνους. Ο σχεδιασμός των 
διατάξεων αυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κινδύνους που 
μπορεί να προκαλέσει ο προφυλακτήρας. 

 
 Να μην μπορούν να παρακαμφθούν εύκολα. Η περιορισμένη 

πρόσβαση που επιβάλλει για  λόγους  ασφάλειας  ο  προφυλακτήρας  
ενοχλεί  σε  πολλές  περιπτώσεις  τους εργαζομένους οι οποίοι τον 
εξουδετερώνουν με αποτέλεσμα απρόβλεπτους κινδύνους. 

 
 Να είναι σε επαρκή απόσταση από τη ζώνη κινδύνου. Ο 

προφυλακτήρας είναι συνήθως το όριο μεταξύ του εργαζομένου και 
του εξοπλισμού και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την 
ελάχιστη ασφαλή απόσταση. 

 
 Να  παρακωλύουν  στο  ελάχιστο  τις  εργασίες.  Με  δεδομένη  την  

εξασφάλιση  της προστασίας του εργαζομένου η διάταξη 
προφύλαξης πρέπει να δημιουργεί κατά το δυνατόν λιγότερα 
προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
και ο κίνδυνος εκούσιας εξουδετέρωσής του. 

 
 Να επιτρέπουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και τη συντήρηση με 

πρόσβαση μόνο στον τομέα όπου θα εκτελεστεί η εργασία χωρίς να 
χρειάζεται αποσυναρμολόγηση του προφυλακτήρα. 

  
9.3. Οι προφυλακτήρες και τα συστήματα προστασίας πρέπει να 

προσφέρουν τα εξής: 
 
 Να εμποδίζουν την πρόσβαση μελών του σώματος σε επικίνδυνες 

περιοχές. 
 

 Να εμποδίζουν την εκτόξευση εξαρτημάτων ή βλαβερών ουσιών 
στους εργαζομένους. 

 
 Να προσφέρουν ηχητική απομόνωση. 

 
 Να προέρχονται από τον κατασκευαστή. 

 
 Να μην αδυνατίζουν, αλλά να ενισχύουν τη σταθερότητα και αντοχή 

του εξοπλισμού. 
 

9.4. Επίσης στο Π.Δ. 395/94 ορίζεται για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού: 
 
 Να υπάρχει κατάλληλος φωτισμός όπου γίνονται εργασίες ώστε να 

είναι ορατά όλα τα επικίνδυνα σημεία. 
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 Να υπάρχει θερμική προστασία εξαρτημάτων υψηλής ή χαμηλής 
θερμοκρασίας. 

 
 Τα συστήματα συναγερμού να είναι εύληπτα και κατανοητά. 

 
 Ο εξοπλισμός να χρησιμοποιείται μόνο για εργασίες και υπό 

συνθήκες για τις οποίες είναι κατάλληλος. 
 
 Η συντήρηση να γίνεται όταν ο εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας ή 

εάν αυτό δεν είναι δυνατό να λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας 
για τις εργασίες συντήρησης.  

 
9.5. Πρακτικοί κανόνες για τη χρήση προφυλακτήρων: 

 

 Να  προτιμούνται  σταθεροί  προφυλακτήρες  που  απαιτούν  
εργαλεία  για  να απομακρυνθούν, ώστε να μην είναι εύκολο να γίνει 
κάτι τέτοιο από οποιονδήποτε εργαζόμενο, εκούσια ή ακούσια. 
 

 Εάν οι εργαζόμενοι χρειάζονται τακτική πρόσβαση, να 
χρησιμοποιείται μία διάταξη προστασίας που δεν επιτρέπει τη 
λειτουργία με τον προφυλακτήρα ανοικτό ή ένα φωτοκύτταρο για τη 
διακοπή λειτουργίας. 

 
 Να επιλέγονται πάντοτε για τους προφυλακτήρες τα κατάλληλα υλικά 

(π.χ. το πλαστικό να είναι διαφανές ώστε να διευκολύνει την εργασία 
και την παρακολούθηση αλλά και εύθραυστο οπότε δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για προστασία από πτώσεις ή εκτοξεύσεις 
αντικειμένων) και οι κατάλληλες δομές (π.χ. κατάλληλη διάμετρος 
οπών προστατευτικού πλέγματος). 

 
 Οι προφυλακτήρες να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία και τη 

συντήρηση, ώστε να μην υπάρχει τάση απομάκρυνσής τους από 
τους εργαζομένους. 

 
 Όπου οι προφυλακτήρες δεν μπορούν να προστατέψουν πλήρως, να 

προστίθενται ειδικές διατάξεις (π.χ. τσιμπίδες όπου δεν μπορεί να 
μπει πλέγμα, ώστε να μην έρχεται σε άμεση επαφή ο εργαζόμενος). 

 
10. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΕΥΤΑΞΙΑ 

 

Για την αποφυγή ατυχημάτων πολύ σημαντική είναι και η ευταξία γύρω 
από τον εξοπλισμό: 
 
 Πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος γύρω από τα μηχανήματα για 

την κυκλοφορία ανθρώπων και υλικών και να επισημαίνονται οι 
χώροι αυτοί ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. 
 

 Ο χώρος όπου μπορεί να κινείται ο χειριστής του εξοπλισμού να μη 
βρίσκεται σε διάδρομο κυκλοφορίας και αν είναι απαραίτητο, να 
προστατεύεται με κάγκελο. 
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 Να διατίθενται πάγκοι και τροχήλατα ντουλαπάκια για τα αναγκαία 

εργαλεία και εξαρτήματα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίες 
μετακινήσεις του χειριστή. Επίσης να μην υπάρχουν σκόρπια 
εργαλεία που είναι πηγή κινδύνου. 

 
 Τα άχρηστα υλικά να συσσωρεύονται σε ειδικά δοχεία και χώρους και 

να γίνεται τακτικός έλεγχος. 
 
 Να αποφεύγεται η χρήση πρόχειρων κατασκευών ως καθίσματα 

ειδικά όπου υπάρχει μειωμένη ευστάθεια ή μεγάλο ύψος. 
 
 Η  έδραση  των  μηχανών  να  είναι  τέτοια  ώστε  να  ελαχιστοποιεί  

το  στατικό  και δυναμικό φορτίο (δονήσεις). 
 
 Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να αποκλείει την επαναλειτουργία 

του μηχανήματος μετά από διακοπή. Η επαναλειτουργία μπορεί να 
δημιουργήσει κινδύνους εάν δεν γίνει ολοκληρωμένα  (π.χ.  βλάβες  
που  δεν  εντοπίστηκαν)  και  για  το  λόγο  αυτό  πρέπει 
υποχρεωτικά να ακολουθείται η κανονική διαδικασία. 

 
 Οι  προβλεπόμενες  διαδικασίες  για  τη  λειτουργία  και  τη  

συντήρηση  πρέπει  να τηρούνται πάντοτε με αυστηρότητα. Πρέπει 
να γίνεται συνείδηση στους εργαζόμενους ότι πρόκειται για ιδιαίτερα 
σοβαρές εργασίες όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αποκλίσεις 
από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 
 Εφόσον παράγονται αέρια κατά τη χρήση του εξοπλισμού (π.χ. 

συγκολλήσεις) πρέπει να υπάρχουν συστήματα απαγωγής τους. 
 

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

11.1. Η συντήρηση είναι μία κρίσιμη παράμετρος για την ασφαλή χρήση του 
εξοπλισμού αφενός γιατί εξασφαλίζει την καλή κατάσταση του και αφ' 
ετέρου γιατί η ίδια είναι μία έκτακτη εργασία και γι αυτό εγκυμονεί 
ξεχωριστούς κινδύνους. 
Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως σαφείς οδηγίες για το πρόγραμμα 
συντήρησης και σε πολλές περιπτώσεις το αναλαμβάνουν οι ίδιοι. 
Πρέπει να τηρούνται κάποιες γενικές αρχές για τη συντήρηση: 
 
 Να τηρείται κατά το δυνατόν πιστότερα το πρόγραμμα προληπτικής 

συντήρησης που προβλέπει ο κατασκευαστής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. 
 

 Η συντήρηση να γίνεται με τον εξοπλισμό εκτός λειτουργίας. 
 
 Απομόνωση ηλεκτρικών και λοιπών παροχών κατά τη συντήρηση. 

Όλες οι παροχές που μπορεί να περικλείουν κίνδυνο (π.χ. ηλεκτρικό 
ρεύμα, υγρά, αέρας, κτλ). 
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 Καθιέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών για τη συντήρηση και πιστή 
εφαρμογή τους από όλους τους εμπλεκόμενους ώστε οι εργασίες να 
είναι απόλυτα ελεγχόμενες. 

 
11.2. Επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη συντήρηση εξοπλισμού μπορούν να 

προκύψουν από: 
 

 Υδραυλικά υγρά υπό πίεση. Όλα τα υδραυλικά συστήματα πρέπει να 
είναι εκτός πίεσης και με ασφαλισμένες βαλβίδες. 
 

 Συμπιεσμένο αέρα - υγρά. Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε 
υγρά ή αέρια μπορεί να προκαλέσει βίαια εκτόνωση με μεγάλους 
κινδύνους. 

 
 Ενέργεια αποθηκευμένη σε ελατήρια ή γενικότερα διατάξεις 

αποθήκευσης μηχανικής ενέργειας. 
 
 Γενικότερα πηγές ενέργειας που μπορεί να προκαλέσουν 

απροσδόκητη κίνηση μερών του εξαρτήματος. 
 
 Να στηρίζονται εξαρτήματα του εξοπλισμού που μπορεί να πέσουν 

κατά τις εργασίες συντήρησης προκαλώντας ατυχήματα. 
 Να αφήνονται κινητά μέρη να σταματήσουν πλήρως προτού αρχίσει 

οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στον εξοπλισμό. 
 
 Να καθαρίζονται σχολαστικά δοχεία που περιέχουν εύφλεκτα υλικά 

ειδικά πριν από εργασίες εν θερμώ. Ακόμη και μικρές ποσότητες 
μπορεί να αναφλεγούν από μία λάμπα ή φακό κατά τη συντήρηση. 

 
 Όταν η συντήρηση γίνεται σε ύψος να λαμβάνονται ασφαλή μέσα 

πρόσβασης ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη συχνότητα των 
εργασιών. 
 

12. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
12.1. Πρέπει να ζητείται από τον προμηθευτή λίστα ελέγχου για τον κάθε 

εξοπλισμό, με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
 Περιγραφή  όλων  των  κινδύνων  που  μπορεί  να  προκύψουν κατά 

τη χρήση του εξοπλισμού. 
 

 Εάν υπάρχουν επικίνδυνα μέρη στον εξοπλισμό και ποιες διατάξεις 
προστασίας πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτόν. 

 
 Εάν χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις στάσης κινδύνου και πως 

μπορούν αυτές να απομονωθούν. 
 
 Πως λειτουργούν τα συστήματα ελέγχου και χειρισμού. 
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 Εάν  θα  εκπέμπεται  σκόνη  και  αέρια,  σε  ποιες  ποσότητες  και  
εάν  μπορεί  να προσαρμοστεί σύστημα απαγωγής των αερίων. 

 
 Εάν η μηχανή σχεδιάστηκε με όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να 

ελαχιστοποιεί τις δονήσεις και το θόρυβο. 
 
 Εάν υπάρχουν εξαρτήματα με πολύ υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία και 

πως μπορούν να απομονωθούν. 
 
 Εάν υπάρχουν laser ή άλλες ακτινοβολίες και εάν και πως μπορεί να 

εξουδετερωθεί η έκθεση των εργαζομένων σε αυτές. Εάν όχι ποια 
προστατευτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να μειωθεί. 

 
 Προληπτικά μέτρα έναντι ηλεκτροπληξίας ειδικά για τη συντήρηση. 

 
 Κίνδυνοι από υδραυλική ή πνευματική ενέργεια που μένει 

συσσωρευμένη. 
 
 Επαρκείς διαδικασίες εγκατάστασης-συντήρησης. 

 
 Ενημέρωση για προβλήματα που εμφανίζονται σε άλλους χρήστες 

του εξοπλισμού. 
 
12.2. Πρέπει να ελέγχεται στο μηχάνημα κατά την παραλαβή: 

 
 Σήμα CE  και πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

 
 Εάν αναγράφεται για ποιές χρήσεις ενδείκνυται και για ποιές όχι. 

 
 Εάν υπάρχει εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα και το οποίο να 

περιέχει ξεκάθαρες και κατανοητές οδηγίες. 
 

 Εάν το εγχειρίδιο έχει οδηγίες για ασφαλή χρήση, εγκατάσταση, 
συντήρηση, ρύθμιση, κτλ. 

 
 Εάν υπάρχουν πληροφορίες για κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα 

που απαιτούνται σχετικά  με  κινδύνους  που  προέρχονται  από  
ηλεκτρικά,  υδραυλικά,  πνευματικά, θερμικά φορτία ή ακτινοβολία και 
συσσώρευση ενέργειας. 

 
 Εάν υπάρχουν πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τα επίπεδα  

θορύβου και ταλαντώσεων ή και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για 
τη μείωση αυτών. 

 
 Εάν  υπάρχει  σήμανση  και  εάν  είναι  εύκολα  ορατή  και  

κατανοητή  από  τους εργαζόμενους. 
 
 Για σύνθετα ή προσαρμοσμένα μηχανήματα να γίνεται δοκιμαστική 

λειτουργία ώστε να φανούν τα συστήματα ασφαλείας και η λειτουργία 
τους. 
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 Υποκειμενική  εκτίμηση  της  ασφάλειας  από  τον  ίδιο  τον  

υπεύθυνο  και  τους εργαζόμενους με βάση την εμπειρία τους και την 
υποκειμενική τους αίσθηση. 

 
 Εάν έχουν γίνει παρατηρήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον 

προμηθευτή από άλλους πελάτες. Τονίζεται ότι το σήμα CE δεν 
εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια του εξοπλισμού καθώς αυτή 
εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όχι μόνο του εξοπλισμού 
αλλά και των συνθηκών της επιχείρησης. 

 
12.3. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων του εξοπλισμού να λαμβάνονται 

υπόψη: 
 
 Οι  εργασίες  που  απαιτείται  να  γίνονται  κατά  την  εγκατάσταση,  

λειτουργία  και συντήρηση, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνται 
και τα χαρακτηριστικά τους. 
 

 Τα  χαρακτηριστικά  των χρηστών  του  εξοπλισμού  (γλώσσα,  
γνώσεις,  σωματικά χαρακτηριστικά, προσωπικές ικανότητες, κτλ.). 

 
 Εάν υπάρχουν νέοι και άπειροι εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν πιο 

στοιχειώδη κενά στις γνώσεις τους (π.χ. γνώση χρήσης απλών 
εργαλείων χειρός). 

 
 Εάν υπάρχουν απρόσεκτοι εργαζόμενοι και ποιά εμπλοκή μπορεί να 

έχουν με τον εξοπλισμό. 
 
 Εάν οι διατάξεις ασφαλείας είναι κατάλληλες και άνετες για το 

συγκεκριμένο χώρο, εργασία και προσωπικό. 
 
 Το είδος της παροχής ενέργειας (πνευματική, ηλεκτρική, υδραυλική) 

καθώς το κάθε είδος έχει τους δικούς του κινδύνους και τρόπους 
αντιμετώπισης. 

 
13. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ 
 

Γενικές  οδηγίες  χρήσης  για  εξοπλισμό  με περιστρεφόμενα μέρη, τα 
οποία εμπεριέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για τους χειριστές τους: 
 
 Πρέπει πάντα να υπάρχουν κατάλληλοι προφυλακτήρες γύρω από 

το περιστρεφόμενο μέρος ώστε να μην επιτρέπουν ούτε την επαφή 
ούτε τον εκσφενδονισμό υλικών και εξαρτημάτων. 
 

 Να υπάρχουν κατάλληλοι σφιγκτήρες και προστατευτικά ώστε να μη 
χαλαρώνει και φεύγει το περιστρεφόμενο μέρος. 

 
 Οι χειριστές πρέπει: 

 

 Να δένουν τα μαλλιά τους αν είναι μακριά ώστε να μην μπλέκονται. 
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 Να φορούν ολόσωμο και στενό ρουχισμό που δεν μπορεί να 
μπλεχτεί.  

 Να απομακρύνουν δαχτυλίδια, γάντια, αλυσίδες, κτλ. 

 Να φορούν προστατευτικά γυαλιά για τα γρέζια και σωματίδια που 
εκσφενδονίζονται.  

 Να  ελέγχουν  πάντα  τους  προφυλακτήρες  και  να  αναφέρουν  
άμεσα  κάθε δυσλειτουργία. 

 
14. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Για κάθε είδους κινούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 οι  
απαραίτητες προδιαγραφές – οδηγίες αφορούν σε: 
 

14.1. Συστήματα  μετάδοσης  ενέργειας όπως οι τροχοί, οι ερπύστριες, οι 
αγωγοί  αέρα, υγρών  και ρεύματος): 
 Να αποφεύγεται η εμπλοκή τους με άλλα στοιχεία όταν είναι 

επικίνδυνη. Εάν είναι δυνατόν να μπαίνουν προφυλακτήρες που να 
αποκλείουν την επαφή τους με άλλα στοιχεία. 
 

 Όταν  αυτό  δεν  είναι  δυνατόν  να  λαμβάνονται  μέτρα  προφύλαξης  
από  τα αποτελέσματα της εμπλοκής (π.χ. εκτόξευση εξαρτημάτων, 
κτλ). 
 

 Στερέωση  των  συστημάτων  μετάδοσης  ενέργειας  όταν  μπορούν  
να  φθαρούν  ή ρυπανθούν συρόμενα στο δάπεδο (π.χ. καλώδια, 
αγωγοί αέρα ή υγρών, κτλ). 
 

14.2. Προστασία από μερική ή ολική ανατροπή: 
 
 Σύστημα προστασίας που δεν επιτρέπει την ανατροπή του 

εξοπλισμού πάνω από τεταρτοκύκλιο εάν δεν μπορεί να στερεωθεί 
πλήρως. 
 

 Σύστημα που εξασφαλίζει επαρκή χώρο γύρω από τους φερόμενους 
σε περίπτωση ανατροπής ώστε να μπορούν να διαφύγουν και να 
μην εγκλωβιστούν. 

 
 Άλλος μηχανισμός ισοδύναμου αποτελέσματος. 

 
14.3. Η οδήγηση και ο χειρισμός του εξοπλισμού να ανατίθενται σε άτομα με 

νόμιμη άδεια όπου προβλέπεται. 
 

14.4. Όπου δεν προβλέπεται άδεια πρέπει οι χειριστές να έχουν εκπαιδευτεί, 
να έχουν αποδείξει τις ικανότητες τους στον εργοδότη και τον τεχνικό 
ασφαλείας και να έχουν έγγραφη ανάθεση καθηκόντων από τον 
εργοδότη. 

 
14.5. Εάν ο εξοπλισμός  κινείται  σε  ζώνη  εργασίας  πρέπει  να  θεσπίζονται  

και  να εφαρμόζονται κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας (π.χ. διάδρομοι 
διέλευσης). 
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14.6. Να αποφεύγεται η παρουσία πεζών στη ζώνη κίνησης ή αν δεν είναι 

δυνατόν να λαμβάνονται μέτρα προστασίας (π.χ. κάγκελα). 
 

14.7. Εξοπλισμοί εργασίας που χαρακτηρίζονται ως μηχανήματα τεχνικών 
έργων πρέπει επιπλέον σύμφωνα με το ΠΔ 304/00 να: 

 
 Φέρουν πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας. 
 Συνοδεύονται από άδεια κυκλοφορίας. 
 Συνοδεύονται από αποδεικτικά ασφάλισης. 
 Συνοδεύονται από αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας. 

 
14.8. Η  μεταφορά  ή  παρουσία  εργαζομένων  πάνω  σε  κινητό  εξοπλισμό  

εργασίας  που κινείται με μηχανικό τρόπο πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ασφαλείς θέσεις που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

14.9. Σε  περίπτωση  που  πρέπει  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες κατά την 
κίνηση να προσαρμόζεται η ταχύτητα του κινούμενου εξοπλισμού. 

 
14.10. Εξοπλισμός  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης  επιτρέπεται  σε  κλειστό  

χώρο  μόνο εφόσον στο χώρο αυτό εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς 
ποσότητας αέρα. 

 
15. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 ειδικά για αυτοκινούμενο εξοπλισμό πρέπει να 
τοποθετούνται τα πιο κάτω: 
 
 Μέσα που δεν επιτρέπουν να τεθεί ο εξοπλισμός σε κίνηση από μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
 

 Μέσα  μείωσης  των  συνεπειών  πρόσκρουσης  ειδικά  όταν  
υπάρχουν  πολλά αυτοκινούμενα μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο. 

 
 Διάταξη πέδησης με εφεδρικό σύστημα για την περίπτωση που 

αστοχήσει το πρώτο. 
 

 Διατάξεις βελτίωσης ορατότητας όπου αυτή δεν είναι ικανοποιητική. 
 
 Σύστημα φωτισμού για εξοπλισμό που κινείται σε σκοτάδι. 

 
 Σύστημα πυρόσβεσης. 

 
 Ο  τηλεχειριζόμενος  εξοπλισμός  να  σταματά  αυτόματα  όταν  

βρεθεί  εκτός  πεδίου ελέγχου και να διαθέτει συστήματα 
προστασίας από πρόσκρουση. 
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16. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
 

16.1. Για τον εξοπλισμό ανύψωσης σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 προβλέπεται μία 
σειρά διατάξεων σχετικά  με  τις προδιαγραφές  τους  για  την  ασφαλή  
χρήση  και  προστασία  του προσωπικού: 
 
 Μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός ανύψωσης, πρέπει να έχει 

εξασφαλισμένη αντοχή και ευστάθεια υπό όλες τις συνθήκες και 
ανάλογα με τη φύση του δαπέδου.  

 Πρέπει να υπάρχει εμφανής ένδειξη του ονομαστικού φορτίου και 
πινακίδα φορτίου, δηλαδή  πινακίδα  που  αναγράφει  το  
ονομαστικό  φορτίο  για  κάθε  συσχετισμό αναλόγως των 
ρυθμίσεων που έχει ο εξοπλισμός (π.χ. φορτίο ανά στροφές 
κινητήρα, ύψος, γωνία, ταχύτητα, κτλ). 

 Σήμανση που να αναγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 
του ανυψωτικού. 

 Όταν δεν προορίζονται για ανύψωση εργαζομένων αυτό να 
επισημαίνεται ευκρινώς. 

 Πρέπει να περιορίζονται οι κίνδυνοι: 
 

 Πρόσκρουσης φορτίων σε εργαζομένους (πτώση από το 
ανυψωτικό ή σύγκρουση).  

 Απόκλισης ή πτώσης των φορτίων (σωστή κατανομή και στερέωση 
του φορτίου).  

 Ακούσιας απαγκίστρωσης των φορτίων (φθαρμένοι ή ανεπαρκείς 
σύνδεσμοι).  

 Πτώσης του θαλάμου του χειριστή ειδικά από ύψος. 
 Πτώσης του χειριστή από το θάλαμο ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε 

μεγάλο ύψος.  
 Συνθλιβής, πρόσκρουσης ή σφηνώματος του χειριστή μέσα στο 

θάλαμο. 
 

 Να  διασφαλίζεται  η  ασφάλεια  του  χειριστή  σε  περίπτωση  
εγκλωβισμού  (αέρας, συγκράτηση). 

 Εάν τα παραπάνω δεν είναι δυνατά να τοποθετηθεί συρματόσχοινο 
ασφαλείας και να ελέγχεται καθημερινά. 

 Τα  εξαρτήματα  ανύψωσης  να  επιλέγονται  ανάλογα  με  τα  
φορτία,  τα  σημεία συγκράτησης, το σύστημα αγκίστρωσης, και τη 
διάταξη περίδεσης. 

 Να αποθηκεύονται με τρόπο που να προστατεύονται από φθορές – 
ζημιές. 

 Οι συναρθρώσεις εξαρτημάτων ανύψωσης πρέπει να φέρουν σαφή 
επισήμανση ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να γνωρίζει τα 
χαρακτηριστικά τους εφόσον δε λύονται μετά τη χρήση. 

 
16.2. Επίσης το  ΠΔ  89/99  προβλέπει και  τα  απαραίτητα  μέτρα ασφάλειας 

κατά τη χρήση του εξοπλισμού: 
 
 Η ανύψωση εργαζομένων, πρέπει να γίνεται μόνο με εξοπλισμό 

που προβλέπεται για το σκοπό αυτό ή αν έχουν ληφθεί τα 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

108 

 

κατάλληλα μέτρα προστασίας με υποδείξεις του Τεχνικού 
Ασφαλείας. 

 Κατά την παρουσία άλλων εργαζομένων ο χειριστής πρέπει να 
βρίσκεται μονίμως στο χειριστήριο. 

 Οι εργαζόμενοι που ανυψώνονται πρέπει να έχουν αξιόπιστα μέσα 
επικοινωνίας με το χειριστή και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
απομάκρυνσης τους με ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου. 
 

Επιπλέον ειδικά μέτρα προστασίας απαιτούνται όταν υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης από 0,75 εκ. και άνω όπως: 
 
 Πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο κιγκλίδωμα που θα στερεώνεται 

με ασφάλεια στην πλατφόρμα. 
 Το κιγκλίδωμα θα πρέπει να έχει επαρκές ύψος και να έχει καλά 

στερεωμένα μεσαία και κορυφαία  ράβδο  (χειρολισθήρας),  
ορθοστάτες  και  σοβατεπί 10-15  cm. (προστατεύει και από 
πτώσεις αντικειμένων σε προσωπικό που βρίσκεται κάτω) και 
αντιολισθητικό δάπεδο εάν κριθεί απαραίτητο. 

 Πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να εμποδίζουν την αποκόλληση 
της πλατφόρμας. 

 Πρέπει να υπάρχουν μέσα διαφυγής (π.χ. σκάλα) και να είναι 
άμεσα προσβάσιμα.  
 

Επίσης, ειδικά τα μέσα ανύψωσης προσώπων πρέπει: 
 
 Να τοποθετούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη 

ανύψωσης φορτίων ή εξαρτημάτων (εργαλεία, κτλ.) προς τους 
αναρτημένους εργαζόμενους. 

 Να  εμποδίζουν  την  ελεύθερη  πτώση  του  αναρτημένου  
εργαζόμενου  αλλά  και αντικειμένων πάνω του (π.χ. πλέγμα 
οροφής) καθώς βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο με μικρές 
δυνατότητες ελέγχου της κατάστασης και ελιγμών αποφυγής. 

 
Το ΠΔ 89/99 ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις γενικά για ανηρτημένα 
φορτία: 
 
 Να αποφεύγεται η ύπαρξη εργαζομένων κάτω από ανυψωμένα 

φορτία εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από την παραγωγική διαδικασία. 
 Να αποφεύγεται η διέλευση φορτίων  πάνω  από  μη  

προστατευμένους  χώρους εργασίας όπου βρίσκονται εργαζόμενοι 
σε κάθε περίπτωση όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί πρέπει να 
καθορίζονται και να εφαρμόζονται  κατάλληλες  διαδικασίες  για  την  
αποφυγή  ατυχήματος  και  την προστασία των εργαζομένων. 
 

Ειδικά για τα μη κατευθυνόμενα ανηρτημένα φορτία (φορτία που δεν 
κινούνται σε παγιωμένη και απόλυτα ελεγχόμενη τροχιά) το ΠΔ 89/99 
προβλέπει τα εξής: 
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 Εάν οι ακτίνες δράσης δύο η περισσότερων μέσων ανύψωσης μη 
κατευθυνόμενων φορτίων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο αλληλο-
καλύπτονται, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποτροπής τυχόν 
συγκρούσεων των φορτίων. 

 Να  λαμβάνονται  μέτρα  αποτροπής  της  ταλάντευσης,  
ανατροπής,  μετατόπισης, σύγκρουσης ή ολίσθησης του φορτίου. 

 Εάν ο χειριστής δεν μπορεί να παρακολουθήσει όλη την πορεία να 
υπάρχει άλλο άτομο που να καθοδηγεί. 

 Όταν η αγκίστρωση ή απαγκίστρωση του φορτίου γίνεται με το χέρι 
να μπορεί ο εργαζόμενος να διατηρεί τον έλεγχο σε κάθε 
περίπτωση. 

 Όταν  χρησιμοποιούνται  μαζί  δύο  ή  περισσότερα  
συνεργαζόμενα  μέσα  για  την ανύψωση  ενός  φορτίου  να  
εξασφαλίζεται  ο  ορθός  συντονισμός  τους  σε  κάθε περίπτωση. 

 Εάν ο εξοπλισμός σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής παροχής 
ενέργειας δεν μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο (π.χ. υδραυλικά 
συστήματα ανύψωσης χωρίς αγκίστρωση) να λαμβάνονται 
προστατευτικά μέτρα. 

 Τα φορτία να μη μένουν χωρίς επιτήρηση παρά μόνο εάν 
εμποδίζεται η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη και έχει 
αγκιστρωθεί ασφαλώς το φορτίο. 

 Η χρήση εξοπλισμού ανύψωσης στο ύπαιθρο να διακόπτεται 
αμέσως μόλις επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες και να 
λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα κυρίως για την αποφυγή 
ανατροπής του εξοπλισμού εργασίας. 

 
17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ - ΣΚΑΛΕΣ 

 
Κατά την ανύψωση φορτίων, σημαντικό ρόλο έχουν οι σκάλες που 
χρησιμοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόσβασης στο 
ανηρτημένο φορτίο και η χρήση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς 
εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους, αφού η ισορροπία αλλά και η 
δυνατότητα  ελέγχου  και  ελιγμών  αποφυγής  είναι  μειωμένες.  
Μέτρα προστασίας: 
 
 Να αποφεύγεται η εργασία σε σκάλες εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 
 Οι σκάλες να είναι καλά τοποθετημένες και στερεωμένες. 
 Η σκάλα να δένεται καλά ή να κρατιέται συνεχώς από δεύτερο 

άτομο. 
 Να μην ανεβαίνουν εργαζόμενοι με φορτία (όταν χρειάζεται να τα 

φέρουν αναρτημένα στη ζώνη τους και να μην τα κρατούν στα χέρια 
ούτε να τους δίνονται αφού έχουν ανέβει). 

 Να αποφεύγεται υπερέκταση ή ασταθής ισορροπία του 
ανηρτημένου ή της σκάλας. 

 Οι σκάλες να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 
 Να μη χρησιμοποιούνται σκάλες όταν η εργασία μπορεί να γίνει 

πρακτικά με τη χρήση κάποιου ασφαλέστερου μέσου. 
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18. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
 

18.1. Σχετική νομοθεσία 
 

 Υ.Α. οικ. 15085/593/25.08.2003 - Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων. 
 

 Π.Δ. 397/1994 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 
τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως 
για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK 

 
18.2. Για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 15085/593/25.08.03, 

ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 
 

 Ανυψωτικό μηχάνημα είναι αυτό που προορίζεται για την ανύψωση 
και μετατόπιση στο χώρο φορτίων ανηρτημένων σε άγκιστρο ή με τη 
βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. 

 
 Μηχάνημα έργων είναι αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για 

την εκτέλεση τεχνικού έργου. 
 
 Στις διατάξεις του κανονισμού εμπίπτουν όλα τα μηχανήματα που 

σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ανυψωτικών 
εργασιών και τα οποία αναφέρονται παρακάτω (άρθρο 2 της 
απόφασης). 

 
Εξαιρούνται τα ανυψωτικά μέσα που ανήκουν στον εξοπλισμό των 
πλοίων και οι ανελκυστήρες για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις. 
 

18.3. Κατάταξη Ανυψωτικών Μηχανημάτων 
Ανάλογα με την επικινδυνότητα, κατατάσσονται στις κατηγορίες Υψηλής, 
Μέσης και Χαμηλής επικινδυνότητας: 
 

18.3.1. Η κατηγορία Υψηλής επικινδυνότητας περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες 
μηχανημάτων: 

 
 Υποκατηγορία Υ1: 

 

 Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 5t. 

 Οικοδομικοί πυργογερανοί. 

 Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4μ. 

 Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω 
των 2τ. 

 Γερανοί που λειτουργούν κοντά τη θάλασσα. 

 Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες 
εγκ/σεις που διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής 
ικανότητας ίσης ή άνω των 2t. 
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 Υποκατηγορία Υ2: 
 

 Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή 
άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των 3μ. 

 Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-
εκσκαφείς, γερανογέφυρες.  

 Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες 
εγκ/σεις που επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής 
ικανότητας κάτω των 2t. 

 Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 5t. 

 Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2t. 
 

18.3.2. Στη μεσαία κατηγορία κατατάσσονται τα παρακάτω: 
 

 Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250kg (παπαγαλάκια). 
 Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης 

οικοσκευών, εξέδρες εργασίας), αντλίες σκυροδέματος ή 
περονοφόρα οχήματα). 

 Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4t. 
 

18.3.3. Στη χαμηλή κατηγορία κατατάσσονται τα παρακάτω: 
 

 Γερανοί μετακίνησης οχημάτων. 
 Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100kg. 
 Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με 

ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200kg, με 
εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις. 

 
18.4. Εγκατάσταση και Λειτουργία Ανυψωτικών Μηχανημάτων: 
 

 Τα ανυψωτικά μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά 
εγκαθίστανται και λειτουργούν για πρώτη φορά οφείλουν να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Π.Δ.377/93, 18/96, 394/94, 89/99. 

 Σε κάθε περίπτωση τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να 
συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης, καθώς και με 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων, στο οποίο θα 
αναγράφονται επίσης οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος 
αντιμετώπισής τους. 

 
18.5. Έλεγχοι  Ανυψωτικών Μηχανημάτων: 

 
Τα ανυψωτικά μηχανήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπόκεινται 
υποχρεωτικά: 
 
 Σε αρχικό έλεγχο, με σκοπό την  εξασφάλιση της ορθής 

εγκατάστασης και καλής λειτουργίας της ανυψωτικής συσκευής και  
 Σε περιοδικό επανέλεγχο.  
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19. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ  
 
Διακίνηση φορτίων είναι κάθε μετατόπιση ή στήριξη φορτίων η οποία 
γίνεται είτε χειρωνακτικά ή  με  χρήση  μηχανημάτων  και  οχημάτων και η 
οποία περιλαμβάνει  μετατόπιση,  ανύψωση,  απόθεση,  ώθηση  ή  έλξη  
τους  και  αποτελεί  μια βασική κατηγορία επαγγελματικού κινδύνου είτε 
λόγω των χαρακτηριστικών της ή λόγω δυσμενών εργονομικών 
συνθηκών. 
 

19.1. Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων  
 
Οι κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση φορτίων μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα υγείας στον εργαζόμενο, κυρίως στο μυοσκελετικό σύστημα. 
Για την αποφυγή τραυματισμού κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
και τον περιορισμό  του  κινδύνου  ατυχημάτων  από  πτώσεις  
αντικειμένων και τα  μυοσκελετικά προβλήματα,  αλλά  και  τις  απουσίες  
των  εργαζομένων  από  την  εργασία  τους  είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 
 
 Πριν γίνει επιλογή ότι η εργασία θα γίνει χειρωνακτικά, θα πρέπει να 

έχει διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να γίνει μηχανική μετακίνηση 
φορτίων. 

 Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται από το υψηλότερο δυνατό 
σημείο. 

 Τα  φορτία  πρέπει  να  έχουν  τις  κατάλληλες  χειρολαβές  για  να  
διευκολύνεται  η μεταφορά τους. 

 Οι πάγκοι εργασίας και οι αποθηκευτικοί χώροι καθώς και άλλες 
επιφάνειες εργασίας, πρέπει  να  είναι  με  τέτοιο  τρόπο  
διαμορφωμένοι  έτσι  ώστε  να  μειώνεται  όσο  το δυνατόν η 
μεταφορά φορτίων. 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να διακινούν τα 
φορτία με σωστό τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να τηρούνται τα 
επόμενα: 

 

 Η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση. 

 Τα πόδια πρέπει να είναι λυγισμένα, ανοιχτά και το φορτίο να 
βρίσκεται ανάμεσα τους καθώς επίσης και το ένα πέλμα να 
εφάπτεται του εδάφους. 

 Το σώμα να τοποθετείται όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση 
φορτίο. 

 Τα σημεία λαβής πρέπει να κρατιούνται σταθερά και με 
ασφάλεια. 

 Να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του 
σώματος. 

 
 Να χρησιμοποιούνται φόρμες εργασίας και όχι ρούχα που 

εμποδίζουν την ώρα της μεταφοράς. 
 Να  χρησιμοποιούνται  γάντια  εργασίας  και  υποδήματα  

ασφαλείας,  με  μεταλλική προστασία των δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα. 
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 Πρέπει να χρησιμοποιείται κράνος σε περίπτωση ύπαρξης κινδύνου 
πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων. 

 Ιδιαίτερης  σημασίας  κατά  την  ανύψωση  φορτίων  είναι  το  ύψος  
ανύψωσης  του φορτίου. Συνιστώνται τα ακόλουθα: 

 

 Μεταφορά από το δάπεδο μέχρι τους ύψους των γονάτων. 

 Μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των 
αγκώνων. 

 Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι του ύψους των 
ώμων. 

 
 Τα δάπεδα επάνω στα οποία θα γίνει η διακίνηση να είναι σε καλή 

κατάσταση και όχι ολισθηρά. 
 Να μην υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο διακίνησης των φορτίων. 
 Να μη μεταφέρεται κάποιο φορτίο το οποίο εμποδίζει την ορατότητα 

του μεταφορέα. 
 Να  λαμβάνεται υπόψη  η  ιδιαιτερότητα  στην  υγεία  των  

εργαζομένων  (π.χ. εγκυμοσύνη). 
 Να γίνεται προσπάθεια για μείωση των αποστάσεων διακίνησης. 
 Να μην αλλάζει η λαβή κατά την ώρα της μεταφοράς γιατί υπάρχει 

κίνδυνος να χαθεί η λαβή εντελώς. 
 Να παρέχονται από τον εργοδότη γενικές υποδείξεις αλλά και 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με: 
 

 Το βάρος του φορτίου. 

 Το κέντρο βάρους της βαρύτερης πλευράς. 
 

 Ο  ελεύθερος  χώρος  εργασίας  να  επιτρέπει  στον  εργαζόμενο  τη  
χειρωνακτική διακίνηση του φορτίου. 

 
19.2. Μηχανική διακίνηση φορτίων 

 
Κατά τη μηχανική μεταφορά φορτίων, τα ατυχήματα οφείλονται συνήθως 
σε φθορές των συρματόσχοινων, σε πτώση του φορτίου, σε 
υπερφόρτωση, λάθος χρήση του ανυψωτικού εξοπλισμού ή μη σωστή 
οδήγηση των μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτροπληξία ή και διέλευση 
και παραμονή ατόμων σε χώρους κυκλοφορίας των ανυψωτικών 
μηχανημάτων. 
Ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να ακολουθεί τους επόμενους 
κανόνες: 
 

 Να  φέρει ενδείξεις του ονομαστικού του φορτίου. 

 Να έχει σταθερότητα, ευστάθεια και στερεότητα. 

 Να προσδιορίζει τα όρια λειτουργίας του. 

 Να χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προδιαγράφεται. 

 Να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Να διαθέτει χειριστή με κατάλληλα προσόντα. 

 Τα φορτία πρέπει ανυψώνονται πάντοτε κατακόρυφα. 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο πριν 
αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί. 
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 Οι εργασίες μετακίνησης φορτίου πρέπει να διακόπτονται όταν 
επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 Τα  συρματόσχοινα  ανάρτησης  δεν  πρέπει  να  αποθηκεύονται  σε  
χώρους  όπου χρησιμοποιούνται ή φυλάσσονται χλωριούχα άλατα ή 
διαλύματά τους, ή άλλες χημικές ουσίες που μπορούν να 
προκαλέσουν τη διάβρωσή τους. 

 Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου όταν επί δεκαπλάσιου 
μήκους της διαμέτρου του ο ολικός αριθμός των ορατών θραυσθέντων 
συρμάτων υπερβαίνει το 5% του ολικού αριθμού των συρμάτων 
αυτού. 

 Δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  άγκιστρα  τα  οποία  έχουν  
επιμηκυνθεί ή συγκολληθεί. Τα  άγκιστρα  πρέπει  να  είναι  
ασφαλείας,  δηλαδή να εμποδίζεται η απαγκίστρωση των 
εξαρτημένων από αυτά φορτίων.  

 Τα συρματόσχοινα πρέπει να λιπαίνονται τακτικά. 

 Να αποφεύγεται η δημιουργία βερίνων. 

 Πρέπει να ακολουθούνται οι προδιαγραφές σχετικά με τα όρια 
αντοχής και να μην υπερφορτώνονται τα συρματόσχοινα. Σε 
περίπτωση υπερφόρτωσης ακόμα και αν δεν επέλθει θραύση την 
πρώτη φορά, υπάρχει κίνδυνος σε επόμενη φόρτιση ακόμα και αν το 
φορτίο  είναι  εντός  των ορίων αντοχής να  δημιουργηθεί  ατύχημα  
λόγω  της παραμόρφωσής τους και την απώλεια μέρους των 
ιδιοτήτων τους.  

 Τα συρματόσχοινα δεν πρέπει να τρίβονται με μεταλλικές επιφάνειες 
γιατί γίνονται πιο εύθραυστα. 
 

Στα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
 

 Ο χειριστής του οχήματος να διαθέτει άδεια για το συγκεκριμένο τύπο 
οχήματος. 

 Το όχημα να συντηρείται τακτικά και να τηρείται ειδικό βιβλίο 
συντήρησης. 

 Να φέρει σύστημα περιορισμού του κινδύνου τραυματισμού των 
εργαζομένων λόγω ανατροπής. 

 Ο  θάλαμος  οδήγησης  να  έχει  κατάλληλη  ορατότητα,  σύστημα  
συγκράτησης του χειριστή και εύχρηστο χειριστήριο. Σε περίπτωση 
χαμηλής ορατότητας του χειριστή πρέπει να υπάρχει έμπειρο 
βοηθητικό προσωπικό το οποίο να κατευθύνει με σύστημα 
καθοδήγησης τον χειριστή. 

 Οι περόνες να είναι σωστά τοποθετημένες και να έχουν το κατάλληλο 
μέγεθος για το εκάστοτε φορτίο. 

 Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που μπορεί να είναι χώροι 
διέλευσης ή παραμονής ατόμων. 

 Η ταχύτητα κίνησης να είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται για τη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 Να μειώνεται η ταχύτητα σε περιοχές περιορισμένης ορατότητας. 

 Η φόρτιση να μη γίνεται σε σημεία με κλίση. 

 Να τηρούνται οι προδιαγραφές για το βάρος του φορτίου που θα 
διακινηθεί. 
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 Να  μην  εμποδίζει  η  στάθμευση  του  οχήματος  εξόδους  κινδύνου  
ή  εξοπλισμό πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

 Να μη γίνεται διευθέτηση του φορτίου όταν βρίσκεται ήδη στις 
περόνες. 

 Να  τηρείται  η  ενδεικνυόμενη  απόσταση  ασφαλείας  από  τα  
δίκτυα  μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων πρέπει να γίνεται με τις περόνες κοντά 
στο έδαφος, σε απόσταση μικρότερη των 10 εκατοστών. 

 Κατά  τη  μετακίνηση  του  οχήματος  πρέπει  να  ακολουθούνται  οι  
οριοθετημένοι διάδρομοι και είσοδοι για τα οχήματα. 

 Να λειτουργούν άψογα τα ηχητικά και φωτεινά προειδοποιητικά 
σήματα τα οποία πρέπει να διαθέτει το όχημα. 
 

20. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ 

 
20.1. Γενικές διατάξεις: 
 

20.1.1. Αν, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Π.Δ. 395/94, δεν μπορούν να 
εκτελούνται προσωρινές εργασίες σε ύψος με ασφάλεια και με τις 
απαραίτητες εργονομικές συνθήκες από κατάλληλη επιφάνεια, πρέπει να 
επιλέγεται ο πλέον ενδεδειγμένος εξοπλισμός εργασίας για την 
εξασφάλιση και την διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας. 
Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα μέτρα συλλογικής προστασίας 
έναντι των ατομικών. Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στη φύση των εργασιών και στους προβλεπόμενους 
περιορισμούς καθώς και να επιτρέπουν την ακίνδυνη κυκλοφορία. 
Η επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου τύπου μέσων πρόσβασης στις 
προσωρινές θέσεις εργασίας σε ύψος πρέπει να γίνεται συναρτήσει της 
συχνότητας κυκλοφορίας, του ύψους και της διάρκειας χρησιμοποίησης. 
Η επιλογή πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή διαφυγή σε περίπτωση 
επικείμενου κινδύνου. Η διάβαση από ένα μέσο πρόσβασης σε εξέδρες, 
δάπεδα ή διόδους προσπέλασης και αντιστρόφως δεν επιτρέπεται να 
προκαλεί πρόσθετους κινδύνους πτώσης. 
 

20.1.2. Η χρήση κλίμακας ως θέσης εργασίας σε ύψος πρέπει να επιτρέπεται 
μόνο όταν έχοντας υπόψη τα παραπάνω (σημείο 20.1.1.), η 
χρησιμοποίηση άλλου ασφαλέστερου εξοπλισμού δεν δικαιολογείται 
λόγω του χαμηλού κινδύνου και λόγω είτε της σύντομης χρησιμοποίησης 
είτε των χαρακτηριστικών των χώρων τα οποία δεν μπορεί να μεταβάλει 
ο εργοδότης. 

 
20.1.3. Η χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια 

σχοινιών γίνεται μόνο όταν η εκτίμηση του κινδύνου δείχνει ότι η εργασία 
μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια και όταν η χρησιμοποίηση άλλου 
περισσότερο ασφαλούς εξοπλισμού δεν θα ήταν δικαιολογημένη. 
Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνων, ιδίως κατά την διάρκεια 
εργασιών και τις δεσμεύσεις εργονομικής φύσεως, πρέπει να 
προβλέπεται κάθισμα με τα ενδεδειγμένα εξαρτήματα. 
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20.1.4. Ανάλογα με τον τύπο εξοπλισμού, ο οποίος επιλέγεται με βάση τα 
παραπάνω, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των εγγενών κινδύνων του εξοπλισμού για τους 
εργαζομένους. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να προβλεφθεί η εγκ/ση 
διατάξεων προστασίας έναντι των πτώσεων. Οι διατάξεις αυτές, πρέπει 
να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση και αντοχή ώστε να ανατρέπουν ή να 
ανακόπτουν τις πτώσεις και να προλαμβάνουν, όσο γίνεται τους 
τραυματισμούς. Οι διατάξεις συλλογικής προστασίας μπορεί να 
διακόπτονται μόνο στα σημεία πρόσβασης σε κλίμακα ή κλιμακοστάσιο. 

 
20.1.5. Όταν η εκτέλεση μιας εργασίας απαιτεί την προσωρινή αφαίρεση μιας 

διάταξης συλλογικής προστασίας έναντι πτώσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται άλλα αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας. Η εργασία δεν 
μπορεί να εκτελεστεί αν δεν ληφθούν προηγουμένως τα μέτρα αυτά. 
Μετά το πέρας της εργασίας αυτής οι διατάξεις συλλογικής προστασίας 
πρέπει να επανεγκαθίστανται άμεσα. 

 
20.1.6. Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνο όταν οι καιρικές 

συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων. 

 
20.1.7. Ειδικές διατάξεις για τη χρησιμοποίηση κλιμάκων: 
 
20.1.8. Οι κλίμακες πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη 

χρήση τους να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους. Τα στηρίγματά των 
φορητών κλιμάκων πρέπει να εδράζονται σε σταθερή, ανθεκτική και 
ακίνητη βάση κατάλληλων διαστάσεων ούτως ώστε οι βαθμίδες να 
παραμένουν οριζόντιες. Οι αναρτημένες κλίμακες πρέπει να 
προσδένονται με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μη μετακινούνται ή 
αιωρούνται, εκτός των κλιμάκων από σχοινί. 

 
20.1.9. Η ολίσθηση των ποδών των φορητών κλιμάκων εμποδίζεται, κατά τη 

χρήση τους, είτε με στερέωση του ανώτερου ή του κατώτερου σημείου 
των ορθοστατών είτε με οποιαδήποτε αντιολισθητική διάταξη ή με 
οποιαδήποτε άλλη λύση ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. Οι κλίμακες 
πρόσβασης πρέπει να υπερβαίνουν τη στάθμη πρόσβασης, εκτός αν 
άλλες διατάξεις επιτρέπουν ασφαλή λαβή. Οι κλίμακες με περισσότερα 
συναρμολογούμενα τμήματα καθώς και οι πτυσσόμενες κλίμακες 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μεταξύ των 
διαφόρων στοιχείων σταθερή ένωση. Οι κινητές κλίμακες 
ακινητοποιούνται πριν ανέλθει κανείς σ’ αυτές. 

 
20.1.10. Οι κλίμακες χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε ο εργαζόμενος να έχει 

πάντοτε ασφαλή στήριξη και χειρολαβή. Ειδικότερα, η μεταφορά φορτίων 
με το χέρι πάνω σε μια κλίμακα δεν πρέπει να εμποδίζει το ασφαλές 
κράτημα. Βαριά αντικείμενα πρέπει να προσδένονται στέρεα στο σώμα 
τους ή να φέρονται μέσα σε κλεισμένο σάκο προσδεδεμένο στο σώμα 
τους ή να ανεβάζονται με σχοινί. 

 
20.2. Ειδικές διατάξεις για τη χρήση ικριωμάτων: 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

117 

 

 
20.2.1. Όταν τα φύλλα υπολογισμού του ικριώματος που έχει επιλεγεί δεν είναι 

διαθέσιμα ή όταν δεν προβλέπουν τη δομική του διαμόρφωση, πρέπει να 
γίνεται μελέτη υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας, εκτός αν το ικρίωμα 
συναρμολογείται με τυποποιημένη διαμόρφωση γενικής παραδοχής. 

 
20.2.2. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επιλεγέντος ικριώματος, καταρτίζεται 

από πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα ένα σχέδιο συναρμολόγησης, 
χρησιμοποίησης και αποσυναρμολόγησης. Το σχέδιο αυτό μπορεί να 
είναι γενικευμένης εφαρμογής και να συμπληρώνεται από επιμέρους 
σχέδια για τις λεπτομέρειες του ικριώματος. 

 
20.2.3. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του ικριώματος. Τα στοιχεία 

στήριξής του, ασφαλίζονται έναντι του κινδύνου ολίσθησης είτε με 
στερέωση στην επιφάνεια στήριξης, είτε με αντιολισθητική διάταξη, είτε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ισοδύναμης αποτελεσματικότητας ενώ η 
φέρουσα επιφάνεια πρέπει να έχει επαρκή αντοχή. Η τυχαία μετακίνηση 
των κυλιόμενων ικριωμάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος 
εμποδίζεται με κατάλληλες διατάξεις. 

 
20.2.4. Οι διαστάσεις, το σχήμα και η διάταξη των δαπέδων ικριώματος πρέπει 

να είναι κατάλληλες για τη φύση της εργασίας, προσαρμοσμένες στα 
φορτία που πρόκειται να φέρουν και να επιτρέπουν την ασφαλή εργασία 
και κυκλοφορία. Τα δάπεδα των ικριωμάτων συναρμολογούνται κατά 
τρόπο ώστε τα συστατικά τους μέρη να μη μετακινούνται στις κανονικές 
συνθήκες χρήσης τους. Μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων και των 
κατακόρυφων μέσων συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων δεν 
πρέπει να μένει κανένα επικίνδυνο κενό. 
 

20.2.5. Όταν ορισμένα μέρη ενός ικριώματος δεν είναι έτοιμα προς χρήση, ιδίως 
μετά τις φάσεις συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή μετατροπών, 
τα μέρη αυτά επισημαίνονται με προειδοποιητικά σήματα γενικού 
κινδύνου σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 και οριοθετούνται κατάλληλα, από 
υλικά στοιχεία τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στη ζώνη κινδύνου. 

 
20.2.6. Τα ικριώματα μπορούν να συναρμολογούνται, να αποσυναρμολογούνται 

ή να υφίστανται σημαντικές μετατροπές, μόνο υπό την επίβλεψη 
αρμόδιου προσώπου και από εργαζόμενους με επαρκή εκπαίδευση για 
τις προβλεπόμενες εργασίες, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των 
ειδικών κινδύνων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 395/94 (κανόνες 
χρησιμοποίησης εξοπλισμού), ιδίως σε θέματα σχετικά με: 

 
 Την κατανόηση του σχεδίου συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης 

ή μετατροπής του εν λόγω ικριώματος 
 Την ασφάλεια κατά τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τη 

μετατροπή του συγκεκριμένου ικριώματος 
 Τα μέτρα για την αποφυγή πτώσης προσώπων ή αντικειμένων 
 Τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση μεταβολής των καιρικών 

συνθηκών που  θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφάλεια του 
ικριώματος 
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 Τα επιτρεπόμενα φορτία 
 Οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο είναι δυνατό να περικλείουν οι 

προαναφερόμενες εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης 
και μετατροπής. 
 

20.2.7. Ειδικές διατάξεις για τη χρήση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με 
τη βοήθεια σχοινιών. 
Κατά τη χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
 Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο χωριστά 

αγκυρωμένα σχοινιά, το ένα ως μέσο προσπέλασης, καθόδου και 
υποστήριξης (σχοινί εργασίας) και το άλλο σαν μέσο ασφαλείας 
(σχοινί ασφαλείας) 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη 
ασφαλείας, με την οποία και συνδέονται με το σχοινί ασφαλείας 

 Το σχοινί εργασίας πρέπει να έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και 
καθόδου και αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει την 
πτώση του χρήστη αν αυτός έχει χάσει τον έλεγχο της κίνησής του. 
Το σχοινί ασφαλείας πρέπει να έχει αυτόματη κινητή διάταξη 
προστασίας έναντι των πτώσεων η οποία συνοδεύει τον εργαζόμενο 
στη κίνησή του 

 Τα εργαλεία και λοιπά εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι 
εργαζόμενοι πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τη ζώνη ασφαλείας ή με 
το κάθισμα του εργαζομένου ή να είναι προσδεδεμένα με άλλο 
κατάλληλο μέσο 

 Η εργασία πρέπει να προγραμματίζεται και να επιβλέπεται συνεχώς, 
ώστε να μπορεί να δοθεί βοήθεια αμέσως στον εργαζόμενο σε 
περίπτωση ανάγκης 

 Στους εργαζόμενους πρέπει να παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του διατάγματος, εκπαίδευση κατάλληλη και ειδική για τις 
προβλεπόμενες εργασίες και ιδίως όσον αφορά τις εργασίες 
διάσωσης       
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν ενόψει του κινδύνου η χρήση 
δεύτερου σχοινιού κάνει την εργασία περισσότερο επικίνδυνη, μπορεί 
να επιτραπεί η χρήση μόνο του ενός σχοινιού, εφόσον έχουν ληφθεί 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
ή/και πρακτική. 

 
21. ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
21.1. Υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με το Π.Δ. 149/2006 σε 

περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για 
τον θόρυβο: 
 
α. Υποχρεώσεις εργοδοτών όταν ή στάθμη υπερβεί τα 80 dB(A)  ή 

135 dB(C). 
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Ο εργαζόμενος, του οποίου η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις 
κατώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, δικαιούται έλεγχο της 
ακοής (άρθρο 9). 
 
Ο εργοδότης θέτει στη διάθεση των εργαζομένων μέσα ατομικής 
προστασίας της ακοής (άρθρο 6).  

 
β. Υποχρεώσεις εργοδοτών όταν ή στάθμη υπερβεί τα 85 dB(A)  ή 

137 dB(C). 
 

Ο εργαζόμενος, του οποίου η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις 
ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, δικαιούται έλεγχο της 
ακοής (άρθρο 9). 
 
Ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα, το οποίο συνίσταται 
σε τεχνικά ή/ και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό τη μείωση της έκθεσης 
σε θόρυβο (άρθρο 5). 
 
Ο εργοδότης θέτει στη διάθεση των εργαζομένων μέσα ατομικής 
προστασίας της ακοής και η χρήση τους είναι υποχρεωτική (άρθρο 6). 
 
Οι θέσεις εργασίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν 
σε θόρυβο που υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη 
δράσης, πρέπει να έχουν κατάλληλη σήμανση. Επίσης, οι χώροι όπου 
βρίσκονται οι παραπάνω θέσεις εργασίας οριοθετούνται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και 
δικαιολογείται από τον κίνδυνο έκθεσης (άρθρο 5). 

 
γ. Σε καμία περίπτωση η έκθεση του εργαζόμενου δεν επιτρέπεται 

να υπερβεί την οριακή τιμή έκθεσης των 87 dB(A) 
(συνυπολογίζοντας την ηχοεξασθένηση που επιτυγχάνεται από 
τα μέσα ατομικής προστασίας). 

 
21.2. Αρχές μείωσης του θορύβου: 

 
Θόρυβος δημιουργείται στο εργασιακό περιβάλλον σχεδόν σε κάθε 
περίπτωση: 
 
 Από εργαλεία χειρός. 
 Από κινούμενα μέρη μιας μηχανής. 
 Από  τα  εγκατεστημένα  συστήματα  θέρμανσης,  αερισμού-

εξαερισμού,  απαγωγής σκόνης, πεπιεσμένου αέρα κτλ. 
 
Γενικές αρχές μείωσης του θορύβου: 
 

 Μείωση του θορύβου στην πηγή του. 

 Περιορισμός του θορύβου κατά τη διαδρομή του (έλεγχος των δρόμων 
μετάδοσης του). 

 Περιορισμός των ωρών λειτουργίας της πηγής θορύβου και του 
χρόνου έκθεσης. 
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 Μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. 
 

21.3. Προστασία της υγείας των εργαζομένων: 

 
 Με τεχνική πρόληψη η οποία βασίζεται στην απομάκρυνση των 

γενεσιουργών αιτίων κινδύνου και τη μείωση του θορύβου στην πηγή 
του. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση της θορυβώδους 
παραγωγικής διαδικασίας με άλλη λιγότερο θορυβώδη, την τήρηση 
των οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης των μηχανών και με τη 
μείωση της μετάδοσης του θορύβου στην πηγή (εγκλωβισμός των 
πηγών θορύβου) και στο περιβάλλον εργασίας (υλικά  κατασκευής με  
κατάλληλο  συντελεστή  ηχοαπορρόφησης, ηχοπαραπετάσματα κτλ). 

 
 Με οργανωτική και Ιατρική πρόληψη οι οποίες βασίζονται  σε  

οργανωτικές  επεμβάσεις  που στοχεύουν στη μείωση του χρόνου 
έκθεσης των εργαζομένων στο βλαπτικό παράγοντα, και στην ιατρική 
παρακολούθηση των εργαζομένων που εκτίθενται σε θόρυβο. 

 
 Τα  μέσα  ατομικής  προστασίας  (Μ.Α.Π.)  αποτελούν  την  

τελευταία  γραμμή άμυνας κατά του θορύβου και πρέπει η χρήση τους 
να έχει προσωρινό χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με το Π.Δ.149/2006: 
 

 Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο δεν 
είναι δυνατόν να προληφθούν με άλλα μέσα, τίθενται στη διάθεση 
των εργαζομένων και χρησιμοποιούνται από αυτούς κατάλληλα 
και δεόντως προσαρμοζόμενα μέσα ατομικής προστασίας της 
ακοής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία», υπό τους ακόλουθους όρους: 
α) όταν η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές 
έκθεσης για ανάληψη δράσης( 80 db), ο εργοδότης θέτει στη 
διάθεση των εργαζομένων μέσα ατομικής προστασίας της ακοής, 
β) όταν η έκθεση σε θόρυβο είναι ίση ή υπερβαίνει τις ανώτερες 
τιμές έκθεσης(85 db) για ανάληψη δράσης, η χρήση μέσων 
ατομικής προστασίας της ακοής είναι υποχρεωτική και 
γ) τα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής επιλέγονται κατά 
τρόπον ώστε να αποσοβείται ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για 
την ακοή. 

 

 Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει τη 
χρήση των μέσων ατομικής προστασίας της ακοής και είναι 
υπεύθυνος για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που λαμβάνονται. 
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22. ΒΑΣΙΚΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 
1. Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει καλά το χειρισμό λειτουργίας του 

εξοπλισμού του και τους ασφαλείς τρόπους αντιμετώπισης τυχόν 
προβλημάτων για την πρόληψη ατυχημάτων. 

 
2. Ο χειριστής πρέπει πριν το ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

κάθε εξοπλισμού, να φροντίζει ώστε για κάθε επικίνδυνο κινητό 
τμήμα να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. άξονες, 
ιμάντες, αλυσίδες, γρανάζια, τροχαλίες). 

 
3. Απαγορεύεται στο χειριστή και σε οποιοδήποτε άλλο άτομο η 

είσοδος σε επικίνδυνη ζώνη (εσωτερικό των προστασιών και 
περιφράξεων), κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού. 

 
4. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή 

λειτουργική κατάσταση όλων των συσκευών ασφαλείας του 
εξοπλισμού του και πρέπει να ειδοποιεί αμέσως για την επισκευή-
αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένης ή ακατάλληλης προστασίας. 

 
5. Ο χειριστής προτού θέσει σε λειτουργία τη μηχανή πρέπει να 

βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό, 
λίπανση, ρύθμιση στον εξοπλισμό ή εργάζεται κοντά σ’ αυτόν και σε 
επικίνδυνη απόσταση. 

 
6. Ο χειριστής πρέπει να ειδοποιεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο 

όσους βρίσκονται κοντά στον εξοπλισμό πριν αυτός μπει σε 
λειτουργία. 

 
7. Ο χειριστής πρέπει να φροντίζει ώστε οι εργασίες επισκευής, 

συντήρησης και καθαρισμού στον εξοπλισμό να γίνονται μόνο όταν 
αυτός είναι εκτός λειτουργίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που πρέπει 
να είναι σε λειτουργία ο εξοπλισμός, τότε η εργασία πρέπει να γίνεται 
από ειδικευμένο άτομο, αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας και μόνο με την άδεια του προϊσταμένου. 

 
8. Ο χειριστής υποχρεούται να διακόπτει τη λειτουργία του 

μηχανήματος όταν διαπιστώσει ότι δημιουργήθηκαν συνθήκες 
επικίνδυνες για τα άτομα που βρίσκονται κοντά ή και στο ίδιο το 
μηχάνημα. 

 
9. Απαγορεύεται στους χειριστές εξοπλισμού εργασίας να επεμβαίνουν 

σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις σε περίπτωση βλάβης ή 
ανωμαλίας. Πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους, ο 
οποίος θα φροντίζει να έρθει ο ειδικός ηλεκτρολόγος. 

 
10. Απαγορεύεται στους χειριστές να χρησιμοποιούν νερό σε μέρη που 

υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. 
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11. Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για το καλό νοικοκυριό και την 
καθαριότητα στο χώρο εργασίας τους. 

 
12. Οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά όλα τα 

απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και ειδικότερα να φέρουν: 
 

 Προστατευτικά γυαλιά και μάσκες όπου υπάρχει σκόνη ή 
εκτοξευμένα αντικείμενα. 

 Ειδικά έγχρωμα γυαλιά που απορροφούν τις ακτινοβολίες όταν 
κοιτάζουν φλόγες με υψηλή θερμοκρασία. 

 Προστατευτικά μέσα ακοής όπου απαιτείται. 
 
13. Οι χειριστές δεν πρέπει να πατάνε πάνω στα καλύμματα κοχλιών για 

οποιοδήποτε λόγο (επισκευή, ρύθμιση, καθαρισμό κτλ.). Πρέπει 
πρώτα ο κοχλίας να σταματήσει, με ασφαλή τρόπο (αφαίρεση 
ασφαλειών, κλείδωμα διακόπτη). 

 
14. Στα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος χωρίς βάρος 

πριν χρησιμοποιηθούν με βάρος. 
 
15. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου φορτίου 

τροχαλιών, συρματόσχοινων, σχοινιών και ανυψωτικών 
μηχανημάτων. 

 
16. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντα η προειδοποιητική πινακίδα για 

το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 
 
17. Δεν πρέπει να γίνεται χρήση ανυψωτικού μηχανήματος αν δεν 

υπάρχει βεβαίωση για τον έλεγχο καλής λειτουργίας σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 

 
18. Απαγορεύεται η οδήγηση οποιουδήποτε μηχανήματος από άτομα 

που δεν έχουν άδεια οδήγησης και χωρίς να έχουν πάρει εντολή από 
τον εργοδότη. 

 
19. Τα οχήματα να μη χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες από αυτές, 

για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. 
 
20. Δεν πρέπει να εγκαταλείπονται τα οχήματα με τον κινητήρα σε 

λειτουργία. 
 
21. Τα οχήματα πρέπει πάντα να έχουν πυροσβεστήρα και κιβώτιο 

πρώτων βοηθειών. 
 
22. Να μην  οδηγούνται τα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα με 

ανυψωμένο φορτίο (μέγιστη απόσταση περονών από το έδαφος 10  
εκ. σε ίσιο έδαφος). 

 
23. Κάτω από ανυψωμένο φορτίο να μην υπάρχουν πρόσωπα. 
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24. Να μη παρκάρονται ποτέ τα  περονοφόρα οχήματα με ανυψωμένη 
την περόνη. 

 
25. Να μη μεταφέρονται  με τα οχήματα έργων πρόσωπα. 
 
26. Ο κάθε χειριστής γερανού πρέπει να παρακολουθεί την πρόσδεση 

και αγκίστρωση του φορτίου, να ελέγχει την ισορροπία του και όταν 
δεν έχει καλή ορατότητα για τη παρακολούθηση του φορτίου, πρέπει 
να συνεργάζεται με κουμανταδόρο. 

 
27. Ο χειριστής πριν την ανύψωση του φορτίου είναι υποχρεωμένος, να 

δώσει εντολή να απομακρυνθούν όλα τα άτομα που βρίσκονται στην 
επικίνδυνη ζώνη και κάθε εμπόδιο για την εργασία. 

 
28. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση ή ανύψωση φορτίων κοντά ή 

κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια και σε περίπτωση που αυτό δεν 
γίνεται, πρέπει το ρεύμα να κόβεται. 

 
29. Το έδαφος που στηρίζεται ο γερανός πρέπει να είναι στέρεο. 
 
30. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασίας σε ανυψωμένες θέσεις, αν δεν 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλη και ασφαλής σκάλα ή ικρίωμα ή εξέδρα. 
 
31. Να χρησιμοποιείται  ΠΑΝΤΑ η ζώνη ασφαλείας ή σχοινιά ανάρτησης, 

σε ψηλές επικίνδυνες θέσεις εργασίας. 
 
32. Η πτώση μπορεί να ανακοπεί με σχοινιά ανάσχεσης. 
 
33. Δεν πρέπει να στέκονται ή να κινούνται πρόσωπα κάτω από 

αιωρούμενα φορτία ή από άλλα άτομα που εργάζονται ψηλά. 
 
34. Απαγορεύεται η ανάβαση χωρίς σκάλα σε ικριώματα που έχουν ύψος 

μεγαλύτερο από 1,00  μ. 
 
35. Πρέπει να γίνεται μελέτη υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας για τα 

ικριώματα από αρμόδιο άτομο εκτός αν το ικρίωμα συναρμολογείται 
με τυποποιημένη διαμόρφωση γενικής παραδοχής. 

 
36. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επιλεγέντος ικριώματος, πρέπει 

από άτομο με κατάλληλα προσόντα να καταρτίζεται σχέδιο 
συναρμολόγησης, χρησιμοποίησης και αποσυναρμολόγησης. 

 
37. Τα στοιχεία στήριξης του ικριώματος πρέπει να ασφαλίζονται στον 

κίνδυνο ολίσθησης είτε με στερέωση στην επιφάνεια στήριξης είτε με 
αντιολισθητική διάταξη. 

 
38. Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ικριώματα, πρέπει επίσης να 

εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας για αποφυγή πτώσεων 
ανθρώπων και αντικειμένων. 
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39. Να γίνεται χρήση ΠΑΝΤΑ φορητής κατάλληλης σκάλας για την 
ανάβαση σε ψηλά σημεία όταν δεν υπάρχει άλλος ασφαλέστερος 
τρόπος. 

 
40. Πριν την ανάβαση σε σκάλα να γίνεται έλεγχος, αν η σκάλα είναι 

στερεωμένη και στηριγμένη καλά, αν τα σκαλοπάτια της είναι γερά 
και προσαρμοσμένα στις θέσεις τους. Να ελέγχεται επίσης, αν το 
κάτω μέρος της στηρίζεται σε στέρεο έδαφος ή δάπεδο, καθώς και το 
πάνω μέρος της να είναι στηριγμένο καλά ώστε να μην μπορεί να 
μετακινηθεί. Αν υπάρχει ο κίνδυνος μετακίνησης, η σκάλα πρέπει να 
αγκιστρώνεται ή να δένεται. 

 
41. Απαγορεύεται η χρήση σκάλας με ύψος μικρότερο από το ύψος 

ανάβασης. Το ύψος της σκάλας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,00  
μ. από το επίπεδο ανάβασης.  

 
42. Απαγορεύεται η μεταφορά εργαλείων στα χέρια όταν γίνεται ανάβαση 

σε φορητές σκάλες. 
 
43. Να γίνεται χρήση ξύλινης φορητής σκάλας όταν η εκτέλεση εργασιών 

γίνεται κοντά σε απροστάτευτο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5  ΚΥΑΕ 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ  
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
     
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία  αποτελούν πηγές κινδύνων για τους χειριστές 
τους, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα και σε τρίτους. Γι’ αυτό πρέπει 
να τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν γνωρίζουμε καλά τον ασφαλή τρόπο εργασίας 
με αυτά. 
 
1. ΦΟΡΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 
1.1. Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία περιλαμβάνουν: 

 
 Δίσκους κοπής. 
 Ηλεκτρικά τρυπάνια. 
 Λειαντικούς τροχούς. 
 Κατσαβίδια. 
 Τριβείς κτλ. 

 
1.2. Οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων που οφείλονται στα φορητά 

ηλεκτρικά εργαλεία  είναι: 
 
 Ο χειρισμός τους από άτομα μη ειδικευμένα ή εκπαιδευμένα. 
 
 Η ελλιπής συντήρησή τους. 
 
 Η συντήρησή τους χωρίς τη λήψη μέτρων ασφάλειας (π.χ.  

καθαρισμός χωρίς να  τεθεί εκτός λειτουργίας, χωρίς τη χρήση μέσων 
ατομικής προστασίας και κατάλληλου εξοπλισμού). Πρέπει να 
συντηρούνται μόνο από αρμόδιο ηλεκτρολόγο. 

 
 Η επαφή μέρους του σώματος με ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
 Η λειτουργία των εργαλείων, χωρίς ή με εξουδετερωμένα συστήματα 

ασφάλειας. 
 
 Η αποκοπή και εκτίναξη τμήματος του εργαλείου ή εξαρτημάτων του. 
 
 Η εκτίναξη υλικού (π.χ. σκόνες, ρινίσματα) ή αντικειμένων στα οποία 

γίνεται επεξεργασία ή τμήματός του. 
 
 Η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ενδυμάτων (φαρδιά ρούχα, μανίκια, 

γάντια, γραβάτες, αλυσίδες, δακτυλίδια, ρολόγια, ταυτότητες χεριού) 
κατά τη χρήση τους. 

 
 Η μη χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, κατά 

την χρήση τους. 
 
 Πτώσεις από ύψη, κατά τη χρήση εργαλείων, λόγω εργασίας σε 

ανασφαλείς θέσεις ( π.χ. σκάλες). 
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 Επιβάρυνση της υγείας του χειριστή των εργαλείων εξαιτίας των 
δονήσεων κτλ. 

 
 Ο θόρυβος  κατά τη λειτουργία των εργαλείων, όταν αυτός είναι 

πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. 
 
2. ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Πρέπει να φέρουν το σήμα CE που σημαίνει ότι, έχουν εκ κατασκευής τη 

δυνατότητα να εκτελούν τη λειτουργία τους, να ρυθμίζονται και να 
συντηρούνται χωρίς οι άνθρωποι να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών, σε συνθήκες που προβλέπει ο 
κατασκευαστής. 
Πρέπει  επίσης ο κατασκευαστής να δίνει γραπτές οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης καθώς και συναρμολόγησης, να πληροφορεί τους χρήστες, 
για τους κινδύνους που δεν εξαλείφονται και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
να αναφέρει αν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να επισημαίνει εάν 
είναι απαραίτητα τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Για την αποφυγή των ατυχημάτων, πρέπει τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία 
να χρησιμοποιούνται σωστά και πάντα σύμφωνα με τους παρακάτω 
κανόνες ασφάλειας: 

 
3.1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρήση του εργαλείου, αλλά 

και των συστημάτων προφύλαξης. 
 
3.2. Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία πρέπει: 
 

 Να είναι γειωμένα. 
 

 Τα μικρά φορητά να έχουν διπλή μόνωση. 
 

 Να δουλεύουν σε χαμηλή τάση για να αποφεύγεται όσο γίνεται ο 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 
3.3. Ο χειριστής για μεγαλύτερη ασφάλεια από διαρροή του ηλεκτρικού 

ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια και ειδικά υποδήματα. 
 
3.4. Στους πολύ υγρούς χώρους να μη χρησιμοποιούνται. 
 
3.5. Να μη γίνονται εργασίες κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Να λαμβάνεται 

ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία από ηλεκτροφόρα δίκτυα και έρευνα 
πριν τη χρήση των εργαλείων, όταν υπάρχει υποψία ή δεν είναι γνωστά 
τα σημεία του δικτύου. 
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3.6. Να ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν και να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση. Να επισκευάζονται μόλις παρουσιάσουν κάποια βλάβη, η 
οποία πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό. 

 
3.7. Να μη χρησιμοποιείται κανένα εργαλείο χωρίς τα προστατευτικά του 

συστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 
 
3.8. Στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα 

εξαρτήματα και τα υλικά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 
 
3.9. Να μη χρησιμοποιείται το εργαλείο για εργασίες άλλες από αυτές που 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 
 
3.10. Όπου υπάρχει κίνδυνος από εκτοξευμένα κομμάτια πρέπει οι 

εργαζόμενοι να φορούν προστατευτικά γυαλιά. 
 
3.11. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά και 

αέρια, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης από σπινθήρες (εκτός 
αν έχουν αντιεκρηκτική προστασία). 

 
3.12. Ο φωτισμός του χώρου όπου αυτά χρησιμοποιούνται να είναι ο 

κατάλληλος. 
 
3.13. Τα καλώδια τροφοδοσίας τους πρέπει να είναι αρκετά μακριά για να μη 

τεντώνονται και δεν πρέπει να  σέρνονται στο δάπεδο γιατί μπορεί να 
τραυματιστούν. 

 
3.14. Όταν τα εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να βγαίνουν από την 

πρίζα. 
 
3.15. Οι εργαζόμενοι κατά την χρήση δεν πρέπει να φορούν ευρύχωρα ρούχα, 

κοσμήματα και οτιδήποτε άλλο που μπορούν να μπλέξουν με τα 
κινούμενα μέρη των εργαλείων. 

 
3.16. Οι εργαζόμενοι, πρέπει κατά περίπτωση να χρησιμοποιούν κατάλληλα 

μέσα ατομικής προστασίας: 
 

o Στις περιπτώσεις που χειρίζονται εργαλείο μεγάλου βάρους, πρέπει  
να φορούν παπούτσια ασφαλείας σε περίπτωση που ξεφύγει το 
εργαλείο και τους κτυπήσει στα πόδια. 

 
o Αν κατά τη χρήση παράγονται σκόνες, πρέπει να φορούν κατάλληλες 

μάσκες. 
 
o Όταν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης μικρών τεμαχίων, ρινισμάτων κτλ., 

για την προστασία των ματιών πρέπει να χρησιμοποιούνται γυαλιά 
προστασίας. 

o Αν υπάρχει υψηλό επίπεδο θορύβου πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μέσα προστασίας της ακοής (ωτοασπίδες, βύσματα κτλ.). 
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4. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 

4.1. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 
 

Τα εργαλεία αυτά για να είναι ασφαλή πρέπει να διαθέτουν 
προστατευτικά συστήματα τα οποία θα καλύπτουν τα κινητά μέρη καθώς 
και το εργαλείο κοπής. Τα συστήματα αυτά εμποδίζουν την επαφή των 
χεριών με το δίσκο αλλά και προστατεύουν από κτυπήματα σε 
περίπτωση που σπάσουν κάποια τμήματά του. 
  
 Ο προφυλακτήρας πρέπει να μετακινείται και να αφήνει ακάλυπτο 

μόνο τμήμα του κοπτικού εργαλείου ανάλογα με το προς 
επεξεργασία υλικό. Οι προφυλακτήρες αυτοί πρέπει να ελέγχονται 
συχνά και να συντηρούνται. Σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο 
δεν πρέπει να εξουδετερώνονται. 

 
 Οι δίσκοι κοπής πρέπει να διαθέτουν διακόπτη για το ξεκίνημα και το 

σταμάτημά τους. 
 
 Ο διακόπτης αυτός πρέπει να είναι σε σημείο εύκολα προσιτό στον 

εργαζόμενο από τη συνήθη θέση εργασίας του. 
 
 Ο εργαζόμενος χειριστής, πρέπει να διακόπτει την λειτουργία του 

εργαλείου όταν δεν το χρησιμοποιεί και όταν απομακρύνεται για 
οποιοδήποτε λόγο έστω και για ελάχιστο χρόνο να το βγάζει από την 
πρίζα.  

 
 Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί διακόπτης ο 

οποίος ενεργοποιείται και κλείνει την παροχή στον δίσκο όταν η 
πίεση επί του δίσκου σταματάει. 

 
4.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 

 
Τα προβλήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη χρήση 
ηλεκτρικών τρυπανιών εντοπίζονται κυρίως σε τραυματισμούς από: 

 
 Το τρυπάνι κατά τη χρήση του π.χ. επαφή με τα δάκτυλα, επαφή με 

σημεία του σώματος αν ξεφύγει από τα χέρια του χειριστή, μετά από 
τίναγμα αν βρει αντίσταση σε σκληρό σημείο (π.χ. μπετόβεργα κατά 
το τρύπημα δοκαριού, κτλ). 

 
 Το σπάσιμο του τρυπανιού. 
 
 Την εκτίναξη αντικειμένων (π.χ. ρινίσματα, σκόνες, κτλ) κατά τη 

χρήση του τρυπανιού. 
 

 Πτώσεις από ύψος (κυρίως φορητές σκάλες ή ανασφαλή δάπεδα 
εργασίας) κατά την εργασία με ηλεκτρικό τρυπάνι, στις οποίες 
συντελούν και οι κραδασμοί από τα ίδια τα εργαλεία. 
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 Ηλεκτροπληξία στη θέση του τρυπήματος από διερχόμενα 
ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 
4.3. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ 
 

Α) Επιλογή του κατάλληλου τρυπανιού για κάθε περίπτωση και εργαλείο. 
Όταν χρησιμοποιούνται μεγάλου μεγέθους τρυπάνια σε μεγάλης ισχύος 
συσκευές για εργασίες σε ελαφρά αντικείμενα, αυτά θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται από την πιθανότητα μετακίνησής τους. 

 
Β) Εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
ύψη. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να ληφθούν γενικά – τεχνικά 
προστατευτικά μέτρα για προστασία από πτώσεις, η συγκεκριμένη 
εργασία είναι μικρής διάρκειας, πρέπει να εξασφαλίζεται η χρήση ζώνης 
ασφαλείας.  

 
4.4. ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

 
Τα προβλήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη χρήση 
λειαντικών τροχών εντοπίζονται κυρίως σε τραυματισμούς από: 

 

 Το σπάσιμο του τροχού (δίσκου) και την εκτίναξη τμημάτων του. 
 

 Την εκτίναξη αντικειμένων (π.χ. ρινίσματα, σκόνες, κτλ.) κατά τη 
χρήση του τροχού. 

 
4.5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 
 

 Οι λειαντικοί τροχοί πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά συστήματα 
που θα εμποδίζουν την επαφή με τον τροχό αλλά και τα κτυπήματα 
από τμήματά του. 

 

 Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου τύπου, ώστε ο 
χειριστής να μπορεί να τους μετακινεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
της εργασίας. 

 

 Σε κάθε περίπτωση ο τροχός που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι 
ο προβλεπόμενος από τον κατασκευαστή ως προς το μέγεθος και 
την ποιότητα και να τοποθετείται πάντα το προστατευτικό του 
κάλυμμα κατά τη χρήση. 

 

 Για την αποφυγή τραυμάτων στα μάτια, ο χειριστής πρέπει να 
χρησιμοποιεί γυαλιά προστασίας. 

 
5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

 
5.1. Τα εργαλεία χειρός είναι όλα εκείνα τα αντικείμενα που σχεδιάστηκαν και 

κατασκευάστηκαν με σκοπό να αυξήσουν τις ατομικές μας φυσικές 
δυνατότητες.  
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Πρέπει να φέρουν το σήμα CE που σημαίνει ότι, έχουν εκ κατασκευής τη 
δυνατότητα να εκτελούν τη λειτουργία τους, να ρυθμίζονται και να 
συντηρούνται χωρίς οι άνθρωποι να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών, σε συνθήκες που προβλέπει ο 
κατασκευαστής. 
Πρέπει  επίσης ο κατασκευαστής να δίνει γραπτές οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης καθώς και συναρμολόγησης, να πληροφορεί τους χρήστες, 
για τους κινδύνους που δεν εξαλείφονται και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
να αναφέρει αν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να επισημαίνει εάν 
είναι απαραίτητα τα μέσα ατομικής προστασίας. 
Ο σχεδιασμός των εργαλείων χειρός μπορεί να επηρεάσει την 
παραγωγικότητα και τη σωματική ακεραιότητα του χειριστή, εάν δεν είναι 
κατάλληλος για τον εργαζόμενο ή για την εργασία του. 
Στα εργαλεία χειρός περιλαμβάνονται: 

 
 Σφυριά. 
 Κοπίδια. 
 Πριόνια. 
 Λίμες. 
 Ψαλίδια. 
 Πένσες.  
 Κλειδιά. 
 Κατσαβίδια. 
 Μαχαίρια. 
 

5.2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ: 

 
o Βλάβες ματιών – όρασης, κτλ. 
 
o Κοψίματα δακτύλων. 
 
o Τρυπήματα και κοψίματα μυών και αρτηριών. 
 
o Κατάγματα οστών. 
 
o Εκδορές.  

 
5.3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ  

 
5.3.1. Πρέπει πάντα να επιλέγονται και να χρησιμοποιούνται τα σωστά εργαλεία 

για κάθε είδος δουλειάς.  Παραδείγματα μη ασφαλούς χρήσης τους είναι 
όταν χτυπάμε ένα σφυρί με ένα άλλο, χρησιμοποιούμε ένα κατσαβίδι για 
λοστό, χρησιμοποιούμε ένα κλειδί για σφυρί, χρησιμοποιούμε μια πένσα 
για κλειδί, κτλ.   

 
5.3.2. Πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Στα ανασφαλή εργαλεία 

περιλαμβάνονται λίμες με σπασμένη λαβή, κοπίδια και σφυριά με 
πλατυσμένο κεφάλι, κατσαβίδια με σπασμένη μύτη, κλειδιά με ανοιγμένες 
ή σπασμένες σιαγόνες, σφυριά με ραγισμένες ή χαλαρές λαβές, κτλ. 
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5.3.3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία σωστά. Ατυχήματα κατά την 
χρήση των εργαλείων προκαλούνται όταν π.χ. βιδώνουμε με κατσαβίδι 
κάτι που το κρατάμε στο χέρι μας ή κόβουμε με μαχαίρι με κινήσεις προς 
το σώμα μας. 
 

5.3.4. Πρέπει να διατηρούνται τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος. Πολλά ατυχήματα 
συμβαίνουν από εργαλεία που πέφτουν στα κεφάλια των εργαζομένων 
όταν αυτοί σκοντάφτουν σε εργαλεία πεταμένα στο δάπεδο ή κόβονται 
από γυμνά μαχαίρια που είναι μέσα σε εργαλειοκιβώτια. 
 

5.3.5. Κατά την εκτέλεση εργασιών να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα 
προστασίας όπως: 

 
 Γυαλιά ασφαλείας για προστασία των ματιών από αντικείμενα που 

μπορούν να εκτοξευθούν κατά την χρήση των εργαλείων χειρός. 
 
 Γάντια για την προστασία των χεριών. 

 
5.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 
 
5.4.1. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μεταφέρουν τα εργαλεία χειρός κατά τρόπο 

που να μην τους επιτρέπουν να κινούνται με ασφάλεια π.χ. να κρατούν 
εργαλεία στο ένα χέρι και με το άλλο να ανεβαίνουν σε μια σκάλα ή 
σκαλωσιά. 

 
5.4.2. Δεν πρέπει να μεταφέρονται μέσα στις τσέπες των εργαζομένων τα 

κοφτερά εργαλεία όπως μαχαίρια, κοπίδια και κατσαβίδια αλλά σε 
εργαλειοκιβώτια ή σε ειδικές τσέπες, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση 
τραυματισμού κατά την εργασία. 

 
5.4.3. Τα εργαλεία δεν πρέπει να πετιούνται από τον ένα εργαζόμενο στον 

άλλο, αλλά να δίνονται χέρι με χέρι. Τα κοφτερά να δίνονται μαζί με την 
θήκη τους και τη λαβή τους προς τη μεριά αυτού που παίρνει το εργαλείο. 

 
5.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ελέγχουν οι ίδιοι τα εργαλεία τους και να 
φροντίζουν για την επισκευή τους ή για την αντικατάστασή τους. 

 
5.6. ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 

 
Τα εργαλεία χειρός θα πρέπει να μαζεύονται προσεκτικά μετά την 
εκτέλεση  εργασιών, γιατί αν ξεχαστούν μπορεί να πέσουν σε κάποιο 
εργαζόμενο και να τον τραυματίσουν ή να προκαλέσουν ζημιά σε ένα 
μηχάνημα που να καταλήξει και σε ατύχημα. 
Πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλο και ασφαλές μέρος για να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  6  ΚΥΑΕ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι εργασίες συγκόλλησης και κοπής μετάλλων αποτελούν πηγή κινδύνων 
για την ασφάλεια και την υγεία του χειριστή, αλλά και των άλλων 
εργαζομένων στο χώρο. Οι κίνδυνοι ατυχημάτων που περικλείουν οι 
παραπάνω εργασίες είναι η πρόκληση πυρκαγιών, εκρήξεων, βλαβών από 
ακτινοβολίες κτλ., οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή 
των προβλεπόμενων κανόνων και μέτρων ασφαλείας. 

 
Β.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Π.Δ. 95/1978 ΦΕΚ 20Α «περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των 
απασχολουμένων σε εργασίες συγκολλήσεων» 

 
Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
 

 
 
 
1. Οι εργασίες συγκόλλησης και κοπής μετάλλων πρέπει να γίνονται μόνο από 

πρόσωπα που διαθέτουν νόμιμη προς τούτο άδεια.  
 
2. Τα εργαλεία και μηχανήματα συγκόλλησης-κοπής πρέπει να ελέγχονται 

συχνά, ώστε να είναι σε καλή κατάσταση, οπωσδήποτε όμως να ελέγχονται 
πριν από τη χρήση τους. 

 
3. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, πρέπει να ειδοποιούνται όσοι 

βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας. 
 
4. Σε όλες τις εργασίες συγκόλλησης ή κοπής, οι εργαζόμενοι άσχετα αν 

υπάρχουν μέτρα ομαδικής προστασίας, πρέπει να χρησιμοποιούν και τα 
μέσα ατομικής προστασίας ανάλογα με την περίπτωση.   

 
5. Να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο συγκόλλησης-κοπής, για την 

απομάκρυνση των αναθυμιάσεων, καθώς και καλός φωτισμός. 
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6. Στον χώρο εργασίας να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 
 
7. Να υπάρχει κατάλληλος πυροσβεστήρας έτοιμος για άμεση χρήση και 

φαρμακείο. Σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, 
πρέπει να υπάρχει δεύτερο άτομο, με κατάλληλο πυροσβεστήρα, έτοιμο για 
επέμβαση κατάσβεσης. 

 
8. Να γίνεται χρήση παραπετασμάτων για τον περιορισμό των εκτοξεύσεων 

λυόμενων μετάλλων και ακτινοβολιών. 
 
9. Να μην εκτελούνται εργασίες συγκόλλησης-κοπής σε σημεία που υπάρχουν 

σχετικές απαγορευτικές πινακίδες. 
 
10. Το αντικείμενο που θα  συγκολληθεί ή που θα κοπεί πρέπει να είναι 

τοποθετημένο σε άκαυστα υποστηρίγματα. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
γίνονται οι εργασίες συγκολλήσεων  σε βαρέλια ή δοχεία (ακόμα και όταν 
αυτά είναι άδεια), που πιθανόν να περιείχαν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. 
Κίνδυνος υπάρχει και όταν στηρίζουμε τα μέταλλα που θα συγκολληθούν 
πάνω σε βαρέλια ή δοχεία. Για την αποφυγή ατυχημάτων πριν την έναρξη 
της εργασίας πρέπει να γεμίζονται αυτά με νερό. 

 
11. Σε χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα ή η χρήση γυμνής φλόγας, 

απαγορεύεται κάθε  εργασία συγκόλλησης ή κοπής, αν προηγουμένως δεν 
δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο, αφού έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες εργασίας. 

 
12. Σε εργασίες μέσα σε κλειστούς ή πολύ περιορισμένους  χώρους (π.χ. σε 

δεξαμενές, φρεάτια), πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζεται ο καλός 
αερισμός και η ανανέωση του αέρα. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με τη 
χρήση ειδικής στολής. Συγχρόνως άλλο άτομο, που θα βρίσκεται έξω από 
το χώρο αυτό πρέπει να παρακολουθεί την εργασία. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται οξυγόνο αντί για πεπιεσμένο αέρα, γιατί είναι πάρα  πολύ 
επικίνδυνο. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί φωτισμός η μπαλαντέζα 
να είναι 42 V και αντιεκρηκτικού τύπου. 

 
13. Απαγορεύεται η συγκόλληση-κοπή δοχείων υπό πίεση. Για τα κλειστά 

δοχεία και ειδικά αυτά που περιείχαν εύφλεκτα π.χ. αεριοφυλάκια  πρέπει 
προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι απαλλαγμένος από 
εκρηκτικά ή τοξικά αέρια και ότι αερίζεται καλά. Πρέπει να υπάρχει άδεια 
θερμής εργασίας ή και άδεια εργασίας σε κλειστό χώρο. 

 
14. Μετά το τέλος των εργασιών, πρέπει να γίνεται καλός έλεγχος για τυχόν 

έναρξη πυρκαγιάς, που μπορεί να εκδηλωθεί μετά την αποχώρησή σας. 
 
15. Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας από τα καυτά 

μέταλλα. Το ερυθροπυρωμένο μέταλλο φαίνεται και προειδοποιεί, μόλις 
όμως παρέλθει η ερυθροπύρωση, δεν διακρίνεται οπτικά, γίνεται 
περισσότερο επικίνδυνο και προκαλεί εγκαύματα. 
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Δ.  ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ- ΚΟΠΕΣ 
 
1. Οι συσκευές οξυγονοκόλλησης-κοπής μετάλλων πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με φλογοπαγίδες εργαλείου, που να περιλαμβάνουν 
ανεπίστροφη βαλβίδα, ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα και φίλτρο 
εισόδου. Φλογοπαγίδες πρέπει να υπάρχουν στα ελαστικά και των δυο 
αεριών. Οι φλογοπαγίδες έχουν μπλε χρώμα για το οξυγόνο και κίτρινο για 
την ασετιλίνη και τοποθετούνται σε απόσταση το πολύ ένα μέτρο από το 
εργαλείο. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε την μέγιστη πίεση λειτουργίας των 
φλογοπαγίδων που είναι,  1,5  ΑΤΜ.  για την  ασετιλίνη, 10 ΑΤΜ. για τα άλλα 
καύσιμα και 15 ΑΤΜ. για το οξυγόνο. 

 
2. Θα πρέπει να ελέγχεται συχνά και σχολαστικά η κατάσταση των 

εξαρτημάτων των συσκευών οξυγονοκόλλησης- κόφτη, δηλαδή των μπεκ, 
των ελαστικών σωληνώσεων, των ρακόρ, των ρυθμιστών πίεσης, των 
μανομέτρων κτλ. και  τα μπεκ να καθαρίζονται μόνο με ειδικά εργαλεία 
καθαρισμού τους. 

 
3. Τα κλείστρα των φιαλών πρέπει να έχουν το κατάλληλο σπείρωμα, που 

αντιστοιχεί στο αέριο που περιέχουν. Οι ρυθμιστές πίεσης πρέπει να έχουν 
το αντίστοιχο σπείρωμα με τη φιάλη και το αέριο  για το οποίο προορίζονται. 
Ποτέ μην παρεμβάλλετε ενδιάμεσο σύνδεσμο μεταξύ ρυθμιστή και κλείστρου 
φιάλης. Ρυθμίζετε πάντοτε την πίεση στα προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή όρια. 

 
4. Μη μεταφέρετε φιάλες πριν κλείσετε το κλείστρο τους, ακόμη και όταν δεν 

έχει τελειώσει η δουλειά σας, ή ακόμη και όταν είναι άδειες. Μη τις 
μεταφέρετε χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα του κλείστρου. 
 

5. Η μεταφορά των φιαλών να μην γίνεται με γερανούς που πιάνουν τα φορτία 
με μαγνήτη. Κατά το ξεφόρτωμά των να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά 
ή εργαλεία, ώστε να αποφεύγονται έντονα κτυπήματα. 

 
6. Για την μεταφορά των φιαλών στο χώρο εργασίας, να χρησιμοποιούνται 

ειδικά καρότσια. 
 

7. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά λάδια στα εργαλεία και όργανα του οξυγόνου. 
Ελέγχετε τυχόν διαρροές με σαπουνόνερο και όχι με φλόγα ή λάδι. 

 
8. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το οξυγόνο ή την ασετιλίνη αντί για πεπιεσμένο 

αέρα (π.χ. για να φυσήξετε την σκόνη από τα ρούχα σας). Μη 
χρησιμοποιείτε το οξυγόνο για αναπνοή ή για αερισμό περιορισμένων 
χώρων. 

 
9. Εξετάζετε τα κλείστρα να μην έχουν λάδια ή γράσα. Ανοίγετε τα κλείστρα για 

χρήση σιγά-σιγά. 
 
10. Στο χώρο που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι όρθιες ή περίπου όρθιες και 

να στερεώνονται με αλυσίδες. Αποφεύγετε την διάβρωση(σκούριασμα) των 
φιαλών που ελαττώνει την αντοχή των τοιχωμάτων τους.  
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11. Να τοποθετούνται μακριά από εστίες φωτιάς ή υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη 

και από τον ήλιο, για να μην υπερθερμανθούν. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να 
μην τοποθετούνται οι σαλμοί πάνω σ’ αυτές. 

 
12. Να αποσύρονται οι φιάλες οξυγόνου ή ασετιλίνης που δεν μπορούν να 

διατηρήσουν την φλόγα. Επίσης πρέπει να αποσύρονται φιάλες με διαρροές 
και να αφήνονται στο ύπαιθρο μέχρι να αδειάσουν. 

 
13. Να αποθηκεύονται σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους χωριστά αυτές που 

περιέχουν ασετιλίνη από αυτές που περιέχουν οξυγόνο. Διαχωρισμός 
πρέπει να γίνεται και μεταξύ των άδειων και κενών φιαλών. Οι χώροι αυτοί 
πρέπει να έχουν κατάλληλες προδιαγραφές, για να προστατεύονται από 
θερμότητα, ακτινοβολίες, λιπαντικά, εύφλεκτα, πρόσκρουση και να έχουν 
ενημερωτικές πινακίδες και σήματα. 

 
14. Αποφεύγετε να τυλίγετε τα λάστιχα γύρω από τις φιάλες ή τα μανόμετρα. Τα 

λάστιχα γύρω πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να τα συνδέετε με 
κατάλληλους σφικτήρες ή ταχυσυνδέσμους, παρεμβάλλοντας ανεπίστροφες 
βαλβίδες. 

 
15. Στους σωλήνες ασετιλίνης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδέσεις από 

χαλκό.  
 

16. Οι σαλμοί πρέπει να κρατούνται σε απόσταση ασφαλείας από τις φιάλες 
(απόσταση μεγαλύτερη των  3 μέτρων). 

 
17. Οι ελαστικοί σωλήνες των συσκευών οξυγονοκόλλησης, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο για το αέριο το οποίο προορίζονται και να τηρούνται 
τα συμβατικά χρώματα. Για την ασφάλεια, πρέπει να ελέγχονται τακτικά και 
να αντικαθίστανται αν έχουν φθαρεί. Δεν πρέπει να περνούν πάνω από τους 
σωλήνες βαριά αντικείμενα, ούτε να αφήνονται σε χώρους με λιπαρές 
ουσίες, σπινθήρες, αιχμηρά αντικείμενα και υλικά.  

 
18. Χρησιμοποιείτε, εσείς και ο βοηθός σας τα απαραίτητα μέσα ατομικής 

προστασίας, που είναι: ποδιά από δέρμα, δερμάτινα παπούτσια με 
μονωτική σόλα και επικνημίδες με δερμάτινη επικάλυψη, γάντια από δέρμα, 
ειδικά απορροφητικά γυαλιά, ωτοασπίδες σε περίπτωση υψηλών θορύβων, 
δερμάτινη κουκούλα και αναπνευστική μάσκα σε περίπτωση αναθυμιάσεων. 

 
19. Μη φοράτε ενδύματα από ακρυλικά ή συνθετικά υφάσματα ή λερωμένα με 

λάδια που μπορούν εύκολα να αναφλεγούν ούτε παντελόνια με ρεβέρ για να 
μην πέφτουν εκεί μέσα κομμάτια πυρακτωμένου μετάλλου. Επίσης 
καθάρισμα των χεριών ώστε να είναι απαλλαγμένα από λάδια και άλλες 
εύφλεκτες ουσίες. 

 
20. Σε κλειστούς χώρους, η έναυση της ασετιλίνης πρέπει να γίνει αμέσως μετά 

το άνοιγμα της βαλβίδας, γιατί διαφορετικά δημιουργείται κίνδυνος έκρηξης. 
 
21. Οι βαλβίδες των φιαλών πρέπει να κλείνονται: 
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 Αμέσως και με προφύλαξη όταν προκληθεί ανάφλεξη αντικειμένων του 
γύρω χώρου. 

 

 Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. 
 

 Όταν οι φιάλες είναι άδειες ή πρόκειται να μεταφερθούν. 
 
22. Οι βαλβίδες των φιαλών πρέπει να είναι κοντά στον οξυγονοκολλητή ή 

βοηθό του για να τις κλείσουν γρήγορα αν χρειαστεί. 
 
23. Απαγορεύεται κάθε απόπειρα επιδιορθώσεων ή μετατροπής των φιαλών ή 

βαλβίδων οξυγόνου-ασετιλίνης. 
 
24. Ενέργειες σε περίπτωση υπερθέρμανσης φιάλης ασετιλίνης: 
 

 Κλείνουμε την βαλβίδα. 
 

 Αφαιρούμε τον ρυθμιστή πίεσης και τα άλλα εξαρτήματα. 
 

 Μεταφέρουμε τον κύλινδρο σε ανοικτό χώρο και τον βυθίζουμε ή τον 
καταβρέχουμε με νερό μέχρις ότου κρυώσει. Ο κύλινδρος έχει κρυώσει 
όταν το νερό δεν εξατμίζεται πάνω του γρήγορα. 

 
25. Στην περίπτωση που έχουμε πάγωμα-φράξιμο του ρυθμιστή πίεσης τον 

θερμαίνουμε με ένα κομμάτι ύφασμα, βρεγμένο με ζεστό νερό, άλλά ποτέ με 
φλόγα. 
 

26. Ειδικές οδηγίες για τους ρυθμιστές πίεσης: 
 

 Μη χρησιμοποιείτε τους ρυθμιστές πίεσης για οποιοδήποτε άλλο αέριο 
εκτός από αυτό για το οποίο έχουν κατασκευαστεί. 

 

 Μην υπερβαίνετε τα όρια πίεσης που προβλέπει ο κατασκευαστής. 
 

 Μη χρησιμοποιείτε του ρυθμιστές όταν παρουσιάζουν φθορές ή βλάβες, 
ή με όργανα ένδειξης της πίεσης φθαρμένα ή κατεστραμμένα. 

 

 Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ρύθμισης της πίεσης είναι τελείως ξεσφιγμένος, 
πριν ανοίξετε το κλείστρο της φιάλης. 

 

 Συνδέετε τον ρυθμιστή πίεσης έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη 
κίνηση του μοχλού ρύθμισης της πίεσης. 

 
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
 

1. Ο ηλεκτροσυγκολλητής πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τις ειδικές μάσκες με 
το πολύ σκούρο απορροφητικό γυαλί, γάντια ασφαλείας και άλλα μέσα 
ατομικής προστασίας, ανάλογα με την περίπτωση. 
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2. Τα καλώδια των ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 
η μόνωσή τους να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. 

 
3. Να τοποθετείτε το καλώδιο γείωσης όσο το δυνατόν κοντύτερα στην εργασία 

σας. Στο αγώγιμο τμήμα μεταξύ γείωσης της ηλεκτροσυγκόλλησης και του 
τόξου, δεν πρέπει να συμμετέχει μηχάνημα, σκεύος ή εργαλείο, γιατί 

μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά. Ειδικά εάν περάσει το ρεύμα από 
γρανάζια, ρουλεμάν, έδρανα ή από ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου, τα 
καταστρέφει. 

 
4. Απαγορεύεται η πυροδότηση ασετιλίνης ή άλλης εύφλεκτης ύλης με 

ηλεκτρικό τόξο. 
 
5. Μην αλλάζετε ηλεκτρόδια με γυμνά χέρια ή βρεγμένα γάντια. Μην τυλίγετε το 

σώμα σας με τα καλώδια ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 
6. Ο διακόπτης της συσκευής πρέπει να είναι κοντά στον χρήστη, για άμεση 

διακοπή λειτουργίας της σε περίπτωση ανάγκης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  7  ΚΥΑΕ 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό προέρχονται από την κακή χρήση του, από τις 
ακατάλληλες εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών και από 
τη μη κατάλληλη λειτουργία και συντήρηση των συσκευών αυτών. Οι κίνδυνοι 
του ηλεκτρικού ρεύματος απαιτούν από όλους που κάνουν χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας μεγάλη προσοχή. 
 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ 
 
1. Να μην εργάζεται κανείς σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αν δεν είναι 

ειδικευμένος. 
 
2. Να ειδοποιείται ο υπεύθυνος αν διαπιστωθεί ελάττωμα στην εγκατάσταση. 
 
3. Σε περίπτωση ατυχήματος, πριν δοθούν πρώτες βοήθειες πρέπει να 

διακόπτεται η παροχή ρεύματος (να μην ακουμπά κανείς το θύμα πριν τη 
διακοπή). 

 
4. Να μη σκαλίζονται οι πρίζες. 
 
5. Τα κουτιά με τους ηλεκτρικούς πίνακες και τους μετρητές να είναι πάντα 

κλειστά. 
 
6. Να διατηρείται ελεύθερη η πρόσβαση στους ηλεκτρικούς πίνακες (να μη 

τοποθετούνται αντικείμενα μπροστά τους). 
 
Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Βασικές προϋποθέσεις για ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
είναι: 
 
1. Η εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η επίβλεψη της λειτουργίας τους και 

η συντήρηση τους να γίνεται μόνο από πρόσωπα τα οποία έχουν τα 
απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Καθορισμός 
ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική 
δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» και τις σχετικές 
τροποποιήσεις. 

 
2. Τα μέτρα ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως εφαρμόζονται 

διεθνώς και επίσης, προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 
«Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και άλλες σχετικές διατάξεις. 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 

 
1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι συσκευές και τα μηχανήματα που 

λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, φορητά ή μη που χρησιμοποιούνται στα 
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εργοτάξια πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι 
γραμμές τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια, μετά τον πίνακα  μπορούν να 
αποτελούνται από κατάλληλες μεταφερόμενες σωληνώσεις οι οποίες πρέπει 
να έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή και επαρκή ηλεκτρική μόνωση. 

 
2. Η τακτική και έκτακτη συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων διανομής και 

τροφοδοσίας, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών από Αδειούχο 
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο ώστε να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση 
ασφαλούς λειτουργίας. 

 
3. Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεταλλικοί ή 

πλαστικοί, στεγανού τύπου και πρέπει να έχουν δυνατότητα ασφαλίσεως 
(κλειδώματος) και να γειώνονται κατάλληλα με μόνιμη σταθερή εγκατάσταση 
γείωσης. Τα κλειδιά να φυλάσσονται από υπεύθυνο άτομο. Οι πίνακες 
διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να φέρουν αυτόματο προστατευτικό 
διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). 

 
4. Να λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ώστε να αποκλείεται η 

προσέγγιση εργαζομένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία, άσχετα με 
την τάση τους. 

 
5. Οι μεταφορές χειρωνακτικές ή μη, σιδηροπλισμού, σωλήνων, κτλ. και οι 

εγκαταστάσεις μηχανημάτων, όπως και οι προσεγγίσεις αντλιών 
σκυροδέματος, να πραγματοποιούνται μακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς 
άσχετα με την τάση. 

 
6. Στις περιοχές όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή εγκαταστάσεις 

εφόσον εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήματα-μηχανήματα, γερανοί, 
εκσκαφείς κτλ. να λαμβάνονται εκτός των παραπάνω και μετά από έγγραφη 
έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφάλειας. 

 
7. Οποιαδήποτε απαιτούμενη επέμβαση στα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ (όπως 

ανύψωση, διακοπή ρεύματος κτλ.) να πραγματοποιείται μόνο από αυτή μετά 
από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ανύψωση ή άλλη επέμβαση επί 
ή κοντά σε ιδιωτικές γραμμές, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από 
αρμόδιους αδειούχους ηλεκτρολόγους. 

 
8. Η έναρξη εργασιών όπως η επίχωση κοντά σε εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή η 

εκσκαφή στην περιοχή έδρασης στύλων ή πύργων να πραγματοποιείται 
μόνο κατόπιν εγγράφου έγκρισης της ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου στην κυριότητα του 
οποίου υπάγονται τα δίκτυα. 

 
9. Πριν την έναρξη εκσκαφών, να λαμβάνονται από αρμόδιους πληροφορίες για 

το ενδεχόμενο ύπαρξης στην περιοχή υπογείων καλωδίων μεταφοράς-
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και σε περίπτωση ύπαρξης, η ακριβής θέση 
και διαδρομή των για αποφυγή των κινδύνων ηλεκτροπληξίας. Για αυτόν τον 
σκοπό πρέπει να δίδεται η σχετική προσοχή στα ενδεικτικά τούβλα ή τις 
ειδικές ενδεικτικές πλάκες, με το σήμα της ΔΕΔΔΗΕ οι οποίες τοποθετούνται 
πάνω από τα καλώδια. 
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10. Τα υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια που τοποθετούνται στην περιοχή των 

εργοταξίων πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα και να φαίνονται καθαρά 
για την εξυπηρέτησή των. 

11. Αν κοντά στο εργοτάξιο μπροστά από αυτό διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύματος, ειδοποιείται εγγράφως πριν την έναρξη εργασιών η ΔΕΔΔΗΕ. Τα 
μέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν εξετάζονται από κοινού από την 
ΔΕΔΔΗΕ, αυτόν που εκτελεί το έργο και από τον επιβλέποντα Μηχανικό. 
Μετά την έγγραφη έγκριση από την ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνονται όλα τα κατά 
περίπτωση ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέτρα. 

 
Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ  

 
1. Οι φορητές λυχνίες (μπαλαντέζες) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη 

κατάσταση και να τροφοδοτούνται με ρεύμα χαμηλής τάσης μέχρι 36 V, 
μέσω ειδικού μετασχηματιστή, απαγορεύεται ο τύπος του 
αυτομετασχηματιστού, να ελέγχεται η μόνωση του καλωδίου, η λαβή να είναι 
από μονωτικό υλικό, η λάμπα και υποδοχή της να είναι προφυλαγμένες. 

 
2. Κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και 

μηχανημάτων που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 220/380 V, πρέπει 
να τηρούνται τα παρακάτω: 

 
I. Τα  καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδρομές, στις οποίες δεν 

δημιουργούν κινδύνους (μακριά από συνηθισμένες διακινήσεις 
προσωπικού, οχημάτων και υλικών). 

 
II. Οι διαδρομές και οι θέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας σε κάθε 

περίπτωση να επισημαίνονται επαρκώς. Σε σημεία που υπάρχει 
ενδεχόμενο να δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες πρέπει να 
αποκλείεται η κυκλοφορία οχημάτων, μηχανημάτων κλπ. 

 
III. Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας σε δάπεδα, τα δάπεδα 

πρέπει να είναι ελεύθερα από χαλίκια και άλλα αιχμηρά υλικά-
αντικείμενα, λάδια-πετρελαιοειδή, αραιωτικά και άλλα, τα οποία είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν φθορά των καλωδίων. 

 
IV. Σε θέσεις που συνήθως διέρχονται οχήματα-μηχανήματα, τα διερχόμενα 

καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να εξασφαλίζονται επί πλέον με την 
τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών δαπέδων επικάλυψής των. 

 
V. Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματολήπτες και ρευματοδότες πρέπει να είναι 

στεγανού τύπου. 
 

VI. Η όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να 
περιλαμβάνουν αγωγό γείωσης ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα 
εξυπηρετούμενα εργαλεία δεν απαιτούν γείωση. 

 
3. Η άμεση αντικατάσταση σπασμένων ή φθαρμένων στοιχείων όπως 

διακοπτών, φις, πριζών, καλωδίων κτλ. 
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4. Η αποφυγή επαφής με στοιχεία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

(διακόπτες κτλ.) με χέρια βρεγμένα ή πολύ ιδρωμένα. 
 
5. Η διακοπή ρεύματος σε στοιχεία τα οποία πρόκειται να συντηρηθούν ή να 

επισκευαστούν κτλ. (μη εκτέλεση τέτοιων εργασιών υπό τάση).Το ίδιο ισχύει 
ακόμα και για την αλλαγή ενός λαμπτήρα. 

 
6. Να τεθούν εκτός κυκλώματος τα μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται. 
 
7. Η ομαλή κατανομή των ηλεκτρικών φορτίων στα διάφορα κυκλώματα της 

εγκατάστασης από τον αρμόδιο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο. 
 
8. Χρήση πολύ χαμηλής τάσης, μέχρι 36 V σε χώρους πολύ υγρούς ή μεγάλης 

αγωγιμότητας. 
 
9. Σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης η χρησιμοποίηση 

ειδικού ηλεκτρικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που έχουν σχεδιασθεί για 
χρήση σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  
Ζ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  
 

Πριν την έναρξη εργασιών του Ηλεκτροτεχνίτη, επιβάλλεται: 
 
1. Να διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα σημεία, εκατέρωθεν 

από τη θέση εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. 
 
2. Να εξασφαλίζει ότι το ρεύμα δεν θα ξανάρθει. Αυτό πετυχαίνεται με αφαίρεση 

των φυσιγγίων των ασφαλειών και ασφάλιση της εγκατάστασης σε όλα τα 
σημεία (κλείδωμα πινάκων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση 
προειδοποιητικών πινακίδων). 

 
3. Να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση αυτή γίνεται πάντα με 

κατάλληλο δοκιμαστικό, αφού προηγουμένως γίνει εκφόρτιση στοιχείων εάν 
απαιτείται αυτό και διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του δοκιμαστικού. 

 
4. Να γειώνει ή βραχυκυκλώνει γραμμές –εγκαταστάσεις. Το μέτρο αυτό 

λαμβάνεται στο σημείο διακοπής και κοντά στη θέση εργασίας –εκατέρωθεν- 
για τον κίνδυνο να έρθει το ρεύμα. Σε κάθε σημείο, πρέπει πρώτα να 
τοποθετείται το ηλεκτρόδιο γείωσης, ακολουθεί η σύνδεση του καλωδίου 
προσωρινής γείωσης με τη γείωση. Ακολουθεί η σύνδεση των φάσεων. 

 
5. Να διαχωρίζει και επισημαίνει τα στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να έχουν 

ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να τα περιφράξει ή να τα καλύψει με ειδικά 
σκεπάσματα. 

 
6. Μετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης απομακρύνει τα εργαλεία και 

τον εξοπλισμό του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρμόζοντας τα 
παραπάνω κατά την ακριβώς αντίθετη σειρά εργασίας. Στο πλαίσιο της 
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εργασίας αυτής, τοποθετούνται στη θέση τους προφυλακτήρες, καπάκια κτλ., 
καλύπτοντας όλα τα στοιχεία που έχουν ηλεκτρική τάση. 

 
7. Για εργασία σε συσκευή ή μηχάνημα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα 

σταθερά με την εγκατάσταση ή είναι εύκολη η αποσύνδεσή τους από αυτήν, 
αρκεί η αποσύνδεση και εξασφάλιση ότι αυτά δεν θα επανασυνδεθούν. 

 
8. Ιδιαίτερα ο ηλεκτροτεχνίτης σε κάθε περίπτωση εργασίας πρέπει να είναι 

ντυμένος σωστά και γ’ αυτό πρέπει να φοράει: 
 

I. Φόρμα εργασίας ή παντελόνι μακρύ και πουκάμισο με μανίκια 
κατεβασμένα και κουμπωμένα. 

 
II. Κατάλληλα υποδήματα, με μονωτική σόλα (ποτέ σαγιονάρες ή πέδιλα). 

 
III. Μέσα ατομικής προστασίας κατά περίπτωση. 

 
9. Απαγορεύεται ο ηλεκτροτεχνίτης κατά την εργασία να φοράει αλυσίδες, 

ρολόι, δακτυλίδια κτλ. 
 
Η. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Για την αποφυγή των κινδύνων του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να τηρούνται οι 
παρακάτω οδηγίες: 
 
1. Για ηλεκτρολογικές εργασίες έχουν αρμοδιότητα, σύμφωνα με τον σχετικό 

νόμο μόνο οι Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι. Η επέμβαση κάποιου που δεν είναι 
Ηλεκτρολόγος, απαγορεύεται και τιμωρείται, γιατί από άγνοια μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή ακόμα να 
γίνει αιτία για πρόκληση ηλεκτροπληξίας. 

 
2. Σε περίπτωση βλάβης ή ανωμαλίας στο δίκτυο φωτισμού  ή κίνησης σε 

ηλεκτρικό μηχάνημα ή συσκευή πρέπει αμέσως να γίνει διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύματος με τον τοπικό ή γενικό διακόπτη. Στη συνέχεια να 
κληθεί ηλεκτρολόγος. 

 
3. Στην περίπτωση αλλαγής φυσιγγίων μιας ασφάλειας πρέπει: 
 

I. Να κατεβάσετε τον διακόπτη. 
 

II. Τα χέρια σας να είναι στεγνά. 
 

III. Να πατάτε σε στεγνό πάτωμα ή σε ξύλινο στεγνό κάθισμα. 
 

IV. Τα νέα φυσίγγια να είναι της ίδιας έντασης. Αν χρησιμοποιήσουμε 
φυσίγγια μεγαλύτερης έντασης από αυτήν που προβλέπεται, τότε σε 
περίπτωση ανωμαλίας ή βλάβης στην ηλεκτρική εγκατάσταση δεν θα καεί 
η ασφάλεια που βάλαμε με αποτέλεσμα να διέρχονται αυξημένα φορτία 
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ηλεκτρικού ρεύματος. Η δίοδος αυτή των αυξημένων φορτίων μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

 
4. Η διόρθωση καμένων ασφαλειών με σύρμα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα 

είναι πολύ επικίνδυνη και απαγορεύεται. 
 
5. Η  μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών μηχανημάτων, εργαλείων, 

συσκευών κτλ. πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η φθορά της, 
απογυμνώνει τα καλώδια με συνέπεια την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή 
πυρκαγιάς. Για την προστασία της μόνωσης πρέπει: 

 
I. Να μην αφήνονται υλικά που κόβουν πάνω στα καλώδια. 

 
II. Να μην πατούν στα καλώδια καρότσια και γενικά τροχοφόρα οχήματα. 

 
III. Να μην τρίβονται τα καλώδια. 

 
IV. Να  μην ακουμπούν τα καλώδια σε θερμές επιφάνειες. 

 
V. Να μην τραβάτε τα φις από τα καλώδια των συσκευών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  8  ΚΥΑΕ 
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

  
 

11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  

  

11..11..  ΠΠυυρραασσφφάάλλεειιαα  εείίννααιι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  κκααιι  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  

λλααμμββάάννοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη,,  εεξξάάλλεειιψψηη  ήή  ττηηνν  μμεείίωωσσηη  σσττοονν  εελλάάχχιισσττοο  

δδυυννααττόό  ββααθθμμόό,,  ττωωνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν  κκααιι  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  ααππόό  

ααυυττέέςς..  

  

11..22..  ΠΠυυρρκκααγγιιάά  εείίννααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  κκααύύσσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεκκλλύύεεττααιι  

θθεερρμμόόττηητταα  κκααιι  φφώώςς..  
 

11..33..  ΦΦωωττιιάά  εείίννααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  κκααύύσσηηςς,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεκκδδηηλλώώννεεττααιι  μμιιαα  

χχηημμιικκήή  ααννττίίδδρραασσηη  οοξξεείίδδωωσσηηςς  εεννόόςς  κκααυυσσίίμμοουυ  μμεε  έέννττοοννηη  έέκκλλυυσσηη  

θθεερρμμόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττεειιννήήςς  αακκττιιννοοββοολλίίααςς..  

  

11..44..  ΣΣεε  κκάάθθεε  εερργγαασσιιαακκόό  χχώώρροο,,  οο  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ππυυρρκκααγγιιάά  ήή//κκααιι  έέκκρρηηξξηη,,  

έέχχεειι  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  

κκααιι  εεννδδεεχχόόμμεενναα  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  πποουυ  κκααττοοιικκεείί  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή..  
  

1.5. Μια πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε και οι 
συνέπειες της μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, όπως: 
 

 Απώλεια ανθρώπινων ζωών. 

 Υλικές ζημιές (κτίρια, εξοπλισμός, άλλα αγαθά). 
 

ΣΣεε  ααρρκκεεττέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ηη  ππυυρρκκααγγιιάά  εεξξααππλλώώννεεττααιι  γγρρήήγγοορραα  κκααιι  

ααννεεμμππόόδδιισστταα  μμεε  κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς  εεππεειιδδήή  δδεενν  έέχχοουυνν  λληηφφθθεείί  τταα  

κκααττάάλλλληηλλαα  μμέέττρραα  γγιιαα::  

    

  ΤΤηη  δδοομμιικκήή  ππυυρροοππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

  ΤΤηηνν  ύύππααρρξξηη  κκααττάάλλλληηλλωωνν  οοδδεεύύσσεεωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  δδιιααφφυυγγήήςς..  

 ΤΤηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααττάάλλλληηλλωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  κκααιι  μμέέσσωωνν  

ππυυρρααννίίχχννεευυσσηηςς  κκααιι  κκααττάάσσββεεσσηηςς  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς.. 
 
22..  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΩΩΝΝ  

  

ΟΟιι  οοδδηηγγίίεεςς  έέχχοουυνν  σσκκοοππόό  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  εερργγοοδδόόττηη  κκααιι  ττωωνν  

εερργγααζζοομμέέννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  εεππιικκιιννδδύύννωωνν  

κκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  ήή  έέκκρρηηξξηηςς..  

  
33..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗ--  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

  

33..11..  ΟΟ  εερργγοοδδόόττηηςς  έέχχεειι  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  γγιιαα::  

  

  ΤΤηη  λλήήψψηη  κκάάθθεε  ααππααιιττοούύμμεεννοουυ  μμέέττρροουυ,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααιι  οοιι  

εερργγααζζόόμμεεννοοιι  κκααιι  οοιι  ττρρίίττοοιι  πποουυ  ππααρρααββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοουυςς  ττόόπποουυςς  εερργγαασσίίααςς  
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ααππόό  κκάάθθεε  κκίίννδδυυννοο  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααππεειιλλήήσσεειι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ήή  ττηηνν  σσωωμμααττιικκήή  

ττοουυςς  αακκεερρααιιόόττηητταα..  

  ΤΤηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  κκάάθθεε  υυππόόδδεειιξξηηςς  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  κκααιι  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  

εεππιιθθεεωωρρηηττώώνν  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττοουυςς  μμέέσσαα  

σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

  ΤΤηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  οορρθθήήςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  υυγγεείίααςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  

εερργγαασσίίααςς..  

  ΤΤηη  σσυυλλλλοογγιικκήή  λλήήψψηη  μμέέττρρωωνν  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν..  

  ΤΤηη  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

ααππόό  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  ττοουυςς..  

  ΤΤηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσεε  θθέέμμαατταα  υυγγεείίααςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  

ττηηςς  εερργγαασσίίααςς..  

  ΤΤηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ννοομμοοθθεεσσίίαα  πποουυ  ιισσχχύύεειι  

σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  

εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

  ΤΤηη  κκααττάάρρττιισσηη  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ππρροολληηππττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς  κκααιι  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττωωνν  

σσυυννθθηηκκώώνν  εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

  

33..22..  ΟΟιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  έέχχοουυνν  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς::  

  

  ΝΝαα  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς..  

  ΝΝαα  κκάάννοουυνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ααττοομμιικκώώνν  μμέέσσωωνν  ππρροοσστταασσίίααςς..  

  ΝΝαα  δδιιααττηηρροούύνν  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  ττοουυςς  μμηηχχααννιισσμμοούύςς  αασσφφααλλεείίααςς..  

  ΝΝαα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττιιςς  εεκκππααιιδδεεύύσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα..  

  

44..  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑΣΣ  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  

ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  κκααύύσσηηςς    κκααιι  ττηηςς  φφωωττιιάάςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  

ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ππρρόόλληηψψηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ααννεεξξέέλλεεγγκκττωωνν  

σσυυμμββάάννττωωνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ππυυρρκκααγγιιέέςς..  

  

44..11..  ΗΗ  κκααύύσσηη  ((έέννωωσσηη  ττοουυ  οοξξυυγγόόννοουυ  μμεε  κκάάπποοιιοο  σσττοοιιχχεείίοο  ήή  χχηημμιικκήή  έέννωωσσηη))  εείίννααιι  

μμιιαα  σσυυννηηθθιισσμμέέννηη  χχηημμιικκήή  ααννττίίδδρραασσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρράάγγεεττααιι  θθεερρμμόόττηητταα..  

  
44..22..  ΦΦωωττιιάά  εείίννααιι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  σσττοο  οοπποοίίοο  ηη  κκααύύσσηη  εείίννααιι  εεμμφφααννήήςς  κκααιι  άάμμεεσσαα  

οορρααττήή  σσττοονν  άάννθθρρωωπποο,,  όότταανν  δδηηλλααδδήή  υυππάάρρχχεειι  φφλλόόγγαα..  

ΓΓιιαα  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί,,  ααννααππττυυχχθθεείί  κκααιι  σσυυννττηηρρηηθθεείί  ηη  φφωωττιιάά,,  εείίννααιι  

ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ττααυυττόόχχρροοννηη  ύύππααρρξξηη  ττρριιώώνν  ππααρρααγγόόννττωωνν  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  

λλεεγγόόμμεεννοο  ««ττρρίίγγωωννοο  ττηηςς  φφωωττιιάάςς»»::  κκααύύσσιιμμηη  ύύλληη,,  θθεερρμμόόττηητταα  πποουυ  νναα  δδιιααττηηρρεείί  

υυψψηηλλήή  ττηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  κκααιι  οοξξυυγγόόννοο..  

ΕΕάάνν  λλεείίψψεειι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  ττρρεειιςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  εείίννααιι  ααδδύύννααττηη  ηη  εεμμφφάάννιισσηη  κκααιι  

ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  φφωωττιιάάςς..  
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44..33..  ΑΑννάάφφλλεεξξηη  είναι η έναρξη του φαινόμενου της καύσης. Ανάλογα με τις 

συνθήκες και τη θερμότητα που θα αναπτυχθεί μπορεί το φαινόμενο να 
οδηγήσει σε αυτοσυντηρούμενη καύση ή να σβήσει η φωτιά. Σημαντικός 
παράγοντας, επίσης, είναι η φυσική κατάσταση του καυσίμου, δηλαδή 
εάν το καύσιμο βρίσκεται σε αέρια, υγρή ή στερεή.   

  
44..44..  ΣΣηημμεείίοο  ααννάάφφλλεεξξηηςς  ((ffllaasshh--ppooiinntt))  εεννόόςς  ρρεευυσσττοούύ  οοννοομμάάζζεεττααιι  ηη  κκααττώώττεερρηη  

θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσχχηημμααττίίζζεεττααιι  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  μμίίγγμμαα  ααττμμοούύ//ααέέρραα,,  

όόπποουυ  μμιιαα  ππηηγγήή  θθεερρμμόόττηηττααςς  θθαα  ααρρχχίίσσεειι  ααννάάφφλλεεξξηη..  

ΗΗ  γγννώώσσηη  ττοουυ  σσηημμεείίοουυ  ααννάάφφλλεεξξηηςς  ττωωνν  εεύύφφλλεεκκττωωνν  υυλλιικκώώνν  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  έένναα  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς,,  έέχχεειι  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  

ππρρόόλληηψψηη  μμιιααςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  όότταανν  ααυυττόό  ππρροοσσεεγγγγίίζζεειι  ήή  εείίννααιι  

χχααμμηηλλόόττεερροο  ααππόό  ττιιςς  σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  δδωωμμααττίίοουυ..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  

ττοο  σσηημμεείίοο  ααννάάφφλλεεξξηηςς  ττωωνν  κκααυυσσίίμμωωνν  υυππάάρρχχοουυνν  σστταα  ΔΔεελλττίίαα  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  

ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  ((MMSSDDSS))  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα..  

  

44..55..  ΑΑνν  υυππάάρρχχεειι  έέννααςς  σσυυννδδυυαασσμμόόςς  χχααμμηηλλοούύ  κκααττώώττεερροουυ  οορρίίοουυ  

ααννααφφλλεεξξιιμμόόττηηττααςς,,  υυψψηηλλοούύ  ααννώώττεερροουυ  οορρίίοουυ  κκααιι  σσηημμεείίοουυ  ααννάάφφλλεεξξηηςς  κκάάττωω  

ααππόό  ττηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  δδωωμμααττίίοουυ,,  ττόόττεε  ττοο  υυγγρρόό  ήή  ττοο  ααέέρριιοο  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  

πποολλύύ  εεππιικκίίννδδυυννοο..  
  

4.6. Μερικά σώματα αναφλέγονται χωρίς να πάρουν θερμότητα από έξω, με 
αυτανάφλεξη εφόσον η θερμοκρασία τους φθάσει την απαιτούμενη για 
ανάφλεξη. Η απαιτούμενη θερμοκρασία του καυσίμου ονομάζεται 
θερμοκρασία αυτανάφλεξης. 
 

44..77..  ΑΑυυττααννάάφφλλεεξξηη  ππρροοκκααλλοούύνν  οοιι  ππααρραακκάάττωω  ααιιττίίεεςς::  

  

  ΗΗ  οοξξεείίδδωωσσηη..  

  ΗΗ  χχηημμιικκήή  εεννέέρργγεειιαα,,  ζζύύμμωωσσηη..  

  ΗΗ  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ααππόό  ττοο  σσώώμμαα  υυδδρροογγόόννοουυ,,  οοξξυυγγόόννοουυ  ήή  άάλλλλοουυ..  

  ΗΗ  εεππίίδδρραασσηη  σσττοο  σσώώμμαα  φφωωττόόςς  ήή  ρρααδδιιεεννέέρργγεειιααςς..  

  ΗΗ  ααδδυυννααμμίίαα  ααππόόδδοοσσηηςς  θθεερρμμόόττηηττααςς  ααππόό  ττοο  σσώώμμαα  ππρροοςς  ττοο  

ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  ττοουυ  νναα  φφθθάάσσεειι  

ββααθθμμιιααίίαα  σσττοο  σσηημμεείίοο  ααννάάφφλλεεξξηηςς  ττοουυ..  
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55..  ΤΤΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ--ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΩΩΝΝ  ΟΟΥΥΣΣΙΙΩΩΝΝ  
 

55..11..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ΥΥππ..  ααππόόφφ..  4411//22000022////22000022  γγιιαα  ττηηνν  ττααξξιιννόόμμηησσηη,,  

σσυυσσκκεευυαασσίίαα  κκααιι  εεππιισσήήμμααννσσηη  ττωωνν  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  οουυσσιιώώνν,,  οορρίίζζοοννττααιι  ωωςς::      

  
  ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά  εεύύφφλλεεκκττεεςς  ««FF++»»  

  

  --    φφρράάσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  RR1122  ::  υυγγρρέέςς  οουυσσίίεεςς  κκααιι  ππααρραασσκκεευυάάσσμμαατταα  μμεε  

σσηημμεείίοο  ααννάάφφλλεεξξηηςς  κκααττώώττεερροο  ττωωνν  00  
00  

CC  κκααιι  σσηημμεείίοο  ζζέέσσεεωωςς  (ή σε 
περίπτωση εύρους σημείων ζέσεως, το αρχικό σημείο ζέσεως) 
κατώτερο ή ίσο με 35°C, αέριες ουσίες και παρασκευάσματα που 
καθίστανται εύφλεκτα όταν έρχονται σε επαφή με τον αέρα σε 
θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος.  

  
 Πολύ εύφλεκτες (F) 

 
– φράση κινδύνου R11 (πολύ εύφλεκτες): (α) στερεές ουσίες και 
παρασκευάσματα τα οποία μπορεί να αναφλεγούν εύκολα και μετά 
από σύντομη επαφή με πηγή ανάφλεξης και τα οποία εξακολουθούν 
να καίγονται ή να αναλώνονται μετά την απομάκρυνση της πηγής 
ανάφλεξης, (β) υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν σημείο 
ανάφλεξης κατώτερο των 21°C, αλλά που δεν είναι εξαιρετικά 
εύφλεκτα 
 – φράση κινδύνου R15 (σε επαφή με το νερό εκλύουν εξαιρετικά 
εύφλεκτα αέρια): ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία σε επαφή με 
το νερό ή με υγρό αέρα, εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες, με ελάχιστη παροχή 1 l/kg/h 
– φράση κινδύνου R17 (αυτοαναφλέγονται στον αέρα): ουσίες και 
παρασκευάσματα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν υψηλές 
θερμοκρασίες και τελικά να αναφλεγούν σε επαφή με τον αέρα, σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος και χωρίς καμιά εισροή ενέργειας. 
 

  Εύφλεκτες  

  
 - φράση κινδύνου R10: υγρές ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία 
έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή ανώτερο των 21°C και ίσο ή κατώτερο 
των 55°C.  

  
 Οξειδωτικές (O) 

 
 – φράση κινδύνου R7 (μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά): οργανικά 
υπεροξείδια τα οποία έχουν εύφλεκτες ιδιότητες ακόμη και όταν δεν 
έρχονται σε επαφή με άλλα καύσιμα υλικά 
– φράση κινδύνου R8 (η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά): άλλες οξειδωτικές ουσίες και 
παρασκευάσματα συμπεριλαμβανομένων των ανόργανων 
υπεροξειδίων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να 
αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς όταν βρεθούν σε επαφή με 
καύσιμα υλικά. 
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  Επίσης, τα πετρελαιοειδή ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

  
– Κατηγορία 0: υγροποιημένα αέρια πετρελαίου 
– Κατηγορία Ι: υγρά (σημείο ανάφλεξης <21°C) 
– Κατηγορία IΙ: υγρά (σημείο ανάφλεξης 21°C - 55°C) 
– Κατηγορία IIΙ: υγρά (σημείο ανάφλεξης 55°C - 100°C) 
– Αταξινόμητα υγρά (σημείο ανάφλεξης >100°C) 
 

Για τη διαχείριση των υλικών σε ένα χώρο εργασίας και για την εκτίμηση 
των κινδύνων, γενικότερα, είναι απαραίτητη η γνώση βασικών ιδιοτήτων 
τους που σχετίζονται με τη φωτιά. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν 
στα δελτία δεδομένων ασφάλειας προϊόντων (ΜSDS) και γενικότερα 

στη βιβλιογραφία. 
 

66..  ΕΕΚΚΡΡΗΗΞΞΕΕΙΙΣΣ  
 

6.1. Έκρηξη θεωρείται η απότομη οξείδωση ή η αντίδραση που οδηγεί σε 
αποσύνθεση, η οποία προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας ή της πίεσης ή 
και τα δύο ταυτόχρονα (ΕΝ 11271). 
 

6.2. Η βασικότερη κατηγορία εκρήξεων αφορά στις χημικές εκρήξεις. Η 
φυσική κατάσταση μιας εκρηκτικής ύλης, ενός συστατικού ή ενός 
εκρηκτικού μίγματος, μπορεί να είναι αέρια, υγρή ή στερεή. 
Εκρηκτικό μίγμα είναι δυνατόν να αποτελέσει η διασπορά στον αέρα ενός 
αερίου, υγρού ή στερεού καυσίμου. 
Όταν η εκρηκτική ύλη ενεργοποιηθεί θερμικά, με την επίδραση 
θερμότητας ή με κρούση, υφίσταται μια ταχύτατη εξώθερμη αντίδραση 
που ονομάζεται έκρηξη. 
Οι χημικές εκρήξεις μπορεί να προέλθουν από υλικά που είτε έχουν 
χαρακτηρισθεί ως «εκρηκτικά», είτε αποτελούν χημικές ενώσεις που 
εκρήγνυνται λόγω ειδικών συνθηκών. 
Εκρήξεις μπορεί επίσης να γίνουν σε σκόνες που αιωρούνται σε 
διάφορους κλειστούς χώρους υπό μορφή σταγονιδίων εύφλεκτων υγρών 
που βρίσκονται στον αέρα, ορισμένης συγκέντρωσης, κτλ.  
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή εκρήξεων σε χώρους που 
αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. 
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66..33..  Σύμφωνα με την Υ.Α. 41/2002/2002, οι ουσίες και τα 
παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως εκρηκτικά επισημαίνονται με 

το σύμβολο κινδύνου «Ε». Οι βασικές φράσεις κινδύνου είναι:   

  
 R2 (κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές 

ανάφλεξης): ουσίες και παρασκευάσματα εκτός εκείνων που 
αντιστοιχούν στη φράση κινδύνου R3. 

 
 R3 (πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή 

άλλες πηγές ανάφλεξης): ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα, όπως τα άλατα πικρικού οξέος και ο PETN 
(τετρανιτρικός πενταρυθρίτης). 

 

 

 
7. ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
 

Οποιαδήποτε πηγή θερμότητας μπορεί -υπό ορισμένες συνθήκες- να 
αποτελέσει πηγή ανάφλεξης. Γενικότερα, πηγές ανάφλεξης που μπορεί 
να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή έκρηξη στις κατάλληλες συνθήκες 
ενδεικτικά μπορεί να είναι: 

 
1. Γυμνές φλόγες. 
2. Κάπνισμα ή υπολείμματα καπνίσματος. 
3. Στατικός ηλεκτρισμός. 
4. Οποιαδήποτε συσκευή η οποία δεν είναι αντιεκρηκτικού τύπου (π.χ. 

άνοιγμα ενός διακόπτη, λαμπτήρες κ.τ.λ.). 
5. Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά ρεύματα 

διασποράς, καθοδική προστασία από τη διάβρωση. 
6. Κεραυνοί. 
7. Εκρήξεις - πυρκαγιές (είτε από τον εσωτερικό είτε από τον εξωτερικό 

χώρο της εγκατάστασης). 
8. Θερμές επιφάνειες και διάφορα στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. 

σωλήνες μεταφοράς ζεστού νερού, θερμαντικά σώματα). 
9. Μηχανικά μέρη όπου αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία (π.χ. 
κινητήρες). 
10. Διεργασίες που περιλαμβάνουν τρόχισμα, κοπή, συγκόλληση και 

γενικότερα, επαφή μεταλλικών επιφανειών κ.α. 
11. Χημικές αντιδράσεις. 

 
88..  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑΣΣ    

  
Η φωτιά όπως και η θερμότητα, μπορούν να μεταδοθούν με τους 
ακόλουθους τρόπους: 
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 Απευθείας μετάδοση θερμότητας (με επαφή από ένα μόριο στο 
άλλο). 

 Μεταφορά ή διοχέτευση θερμότητας με τα ρεύματα του αέρα. 

 Θερμική ακτινοβολία. 

  Εκτίναξη καιγόμενων σωματιδίων.  

  

Στην περίπτωση των εκρήξεων, εκτός από τη μετάδοση της θερμικής 
ακτινοβολίας, ανάλογα με το είδος της έκρηξης, το ωστικό κύμα και τα 
θραύσματα μπορεί να φτάσουν σε πολύ μεγάλη απόσταση.  

  

99..  ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  

99..11..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  μμιιααςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  έέχχεειι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  

ππηηγγώώνν  έέννααυυσσηηςς  κκααιι  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  οορριισσμμέέννωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  πποουυ  θθαα  

μμπποορροούύσσαανν  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  ππυυρρκκααγγιιάά  ((ππ..χχ..  κκάάππννιισσμμαα,,  χχρρήήσσηη  γγυυμμννήήςς  

φφλλόόγγααςς))..  

  

99..22..  ΠΠιιθθααννέέςς  ππηηγγέέςς  έέννααυυσσηηςς  σσεε  έένναα  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι::  

  

  ΟΟιι  ηηλλεεκκττρροολλοογγιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυέέςς  ((φφθθααρρμμέέννεεςς  

ηηλλεεκκττρριικκέέςς  κκααλλωωδδιιώώσσεειιςς,,  εελλααττττωωμμααττιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς,,  υυππεερρφφόόρρττωωσσηη  

ττωωνν  κκυυκκλλωωμμάάττωωνν  --  ββρρααχχυυκκύύκκλλωωμμαα,,  κκττλλ..  

  

  ΟΟιι  θθεερρμμέέςς  εερργγαασσίίεεςς  κκααιι  εερργγαασσίίεεςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  πποουυ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοο  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς..  

  

  ΧΧρρήήσσηη  γγυυμμννήήςς  φφλλόόγγααςς  ((ααππόό  ααννααππττήήρρεεςς,,  σσππίίρρτταα,,  κκττλλ..))..  

  

  ΘΘεερρμμέέςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς..  

  

  ΥΥπποολλεείίμμμμαατταα  κκααππννίίσσμμααττοοςς..  

  

  ΣΣττααττιικκόόςς  ηηλλεεκκττρριισσμμόόςς..  

  

  ΚΚεερρααυυννοοίί..  

  

  ΕΕκκρρήήξξεειιςς  ––  ππυυρρκκααγγιιέέςς  ((εείίττεε  ααππόό  ττοονν  εεσσωωττεερριικκόό  εείίττεε  ααππόό  ττοονν  εεξξωωττεερριικκόό  

χχώώρροο  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν))..   

  
 

  ΠΠλληημμμμεελλήήςς  κκααθθααρριιόόττηητταα..  

  

  ΗΗ  μμηη  σσωωσσττήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  εεύύφφλλεεκκττωωνν  υυλλώώνν  κκααιι  ηη  μμηη  σσωωσσττήή  

ααπποοθθήήκκεευυσσήή  ττοουυςς..                                                

    
1100..  ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ    

    

ΜΜιιαα  ππυυρρκκααγγιιάά  ααπποοττεελλεείί  ππηηγγήή  σσοοββααρρώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  γγιιαα  ττοονν  άάννθθρρωωπποο,,  οοιι  

οοπποοίίοοιι  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  υυψψηηλλώώνν  θθεερρμμοοκκρραασσιιώώνν,,  σσττηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  
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ααννααλλοογγίίααςς  ττοουυ  οοξξυυγγόόννοουυ,,  σσττοονν  κκααππννόό  κκααιι  τταα  ααέέρριιαα  ππααρρααππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  

κκααύύσσηηςς,,  σσττηηνν  κκααττάάρρρρεευυσσηη  ττωωνν  δδοομμιικκώώνν  κκαατταασσκκεευυώώνν,,  κκττλλ..  

  
1100..11..  ΟΟιι  υυψψηηλλέέςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  εεππιιδδρράάσσοουυνν  σσττοονν  άάννθθρρωωπποο::  

  

  ΆΆμμεεσσαα  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεππααφφήήςς  μμεε  ττηη  φφωωττιιάά,,  οοππόόττεε  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  

σσοοββααρρόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  ααννάάφφλλεεξξηηςς  ττωωνν  ρροούύχχωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς..  

  

  ΜΜεε  ττηη  μμοορρφφήή  ιισσχχυυρρήήςς  θθεερρμμιικκήήςς  αακκττιιννοοββοολλίίααςς,,  οοππόόττεε  ππρροοκκααλλεείίττααιι  

ααφφυυδδάάττωωσσηη  κκααιι  εεγγκκααύύμμαατταα..  

  

  ΜΜεε  ττηηνν  εεππααφφήή  μμεε  θθεερρμμέέςς  ααέέρριιεεςς  μμάάζζεεςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  υυππεερρθθεερρμμίίαα,,  

ααφφυυδδάάττωωσσηη,,  σσοοκκ,,  εεγγκκααύύμμαατταα,,  ααννααππννεευυσσττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  κκααρρδδιιαακκάά  

ππρροοββλλήήμμαατταα  κκ..αα..  

  
1100..22..  ΗΗ  μμεείίωωσσηη  οοξξυυγγόόννοουυ  σσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  μμιιααςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  κκααύύσσηηςς  κκααιι  

εεπποομμέέννωωςς  κκααιι  μμιιααςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ααίίσσθθηησσηη  ππννιιγγμμοούύ,,  

σσυυμμππττώώμμαατταα  αασσφφυυξξίίααςς  κκααιι  ττεελλιικκάά  ττοονν  θθάάννααττοο..  

  
1100..33..  ΕΕξξααιιττίίααςς  ττωωνν  υυψψηηλλώώνν  θθεερρμμοοκκρραασσιιώώνν,,  κκαατταασσττρρέέφφοοννττααιι  τταα  φφέέρροονντταα  

σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκλληηθθοούύνν  κκααττααρρρρεεύύσσεειιςς  δδοομμιικκώώνν  

σσττοοιιχχεείίωωνν  μμεε  σσοοββααρρέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

εεννττόόςς  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ..  

  

1100..44..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεκκρρήήξξεεωωνν  εείίννααιι  ππιιθθααννόόνν  νναα  υυππάάρρξξοουυνν  σσοοββααρροοίί  

ττρρααυυμμααττιισσμμοοίί  ήή  κκααιι  θθάάννααττοοιι  ααππόό  ττοο  ωωσσττιικκόό  κκύύμμαα  ήή  ααππόό  θθρρααύύσσμμαατταα..    

  
1100..55..  ΤΤαα  κκααυυσσααέέρριιαα  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκααύύσσηη  μμπποορροούύνν  νναα  έέχχοουυνν  

δδυυσσμμεεννεείίςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  άάννθθρρωωπποο..    

  

1100..66..  ΜΜιιαα  ππυυρρκκααγγιιάά  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ααφφοορρμμήή  γγιιαα  ττηη  δδιιααρρρροοήή  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  

οουυσσιιώώνν  πποουυ  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  νναα  ααπποοθθηηκκεεύύοοννττααιι  //χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  έένναα  

χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς..  

  

1100..77..  ΟΟιι  υυλλιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς  εεξξααιιττίίααςς  μμιιααςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι::  

  

  ΚΚαατταασσττρροοφφέέςς  σσττοο  υυλλιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  κκααιι  σσττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό..  

  

  ΚΚαατταασσττρροοφφήή  μμεερριικκήή  ήή  οολλιικκήή  ττωωνν  κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

  

  ΚΚαατταασσττρροοφφέέςς  ααππόό  μμεεττάάδδοοσσηη  ήή  εεππέέκκτταασσηη  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσεε  

γγεειιττοοννιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  

  

  ΈΈμμμμεεσσεεςς  ζζηημμιιέέςς  ααππόό  ττηη  μμεερριικκήή  ήή  οολλιικκήή,,  ππρροοσσωωρριιννήή  ήή  οορριισσττιικκήή  

δδιιαακκοοππήή  χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς..  
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ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  --  ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  

  

11..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  λλααμμββάάννεειι  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  

μμέέττρραα  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  σσττοονν  εερργγαασσιιαακκόό  χχώώρροο,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  

ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  

ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  μμεε  ββάάσσηη  ττοονν  ΝΝ..33885500//22001100,,  ττοο  ΠΠ..ΔΔ..  1166//9966  

««ΕΕλλάάχχιισσττεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  υυγγεείίααςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  

σσεε  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  μμεε  ττηηνν  οοδδηηγγίίαα  8899//665544//ΕΕΟΟΚΚ»»..  
Επίσης, σε κάθε εργασιακό χώρο, όπως και σε όλα τα είδη κτιρίων, 
ανάλογα με τη χρήση τους, πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί 
πυροπροστασίας και οι κτιριοδομικοί κανονισμοί. 
 
Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, εφαρμόζονται και ειδικές διατάξεις 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
Στις περιπτώσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς, για τις επιχειρήσεις στις 
οποίες εμπίπτουν στην απόφαση 1589/104/2006, απαιτείται η 
συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό και η μέριμνα 
για την εκπαίδευσή της. Το προσωπικό πυροπροστασίας καθορίζεται 
ανάλογα με το είδος, την έκτα-ση και τον πληθυσμό του κτηρίου. Η ομάδα 
πυροπροστασίας εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες που αποβλέπουν στην 
πρόληψη μεν της πυρκαγιάς, αλλά και την καταστολή της εάν αυτή 
προκληθεί.  
Για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών 
καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών, εκτός του Π.Δ. 
71/88, πρέπει κατά τη σύνταξη της μελέτης πυροπροστασίας να 
λαμβάνεται υπόψη η απόφαση 5905/Φ15/839/1995.  
Πρέπει επίσης ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου στους χώρους 
εργασίας να τηρούνται οι κανονισμοί ασφάλειας που σχετίζονται και με 
την πρόληψη μιας πυρκαγιάς (π.χ. κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, τήρηση της σχετικής νομοθεσίας κατά τη χρήση 
εξοπλισμού υπό πίεση). 
Εκτός από την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, 
απαιτείται συνεχής έλεγχος και εφαρμογή διαδικασιών για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς όπως: 
 

 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται 
στα πλαίσια της μελέτης πυροπροστασίας (π.χ. ελεύθερες οδεύσεις 
διαφυγής, σήμανση χώρων και υλικών, συντήρηση εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού πυροπροστασίας, διατήρηση πυροθερμικού φορτίου 
στα προβλεπόμενα από τη μελέτη πυροπροστασίας όρια, κτλ.). 

 Πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς (διαχείριση 
εύφλεκτων υλικών, έλεγχος πηγών έναυσης, κτλ.). 

 Κατάρτιση σχεδίου διαφυγής/διάσωσης. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων, κ.α. 
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2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Η παθητική πυροπροστασία είναι η δομική πυροπροστασία των κτιρίων 
και των εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει τα μέτρα για την εξάλειψη των 
κινδύνων, τον περιορισμό επέκτασης της πυρκαγιάς καθώς και των 
συνεπειών της. 

  
Η ενεργητική πυροπροστασία είναι τα ενεργητικά ή κατασταλτικά μέτρα, ο 
εξοπλισμός και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που 
ενεργοποιούνται με την εκδήλωση ή/και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. 
Περιλαμβάνει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την πυρανίχνευση και την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς καθώς, επίσης, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη χρήση 
και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των συστημάτων αυτών.  
Τα συστήματα και ο εξοπλισμός κατάσβεσης χωρίζονται σε κινητά μέσα 
και σε κεντρικά συστήματα κατάσβεσης, τα οποία μπορεί να είναι 
συνδεδεμένα με συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης 
ενεργοποίησης.  

  
33..  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ::  

  

  ΠΠρρόόββλλεεψψηη  κκααττάά  ττηη  σσχχεεδδίίαασσηη  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  

ύύππααρρξξηη  οοδδώώνν  δδιιααφφυυγγήήςς  ((ΟΟΔΔ))  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ππρροοςς  ττηηνν  ύύππααιιθθρροο  ήή  

ππρροοςς  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα  ππρροοσσττααττεευυμμέένναα  ααππόό  ππυυρρκκααγγιιάά..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  

ππρρόόββλλεεψψηη  ττηηςς  δδιιααδδρροομμήήςς  κκααππννοούύ  κκααιι  ααεερρίίωωνν,,  ώώσσττεε  ηη  εεκκκκέέννωωσσηη  ττοουυ  

ππλληηθθυυσσμμοούύ  μμέέσσωω  ττωωνν  οοδδώώνν  δδιιααφφυυγγήήςς  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  αασσφφάάλλεειιαα..  

  

  ΔΔιιααχχωωρριισσμμόόςς  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  σσεε  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  κκαατταασσκκεευυάάζζοοννττααιι  

ααππόό  ππυυρράάννττοοχχαα  δδοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  ώώσσττεε  νναα  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  ηη  

κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττηηςς  φφωωττιιάάςς..  

  

  ΣΣττααττιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα  ττωωνν  φφεερρόόννττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  

  

  ΆΆρρττιιαα  εεξξωωττεερριικκήή  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  

δδυυννααττόόττηητταα  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς  κκααιι  δδρράάσσηηςς  ττηηςς  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς..  

  

33..11..  ΟΟδδεεύύσσεειιςς  δδιιααφφυυγγήήςς  
  

  ΟΟδδόόςς  δδιιααφφυυγγήήςς  ((ΟΟΔΔ))  λλέέγγεεττααιι  μμίίαα  σσυυννεεχχήήςς  κκααιι  χχωωρρίίςς  εεμμππόόδδιιαα  πποορρεείίαα  

γγιιαα  ττηη  δδιιααφφυυγγήή  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  σσηημμεείίοο  εεννόόςς  κκττιιρρίίοουυ  ππρροοςς  έένναα  

αασσφφααλλήή  υυππααίίθθρριιοο  σσυυννήήθθωωςς  χχώώρροο,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππυυρρκκααγγιιάάςς..  

  ΠΠααρροοχχήή  οοδδοούύ  δδιιααφφυυγγήήςς  εείίννααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  πποουυ  εείίννααιι  δδυυννααττόό  

νναα  δδιιααφφύύγγεειι  έέγγκκααιιρραα  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  

ααυυττήή  ττηηνν  όόδδεευυσσηη..  

  

  ΠΠυυρρααννττίίσστταασσηη  εείίννααιι  ηη  ιικκααννόόττηητταα  μμιιααςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  ήή  εεννόόςς  δδοομμιικκοούύ  

σσττοοιιχχεείίοουυ  νναα  ααννττιισσττέέκκεεττααιι  γγιιαα  έένναα  κκααθθοορριισσμμέέννοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα,,  

πποουυ  οοννοομμάάζζεεττααιι  δδεείίκκττηηςς  ππυυρρααννττίίσστταασσηηςς,,  σστταα  θθεερρμμιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  

μμιιααςς  φφωωττιιάάςς,,  χχωωρρίίςς  ααππώώλλεειιαα  ττηηςς  εευυσσττάάθθεειιααςς,,  ττηηςς  αακκεερρααιιόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  

ααννττίίσστταασσηηςς  σσττηη  δδίίοοδδοο  ττηηςς  θθεερρμμόόττηηττααςς..  
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  ΕΕννδδεειικκττιικκάά  γγιιαα  ττιιςς  οοδδοούύςς  δδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  ττιιςς  εεξξόόδδοουυςς  κκιιννδδύύννοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  

ττηηρροούύννττααιι  οοιι  ππααρραακκάάττωω  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααττάά  ττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  

εεννόόςς  χχώώρροουυ  εερργγαασσίίααςς::  

  

11))  ΟΟιι  έέξξοοδδοοιι  κκιιννδδύύννοουυ  ααππόό  κκάάθθεε  σσηημμεείίοο  ττοουυ  χχώώρροουυ  ππρρέέππεειι  νναα  

ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  θθέέσσεειιςς  σσααφφώώςς  ααννττιιλληηππττέέςς  ααππόό  ττοουυςς  εεννοοίίκκοουυςς..  

  

22))  ΟΟιι  ΟΟΔΔ  ααππόό  ττυυχχόόνν  σσηημμεείίοο  εεννόόςς  χχώώρροουυ  ππρροοςς  ττιιςς  δδύύοο  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  

εεξξόόδδοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  σσχχηημμααττίίζζοουυνν  γγωωννίίαα  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ττωωνν  4455°°  γγιιαα  νναα  

θθεεωωρρηηθθεείί  όόττιι  ααπποοττεελλοούύνν  δδύύοο  ξξεεχχωωρριισσττέέςς  οοδδεεύύσσεειιςς..  

  

33))  ΟΟιι  ππόόρρττεεςς  εεξξόόδδοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ααννοοίίγγοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ππρροοςς  ττηηνν  

κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  όόδδεευυσσηηςς  δδιιααφφυυγγήήςς,,  όότταανν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  

ααννττιισσττοοιιχχεείί  ππλληηθθυυσσμμόόςς  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  ααππόό  5500  άάττοομμαα  ήή  οο  χχώώρροοςς  

ππααρροουυσσιιάάζζεειι  υυψψηηλλόό  ββααθθμμόό  κκιιννδδύύννοουυ..  

  

44))  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι    ηη  χχρρήήσσηη  ααννεελλκκυυσσττήήρρωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκυυλλιιόόμμεεννωωνν  

κκλλιιμμάάκκωωνν  ήή  δδιιααδδρρόόμμωωνν  ωωςς  οοδδεεύύσσεεωωνν  δδιιααφφυυγγήήςς..  

  

55))  ΗΗ  ττεελλιικκήή  έέξξοοδδοοςς  ήή  οοιι  ττεελλιικκέέςς  έέξξοοδδοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  

κκααττάάλλλληηλλαα  σσττηηνν  κκάάττοοψψηη  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  σσααφφήήςς  ηη  

κκααττεεύύθθυυννσσηη  δδιιααφφυυγγήήςς  ππρροοςς  ττοο  ύύππααιιθθρροο..  

  

66))  ΚΚλλιιμμαακκοοσσττάάσσιιαα  πποουυ  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  όόρροοφφοο  εεκκκκέέννωωσσηηςς  

ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαακκόόππττοοννττααιι  μμεε  κκααττάάλλλληηλλαα  δδιιααχχωωρριισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

((ππόόρρττεεςς)),,  γγιιαα  νναα  μμηη  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  σσύύγγχχυυσσηη,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττηηνν  

κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  εεξξόόδδοουυ..  

  

77))  ΚΚάάθθεε  ππόόρρτταα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  έέξξοοδδοοςς  

κκιιννδδύύννοουυ,,  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  θθέέσσηη  κκααττάάλλλληηλληη  έέττσσιι  ώώσσττεε  ηη  

πποορρεείίαα  δδιιααφφυυγγήήςς  νναα  εείίννααιι  ππρροοφφααννήήςς  κκααιι  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσιιμμηη..  

  

88))  ΚΚάάθθεε  ππόόρρτταα  πποουυ  έέχχεειι  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσββαασσηη  ππρροοςς  κκλλιιμμαακκοοσσττάάσσιιοο,,  

ππρρέέππεειι  κκααττάά  ττηηνν  ππεερριισσττρροοφφήή  ττηηςς  νναα  μμηηνν  φφρράάσσσσεειι  σσκκααλλοοππάάττιιαα  ήή  

ππλλααττύύσσκκααλλαα  κκααιι  νναα  μμηη  μμεειιώώννεειι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ττηηςς  σσκκάάλλααςς  ήή  ττοουυ  

ππλλααττύύσσκκααλλοουυ,,  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  μμίίαα  ττοουυλλάάχχιισσττοο  μμοοννάάδδαα  ππλλάάττοουυςς  

οοδδεεύύσσεεωωςς  δδιιααφφυυγγήήςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρροούύννττααιι  εελλεεύύθθεερρεεςς  κκααιι  νναα  

οοδδηηγγοούύνν  ααππόό  ττοονν  σσυυννττοομμόόττεερροο  δδρρόόμμοο  σσττοο  ύύππααιιθθρροο  ήή  σσεε  αασσφφααλλήή  

ππεερριιοοχχήή..  

  

99))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  όόλλεεςς  οοιι  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  ππρρέέππεειι  νναα  

μμπποορροούύνν  νναα  εεκκκκεεννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  γγρρήήγγοορραα  κκααιι  μμεε  

σσυυννθθήήκκεεςς  ππλλήήρροουυςς  αασσφφάάλλεειιααςς..  

  

1100))    ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς,,  ηη  κκααττααννοομμήή  κκααιι  οοιι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  οοδδώώνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν    

κκιιννδδύύννοουυ  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττηηνν  χχρρήήσσηη,,  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  κκααιι  ττιιςς  

δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  χχώώρρωωνν  εερργγαασσίίααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  μμέέγγιισσττοο  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

ααττόόμμωωνν  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ααυυττοούύςς..  
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1111))    ΟΟιι  θθύύρρεεςς  κκιιννδδύύννοουυ  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκλλεειισσττέέςς  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  νναα  

μμηηνν  μμπποορρεείί  νναα  ττιιςς  ααννοοίίξξεειι  εεύύκκοολλαα  κκααιι  ααμμέέσσωωςς  κκάάθθεε  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  

θθαα  χχρρεειιαασσττεείί  ττυυχχόόνν  νναα  ττιιςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννάάγγκκηηςς..  

  
12)   ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  νναα  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  εειιδδιικκάά  σσαανν  θθύύρρεεςς  κκιιννδδύύννοουυ  οοιι    

σσυυρρόόμμεεννεεςς  κκααιι  οοιι  ππεερριισσττρρεεφφόόμμεεννεεςς  θθύύρρεεςς.. 
 

44..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΤΤΟΟΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΟΟΔΔΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΥΥΓΓΗΗΣΣ  

  

44..11..  ΓΓεεννιικκάά  

    

ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  γγιιαα  κκάάθθεε  χχρρήήσσηη  κκττιιρρίίοουυ,,  όότταανν  ααππααιιττεείίττααιι  

φφωωττιισσμμόόςς  ττωωνν  ΟΟΔΔ,,  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς::  ΟΟ  

φφωωττιισσμμόόςς  ττωωνν  ΟΟΔΔ  ((ττεεχχννηηττόόςς  ήή  φφυυσσιικκόόςς))  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσυυννεεχχήήςς  σσττοο  

χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  ττοο  κκττίίρριιοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα,,  ππααρρέέχχοοννττααςς  ττηηνν  

εελλάάχχιισσττηη  έένντταασσηη  φφωωττιισσμμοούύ  ττωωνν  1155  LLuuxx,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σστταα  δδάάππεεδδαα  ττωωνν  ΟΟΔΔ,,  

σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  γγωωννιιώώνν,,  ττωωνν  δδιιαασσττααυυρρώώσσεεωωνν  δδιιααδδρρόόμμωωνν,,  

ττωωνν  κκλλιιμμαακκοοσστταασσίίωωνν  κκααιι  κκάάθθεε  ππόόρρττααςς  εεξξόόδδοουυ  δδιιααφφυυγγήήςς..  

  

44..22..  ΠΠηηγγέέςς  φφωωττιισσμμοούύ  

  

ΟΟ  ττεεχχννηηττόόςς  φφωωττιισσμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  ττρροοφφοοδδοοττεείίττααιι  ααππόό  σσίίγγοουυρρεεςς  ππηηγγέέςς  

εεννέέρργγεειιααςς,,  όόππωωςς  ηηλλεεκκττρριικκόό  ρρεεύύμμαα  ααππόό  ττηη  ΔΔ..ΕΕ..ΗΗ..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  φφωωττιισσττιικκώώνν  σσωωμμάάττωωνν,,  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  μμεε  σσυυσσσσωωρρεευυττέέςς  

κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  φφοορρηηττώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  γγιιαα  ττοονν  κκααννοοννιικκόό  φφωωττιισσμμόό  ττωωνν  ΟΟΔΔ,,  

όόμμωωςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  ωωςς  ββοοηηθθηηττιικκήή  ππηηγγήή  εεννέέρργγεειιααςς,,  γγιιαα  

ττοονν  φφωωττιισσμμόό  αασσφφααλλεείίααςς..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  

φφωωσσφφοορρίίζζοονντταα  ήή  αανναακκλλαασσττιικκάά  ττοουυ  φφωωττόόςς  σσττοοιιχχεείίαα  ωωςς  υυπποοκκααττάάσστταατταα  ττωωνν  

ααππααιιττοουυμμέέννωωνν  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  φφωωττιισσττιικκώώνν  σσωωμμάάττωωνν..  

  
4.3. Φωτισμός ασφαλείας 
 

ΣΣτταα  κκττίίρριιαα  όόπποουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααππααιιττεείίττααιι  φφωωττιισσμμόόςς  

αασσφφααλλεείίααςς  ττωωνν  οοδδώώνν  δδιιααφφυυγγήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς::    

  

  ΗΗ  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  φφωωττιισσμμοούύ  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααλλλλααγγήήςς  ααππόό  μμίίαα  ππηηγγήή  

εεννέέρργγεειιααςς  σσεε  άάλλλληη  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  1100  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα..  

  

  ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  αασσφφααλλεείίααςς  ππρρέέππεειι  νναα    ττρροοφφοοδδοοττεείίττααιι  ααππόό  σσίίγγοουυρρηη  

εεφφεεδδρριικκήή  ππηηγγήή  εεννέέρργγεειιααςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  

σσηημμεείίαα  ττοουυ  δδααππέέδδοουυ  ττωωνν  οοδδεεύύσσεεωωνν  δδιιααφφυυγγήήςς  ηη  εελλάάχχιισσττηη  ττιιμμήή  ττωωνν  1100  

LLuuxx,,  μμεεττρροούύμμεεννηη  σσττηη  σσττάάθθμμηη  ττοουυ  δδααππέέδδοουυ..  

  

  ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  φφωωττιισσμμοούύ  αασσφφααλλεείίααςς  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρρεείί  ττοονν  

φφωωττιισσμμόό  γγιιαα  11,,55  ώώρραα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ  

κκααννοοννιικκοούύ  φφωωττιισσμμοούύ..  

  

44..44..  ΣΣήήμμααννσσηη  οοδδώώνν  δδιιααφφυυγγήήςς  
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ΗΗ  σσήήμμααννσσηη  ττωωνν  οοδδώώνν  δδιιααφφυυγγήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  σσήήμμαατταα  κκααιι  

εευυααννάάγγννωωσσττεεςς  εεππιιγγρρααφφέέςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  ΠΠ..ΔΔ..  

110055//9955  ««ΕΕλλάάχχιισσττεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  γγιιαα  ττηη  σσήήμμααννσσηη  αασσφφάάλλεειιααςς  ήή//κκααιι  υυγγεείίααςς  

σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  σσεε  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  μμεε  ττηηνν  οοδδηηγγίίαα  9922//5588//ΕΕΟΟΚΚ»»  

  

  

  
  

  

55..  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 

ΚΚαατταασσττααλλττιικκάά  ήή  εεννεερργγηηττιικκάά  μμέέττρραα  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  εείίννααιι  τταα  μμέέττρραα,,  οο  

εεξξοοππλλιισσμμόόςς  κκααιι  οοιι  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  

εεννεερργγοοπποοιιοούύννττααιι  μμόόννοο  μμεε  ττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  ήή  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς..  

  

55..11..  ΣΣτταα  εεννεερργγηηττιικκάά  μμέέττρραα  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

  

  ΤΤαα  δδίίκκττυυαα  ππυυρρααννίίχχννεευυσσηηςς  κκααιι  σσήήμμααννσσηηςς  ((σσυυννααγγεερρμμόόςς))  γγιιαα  ττηηνν  

εεμμφφάάννιισσηη  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  

  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  κκααττααιιοοννιισσμμοούύ  κκαατταασσββεεσσττιικκώώνν  υυλλιικκώώνν  ((ννεερρόό,,  ααφφρρόόςς,,  

σσκκόόννεεςς  κκττλλ..))  κκααιι  

  ΤΤαα  εειιδδιικκάά  κκεεννττρριικκάά  ήή  ττοοππιικκάά  μμέέσσαα  κκααττάάσσββεεσσηηςς..  
  

5.2. Η αντιμετώπιση ενός συμβάντος είναι αποτελεσματική εάν ισχύει κατ’ 
αναλογία το λεγόμενο τρίγωνο της κατάσβεσης: 

 

 Κατάλληλη επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού. 
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 Επαρκή κατασβεστικά μέσα. 

 Επιλογή κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού. 
 
 

  
 

  
  

55..33..  ΠΠυυρρααννίίχχννεευυσσηη  ––  ΑΑννιιχχννεευυττέέςς  εεύύφφλλεεκκττωωνν  ααεερρίίωωνν  

  
Όπου επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε κατηγορία κτιρίων, 
γίνεται εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης της πυρκαγιάς 
με παροχή σημάτων συναγερμού ή και ελέγχου της βλάβης. 
Οι πυρανιχνευτές είναι διαφόρων ειδών ανάλογα με το τι ανιχνεύουν (π.χ. 
καπνό, διαφορά θερμοκρασίας κτλ.). Όταν κάποιος ανιχνευτής 
ενεργοποιηθεί, αυτομάτως το σήμα μεταφέρεται σε έναν πίνακα 
πυρανίχνευσης στον οποίο καθορίζεται με ακρίβεια ποιος πυρανιχνευτής 
ενεργοποιήθηκε (ο χώρος στον οποίο βρίσκεται). 
Οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης δεν συμμετέχουν στην κατάσβεση της 
πυρκαγιάς αλλά μόνο στην έγκαιρη ειδοποίηση της επιχείρησης για 
συμβάν.  

ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  εεννόόςς  ααυυττόόμμααττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ααννίίχχννεευυσσηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  

γγίίννεεττααιι  κκααττόόππιινν  μμεελλέέττηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  

  
  

  
  

5.4. Συστήματα συναγερμού 
 

Τα συστήματα συναγερμού αποτελούν απαραίτητο κομμάτι του 
συστήματος πυροπροστασίας των κτιρίων και επιβάλλεται η παρουσία 

Τρίγωνο της κατάσβεσης φωτιάς 
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τους ειδικά στους χώρους των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τα 
συστήματα συναγερμού για πυρκαγιές ανήκουν σε δύο τύπους: 

 
  ΧΧεειιρροοκκίίννηητταα  σσυυσσττήήμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττοο  άάττοομμοο  πποουυ  θθαα  

αανναακκααλλύύψψεειι  μμιιαα  ππυυρρκκααγγιιάά,,  νναα  κκααλλέέσσεειι  ααμμέέσσωωςς  ββοοήήθθεειιαα    

χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  δδιιαακκόόππττηη  οο  οοπποοίίοοςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  μμέέσσαα  σσττοο  κκττίίρριιοο..  
 
 ΑΑυυττόόμμαατταα  σσυυσσττήήμμαατταα  ααννίίχχννεευυσσηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  κκααιι  κκρροούύσσηηςς  ττοουυ  

σσυυννααγγεερρμμοούύ  χχωωρρίίςς  ααννθθρρώώππιιννηη  εεππέέμμββαασσηη.. 
 

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  οοιι  σσυυσσκκεευυέέςς  σσυυννααγγεερρμμοούύ  πποουυ  

εεκκππέέμμπποουυνν  ηηχχηηττιικκάά  σσήήμμαατταα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ττέέττοοιιαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  

εείίννααιι  κκααττααννεεμμηημμέέννεεςς  μμεε  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο,,  ώώσσττεε  τταα  σσήήμμαατταα  νναα  υυππεερριισσχχύύοουυνν  

ττηηςς  μμέέγγιισσττηηςς  σσττάάθθμμηηςς  θθοορρύύββοουυ  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  σσεε  κκααννοοννιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  

νναα  ξξεεχχωωρρίίζζοουυνν  ααππόό  τταα  ηηχχηηττιικκάά  σσήήμμαατταα  άάλλλλωωνν  σσυυσσκκεευυώώνν  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο..  

  

55..55..  ΧΧεειιρροοκκίίννηητταα  ηηλλεεκκττρριικκάά  μμέέσσαα  
  

ΟΟιι  ηηλλεεκκττρριικκοοίί  ααγγγγεελλττήήρρεεςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  ππρροοσσιιττάά  

κκααιι  φφααννεερράά  σσηημμεείίαα  ττωωνν  οοδδεεύύσσεεωωνν  δδιιααφφυυγγήήςς,,  σσεε  κκοουυττίί  μμεε  σσττααθθεερρόό  γγυυάάλλιιννοο  

κκάάλλυυμμμμαα..  

ΟΟιι  ααγγγγεελλττήήρρεεςς  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  κκοοννττάά  σσττοο  κκλλιιμμαακκοοσσττάάσσιιοο  ήή  σσττηηνν  έέξξοοδδοο  

κκιιννδδύύννοουυ..  ΣΣεε  κκττίίρριιαα  πποολλυυώώρροοφφαα,,  μμεε  εεππααννααλλααμμββααννόόμμεεννοουυςς  ττυυππιικκοούύςς  

οορρόόφφοουυςς,,  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσττιιςς  ίίδδιιεεςς  θθέέσσεειιςς  σσεε  κκάάθθεε  όόρροοφφοο..  

ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ααγγγγεελλττήήρρωωνν  σσεε  κκάάθθεε  όόρροοφφοο  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  

ππεερριιοορριισσμμόό  όόττιι,,  κκααννέένναα  σσηημμεείίοο  ττοουυ  οορρόόφφοουυ  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ααππέέχχεειι  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  5500  μμέέττρραα  ααππόό  ττοονν  ααγγγγεελλττήήρραα..  

ΗΗ  ππίίεεσσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  κκοουυμμππιιοούύ  μμεεττάά  ααππόό  σσππάάσσιιμμοο  ττοουυ  κκααλλύύμμμμααττοοςς  

εεννεερργγοοπποοιιεείί  σσεειιρρήήνναα  σσυυννααγγεερρμμοούύ  πποουυ  εείίννααιι  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  ττοο  κκύύκκλλωωμμαα..  

  

55..66..  ΑΑυυττόόμμαατταα  μμέέσσαα  

  

ΤΤαα  ααυυττόόμμαατταα  μμέέσσαα  ππρρόόκκλληησσηηςς  σσυυννααγγεερρμμοούύ  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ππααρρααππάάννωω  

γγιιαα  ττοουυςς  ααννιιχχννεευυττέέςς,,  εεννεερργγοοπποοιιοούύννττααιι  μμεε  ττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  ππυυρρκκααγγιιάάςς  ήή  ττηηνν  

ππρρόόκκλληησσηη  ββλλάάββηηςς  σσττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  σσύύσσττηημμαα  κκααιι  μμεεττααδδίίδδοουυνν  ηηχχηηττιικκάά  

σσήήμμαατταα  μμεε  σσεειιρρήήννεεςς  σσυυννααγγεερρμμοούύ..  

ΌΌπποουυ  ααππόό  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααππααιιττεείίττααιι  ηη  ααυυττόόμμααττηη  εειιδδοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ππρρέέππεειι  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ααννίίχχννεευυσσηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  νναα  

ππρροοββλλέέππεειι  ααυυττόόμμααττηη  δδιιααββίίββαασσηη  ττοουυ  σσήήμμααττοοςς  σσυυννααγγεερρμμοούύ  σσττοονν  

ππλληησσιιέέσσττεερροο  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκόό  ΣΣττααθθμμόό..  

  
6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
 

Η πυροσβεστική επέμβαση στο ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική. Στα πρώτα λεπτά μιας πυρκαγιάς αρκεί «ένας κουβάς 
νερό» ή ένας μικρός φορητός πυροσβεστήρας για να αποτραπεί μια 
δαπανηρή και πολύ δύσκολη προσπάθεια με μεγάλη πιθανότητα 
σοβαρών επιπτώσεων. 
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Η κατάσβεση της φωτιάς μπορεί να επιτευχθεί από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα, αφού πρώτα φροντίσουν για την ενημέρωση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό 199. 
Η αντιμετώπιση της φωτιάς γίνεται με τους φορητούς πυροσβεστήρες. Οι 
πυροσβεστήρες είναι αποτελεσματικοί στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς 
στα αρχικά της στάδια και στατιστικά περίπου το 60% των πυρκαγιών 
αντιμετωπίζονται με τη χρήση τους. 
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται σωστά και το προσωπικό να 
είναι εκπαιδευμένο στη χρήση τους. 
 

6.1. Οι πυρκαγιές χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη 
φύση της καύσιμης ύλης (στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και εύφλεκτα 
μέταλλα). Αναγνωρίζοντας τους ειδικούς κινδύνους της κάθε 
εγκατάστασης, εγκαθιστούμε τον καταλληλότερο πυροσβεστήρα δίπλα σε 
κάθε κίνδυνο. Πρακτικά εγκαθιστούμε γενικής χρήσης πυροσβεστήρες 
ABC ξηράς σκόνης σε όλους τους χώρους. Η καταλληλότητα του 
πυροσβεστήρα για χρήση σε πυρκαγιές παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, 
προσδιορίζεται στην ετικέτα όπου και αναγράφεται η μέγιστη ασφαλής 
ηλεκτρική τάση λειτουργίας για το χρήστη. 
 

6.2. Η απόδοση ενός πυροσβεστήρα στην κατάσβεση ονομάζεται 
κατασβεστική ικανότητα και αναγράφεται στην ετικέτα. Πυροσβεστήρες με 
ίδια ποσότητα κατασβεστικού υλικού δεν έχουν κατ’ ανάγκη και την ίδια 
κατασβεστική ικανότητα και το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την επιλογή τους. 
 

6.3. Τα βασικά μέσα κατάσβεσης της φωτιάς είναι το Νερό, η Ξηρή Σκόνη, το 
Διοξείδιο του Άνθρακα και ο Αφρός και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη 
φύση του καυσίμου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
66..44..  Ιδιότητες υλικών κατάσβεσης και κατηγορίες φωτιάς:  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

164 

 

  

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  κκααττάάλλλληηλλοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ((κκαατταασσββεεσσττιικκάά  υυλλιικκάά  ––  μμέέσσαα  

ππυυρρόόσσββεεσσηηςς))  έέχχεειι  μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν    

κκααιι  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττηηνν  κκααττααπποολλέέμμηησσηη  μμιιααςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς..  

  

66..55..  ΚΚιιννηηττάά  σσυυσσττήήμμαατταα  κκααιι  ββαασσιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς::  

  

66..55..11..  ΠΠυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς::  

  

ΑΑ11..  ΟΟιι  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  κκαατταασσββεεσσττιικκόό  υυλλιικκόό  

χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  σσεε::  

  

  
  

ΑΑ22..    ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  μμέέγγεεθθόόςς  ττοουυςς  ττααξξιιννοομμοούύννττααιι  σσεε::  φφοορρηηττοούύςς  

ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς,,  ττρροοχχήήλλααττοουυςς  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννοουυςς  

ππάάννωω  σσεε  δδίίττρροοχχοο  φφοορρεείίοο  κκααιι  δδυυννααττόόττηητταα  μμεεττααφφοορράάςς  ττοουυςς  ααππόό  11  

άάττοομμοο,,  ρρυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοουυςς  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς,,  κκττλλ..  

ΣΣεε  ππιινναακκίίδδαα  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  σσώώμμαα  ττοουυ  ππυυρροοσσββεεσσττήήρραα  

ααννααγγρράάφφοοννττααιι  ττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ,,  οοιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  

εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοοςς,,  ηη  κκαατταασσββεεσσττιικκήή  ττοουυ  ιικκααννόόττηητταα  γγιιαα  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  

κκααττηηγγοορρίίεεςς  ππυυρρκκααγγιιώώνν,,  ηη  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ήή  μμηη  γγιιαα  χχώώρροουυςς  μμεε  ττάάσσηη..  
  

ΑΑ33..    ΟΟιι  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννττηηρροούύννττααιι  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  όόππωωςς  ααυυττέέςς  οορρίίζζοοννττααιι  

ααππόό  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  κκάάθθεε  55  έέττηη  νναα  ππεερρννοούύνν  ττεεσσττ  

υυδδρρααυυλλιικκώώνν  δδοοκκιιμμώώνν  κκααιι  νναα  ααννααγγοομμώώννοοννττααιι  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  

ττοουυςς..  ΑΑππόό  ττιιςς  3300//0055//22000022  όόλλοοιι  οοιι  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
φφέέρροουυνν  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  CCEE  ααννεεξξίίττηηλλαα  κκααιι  νναα  σσυυννοοδδεεύύοοννττααιι  μμεε  

ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ΕΕΝΝ33  κκααιι  9977//2233//ΕΕΕΕ..  

ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττοονν  ττύύπποο  ττοουυ  ππυυρροοσσββεεσσττήήρραα,,  υυππάάρρχχοουυνν  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

γγιιαα  ττηηνν  εελλάάχχιισσττηη  ααππόόσστταασσηη  εεκκττόόξξεευυσσηηςς..  

  

ΑΑ44..        ΧΧρρήήσσηη  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρωωνν  

  

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππυυρρκκααγγιιάάςς::  

  

  Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.  

  Σημάνετε συναγερμό, φροντίστε να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199.  
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 Χρησιμοποιείστε τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα άμεσα. Ο 
χρόνος εκκένωσης ενός πυροσβεστήρα είναι περίπου 6 - 15 
sec. Χρησιμοποιείστε όλο το κατασβεστικό υλικό. 

  
Α5.    Οδηγίες χρήσης πυροσβεστήρων 
 

 Επιλογή του κατάλληλου τύπου φορητού πυροσβεστήρα. 
 Απασφαλίστε - αφαιρέστε την ασφάλεια. 
 Στοχεύστε τη φωτιά από απόσταση 3-4 μέτρων. 
 Πιέστε το μοχλό. 
 Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει σβήσει. 

  Αερίστε το χώρο.  
 

Ιδιαίτερη Προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη χρήση πυροσβεστήρα 
CO2: 
 
 Η φιάλη είναι σχετικά βαριά κράτημα της χοάνης από την ειδική λαβή 

(κίνδυνος εγκαύματος από χαμηλή θερμοκρασία -78οC). 
 Ο θόρυβος του εκχυόμενου αερίου μπορεί να πανικοβάλει μη 

εκπαιδευμένο προσωπικό. 
 Η παρατεταμένη χρήση σε κλειστό χώρο είναι βλαβερή για την υγεία. 

Αν αισθανθείτε αίσθημα δυσφορίας σταματήστε τη χρήση και 
απομακρυνθείτε. 
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66..55..22..  Εργαλεία:  

  

ΜΜιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  εερργγααλλεείίαα  κκααιι  εεξξααρρττήήμμαατταα  υυπποοββοοηηθθοούύνν  έέμμμμεεσσαα  ττηηνν  

κκααττάάσσββεεσσηη  ππυυρρκκααγγιιώώνν..  ΤΤέέττοοιιαα  εείίννααιι  ββααρρέέλλιιαα  μμεε  ννεερρόό  ήή  άάμμμμοο,,  ππυυρρίίμμααχχαα  

υυφφάάσσμμαατταα,,  χχωωρρίίσσμμαατταα,,  σσττοολλέέςς,,  φφττυυάάρριιαα,,  ππυυρροοσσββεεσσττιικκάά  ττσσεεκκοούύρριιαα,,  

σσκκάάλλεεςς,,  γγάάννττιιαα,,  μμάάσσκκεεςς  κκττλλ..  

  

  
  
6.5.3. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 
 

Η χρησιμοποίηση των πυροσβεστήρων χαρακτηρίζεται από χρονικό και 
ποσοτικό όριο, άρα η παρουσία τους παίζει ρόλο πρώτων βοηθειών. Με 
την επέκταση της φωτιάς και για την πλήρη αντιμετώπισή της, 
χρησιμοποιούνται μόνιμα, σταθερά συστήματα, που τα χρονικά και 
ποσοτικά τους όρια είναι συντριπτικά μεγαλύτερα από αυτά των φορητών 
μέσων πυρόσβεσης. 
 

  ΜΜόόννιιμμεεςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς  μμεε  ννεερρόό  ((μμόόννιιμμοο  ππυυρροοσσββεεσσττιικκόό  

σσύύσσττηημμαα  ννεερροούύ,,  μμόόννιιμμοο  σσύύσσττηημμαα  ααυυττόόμμααττοουυ  κκααττααιιοοννιισσμμοούύ  ννεερροούύ  ––  

SSPPRRIINNKKLLEERR,,  δδίίκκττυυοο  ααυυττόόμμααττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  ττεεχχννηηττήήςς  οομμίίχχλληηςς))..  

  ΜΜόόννιιμμοο  σσύύσσττηημμαα  κκααττααιιοοννιισσμμοούύ  μμεε  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  ((CCOO22))..    

  ΜΜόόννιιμμοο  σσύύσσττηημμαα  ααφφρροούύ  ((ααφφρρόόςς  ππρρωωττεεΐΐννηηςς,,  φφλλοουυοοππρρωωττεεϊϊννηηςς,,  εειιδδιικκοοίί  

ττύύπποοιι  μμέέσσηηςς  κκααιι  μμεεγγάάλληηςς  δδιιόόγγκκωωσσηηςς  ααφφρρόόςς  ττύύπποουυ  AAFFFFFF,,  ααφφρρόόςς  

ααλλκκοοοολλιικκοούύ  ττύύπποουυ))..  

  ΜΜόόννιιμμοο  σσύύσσττηημμαα  μμεε  σσκκόόννεεςς..  

  ΜΜόόννιιμμοο  σσύύσσττηημμαα  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ααεερρίίωωνν  ππααρρααγγόόννττωωνν  ((σσυυσσττήήμμαατταα  

ααδδρρααννοούύςς  ααεερρίίοουυ  ήή  σσυυσσττήήμμαατταα  ααέέρριιωωνν  ααλλοογγοοννααθθρράάκκωωνν))..  

  

ΌΌπποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  

εεγγκκααθθίίσσττααττααιι  ααυυττόόμμααττοο  σσύύσσττηημμαα  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς..  ΤΤοο  ααυυττόόμμααττοο  σσύύσσττηημμαα  

κκααττααιιοοννηησσττήήρρωωνν    ((SSPPRRIINNKKLLEERRSS))  εεγγκκααθθίίσσττααττααιι  κκααττόόππιινν  μμεελλέέττηηςς,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  

ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  εειιδδιικκόό  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττωωνν  κκααυυσσίίμμωωνν  υυλλιικκώώνν  ττωωνν  χχώώρρωωνν,,  

ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  κκααιι  άάλλλλαα  ααυυττόόμμαατταα  σσυυσσττήήμμαατταα  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς  μμεε  δδιιοοξξεείίδδιιοο  

ττοουυ  άάννθθρραακκαα,,  ξξηηρρήή  σσκκόόννηη,,  ααφφρρόό,,  ααλλοογγοοννοούύχχεεςς  εεννώώσσεειιςς  κκττλλ..  ΌΌτταανν  μμεερριικκέέςς  

ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  οουυσσίίεεςς  εείίννααιι  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  

((ττοοξξιικκέέςς,,  αασσφφυυξξιιοογγόόννεεςς,,  κκττλλ..))  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  λλήήψψηη  εειιδδιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  

ππρροοσστταασσίίααςς,,  όόππωωςς  ηη  κκααττάάλλλληηλληη  σσήήμμααννσσηη,,  ααυυττόόμμααττοο  σσύύσσττηημμαα  έέγγκκααιιρρηηςς  

ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηηςς,,  γγρρααππττέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  ααννααρρττηημμέέννεεςς  σσεε  

εεμμφφααννήή  σσηημμεείίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οορριισσμμέέννεεςς  ααννααππννεευυσσττιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  γγιιαα  τταα  

μμέέλληη  ττηηςς  ΟΟμμάάδδααςς    ΠΠυυρραασσφφάάλλεειιααςς..  
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ΌΌπποουυ  ααππόό  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααππααιιττεείίττααιι  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ααυυττόόμμααττοουυ  

σσυυσσττήήμμααττοοςς  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  κκααιι  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  

χχεειιρροοκκίίννηηττωωνν  ααγγγγεελλττήήρρωωνν  ππυυρρκκααγγιιάάςς..  

ΌΌπποουυ  ααππόό  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααππααιιττεείίττααιι,,  εεγγκκααθθίίσσττααττααιι  μμόόννιιμμοο  

υυδδρροοδδοοττιικκόό  ππυυρροοσσββεεσσττιικκόό  δδίίκκττυυοο..  ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  οοιι  

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττωωνν  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  ττοουυ  υυδδρροοδδοοττιικκοούύ  ααυυττοούύ  δδιικκττύύοουυ  ππρρέέππεειι  

μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  νναα  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  ττοο  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΒΒ  ττηηςς  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  

ΔΔιιάάττααξξηηςς  33//11998811  ««ΒΒαασσιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  υυδδρροοδδοοττιικκοούύ  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ))..  

  
6.5.4. Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας: 
 

Τα μέσα πυρασφάλειας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, 

κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς) πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση 
της θέσης τους και να είναι συντηρημένα. 
Για τους πυροσβεστήρες πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά οπτικός 
έλεγχος και να ελέγχεται εάν είναι τοποθετημένοι στο καθορισμένο 
σημείο, δεν εμποδίζονται, είναι ορατοί, έχουν ευανάγνωστες οδηγίες, δεν 
έχουν εμφανή σημεία κακώσεων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Όλοι οι 
πυροσβεστήρες προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα άμεσης 
λειτουργίας υπόκεινται σε υποχρεωτική συντήρηση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των ΚΥA 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β’ 52) και ΚΥΑ 
17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). 
Οπτικός έλεγχος από τον ιδιοκτήτη / χρήστη: 
Πραγματοποιείται ανά τρίμηνο και ελέγχεται εάν οι πυροσβεστήρες είναι 
τοποθετημένοι στο καθορισμένο σημείο, δεν εμποδίζονται, είναι ορατοί, 
έχουν ευανάγνωστες οδηγίες, δεν έχουν εμφανή σημεία κακώσεων και 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 
Συντήρηση από Αναγνωρισμένες Εταιρείες: 

Η συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων πραγματοποιείται μόνο 
από Αναγνωρισμένες Εταιρείες (πιστοποιημένοι συντηρητές). Κάθε 
αναγνωρισμένη εταιρεία φέρει αριθμό πιστοποίησης που αναγράφεται 
στην ετικέτα ελέγχου του πυροσβεστήρα.  
Διεξάγονται οι παρακάτω διαδικασίες οι οποίες επιτηρούνται από 
Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου: 
Ετήσια Συντήρηση: Έλεγχος του πυροσβεστήρα, της ποιότητας και της 
ποσότητας του κατασβεστικού υλικού χωρίς να επιβάλλεται η αναγόμωσή 
του. Περαιτέρω Συντήρηση ανά 5 έτη: Εκτεταμένος έλεγχος του 
πυροσβεστήρα με αναγόμωση του κατασβεστικού υλικού. (Δεν υπόκειται 
σε περαιτέρω συντήρηση οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και 
οι πυροσβεστήρες με αέρια εναλλακτικά των Halon). Εργαστηριακός 
Έλεγχος ανά 10 έτη: Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων 
των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού 
και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του 
συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα σε Αναγνωρισμένο Κέντρο 
Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης υπό την εποπτεία Αναγνωρισμένου Φορέα 
Ελέγχου. 
Δακτύλιος Ελέγχου: Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το 
έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της 
ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 
17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β   1218). 0ι πυροσβεστήρες ξηράς 
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κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο 
ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. Οι 
πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα πρέπει να φέρουν στο 
λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια 
υδραυλικής δοκιμής.  

  

66..55..55..  ΣΣήήμμααννσσηη  ππυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  
  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  ΠΠ..ΔΔ..  110055//9955  ««ΕΕλλάάχχιισσττεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  γγιιαα  ττηη  σσήήμμααννσσηη  

αασσφφάάλλεειιααςς  ήή//κκααιι  υυγγεείίααςς  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  σσεε  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  μμεε  ττηηνν  οοδδηηγγίίαα  

9922//5588//ΕΕΟΟΚΚ»»,,  οο  ππυυρροοσσββεεσσττιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμααννθθεείί  

κκααττάάλλλληηλλαα  ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  εεννττοοππιισσττεείί  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννάάγγκκηηςς..  

  

  
  

  
  

  

66..55..66..  ΥΥλλιικκάά  κκααττάάσσββεεσσηηςς  

  

ΤΤαα  ββαασσιικκόόττεερραα  υυλλιικκάά  κκααττάάσσββεεσσηηςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν  εείίννααιι::  

  

11..  ΝΝεερρόό::  ΗΗ  κκαατταασσββεεσσττιικκήή  ττοουυ  ιικκααννόόττηητταα  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  νναα  

ααπποορρρροοφφάά  σσηημμααννττιικκάά  πποοσσάά  θθεερρμμόόττηηττααςς  ααππόό  ττηηνν  εεσσττίίαα  φφωωττιιάάςς,,  οοππόόττεε  

ααττμμοοπποοιιεείίττααιι..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα,,  ααπποομμοοννώώννεειι  θθεερρμμιικκάά  όόλληη  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  

εεσσττίίααςς..  ΤΤοο  εεκκττοοξξεευυμμέέννοο  ννεερρόό  ππρρέέππεειι  νναα  έέρρθθεειι  σσεε  εεππααφφήή  μμεε  τταα  

ααννττιικκεείίμμεενναα  σσττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  κκααίίγγοοννττααιι..    

          

ΤΤοο  ννεερρόό  σσαανν  κκαατταασσββεεσσττιικκόό  μμέέσσοο,,  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  εεππιικκίίννδδυυννοο  κκααιι  δδεενν  

ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ((εεννδδεειικκττιικκάά))::  

  

  ΚΚοοννττάά  σσεε  δδίίκκττυυαα,,  μμηηχχααννήήμμαατταα  ήή  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  μμεε  ηηλλεεκκττρριικκήή  ττάάσσηη  

((κκίίννδδυυννοοςς  ηηλλεεκκττρροοππλληηξξίίααςς))..  

  ΌΌτταανν  σσττηηνν  εεσσττίίαα  φφωωττιιάάςς  υυππάάρρχχοουυνν  ππυυρρωωμμέένναα  μμέέττααλλλλαα  μμεεγγάάλληηςς  

εεππιιφφάάννεειιααςς..  

  ΌΌτταανν  ηη  εεσσττίίαα  έέχχεειι  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  πποολλύύ  μμεεγγάάλληη  ((11330000°°  CC  κκααιι  άάννωω))..  ΣΣ’’  

ααυυττέέςς  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ηη  ππυυρρόόσσββεεσσηη  ααρρχχίίζζεειι  μμεε  ππρροοσσββοολλήή  ––  ψψύύξξηη  ττηηςς  

ππεερριιμμέέττρροουυ  ττηηςς  εεσσττίίααςς  κκααιι  ββααθθμμιιααίίαα  δδιιεείίσσδδυυσσηη  ππρροοςς  ττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  

ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηηνν  ττααυυττόόχχρροοννηη  ππρρόόοοδδοο  ττηηςς  ψψύύξξηηςς..  

  ΌΌτταανν  εεκκττοοξξεεύύεεττααιι  ννεερρόό  σσεε  υυλλιικκάά  πποουυ  δδιιοογγκκώώννοοννττααιι  πποολλύύ  ήή  

σσυυγγκκρρααττοούύνν  ττοο  ννεερρόό  ((ββααμμββάάκκιι,,  κκααππννόόςς  κκ..αα..)),,  λλόόγγωω  ππιιθθααννοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

σσττηηνν  δδοομμιικκόόττηητταα  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν  
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  ΌΌτταανν  ρρίίχχννεεττααιι  σσυυμμππααγγήήςς  ββοολλήή  ννεερροούύ  σσεε  κκααιιγγόόμμεενναα  ήή  υυππέέρρθθεερρμμαα  

λλάάδδιιαα  ήή  μμααζζοούύττ,,  ααππααιιττεείίττααιι  μμεεγγάάλληη  ππρροοσσοοχχήή,,  γγιιααττίί  υυππάάρρχχεειι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  

ααννααββρραασσμμοούύ  κκααιι  εεκκττόόξξεευυσσηηςς  φφλλεεγγοομμέέννωωνν  σσττααγγόόννωωνν  ήή  

μμιικκρροοπποοσσόόττηηττεεςς  κκααιιγγόόμμεεννωωνν  υυλλιικκώώνν  σσεε  ααρρκκεεττήή    ααππόόσστταασσηη  ((κκίίννδδυυννοοςς  

εεππέέκκτταασσηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς))..  

  ΌΌτταανν  ρρίίχχννεεττααιι  σσεε  ππυυρρωωμμέέννοουυςς  άάννθθρραακκεεςς  γγιιααττίί  ππααρράάγγοοννττααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  

πποοσσόόττηηττεεςς  μμοοννοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  κκααιι  υυδδρροογγόόννοουυ..  

  ΤΤοο  ννεερρόό  δδεενν  σσββήήννεειι  φφωωττιιέέςς  φφωωσσφφόόρροουυ,,  θθεειιααφφιιοούύ,,  ννααφφθθααλλίίννηηςς,,  

κκααμμφφοορράάςς,,  εεύύφφλλεεκκττωωνν  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκώώνν  ττααιιννιιώώνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  υυλλιικκώώνν  

πποουυ  ππεερριιέέχχοουυνν  ππεερρίίσσσσεειιαα  οοξξυυγγόόννοουυ  ((ππ..χχ..  υυππεερροοξξεείίδδιιαα))..  ΕΕππίίσσηηςς  όότταανν  

εεκκττοοξξεεύύεεττααιι  μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  σσυυμμππααγγοούύςς  ββοολλήήςς,,  δδεενν  σσββήήννεειι,,  ααλλλλάά  

ααννττίίθθεετταα  εεππεεκκττεείίννεειι,,  φφωωττιιέέςς  ππεεττρρεελλααιιοοεειιδδώώνν  κκααιι  υυγγρρώώνν  πποουυ  εεππιιππλλέέοουυνν  

σσττοο  ννεερρόό  ((μμεε  εειιδδιικκόό  ββάάρροοςς  μμιικκρρόόττεερροο  ττοουυ  ννεερροούύ))..  

  

ΣΣττοουυςς  χχώώρροουυςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  κκααττάάσσββεεσσηη  μμεε  ννεερρόό  

ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ηη  κκααττάάλλλληηλληη  σσήήμμααννσσηη..  

  

  
ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ    ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΒΒΕΕΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΝΝΕΕΡΡΟΟ  

  

22..  ΔΔιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  ((CCOO22))::  ΗΗ  κκαατταασσββεεσσττιικκήή  ττοουυ  δδρράάσσηη  οοφφεείίλλεεττααιι  

σσττηηνν  ααρρααίίωωσσηη  ττοουυ  ααέέρραα  κκααιι  ττοουυ  οοξξυυγγόόννοουυ  ττηηςς  κκααύύσσηηςς..  

ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  χχώώρροουυςς    πποουυ  ππεερριιέέχχοουυνν  υυγγρράά  ήή  ααέέρριιαα  κκααύύσσιιμμαα,,  

χχώώρροουυςς  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  κκααιι  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

ΗΗ  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  σσωωσσττήή  

εεππιιλλοογγήή  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσσββεεσσηη  ππυυρρκκααγγιιώώνν  σσεε  υυλλιικκάά  σσττηη  χχηημμιικκήή  σσύύσστταασσηη  

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ππεερριιέέχχεεττααιι  εεππααρρκκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααύύσσηη  ττοουυςς  οοξξυυγγόόννοο..  ΕΕππίίσσηηςς  

δδεενν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  κκααιιγγόόμμεενναα  μμέέττααλλλλαα..  ΔΔεενν  εείίννααιι  ττοοξξιικκόό  ααλλλλάά  σσεε  

ψψηηλλέέςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  πποουυ  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσσββεεσσηη  

ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  εείίννααιι  εεππιικκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  ((κκίίννδδυυννοοςς  αασσφφυυξξίίααςς))..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααιι  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  οολλιικκήήςς  κκααττάάκκλλιισσηηςς  μμεε  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  

δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααυυττόόμμααττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  όότταανν  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  

χχώώρροουυςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  άάννθθρρωωπποοιι..  ΌΌτταανν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  

γγιιαα  ππυυρροοππρροοσστταασσίίαα  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  οοιι  εελλάάχχιισσττεεςς  

ααπποοσσττάάσσεειιςς  ττοουυ  αακκρροοφφυυσσίίοουυ  ββοολλήήςς  ααππόό  ηηλλεεκκττρροοφφόόρρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ήή  

ααγγωωγγοούύςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  μμεε  ββάάσσηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς..  ΚΚααττάά  ττηη  

χχρρήήσσηη  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρωωνν  ππρροοφφύύλλααξξηη  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθεείί,,  ώώσσττεε  νναα  

ααπποοφφεευυχχθθεείί  ηη  εεππααφφήή  μμεε  σσττεερρεεόό  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  πποουυ  ίίσσωωςς  

δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  κκααιι  μμεε  κκάάθθεε  κκρρύύοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  κκααιι  ττηηςς  χχοοάάννηηςς  

εεκκρροοήήςς  γγιιαα  νναα  μμηηνν  εεππέέλλθθεειι  έέγγκκααυυμμαα  ααππόό  ττοο  ψψύύχχοοςς..  

  

33..  ΞΞηηρρέέςς  ήή  χχηημμιικκέέςς  σσκκόόννεεςς::  ΗΗ  κκαατταασσββεεσσττιικκήή  ττοουυςς  ιικκααννόόττηητταα  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττηη  

δδυυννααττόόττηητταα  εεππέέμμββαασσηηςς  σσττηηνν  ααλλυυσσίίδδαα  ττηηςς  φφωωττιιάάςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  δδιιάάφφοορραα  

εείίδδηη  ξξηηρρήήςς  σσκκόόννηηςς  κκααττάάλλλληηλλαα    γγιιαα  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς  ((ααννάάλλοογγαα  

μμεε  τταα  κκααύύσσιιμμαα  υυλλιικκάά))..  ΠΠρροοσσφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  κκαατταασσββέέσσεειιςς  σσεε  ππεερριιββάάλλλλοονν  

υυψψηηλλώώνν  ττάάσσεεωωνν,,  έέχχοουυνν  όόμμωωςς  ττοο  μμεειιοοννέέκκττηημμαα  όόττιι  τταα  κκααττάάλλοοιιππαα  ττηηςς  
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σσκκόόννηηςς  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  μμεεγγάάλλεεςς  ζζηημμιιέέςς  σσεε  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  

νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  εεππιικκίίννδδυυννοουυςς  ρρυυππααννττέέςς..  

44..  ΑΑεερρααφφρρόόςς  κκααττάάσσββεεσσηηςς  AAFFFFFF::  ΟΟιι  ββαασσιικκοοίί  ττρρόόπποοιι  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  δδρραα  

ωωςς  κκαατταασσββεεσσττιικκόό  μμέέσσοο  εείίννααιι  μμεε  ττοο  ««ππννίίξξιιμμοο  ττηηςς  φφλλόόγγααςς»»,,  κκααθθώώςς  ττηηνν  

κκααλλύύππττεειι  κκααιι  ττηηνν  ααπποομμοοννώώννεειι  ααππόό  ττοο  οοξξυυγγόόννοο  ττοουυ  ααέέρραα  κκααιι  μμεε  ττηη  ψψύύξξηη  

ττηηςς  φφλλεεγγόόμμεεννηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  λλόόγγωω  ττηηςς  ββααθθμμιιααίίααςς  ααπποοββοολλήήςς  κκααιι  

εεξξάάττμμιισσηηςς  ττοουυ  ννεερροούύ  ααππόό  ττοονν  ααφφρρόό..  

  

  

55..  ΑΑφφρροοίί  κκααττάάσσββεεσσηηςς::  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσεε  

ππεεττρρεελλααιιοοεειιδδήή,,  λλάάδδιιαα,,  χχρρώώμμαατταα,,  δδιιααλλυυττιικκάά  κκ..αα..  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  

ααφφρροοπποοιιηηττιικκόό  υυγγρρόό  ττοο  οοπποοίίοο  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ννεερρόό  κκααιι  εειιδδιικκόό  

ααφφρροογγόόννοο  υυγγρρόό  σσεε  κκααττάάλλλληηλληη  ααννααλλοογγίίαα..  

  

66..  ΕΕλλααφφρρύύ  ννεερρόό  ((AAFFFFFF  ήή  lliigghhtt  wwaatteerr))::  ΕΕίίννααιι  έέννααςς  φφθθοορριιωωμμέέννοοςς  

σσυυννθθεεττιικκόόςς  ααφφρρόόςς  πποουυ  ππααρράάγγεεττααιι  ααππόό  ααννάάμμιιξξηη  σσυυννθθεεττιικκοούύ  υυγγρροούύ  μμεε  

γγλλυυκκόό  ήή  θθααλλαασσσσιιννόό  ννεερρόό  σσεε  κκααττάάλλλληηλληη  ααννααλλοογγίίαα..  ΑΑυυττόό  σσχχηημμααττίίζζεειι  μμιιαα  

υυδδάάττιιννηη  μμεεμμββρράάννηη  ππάάννωω  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  φφλλεεγγόόμμεεννωωνν  υυγγρρώώνν  ήή  

εεππιιφφααννεειιώώνν  γγεεννιικκόόττεερραα..  

  

ΣΣυυσσττήήμμαατταα  ααφφρροούύ  υυψψηηλλήήςς  δδιιόόγγκκωωσσηηςς  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  γγιιαα  

ααπποοθθήήκκεεςς,,  χχώώρροουυςς  φφύύλλααξξηηςς  ααρρχχεείίωωνν,,  κκττλλ..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ππρροοσσοοχχήή  σσεε  χχώώρροουυςς  όόπποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  άάννθθρρωωπποοιι  δδιιόόττιι  

υυππάάρρχχεειι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  αασσφφυυκκττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  

  
  

ΕΕννααλλλλαακκττιικκοοίί  ααέέρριιοοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς::  ΚΚααττααττάάσσσσοοννττααιι  σσεε  δδυυοο  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  

  

11..  ΣΣυυσσττήήμμαατταα  ααδδρρααννοούύςς  ααεερρίίοουυ::  τταα  ααδδρρααννήή  ααέέρριιαα  εείίννααιι  κκααθθααρροοίί  

κκαατταασσββεεσσττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  ηηλλεεκκττρριικκάά  μμηη--ααγγώώγγιιμμοοιι..  ΑΑδδρρααννέέςς  ααέέρριιοο  όόππωωςς  

ττοο  ΆΆζζωωττοο,,  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  μμόόννοο  ττοουυ,,  ααλλλλάά  εεππίίσσηηςς  

μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  κκααιι  μμίίγγμμαατταα  ααεερρίίωωνν  τταα  κκύύρριιαα  σσυυσσττααττιικκάά  

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εείίννααιι  ττοο  ΆΆζζωωττοο  κκααιι  ττοο  ΑΑρργγόό..  ΧΧώώρροοιι  όόπποουυ  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  

ααδδρρααννώώνν  ααεερρίίωωνν  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  μμιιαα  ππιιθθααννήή  λλύύσσηη  

σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς,,  χχώώρροουυςς  ΗΗ//ΥΥ,,  

χχώώρροουυςς  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς--φφύύλλααξξηηςς  ααρρχχεείίωωνν,,  ππεερριιοοχχέέςς  εεύύφφλλεεκκττωωνν  υυγγρρώώνν,,  

θθααλλάάμμοουυςς  μμεετταασσχχηημμααττιισσττώώνν  //  δδιιαακκοοππττώώνν  κκ..αα..  

  

22..  ΣΣυυσσττήήμμαατταα  ααεερρίίωωνν  ααλλοογγοοννααθθρράάκκωωνν::  ΕΕφφααρρμμόόζζοοννττααιι    σσεε  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  

ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  κκααιι  ΗΗ//ΥΥ,,  θθάάλλααμμοοιι  εελλέέγγχχοουυ,,  χχώώρροοιι  μμεετταασσχχηημμααττιισσττώώνν  //  

δδιιαακκοοππττώώνν,,  χχώώρροοιι  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς  ––  φφύύλλααξξηηςς  ααρρχχεείίωωνν,,  εεππιικκίίννδδυυνναα  

εεύύφφλλεεκκτταα  υυγγρράά  κκ..αα..  

  
6.5.7. Κατηγορίες πυρκαγιών 

 
Ανάλογα με το είδος καυσίμου, υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες 
πυρκαγιάς που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Στην κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών υπήρχε μέχρι σήμερα και η 
κατηγορία Ε, για πυρκαγιές πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό τάση. Σύμφωνα όμως με την 

κατηγοριοποίηση που ισχύει με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν 
υπάρχει πλέον η ένδειξη Ε. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μέσο 
πυρόσβεσης πρέπει να αναγράφεται το αν είναι κατάλληλο ή όχι για 
χώρους με τάση. 

 

 
 
77..  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  

 
Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα γενικά προληπτικά μέτρα 
πυροπροστασίας για τους χώρους εργασίας: 

 

  ΣΣυυννεεχχήήςς  κκααθθααρριισσμμόόςς  όόλλωωνν  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ((εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  γγρρααφφεείίωωνν,,  

δδιιααδδρρόόμμωωνν,,  ππρροοααυυλλίίωωνν,,  ααπποοθθηηκκώώνν  κκττλλ..  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηνν  

άάμμεεσσηη  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ττωωνν  άάχχρρηησσττωωνν  υυλλιικκώώνν  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  

ααννααφφλλεεγγοούύνν  ((ππ..χχ..  υυλλιικκάά  ααππόό  σσυυσσκκεευυαασσίίεεςς))..  

  

  Απαγόρευση χρήσης εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνης) για σκοπούς 
καθαριότητας.  
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  Αποσύνδεση από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των 
ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών όταν είναι εκτός λειτουργίας.  

 

  Απαγόρευση του καπνίσματος.  

  

 
  

  Επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων από 
αρμόδια πρόσωπα.  

  

  ΑΑπποοφφυυγγήή  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  γγεειιττννιιάάσσεεωωνν  γγιιαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  

ααπποοθθηηκκεευυμμέένναα..  

  

  ΤΤήήρρηησσηη  δδιιόόδδωωνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ααπποοθθηηκκεευυμμέέννωωνν  υυλλιικκώώνν  γγιιαα  ττηη  

δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  εεππέέμμββαασσηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέννααρρξξηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς..  

  

  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηη  ζζωωννώώνν  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς..  

  

  ΕΕππααρρκκήήςς  κκααιι  σσυυχχννόόςς  ααεερριισσμμόόςς  ((φφυυσσιικκόόςς  ήή  ττεεχχννηηττόόςς))  ττωωνν  χχώώρρωωνν  

ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς  ((ααπποοφφυυγγήή  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ααννααφφλλέέξξιιμμοουυ  μμίίγγμμααττοοςς)),,  

ιιδδιιααίίττεερραα  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεύύφφλλεεκκττωωνν  ήή  πποολλύύ  εεύύφφλλεεκκττωωνν  υυλλιικκώώνν..  

  
 ΑΑπποοφφυυγγήή  άάσσττοοχχωωνν  ππρράάξξεεωωνν  πποουυ  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  

ππυυρρκκααγγιιάά  ((ππ..χχ..  χχρρήήσσηη  γγυυμμννήήςς  φφλλόόγγααςς)).. 
 

  ΤΤαακκττιικκήή  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  κκααιι  κκααλλήή  σσυυννττήήρρηησσηη  θθεερρμμιικκώώνν,,  χχηημμιικκώώνν  κκααιι  

ηηλλεεκκττρριικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  κκααιι  σσυυσσκκεευυώώνν,,  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε  ττοουυςς  υυππάάρρχχοοννττεεςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  ΈΈκκτταακκττεεςς  εεππιιθθεεωωρρήήσσεειιςς  κκααιι  

εεππιιθθεεώώρρηησσηη  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν..  

  

  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  σσεε  κκααττάάλλλληηλλεεςς  θθέέσσεειιςς  ππυυρροοσσββεεσσττιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν..  

  

  ΑΑννάάρρττηησσηη  ππιινναακκίίδδωωνν  σσεε  εεμμφφααννήή  σσηημμεείίαα  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  μμεε  οοδδηηγγίίεεςς  

ππρρόόλληηψψηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  κκααιι  ττρρόόπποουυςς  εεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέννααρρξξηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς..  

  

  ΣΣήήμμααννσσηη  θθέέσσηηςς  ππυυρροοσσββεεσσττιικκώώνν  υυλλιικκώώνν,,  μμέέσσωωνν,,  οοδδώώνν  δδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  

εεξξόόδδωωνν  κκιιννδδύύννοουυ..  

  

  ΣΣήήμμααννσσηη  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  χχώώρρωωνν..  

  

  Κλείσιμο όλων των εσωτερικών πορτών για περιορισμό της 
πυρκαγιάς στον χώρο εκδήλωσής της.  

  

  Συνεργασία και συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.   
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88..  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗΣΣ  

  

ΈΈνναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  σσηημμααννττιικκάά  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσεε  
έέκκτταακκττεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ((ππυυρρκκααγγιιάά,,  σσεειισσμμόόςς,,  κκττλλ..))  εείίννααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  σσχχεεδδίίοουυ  

έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς..  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΝΝ..  33885500//22001100  ((ΠΠρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς,,  ππυυρραασσφφάάλλεειιαα,,  εεκκκκέέννωωσσηη  

ττωωνν  χχώώρρωωνν  ααππόό  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς,,  σσοοββααρρόόςς  κκααιι  άάμμεεσσοοςς  κκίίννδδυυννοοςς))  οο  

εερργγοοδδόόττηηςς  οοφφεείίλλεειι::  

αα))  ΝΝαα  λλααμμββάάννεειι  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς,,  ττηηνν  ππυυρραασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  

ττηηνν  εεκκκκέέννωωσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ααππόό  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  τταα  ααννααγγκκααίίαα  μμέέττρραα  τταα  οοπποοίίαα  

θθαα  εείίννααιι  ππρροοσσααρρμμοοσσμμέένναα  σσττοο  μμέέγγεεθθοοςς  κκααιι  σσττηη  φφύύσσηη  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  θθαα  λλααμμββάάννοουυνν  υυππόόψψηη  τταα  άάλλλλαα  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  εείίννααιι  

ππααρρόόνντταα..  

ββ))  ΝΝαα  οορργγααννώώννεειι  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  υυπποοδδοομμήή  κκααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττιιςς  

κκααττάάλλλληηλλεεςς  δδιιαασσυυννδδέέσσεειιςς  μμεε  ααρρμμόόδδιιεεςς  εεξξωωττεερριικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  

νναα  ααννττιιμμεεττωωππιισσθθοούύνν  άάμμεεσσαα  θθέέμμαατταα  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν,,  εεππεείίγγοουυσσααςς  

ιιααττρριικκήήςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς,,  δδιιάάσσωωσσηηςς  κκααιι  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς..  

γγ))  ΝΝαα  εελλέέγγχχεειι  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  τταα  μμέέσσαα  ππααρροοχχήήςς  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  

τταακκττιικκάά,,    όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ππλληηρρόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσήήςς  

ττοουυςς..    

δδ))  ΝΝαα  οορρίίζζεειι  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  πποουυ  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  

ττωωνν  μμέέττρρωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς,,  ττηηνν  ππυυρραασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  

εεκκκκέέννωωσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ααππόό  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς..  AAυυττοοίί  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  

ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  λλάάββεειι  κκααττάάλλλληηλληη  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  νναα  εείίννααιι  εεππααρρκκεείίςς  σσεε  

ααρριιθθμμόό  κκααιι  νναα  ττίίθθεεττααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυςς  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  υυλλιικκόό,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  

ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  κκααιι  ττοουυςς  εειιδδιικκοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  

εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..  

εε))  ΝΝαα  κκααττααρρττίίσσεειι  σσχχέέδδιιοο  δδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάσσωωσσηηςς  ααππόό  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  

εερργγαασσίίααςς,,  εεφφόόσσοονν  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη,,  ττηηνν  έέκκτταασσηη  κκααιι  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  

εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς..  ΤΤοο  σσχχέέδδιιοο  δδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάσσωωσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααρρττάάττααιι  

σσεε  κκααττάάλλλληηλλεεςς  θθέέσσεειιςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  νναα  δδοοκκιιμμάάζζεεττααιι  τταακκττιικκάά,,  

μμεε  αασσκκήήσσεειιςς  ήή  άάλλλλοο  ππρρόόσσφφοορροο  ττρρόόπποο,,  ώώσσττεε  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ήή  

κκαατταασσττρροοφφήήςς  νναα  μμπποορροούύνν  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  νναα  δδιιαασσωωθθοούύνν..    

  
Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σενάρια έκτακτων 
καταστάσεων, με τις ανάλογες ενέργειες για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερη 
σημασία θα πρέπει να δίνεται όσον αφορά στις οδηγίες για άτομα που 
δεν ανήκουν στο προσωπικό (π.χ. κοινό, προσωπικό εργολάβων κτλ.) 
και μπορεί να βρίσκονται στην επιχείρηση, για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ηλικιωμένους κτλ.  

  

ΙΙδδιιααίίττεερραα  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  ααππααιιττεείίττααιι  κκααιι  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ννοομμοοθθεεττιικκάά  ηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  οομμάάδδααςς  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  ((γγιιαα  

οορριισσμμέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκττιιρρίίωωνν))..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  εείίδδοοςς,,  ττηηνν  έέκκτταασσηη  κκααιι  ττοονν  ππλληηθθυυσσμμόό  ττοουυ  

κκττιιρρίίοουυ..  ΗΗ  οομμάάδδαα  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  εεκκττεελλεείί  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  

ααπποοββλλέέπποουυνν  σσττηη  ππρρόόλληηψψηη  μμεενν  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  κκαατταασσττοολλήή  

ττηηςς  εεάάνν  ααυυττήή  ππρροοκκλληηθθεείί..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  κκααιι    ηη  κκααττάάλλλληηλληη  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  ττηηςς..  
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99..  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗΣΣ  

  

11..  ΕΕννττοοππιισσμμόόςς,,  ααννααγγννώώρριισσηη  κκααιι  κκααττααγγρρααφφήή  όόλλωωνν  ττωωνν  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  

σσηημμεείίωωνν  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  έέκκτταακκττηη  κκααττάάσστταασσηη..  

22..  ΑΑννάάλλυυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ππιιθθααννώώνν  σσεεννααρρίίωωνν  ααττυυχχηημμάάττωωνν..  

33..  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  ππεερριιππλλοοκκώώνν  πποουυ  θθαα    μμπποορροούύσσαανν  νναα  υυππάάρρξξοουυνν..  

44..  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  μμέέσσωωνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  κκααιι  σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  

τταα  κκααττ’’  εεκκττίίμμηησσηη  ααννααγγκκααίίαα  μμέέσσαα..  

55..  ΟΟρριισσμμόόςς  ττωωνν  ρρόόλλωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  όόσσωωνν  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη..  

66..  ΚΚααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς..  

77..  ΓΓννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς..    

88..  ΚΚααττάάλλλληηλληη  εεκκππααίίδδεευυσσηη..  
 

1100..  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑ  

  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΠΠ..ΔΔ..  11007733//8811  άάρρθθρροο  9966  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ππυυρρκκααγγιιώώνν  σστταα  εερργγοοττάάξξιιαα  ττηηρροούύννττααιι  οοιι  ««ΚΚααννοοννιισσμμοοίί  

ΠΠυυρραασσφφάάλλεειιααςς»»  ττοουυ  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς  κκααιι  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  

οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΒΒιιοομμηηχχααννίίααςς..  

  

ΕΕννδδεειικκττιικκάά  ααννααφφέέρροοννττααιι  ππααρραακκάάττωω  τταα  μμέέττρραα  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι::  

  

11..  ΑΑπποομμάάκκρρυυννσσηη  κκάάθθεε  μμηη  ααμμέέσσωωςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσιιμμηηςς  πποοσσόόττηηττοοςς  

εεύύφφλλεεκκττωωνν    ((ππααλλααιιώώνν  ξξυυλλοοττύύππωωνν,,  ξξυυλλεείίααςς  ααππόό  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  κκ..άά..)),,  

ααχχρρήήσσττωωνν  ττιιλλμμάάττωωνν  ((σσττοουυππιιώώνν)),,  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν,,  ππεεττρρεελλααίίωωνν,,  εελλααίίωωνν,,  

χχρρωωμμάάττωωνν,,  δδοοχχεείίωωνν  ήή  ββααρρεελλιιώώνν  έέσσττωω  κκααιι  ««κκεεννώώνν»»  τταα  οοπποοίίαα  

ππεερριιεείίχχαανν  όόμμωωςς  εεύύφφλλεεκκτταα  υυγγρράά  κκ..άά..    

  

22..  ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  εεάάνν  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  ττεελλιικκήή  ααπποομμάάκκρρυυννσσήή  ττοουυςς  ήή  ηη  

δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  αασσφφααλλεείίςς  θθέέσσεειιςς,,  κκααττάά  ττοο  

δδυυννααττόόνν  ααπποομμοοννωωμμέέννεεςς  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  κκααιι  ααππόό  άάλλλλεεςς  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  

γγεειιττννιιάάσσεειιςς..  

  

33..  ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααννοοιιχχττήήςς  φφλλόόγγααςς,,  κκοοππήήςς,,  σσυυγγκκοολλλλήήσσεεωωνν,,  κκααύύσσεεωωνν  κκττλλ..,,  

ππρρέέππεειι  νναα  εεκκττεελλοούύννττααιι  μμόόννοο  σσεε  αακκίίννδδυυννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  υυππόό  σσυυννεεχχήή  

ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττυυχχόόνν  

ααννάάφφλλεεξξηηςς..  
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44..  ΚΚααττάά  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ααππααρρααίίττηηττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  σσυυγγκκόόλλλληησσηηςς  ήή  άάλλλλωωνν  

ααννοοιιχχττήήςς  φφλλόόγγααςς  ήή  ααννααττιιννάάξξεεωωνν  σσεε  θθέέσσεειιςς  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  γγιιαα  ααννάάφφλλεεξξηη,,  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  λλήήψψηη  εειιδδιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  

ααππόό  ττηηνν  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ..  

ΣΣεε  όόττιι  ααφφοορράά  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  σσυυγγκκόόλλλληησσηηςς  κκααιι  κκοοππήήςς  μμεεττάάλλλλωωνν,,  ιισσχχύύοουυνν  

εεππίίσσηηςς  κκααιι  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  9955//11997788  ««ππεερρίί  

μμέέττρρωωνν  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  ααππαασσχχοολλοουυμμέέννωωνν  σσεε  εερργγαασσίίεεςς  

σσυυγγκκοολλλλήήσσεεωωνν»»..  

  

55..  ΦΦωωττιιέέςς  ππρρόόχχεειιρροουυ  ττύύπποουυ,,  έέσσττωω  κκααιι  γγιιαα  ππρροοσσωωππιικκήή  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  κκααιι  

θθέέρρμμααννσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν,,  ααππααγγοορρεεύύοοννττααιι..  

  

66..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ττοο  κκάάππννιισσμμαα,,  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  γγυυμμννήήςς  φφλλόόγγααςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  ηη  

ππρρόόκκλληησσηη  σσππιιννθθήήρρωωνν..  ΗΗ  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι..  

  

                        
  

77..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  εεκκττάάκκττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν,,  οοιι  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοοιι  

ππρρέέππεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  μμεε  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααττοομμιικκάά  

μμέέσσαα  ππρροοσστταασσίίααςς..  

  

88..  ΕΕππιικκίίννδδυυννεεςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  χχώώρροοιι  εερργγαασσίίααςς  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  

κκααττάάλλλληηλλαα..  

  

99..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσυυννεεχχήήςς  κκααλλόόςς  εεξξααεερριισσμμόόςς  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  

θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  ττωωνν  χχώώρρωωνν  σσεε  χχααμμηηλλάά  εεππίίππεεδδαα,,  ώώσσττεε  νναα  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  

ααυυττααννάάφφλλεεξξηη..  

  

1100..  ΕΕξξαασσφφάάλλιισσηη  ζζώώννηηςς  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς    σστταα  όόρριιαα  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττοουυ  

εερργγοοττααξξίίοουυ,,  ιιδδίίωωςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ππεερρίί  εερργγοοττααξξίίοουυ  εευυρριισσκκοομμέέννοουυ  κκοοννττάά  

σσεε  δδαασσώώδδηη  ππεερριιοοχχήή  ήή  αανν  υυππάάρρχχοουυνν  άάλλλλεεςς  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  γγεειιττννιιάάσσεειιςς..  

  

1111..  ΣΣτταα  εερργγοοττάάξξιιαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  γγιιαα  άάμμεεσσηη  χχρρήήσσηη,,  μμέέσσαα  

σσήήμμααννσσηηςς,,  σσυυννααγγεερρμμοούύ  κκααιι  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς  ((σσωωλλήήννεεςς  εεκκττόόξξεευυσσηηςς  

ννεερροούύ,,  ππυυρροοσσββεεσσττήήρρεεςς  κκααττααλλλλήήλλωωνν  ττύύππωωνν  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη,,  

σσκκααππααννιικκάά  εερργγααλλεείίαα  κκ..άά..))..  

  

1122..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  έέλλεεγγχχοοςς  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ύύππααρρξξηη  εεύύφφλλεεκκττωωνν  ααεερρίίωωνν  μμεε  τταα  

όόρργγαανναα  ααννίίχχννεευυσσηηςς  ααεερρίίωωνν..  ΟΟ  έέλλεεγγχχοοςς  ααυυττόόςς  εεννεερργγεείίττααιι  ττόόσσοο  ππρριινν  

ττηηνν  έέννααρρξξηη  εερργγαασσιιώώνν  όόσσοο  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν..  

  

1133..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  εερργγοοττααξξίίοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεξξοοιικκεειιωωμμέέννοο  μμεε  ττηηνν  

ααννααγγννώώρριισσηη  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  μμέέσσωωνν..    
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1144..  ΣΣτταα  εερργγοοττάάξξιιαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  οοδδοοίί  δδιιααφφυυγγήήςς  ήή  έέξξοοδδοοιι  κκιιννδδύύννοουυ..  

ΑΑυυττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  γγννωωσσττέέςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό,,  νναα  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  

κκααττάάλλλληηλλαα  κκααιι  νναα  φφωωττίίζζοοννττααιι..    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9  ΚΥΑΕ 

  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
ΣΗΜΑΝΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι χώροι εργασίας, τα υλικά και ο εξοπλισμός εργασίας περικλείουν πολλούς 
κινδύνους για τους εργαζόμενους. Οι κίνδυνοι πρέπει να εξουδετερώνονται και 
αν δεν είναι δυνατό να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό. 
 
Στους χώρους εργασίας εργάζονται ή εισέρχονται εργαζόμενοι ή τρίτοι 
(προμηθευτές, επισκέπτες κτλ.) οι οποίοι συνήθως δεν μπορούν να γνωρίζουν 
τις μεθόδους εργασίας, τους κινδύνους και τα χρησιμοποιούμενα υλικά που 
υπάρχουν σε κάθε τμήμα της επιχείρησης. 
 
Είναι σημαντικό λοιπόν να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι ή όποιος άλλος 
εισέρχεται στους χώρους εργασίας για τους κινδύνους και τις απαγορεύσεις που 
υπάρχουν, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση κινδύνου και 
τις υποχρεώσεις που έχουν. 
 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη κατάλληλη σήμανση που προβλέπεται από την 
νομοθεσία να χρησιμοποιείται στους χώρους εργασίας. 
 
Η χρήση των σημάτων ασφάλειας και υγείας δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 
υποκαταστήσει ή να περιορίσει τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων. 
 
Η σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίζεται 
στη μόνιμη  και την περιστασιακή σήμανση.  
 
Η μόνιμη σήμανση περιλαμβάνει σήματα απαγόρευσης, υποχρέωσης, 
προειδοποίησης, μέσων διάσωσης ή βοήθειας, εξοπλισμού καταπολέμησης 
πυρκαγιάς και σήμανση εμποδίων, επικινδύνων σημείων, οδών κυκλοφορίας και 
των δοχείων ή/και σωλήνων που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες. 
 
Η περιστασιακή σήμανση περιλαμβάνει φωτεινά σήματα, ηχητικά σήματα, 
προφορική ανακοίνωση και σήματα με χειρονομίες. 
 
Στόχος της σήμανσης ασφαλείας είναι να εφιστά με γρήγορο και κατανοητό 
τρόπο την προσοχή σε αντικείμενα ή καταστάσεις που ενέχουν ή μπορούν να 
προκαλέσουν κινδύνους. 
 
Νομοθεσία: 
 
Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95). “ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
92/58/ΕΟΚ. 
 
Α. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
1. Κατά τρόπο μόνιμο με πινακίδες ή χρώμα ασφάλειας γίνεται η 

σήμανση που σχετίζεται με: 
 

 Την απαγόρευση. 
 Την προειδοποίηση. 
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 Την υποχρέωση. 
 Τον εντοπισμό και την  αναγνώριση των μέσων διάσωσης ή βοήθειας. 
 Τον εντοπισμό και την αναγνώριση των υλικών και των εξοπλισμών 

καταπολέμησης πυρκαγιάς. 
 Τη σήμανση κινδύνων κρούσεων σε αντικείμενα καθώς και πτώσεων 

προσώπων. 
 Τη σήμανση των οδών κυκλοφορίας και των δοχείων ή/και σωλήνων που 

περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες. 
 

Συνδυασμοί σχημάτων και χρωμάτων και η σημασία τους για τα σήματα 
ασφάλειας και υγείας 

 

 
 
 
 

Α1. ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 
 

 Τα σήματα απαγόρευσης απαγορεύουν να κάνουμε κάποια ενέργεια. 

 Έχουν σχήμα κυκλικό. 

 Η ενέργεια που απαγορεύουν παριστάνεται με ένα μαύρο σύμβολο σε 
λευκό φόντο που περιβάλλεται από κόκκινη γραμμή. 

 Έχουν επίσης μια κόκκινη γραμμή που διασχίζει το σήμα από αριστερά 
προς τα δεξιά με κλίση 45ο (το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον το 35% του σήματος). 
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Α2. ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 Τα σήματα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ προειδοποιούν για έναν υπαρκτό ή 
πιθανό κίνδυνο. 

 Έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου με τη μια κορυφή του προς τα 
πάνω. 

 Ο σχετικός κίνδυνος που προειδοποιούν παριστάνεται με μαύρο 
σύμβολο σε κίτρινο φόντο, που περιβάλλεται από μαύρη γραμμή (το 
κίτρινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της 
πινακίδας). 
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Α3. ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
 

 Τα σήματα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά. 

 Έχουν σχήμα κυκλικό. 
 Η ενέργεια που μας υποχρεώνουν να κάνουμε παριστάνεται με λευκό 

σύμβολο σε μπλε φόντο (το μπλε πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 
50% της επιφάνειας της πινακίδας). 
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Α4. ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 Τα σήματα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δείχνουν τη 
θέση του. 

 Έχουν σχήμα ορθογώνιο ή τετράγωνο. 
 Η ένδειξη του υλικού ή του εξοπλισμού παριστάνεται με λευκό σύμβολο 

σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 
50% της επιφάνειας της πινακίδας). 
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Α5. ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
 Τα σήματα ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ υποδεικνύουν τις οδούς διαφυγής, τις 

εξόδους κινδύνου και τα μέσα βοήθειας ή διάσωσης. 
 Έχουν σχήμα ορθογώνιο ή τετράγωνο. 
 Η ένδειξή τους παριστάνεται με λευκό σύμβολο σε πράσινο φόντο (το 

πράσινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της 
πινακίδας). 
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Α6. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
 Για πρόσκρουση σε εμπόδια. 
 Για πτώση αντικειμένων. 
 Για πτώση ατόμων. 
 Η σήμανση αυτή γίνεται με τη βοήθεια κίτρινου χρώματος 

εναλλασσομένου με μαύρο ή κόκκινου εναλλασσομένου με άσπρο. 
 Οι διαστάσεις της σήμανσης αυτής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

διαστάσεις του επισημαινόμενου εμποδίου ή επικίνδυνου σημείου. 
 Οι κίτρινες, οι μαύρες, οι κόκκινες ή οι άσπρες λωρίδες πρέπει να έχουν 

κλίση περίπου 45 μοιρών και να έχουν διαστάσεις περίπου ίσες μεταξύ 
τους. 

 

 
 

 
 

Όταν είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι οδοί κυκλοφορίας, η επισήμανσή 
τους γίνεται και από τις δύο πλευρές τους με συνεχή λωρίδα ιδιαίτερα ορατού 
χρώματος, κατά προτίμηση άσπρου ή κίτρινου ανάλογα με το χρώμα του 
δαπέδου. 
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Α7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

Τα χρησιμοποιούμενα κατά την εργασία δοχεία που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες ή παρασκευάσματα και οι εμφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή 
μεταφέρουν τέτοιες επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα πρέπει να φέρουν 
ετικέτα με εικονοσύμβολο ή σύμβολο σε έγχρωμο φόντο που προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία. 
Η ετικέτα αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετα στοιχεία π.χ. όνομα, 
χημικό τύπο κτλ. 
Η σήμανση πρέπει να τοποθετείται στις ορατές πλευρές των δοχείων ή 
σωληνώσεων, με μορφή άκαμπτης πινακίδας, αυτοκόλλητου σήματος ή 
ζωγραφισμένης ένδειξης. 

 
Οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται στις σωληνώσεις πρέπει: 
 
 Να τοποθετούνται εμφανώς και πλησίον των χώρων που παρουσιάζουν τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο όπως δικλείδες και σημεία σύνδεσης και να 
επαναλαμβάνονται με επαρκή συχνότητα. 

 Να είναι καλά ορατές (αν χρειάζεται να έχουν φωσφορίζον χρώμα ή υλικά 
που να αντανακλούν το φώς ή τεχνητό φωτισμό). 

 
Αποθήκευση επικινδύνων ουσιών ή παρασκευασμάτων: 
 
Οι χώροι, αίθουσες ή περίβολοι που χρησιμοποιούνται για να  αποθηκεύονται 
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλες 
προειδοποιητικές πινακίδες και σε ορισμένες περιπτώσεις με την 
προειδοποιητική πινακίδα  « ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ».  
Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να τοποθετούνται, ανάλογα με την περίπτωση, 
κοντά στο χώρο αποθήκευσης ή στη θύρα πρόσβασης στην αποθήκη. 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

 
 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
 
Η ετικέτα αποτελεί την πρώτη πηγή πληροφόρησης για το προϊόν. Θα πρέπει να 
υπάρχει μια ετικέτα σε κάθε δοχείο καθώς επίσης και στα δοχεία μετάγγισης της 
επικίνδυνης ουσίας ή παρασκευάσματος. 
 
Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να περιέχει τα 
ακόλουθα: 
 
 Ονομασία ή ονομασίες των ουσιών που περιέχονται στο δοχείο. 
 Όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου του παρασκευαστή/εισαγωγέα. 
 Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου. 
 Φράσεις που υποδηλώνουν τους ειδικούς κινδύνους (φράσεις R). 
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 Φράσεις που υποδηλώνουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης (φράσεις S). 
 Για τις ουσίες τον αριθμό ΕΟΚ. 
 

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
 

 
 

Β. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Με φωτεινό σήμα, ηχητικό σήμα, σήμα δια χειρονομιών ή προφορική 
ανακοίνωση γίνεται περιστασιακά, η σήμανση που σχετίζεται με: 
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 Την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων. 
 Την κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένη ενέργεια. 
 Την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων. 
 Την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς. 
 
Ορισμένοι τρόποι σήμανσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί  
είναι: 
 

1. Με φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα. 
2. Με φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση. 
3. Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση. 
 
Β1. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 

 
 

Ένα ηχητικό σήμα πρέπει: 
 
 Να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο από το θόρυβο του περιβάλλοντος. 
 Να αναγνωρίζεται εύκολα. 
 Να διακρίνεται σαφώς από άλλο ηχητικό σήμα. 
 
Αν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει ηχητικό σήμα σε κυμαινόμενη ή σταθερή 
συχνότητα τότε, η κυμαινόμενη συχνότητα, πρέπει κατά τη χρήση να 
υποδεικνύει: 
 
 Υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή επείγουσα ανάγκη επέμβασης ή 

επιβαλλόμενη ενέργεια. 
 
Ο ήχος σήματος εκκένωσης πρέπει να είναι συνεχής. 
 
Β2. ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ 

 
Το φώς που εκπέμπεται από ένα σήμα πρέπει: 
 
 Να δημιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο περιβάλλον του, ανάλογα με 

τις συνθήκες χρησιμοποίησης που προβλέπονται. 
 Να μη προκαλεί θάμπωμα λόγω υπερβολής. 
 Να μη προκαλεί κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας. 
 
Αν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει συνεχές και διακεκομμένο σήμα τότε, το 
διακεκομμένο πρέπει κατά τη χρήση να υποδεικνύει: 
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 Υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή μια αυξημένη ανάγκη επέμβασης ή 

ζητούμενης ή επιβαλλόμενης δράσης. 
 
Χρήση των φωτεινών σημάτων: 
 

 Συνεχές ή διακεκομμένο σήμα, υποδεικνύει τον κίνδυνο ή άμεση ανάγκη 
(επιβαλλόμενης επέμβασης ή δράσης). 

 Η διάρκεια κάθε λάμψης και η συχνότητα των λάμψεων ενός διακεκομμένου 
φωτεινού σήματος πρέπει να μελετηθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν 
καλή κατανόηση του μηνύματος και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση μεταξύ 
διαφορετικών σημάτων. 

 Αν ένα διακεκομμένο φωτεινό σήμα χρησιμοποιείται αντί ή ως συμπλήρωμα 
ηχητικού σήματος, πρέπει ο κώδικας του σήματος να είναι ταυτόσημος. 

 Ένα σύστημα εκπομπής φωτεινού σήματος που χρησιμοποιείται σε 
περίπτωση άμεσου και σοβαρού  κινδύνου πρέπει να επιτηρείται ειδικά ή να 
διαθέτει βοηθητικό λαμπτήρα. 

 
Όταν το φωτεινό σήμα διαθέτει εικονοσύμβολο αυτό πρέπει να είναι ανάλογο 
των απλών σημάτων. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 
 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

 Απαγόρευση 
 Κίνδυνος 
 Συναγερμός 
 Εκκένωση χώρου 

 
ΚΙΤΡΙΝΟ 

 Προειδοποίηση 
 Προφύλαξη 
 Επαλήθευση 

ΜΠΛΕ  Υποχρέωση 

 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Κατάσταση ασφάλειας 
 Διάσωση 
 Βοήθεια 

 
 
 
 

 
Β3. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Η προφορική ανακοίνωση είναι δυνατή μόνο αν ο θόρυβος του 
περιβάλλοντος δεν είναι αυξημένος. 
 
Αν υπάρχει αυξημένος θόρυβος είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται 
χειρονομίες ή κωδικοποιημένα σήματα. 

 
Χαρακτηριστικά  
 
Η προφορική ανακοίνωση: 
 
 Πραγματοποιείται με μορφή σύντομων κειμένων, ομάδων λέξεων ή 

μεμονωμένων λέξεων – κωδικοποιημένων. 
 Πρέπει να είναι σαφής, με απλές και επαρκείς λέξεις (αργή και σωστή 

άρθρωση). 
 Άμεση ή έμμεση ανακοίνωση, μέσω τηλεβόα ή μεγαφώνου. 

 
 

Β4. ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ 
 

 
 

Χαρακτηριστικά 
 
Τα σήματα με χειρονομίες δίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο άτομο, το 
σηματωρό, προς τον παραλήπτη των σημάτων, τον χειριστή.  
Ένα σήμα με  χειρονομίες πρέπει να είναι: 
 
 Απλό, ακριβές, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται εύκολα. 
 Σαφώς διακεκριμένο από άλλο σήμα με χειρονομίες. 
Τα καθήκοντα του σηματωρού είναι να : 
 
 φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης με έντονο και 

ενιαίο χρώμα (π.χ. σακάκι, κράνος, περιβραχιόνια, ρακέτες), 
 καθοδηγεί τον χειριστή, 
 βλέπει απευθείας τις εκτελούμενες κινήσεις από τον χειριστή, 
 μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στον 

χειριστή, 
 ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση των χειρισμών, χωρίς να εκτελεί 

άλλη εργασία ταυτόχρονα. 
 
Τα καθήκοντα του χειριστή είναι να: 
 
 λαμβάνει τα σήματα και να εκτελεί τους χειρισμούς, 
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 διακόπτει τον εκτελούμενο χειρισμό, όταν αυτός δεν μπορεί να εκτελείται με 
ασφάλεια και να ζητήσει νέες οδηγίες. 

 
Οι κωδικοποιημένες κινήσεις παρουσιάζονται σχηματικά στους 
παρακάτω πίνακες: 
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Γ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 

1. Για να είναι αποτελεσματικά τα σήματα, πρέπει οι πινακίδες να 
κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά (π.χ. αντοχή σε κρούσεις, σε 
καιρικές συνθήκες, κτλ.) ανάλογα με τον χώρο που χρησιμοποιούνται και 
τις εργασίες που γίνονται. 

 
2. Τα μέσα και τα συστήματα σήμανσης, πρέπει να καθαρίζονται, να 

συντηρούνται, να ελέγχονται και να επισκευάζονται τακτικά. 
 
3. Οι διαστάσεις και τα χρωμετρικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά που θα 

επιλεγούν πρέπει να εξασφαλίζουν καλή ορατότητα και την κατανόησή 
τους. 

 
4. Να τοποθετούνται σε σημεία που θα είναι εύκολα ορατά όχι πολύ ψηλά, 

ούτε και πολύ χαμηλά, να μην είναι πίσω από υλικά ή άλλα αντικείμενα, 
γιατί στη περίπτωση αυτή θα είναι άχρηστα. 

 
5. Στις περιπτώσεις που ο λόγος που έχει τοποθετηθεί μια πινακίδα δεν 

υπάρχει πια, αυτή πρέπει να αφαιρείται. 
 
6. Ο αριθμός και η θέση που πρέπει να εγκατασταθούν είναι συνάρτηση της 

σημασίας των υπαρκτών ή  πιθανών κινδύνων ή της ζώνης που πρέπει 
να καλυφθεί. 

 
7. Για να είναι κατανοητά στους εργαζόμενους τα σήματα, δεν πρέπει να 

τοποθετούνται πολλές πινακίδες, σε μικρές αποστάσεις. 
8. Για τις σημάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λειτουργούν, 

πρέπει να εξασφαλίζεται και εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος. 
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9. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται: 
 

 Συγχρόνως 2 φωτεινά σήματα τα οποία μπορούν να συγχέονται. 
 Συγχρόνως 2 ηχητικά σήματα. 
 Ηχητικά σήματα αν στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα 

δυνατός θόρυβος. 
 

10.   Ο ήχος σήματος εκκένωσης ενός χώρου πρέπει να είναι συνεχής. 
 
11.   Η αποτελεσματικότητα μιας σήμανσης δεν πρέπει να μειώνεται: 
 

 Με τον κακό σχεδιασμό. 
 Με τον ανεπαρκή αριθμό. 
 Με την κακή θέση. 
 Με την κακή κατάσταση ή κακή λειτουργία των μέσων ή συστημάτων 

σήμανσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  10  ΚΥΑΕ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. Σε όλους τους χώρους εργασίας, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα 

μείωσης των κινδύνων με μηχανικά ή άλλα μέσα, ο εργοδότης 
υποχρεούται να προμηθεύσει στους εργαζόμενους τα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). 

 
1.2. Ο Τεχνικός Ασφάλειας συμβουλεύει σε θέματα προμήθειας μέσων και 

εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 
ατομικών μέσων προστασίας,  ανάλογα με τη φύση εργασίας και τον 
τύπο του κινδύνου. 

 
1.3. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας και για τη κατάργηση της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και 
Ασφάλειας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. ΜΑΠ ή εξοπλισμός νοείται κάθε εξοπλισμός που ο εργαζόμενος πρέπει 

να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή 
περισσότερους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια του, καθώς και 
κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το 
σκοπό. 

1.5. Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση 
εφόσον οι προδιαγραφές τους, συμφωνούν με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις. 

1.6. Τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν τη σήμανση «CE» επ’ αυτών, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραμένει ανεξίτηλη 
κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ΜΑΠ. Αν ωστόσο αυτό δεν 
είναι εφικτό λόγω των χαρακτηριστικών του προϊόντος, η σήμανση 
«CE» μπορεί να τεθεί στη συσκευασία. 

1.7. Απαγορεύεται η επίθεση επί των ΜΑΠ σημάνσεων που θα μπορούσαν 
να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική 
απεικόνιση της σήμανσης «CE».  
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1.8. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται επί των ΜΑΠ ή της 
συσκευασίας τους, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή 
ευανάγνωστη τη σήμανση «CE». 
 

2.       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
 
2.1. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν 

να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα 
συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης 
της εργασίας. 

2.2. Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή τους, από πλευράς υγείας και ασφάλειας. Σε κάθε 
περίπτωση οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει: 

2.2.1. Να είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται 
και να μη συνεπάγεται η χρήση τους, νέους κινδύνους. 

2.2.2. Να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας. 
2.2.3. Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις 

ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων. 
2.2.4. Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ταιριάζουν στο 

χρήστη. 
2.2.5. Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να 

φορά ο εργαζόμενος ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς 
προστασίας, οι εξοπλισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και να 
διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι των αντιστοίχων 
κινδύνων. 

2.2.6. Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες 
χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

2.2.7. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι σαφείς ώστε να είναι κατανοητές από 
τους εργαζόμενους. 

2.2.8. Οι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ΜΑΠ, 
ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο 
εργαζόμενος πρέπει να φορά το ΜΑΠ, καθορίζονται από την 
σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο, τα 
χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του κάθε εργαζόμενου, καθώς και 
από την απόδοση του ΜΑΠ. 

2.2.9. Τα ΜΑΠ χορηγούνται από τον  εργοδότη δωρεάν στους εργαζόμενους 
και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. Εφόσον οι 
περιστάσεις απαιτούν την χρησιμοποίηση των ΜΑΠ και από άλλους 
εργαζόμενους, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε μια 
τέτοια χρησιμοποίηση να μη θέτει κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής 
στους χρήστες. 

2.2.10. Ο εργοδότης φροντίζει και παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις και 
μέσα για την καλή λειτουργία των ΜΑΠ και την ικανοποιητική κατάστασή 
τους από την άποψη της αποτελεσματικής προστασίας των 
εργαζομένων, με τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς 
και με την άμεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που 
παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος 
χρόνος χρήσης τους. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξή τους σε ειδικές 
θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

202 

 

2.2.11. Μέσα στην επιχείρηση ή/και στην εγκ/ση, πρέπει για κάθε ΜΑΠ, να 
παρέχονται και να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 

2.2.12. Ο εργοδότης ενημερώνει εκ των προτέρων τους εργαζόμενους σχετικά 
με τους κινδύνους από τους οποίους προστατεύονται από τα ΜΑΠ. 

2.2.13. Ο εργοδότης εξασφαλίζει την εκπαίδευση καθώς επίσης και την 
οργάνωση, ενδεχομένως ασκήσεων για τη χρησιμοποίηση των ΜΑΠ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΕΠΙΛΟΓΗ Μ.Α.Π. 
 

Πριν την επιλογή ενός ΜΑΠ ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει 
υπόψη του την έγγραφη γνώμη του Τ.Α. και του Ι.Ε. και να αξιολογεί 
κατά πόσο τα ΜΑΠ που θα χρησιμοποιήσει ανταποκρίνονται προς τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή τους, από πλευράς Υγείας και Ασφάλειας. 
Για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις οι 
εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και προμηθευτές ΜΑΠ κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία. 

 
4.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
 

Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και παντός είδους προμηθευτές ΜΑΠ 
υποχρεούνται: 

 
4.1. Να κατασκευάζουν, να διαθέτουν στην αγορά και να εκθέτουν μόνο 

ΜΑΠ που πληρούν τους κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας που 
ισχύουν κάθε φορά καθώς και τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής. 

 
4.2. Να χορηγούν οδηγίες στην ελληνική γλώσσα στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία που αναφέρονται 
στην παρ.1.4. του παραρτήματος ΙΙ της Απόφ.Β.4373/1205/11.3.93 
(187/Β) «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, 
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας»: 

4.2.1. Οδηγίες αποθήκευσης, χρήσης, καθαρισμού, συντήρησης, επιθεώρησης 
και απολύμανσης. Τα προϊόντα καθαρισμού, συντήρησης ή 
απολύμανσης που συνιστώνται από τους κατασκευαστές  δεν πρέπει 
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σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους να έχουν καμία επιβλαβή 
επίπτωση στα ΜΑΠ ούτε στο χρήστη. 

4.2.2. Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν κατά τις τεχνικές δοκιμές για τον 
προσδιορισμό, το επίπεδο ή η κατηγορία προστασίας των ΜΑΠ. 

4.2.3. Τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα 
ΜΑΠ καθώς και τα χαρακτηριστικά των κατάλληλων ανταλλακτικών. 

4.2.4. Οι κατάλληλες κατηγορίες προστασίας για διάφορα επίπεδα κινδύνων 
και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση ενός 
ΜΑΠ. 

4.2.5. Την ημερομηνία ή τη χρονική διάρκεια μετά την οποία τα ΜΑΠ ή 
ορισμένα από τα συστατικά μέρη τους πρέπει να αποσύρονται. 

4.2.6. Το κατάλληλο είδος συσκευασίας για τη μεταφορά των ΜΑΠ. 
4.2.7. Τη σημασία της σήμανσης, όταν υπάρχει. 
4.2.8. Να χορηγούν στους εργοδότες κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες. 
 
5.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Α.Π. 

 
5.1. Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 

της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων και την πρόληψη των 
κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της 
απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων 
εφαρμόζοντας υποχρεωτικά τις πιο κάτω διαδικασίες: 

5.1.1. Καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων. 
5.1.2. Αποτροπή της εμφάνισης των κινδύνων. 
5.1.3. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο. 
5.1.4. Εγκλεισμό του κινδύνου ή περιορισμό της περιοχής του, κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζει ότι σε κανονική λειτουργία δεν εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι. 

5.1.5. Περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο 
ή του χρόνου έκθεσής τους. 

5.1.6. Χορήγηση κατάλληλων ΜΑΠ και κατάλληλα συντηρημένα ΜΑΠ. 
5.1.7. Επανέλεγχο και επανεκτίμηση των κινδύνων και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. 
5.1.8. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει: 
 
 Επαρκή συντήρηση των εγκ/σεων και των μηχανισμών προστασίας. 
 Ότι οι εργαζόμενοι έχουν σαφή και πλήρη γνώση των κινδύνων που 

παραμένουν καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 
 
5.2. Η χρήση ΜΑΠ για την προφύλαξη από τον επαγγελματικό κίνδυνο 

επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται, εφόσον είναι αποτελεσματική, στις 
παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

 
5.2.1. Όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης μορφής μέτρο ή να εξαλειφθούν ή 

μετριαστούν οι κίνδυνοι και δεν υπάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος 
για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που παραμένουν. 

5.2.2. Σαν προσωρινό μέτρο σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου. 
5.2.3. Σαν προσωρινό μέτρο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η λήψη μόνιμων 

μέτρων και μόνο αν: 
 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

204 

 

 Τα ΜΑΠ που διατίθενται, είναι κατάλληλα για τους κινδύνους, την 
περίσταση και τον χρήστη. 

 Να είναι επίσης κατάλληλα συντηρημένα, καθαρά και εφόσον απαιτείται 
να απολυμαίνονται. 

 Οι εργαζόμενοι που θα τα χρησιμοποιήσουν, να έχουν εκπαιδευτεί στη 
σωστή χρήση και να έχουν αποδείξει ότι την ξέρουν και την εφαρμόζουν 
σωστά. 

 
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
6.1. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την Υγεία και Ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη χρήση των ΜΑΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Π.Δ. 396/94. 

6.2. Για κάθε ΜΑΠ, πρέπει να παρέχονται και να είναι διαθέσιμες μέσα στην 
επιχείρηση ή/και την εγκ/ση, οι κατάλληλες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των απαιτήσεων του Π.Δ. 396/94.   

6.3. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και όποτε απαιτείται από το είδος του 
ΜΑΠ και τη φύση και τις συνθήκες εργασίας εξασκούνται ειδικά στην 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ΜΑΠ.  

 
7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις: 

 
7.1. Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων ή/και των 

εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους, αναφορικά με 
τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Π.Δ. 396/94. 

7.2. Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα 
μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην 
Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιούνται κατά την εργασία ΜΑΠ. 

 
   
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΠ 

 
Οι κίνδυνοι που υπάρχουν στο χώρο εργασίας και μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με τη χρήση ΜΑΠ, είναι: 

 
8.1. Πτώσεις αντικειμένων 
8.2. Πτώσεις από ύψος 
8.3. Κτυπήματα, προσκρούσεις, συμπιέσεις (μελών του σώματος με 

αντικείμενα, μηχανήματα, κτλ.) 
8.4. Κοψίματα, εκδορές 
8.5. Γλιστρήματα 
8.6. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 
8.7. Φυσικοί παράγοντες 
8.8. Θερμοκρασία (θερμότητα, φλόγες, ψύχος) 
8.9. Ακτινοβολίες 
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8.10. Θόρυβος 
8.11.    Χημικοί παράγοντες 
8.12.    Σκόνη 
8.13.    Καπνοί 
8.14.    Ομίχλες 
8.15.    Ατμοί, αέρια 
8.16.    Βιολογικοί παράγοντες. 
 
9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΠ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
  

9.1. Προστασία κεφαλιού 
9.2. Προστασία ακοής 
9.3. Προστασία ματιών και προσώπου 
9.4. Προστασία από επικίνδυνες ουσίες και μολυσματικούς παράγοντες – 

προστασία αναπνευστικών οδών 
9.5. Προστασία από επικίνδυνες ουσίες και μολυσματικούς παράγοντες – 

προστασία από επαφές με το δέρμα και τα μάτια 
9.6. Προστασία χεριών και βραχιόνων 
9.7. Προστασία ποδιών και κνημών 
9.8. Προστασία κορμού και κοιλιάς 
9.9. Προστασία ολόκληρου του σώματος 
9.10. Προστασία από πτώσεις 
9.11. Προστασία από κινούμενα οχήματα 
9.12. Προστασία από πνιγμό 
9.13. Προστασία από ηλεκτροπληξία 
9.14. Προστασία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα 
 
 
9.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 
 

           

 

 

       

 
9.1.1. Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού του κεφαλιού  

κατά την εργασία τους πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλο κράνος 
ασφαλείας.  
Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προέλθει από: 

 
 Πτώση των ιδίων των εργαζομένων 
 Πτώση ή εκτίναξη αντικειμένων 
 Πρόσκρουση σε αντικείμενο, μηχάνημα ή στοιχείο κατασκευής 
 Ηλεκτρισμό. 
 
9.1.2. Τα προστατευτικά κράνη πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το είδος και 

τη σοβαρότητα του κινδύνου, π.χ. όταν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος 
από ηλεκτροπληξία επιλέγονται προστατευτικά κράνη  από μονωτικό 
υλικό. 
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9.1.3. Κατά τη θερινή περίοδο όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε ήλιο για 

μεγάλα διαστήματα, πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλο κάλυμμα 
κεφαλιού, εφόσον δεν είναι δυνατό να προστατευθούν από τον ήλιο με 
άλλο τρόπο (π.χ. τέντες). 

 
9.1.4. Θέσεις εργασίας που περικλείουν κινδύνους και απαιτείται η προστασία 

κεφαλιού με κράνος: 
 
 Πάνω, κάτω ή κοντά σε ικριώματα 
 Σε μεγάλο ύψος από το έδαφος 
 Σε έργα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ξυλοτύπων 
 Συναρμολόγησης και τοποθέτησης ξυλοτύπων 
 Εγκ/ση ικριωμάτων και κατεδαφίσεων 
 Σε μεγάλες δεξαμενές 
 Σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου 
 Σε εγκ/σεις παραγωγής θερμότητας 
 Σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
 Έργα σε τάφρους, ορύγματα, φρέατα και στοές. 
 Σε χωματουργικά και εκβραχισμούς. 
 Σε μετατοπίσεις μπαζών. 
 Εργασίες με εκρηκτικά. 
 Σε  ανυψωτικά μηχανήματα, γερανούς και μεταφορικά μέσα 
 Σε χαλύβδινα υδραυλικά έργα 
 Σε σωληνώσεις και 
 Σε κάθε είδους έργα αρμοδιοτήτων πολ/κού μηχ/κού (οικοδομικά έργα, 

τεχνικά, κτλ.). 
 
9.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ 

 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που 
προέρχονται ή μπορεί να προέλθουν κατά την εργασία, όταν εκτίθενται 
σε θόρυβο.  

 
9.2.1. Προστατευτικά μέσα ακοής: 
 
 

                                                                                     
  

 Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά 

 Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού 

 Ωτοασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της 
βιομηχανίας 

 Ωτοασπίδες με δείκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας 

 Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές 
ενδοεπικοινωνίας. 
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9.2.2. Θέσεις εργασίας που περικλείουν κινδύνους και απαιτείται η προστασία 
της ακοής: 

 Χειρισμός πρέσας 

 Εργασίες με χρήση μηχανημάτων με συμπιεσμένο αέρα 

 Εργασίες με εξοπλισμό φακελοποίησης 

 Ξυλουργικές εργασίες κτλ. 
 
9.2.3. Τα ΜΑΠ θορύβου πρέπει να μπορούν να μειώνουν τον θόρυβο με 

τέτοιο τρόπο ώστε η ισοδύναμη ηχοστάθμη που φτάνει στο χρήστη να 
μην υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τις οριακές τιμές καθημερινής 
έκθεσης που καθορίζονται στην οδηγία 86/188/ΕΟΚ, για την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους 
στους θορύβους κατά την εργασία. 

 
9.2.4. Κάθε ΜΑΠ πρέπει να φέρει επισήμανση όπου  θα φαίνεται το επίπεδο 

εξασθένισης του ήχου και η τιμή του δείκτη άνεσης που επιτυγχάνεται με 
το εν λόγω ΜΑΠ, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η επισήμανση αυτή πρέπει 
να επιτίθεται στη συσκευασία. 

 
 
9.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

          

          

 
 

Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού των ματιών και 
του προσώπου πρέπει να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα προστατευτικά 
μέσα. Ο κίνδυνος μπορεί να προέλθει από: 

 

 Εκτινασσόμενα σωματίδια 

 Επικίνδυνες ουσίες όπως καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατμούς, 
ακτινοβολία, κτλ. 

 
9.3.1. Προστατευτικά μέσα ματιών και προσώπου: 
 

 Γυαλιά με βραχίονες 

 Γυαλιά – προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο 

 Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτίνες λέιζερ και τις 
υπεριώδεις, υπέρυθρες και ορατές ακτινοβολίες 

 Οθόνες προσώπου 

 Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που 
κρατιούνται με το χέρι, που στηρίζονται με στεφάνι στο κεφάλι ή που 
προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη). 
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9.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
9.4.1. Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο βλάβης των αναπνευστικών 

οδών πρέπει να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα. Ο 
κίνδυνος μπορεί να προέλθει από: 

 
 Εισπνοή  επικίνδυνης σκόνης 
 Εισπνοή τοξικών αερίων 
 Εισπνοή καπνών 
 Έλλειψη επαρκούς ποσότητας οξυγόνου. 
 
9.4.2. Προστατευτικά μέσα: 
 
 Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις 

ραδιενεργές σκόνες 
 Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με 

τροφοδοσία σε αέρα 
 Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα 

συγκόλλησης. 
 
9.4.3. Θέσεις εργασίας που περικλείουν κινδύνους και απαιτείται η προστασία 

των αναπνευστικών οδών: 
 
 Εργασίες σε φρέατα, σήραγγες και άλλα υπόγεια στοιχεία του δικτύου 

υπονόμων 
 Εργασίες μέσα σε αποθήκες, σε αίθουσες μικρών διαστάσεων και σε 

βιομηχανικούς κλιβάνους που θερμαίνονται με αέριο, εφόσον είναι 
δυνατόν να υπάρξουν κίνδυνοι δηλητηρίασης από αέριο ή από 
ανεπάρκεια οξυγόνου 

 Εργασίες στην κορυφή υψικαμίνου 
 Εργασίες κοντά στους μεταλλάκτες και στους αγωγούς αερίων των 

υψικαμίνων 
 Εργασίες κοντά στη χύτευση μέσα σε κάδο όταν υπάρχει έκλυση 

καπνών βαρέων μετάλλων 
 Εργασίες στην πυρίμαχη επένδυση των κλιβάνων και των κάδων 

χύτευσης όταν μπορεί να εκλυθεί σκόνη 
 Βαφή με πιστολέτο, χωρίς επαρκή αερισμό 
 Εργασίες σε ψυκτικές εγκ/σεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής του 

ψυκτικού υγρού. 
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9.4.4. Τα ΜΑΠ που έχουν σκοπό την προστασία των αναπνευστικών οδών 

πρέπει να επιτρέπουν την τροφοδοσία του χρήστη, με αέρα κατάλληλο 
για αναπνοή όταν αυτός εκτίθεται σε ατμόσφαιρα μολυσμένη ή και με 
ανεπαρκή συγκέντρωση οξυγόνου. 

 
9.4.5. Ο κατάλληλος για την αναπνοή αέρας που παρέχει στον χρήστη το 

ΜΑΠ, λαμβάνεται με τα κατάλληλα μέσα, π.χ. με διήθηση του 
μολυσμένου αέρα δια μέσου του προστατευτικού συστήματος ή 
προστατευτικού μέσου, είτε με προσαγωγή από μη μολυσμένη πηγή. 

 
9.4.6. Τα συστατικά υλικά και τα λοιπά μέρη αυτών των τύπων ΜΑΠ πρέπει να 

επιλέγονται, ή να σχεδιάζονται και να συνδυάζονται έτσι ώστε η 
λειτουργία και η υγιεινή της αναπνοής του χρήστη να εξασφαλίζονται με 
τον κατάλληλο τρόπο κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιείται το εν λόγω 
ΜΑΠ, υπό τις προβλεπτές συνθήκες χρήσης. 

 
9.4.7. Ο βαθμός στεγανότητας της προσωπίδας (μάσκας), η υποπίεση κατά 

την εισπνοή καθώς και όσον αφορά τις διηθητικές συσκευές, η 
ικανότητα καθαρισμού, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε στην περίπτωση 
μολυσμένης ατμόσφαιρας, η διείσδυση μολυσματικών ουσιών να είναι 
επαρκώς χαμηλή ώστε να μη δημιουργεί κινδύνους υγείας για το 
χρήστη. 

 
9.4.8. Τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης του κατασκευαστή, 

πρέπει επίσης να αναγράφονται σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά του τύπου 
ώστε, σε συνδυασμό με τις οδηγίες χρήσης, κάθε καταρτισμένος και 
ειδικευμένος χρήστης να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όπως αρμόζει. 

 
9.4.9 Επίσης όσον αφορά τις διηθητικές συσκευές, ο κατασκευαστής πρέπει 

στο ενημερωτικό του σημείωμα να αναφέρει το χρονικό όριο 
αποθήκευσης του φίλτρου σε καινούρια κατάσταση όταν διατηρείται 
στην αρχική του συσκευασία. 

 
9.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.1. Τα ΜΑΠ που έχουν σκοπό την προστασία της επιφάνειας ολόκληρου ή 

μέρους του σώματος από την επαφή με ουσίες επικίνδυνες και με 
μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη 
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διείσδυση ή τη διάχυση των ουσιών αυτών μέσω του προστατευτικού 
περιβλήματος στις προβλεπτές συνθήκες χρήσης για τις οποίες αυτά τα 
ΜΑΠ έχουν διατεθεί στην αγορά. 

 
9.5.2. Για το σκοπό αυτό, τα συστατικά  υλικά και τα λοιπά συστατικά μέρη 

αυτών των τύπων ΜΑΠ πρέπει να επιλέγονται ή να σχεδιάζονται και να 
συνδυάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, 
πλήρη στεγανότητα που, αν απαιτείται, θα παρέχει τη δυνατότητα 
καθημερινής παρατεταμένης χρήσης ή, διαφορετικά, περιορισμένου 
βαθμού στεγανότητα λόγω της οποίας είναι αναγκαίος ο περιορισμός 
της διάρκειας χρήσης. 

 
9.5.3. Αν οι συνθήκες χρήσης αυτών των ΜΑΠ είναι σε ορισμένες επικίνδυνες 

ουσίες ή σε ορισμένους  μολυσματικούς παράγοντες με αυξημένη 
διεισδυτικότητα εξαιτίας της οποίας περιορίζεται η διάρκεια της 
προστασίας που παρέχουν τα κατάλληλα ΜΑΠ, πρέπει αυτά να 
υπόκεινται σε συμβατικές δοκιμές και σύμφωνα με αυτές να 
κατατάσσονται ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους. 

 
9.5.4. Τα ΜΑΠ που πληρούν τις προδιαγραφές δοκιμής πρέπει να φέρουν 

σήμα με  ένδειξη κυρίως ονομάτων ή και των κωδικών των ουσιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές καθώς και το χρονικό διάστημα που 
παρέχεται η συμβατική προστασία. 

 
9.5.5. Ο κατασκευαστής πρέπει στο ενημερωτικό του σημείωμα να αναφέρει 

ειδικά τη σημασία των κωδικών, να περιγράφει με λεπτομέρεια τις 
συμβατικές δοκιμές και να παρέχει κάθε δεδομένο χρήσιμο για τον 
προσδιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας κατά την οποία 
αυτά τα ΜΑΠ μπορούν να χρησιμοποιούνται στις διάφορες προβλεπτές 
συνθήκες εργασίας. 

 
9.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 

 
 

      

 
9.6.1. Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού των χεριών και 

των βραχιόνων τους πρέπει να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα 
προστατευτικά μέσα. Ο κίνδυνος μπορεί να προέλθει από: 

 
 Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές 
 Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχμηρών σωματιδίων 
 Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
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 Αντικείμενα, εργαλεία, μηχανήματα, δονήσεις. 
 

9.6.2. Προστατευτικά μέσα χεριών και βραχιόνων:  
 
 Γάντια κατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεων, κοψίματα, 

κραδασμοί κλπ. 
 Γάντια κατά των χημικών προσβολών 
 Γάντια για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερμότητα 
 Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα 
 Καλύπτρες δακτύλων 
 Μανσέτες 
 Περικάρπια διαφόρων ειδών 
 Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων 
 
9.6.3. Οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση γαντιών: 
 
 Δεν προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Ανάλογα με την 

εργασία υπάρχουν και τα ανάλογα γάντια. 
 Πρέπει να γίνεται έλεγχος στα γάντια πριν από κάθε χρήση ώστε να μην 

υπάρχουν τρύπες στα άκρα ή ανάμεσα στα δάκτυλα 
 Πριν βγουν τα γάντια πρέπει πρώτα να ξεπλένονται με σαπούνι και νερό 

ώστε να απομακρύνονται τα ξένα σώματα, χημικά κτλ. και να 
στεγνώνονται  καλά και να αερίζονται  

 Να μην στεγνώνονται πάνω σε καλοριφέρ, σόμπα κτλ. Η διαρκής 
επίδραση της θερμότητας αλλοιώνει τα γάντια και αυξάνει τη 
διαπερατότητα. 

 Τα γάντια για χημικά να μην αφήνονται γυρισμένα το μέσα έξω, γιατί 
μπορεί να παγιδευτούν χημικά ή ατμοί μέσα σ’ αυτά και να σαπίσει το 
υλικό τους. 

 Τα γάντια με τα μανικέτια να μην αποθηκεύονται διπλωμένα γιατί η 
πτυχή εξασθενίζει το υλικό και μπορεί να σκιστούν εύκολα 

 Να ελέγχονται τα γάντια που παραμένουν στις αποθήκες και να γίνεται 
αντικατάσταση των παλιών και των χαλασμένων 

 Τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε 6 μήνες να ελέγχονται για 
διηλεκτρική αντοχή, αν χρησιμοποιούνται συχνά και κάθε χρόνο αν 
χρησιμοποιούνται ευκαιριακά 

 Εκτός του οπτικού ελέγχου τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε 
πρωί να ελέγχονται με πίεση αέρα. 

 Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και σκοτεινό σε 
θερμοκρασία 10-21 βαθμούς. 

 

99..66..44..  ΙΙδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεεττααιι  σστταα  γγάάννττιιαα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  

ηηλλεεκκττρροοττεεχχννίίττηη..  
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99..66..44..11..  ΟΟιι  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  τταα  έέχχοουυνν  κκααττααττάάξξεειι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  

κκλλάάσσεειιςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  ττάάσσηη  έέννααννττιι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ππααρρέέχχοουυνν  ππρροοσστταασσίίαα::  

  

  

  
ΚΛΑΣΗ 

  
ΤΑΣΗ  ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ  

0000  550000  VV  

00  11  KKVV  

11  77,,55  KKVV  

22  1177  KKVV  

33  2266,,55  KKVV  

44  3366  KKVV  

 
 

9.6.4.2. Τα γάντια ηλεκτροτεχνίτη κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις 
ειδικές ιδιότητες που έχουν: 
 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ:  

ΑΑ  ΟΟΞΞΕΕΑΑ  

ΗΗ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  

ΖΖ  ΟΟΖΖΟΟΝΝ  

ΜΜ  ΥΥΨΨΗΗΛΛΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  

RR  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

CC  ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  

 
 
9.6.4.3. Σε κάθε γάντι πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω:   
 
 Το CE (σήμα πιστότητας ΕΚ) 
 Ο αριθμός του εργαστηρίου που το ενέκρινε 
 Το έτος παραγωγής του 
 Το όνομα του κατασκευαστή 
 Οι ιδιαίτερες ιδιότητές του π.χ. Α, H, ή RC 
 Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους που είναι διπλό 

τρίγωνο 
 Διαφορετικός χρωματισμός ανά κλάση. 
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9.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΩΝ 
 
 

       

9.7.1. Όταν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν τα πόδια των εργαζομένων 
πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα υποδήματα προστασίας 
ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν. 
Ο κίνδυνος μπορεί να προέλθει από: 

 
 Πτώση αντικειμένων, πρόσκρουση ή σύνθλιψη 
 Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές 
 Καρφιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα 
 Ολισθηρές επιφάνειες 
 Ηλεκτροπληξία, κτλ. 
 
9.7.2. Προστατευτικά μέσα ποδιών και κνημών: 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 Σκαρπίνια, μποτίνια, χαμηλές μπότες, μπότες ασφαλείας 
 Υποδήματα με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών ή των 

αγκραφών 
 Υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού 
 Υποδήματα και καλύπτρες υποδημάτων με σόλα ανθεκτική στη 

θερμότητα 
 Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τη 

θερμότητα, το κρύο, τους κραδασμούς, από τα ηλεκτροστατικά φορτία 
 Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών με ηλεκτρική μόνωση 
 Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων 
 Ξυλοπάπουτσα 
 Επιγονατίδες 
 Γκέτες κτλ. 
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9.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ 
 
 

 

 
 

 
  

 

 

9.8.1. Όταν υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να καταστραφούν τα κανονικά 
ρούχα των εργαζομένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα 
ενδύματα προστασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν, 
όπως: 

 
 Ενδύματα για εργασίες συγκόλλησης και κοπής μετάλλων 
 Ενδύματα για εργασίες σε εκρηκτικό περιβάλλον 
 Ενδύματα για εργασίες σε ύπαιθρο (βροχή, κρύο) 
 Ενδύματα για μηχανικές και χημικές προσβολές 
 Ενδύματα για διακίνηση φορτίων 
 
9.8.2. Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται ή να απολυμαίνονται αν 

απαιτείται, να στεγνώνονται μετά τη χρήση τους και να φυλάσσονται σε 
καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας. 

 
9.8.3. Θέσεις εργασίας που περικλείουν κινδύνους και απαιτείται η προστασία 

κορμού και κοιλιάς : 
 

 Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντων, απολυμαντικών και 
διαβρωτικών απορρυπαντικών. 

 Χειρισμός διάπυρων μαζών και σε θερμικό περιβάλλον. 
 Χειρισμός επίπεδου γυαλιού. 
 Εργασίες με αμμοβολή. 
 Εργασίες σε ψυκτικούς θαλάμους. 
 Εργασίες συγκόλλησης. 
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9.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 
 

9.9.1. Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο ολοκλήρου του σώματος, 
πρέπει να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα. 

 
9.9.2. Προστατευτικά μέσα: 
 
9.9.2.1. Εξοπλισμός αντιπτωτικού τύπου (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει 

όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του) 
9.9.2.2. Εξοπλισμός με φρένο απορρόφησης κινητικής ενέργειας (πλήρης 

εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη 
χρήση του) 

9.9.2.3. Συστήματα συγκράτησης του σώματος (εξαρτισμός ασφάλειας) 
9.9.2.4. Ενδυμασίες τύπου ασφαλείας (δύο κομματιών και φόρμες) 
9.9.2.5. Ενδυμασίες προστασίας από: 
 
 Τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα) 
 Από χημικές προσβολές 
 Από εκσφενδονίσεις λιωμένων μετάλλων και από την υπέρυθρη 

ακτινοβολία 
 Από τη θερμότητα 
 Από το ψύχος 
 Από τη ραδιενεργή μόλυνση 
 Από τις σκόνες κτλ. 
 
9.9.3. Θέσεις εργασίας που περικλείουν κινδύνους και απαιτείται η προστασία 

ολόκληρου του σώματος: 
 
 Εργασίες σε ικριώματα 
 Συναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων 
 Εργασίες σε στύλους 
 Εργασίες μέσα σε θαλάμους χειρισμού γερανών που βρίσκονται σε 

μεγάλο ύψος 
 Εργασίες σε θαλάμους χειρισμού οχημάτων μετατόπισης 

αποθηκευμένων εμπορευμάτων 
 Εργασίες σε ψηλά σημεία πύργων γεωτρύπανων 
 Εργασίες σε φρέατα και σωληνώσεις.  
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9.10. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ  
 

 
 

9.10.1. Τα ΜΑΠ που έχουν σκοπό την προστασία σε περίπτωση πτώσης από 
ύψος ή από τις συνέπειές της, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με διάταξη 
συγκράτησης του σώματος και σύστημα που να μπορεί να συνδέεται σε 
κάποιο ασφαλές σημείο αγκύρωσης. Τα ΜΑΠ αυτά, πρέπει να 
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε όταν χρησιμοποιούνται, 
η κατακόρυφη διαδρομή που διαγράφει το σώμα, να είναι όσο το δυνατό 
μικρότερη προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πρόσκρουση σε εμπόδιο, 
χωρίς η δύναμη που χρειάζεται για την ανακοπή της κίνησης, να φτάσει 
το όριο πέραν του οποίου επέρχονται σωματικές βλάβες, ούτε το όριο 
πέραν του οποίου ανοίγει ή σπάει κάποιο συστατικό μέρος των ΜΑΠ 
που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση του χρήστη. 

  
9.10.2. Μετά την ανακοπή της κίνησης, ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται σε 

σωστή στάση, που να του επιτρέπει, ενδεχομένως να περιμένει βοήθεια. 
Ο κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει ιδιαιτέρως στο ενημερωτικό του 
σημείωμα όλα τα χρήσιμα δεδομένα που αφορούν: 

 
 Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το ασφαλές σημείο αγκύρωσης 

καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο διαθέσιμο ύψος κάτω από τη χρήση. 
 Τον κατάλληλο τρόπο να φέρεται η διάταξη συγκράτησης του σώματος 

και να συνδέεται το σύστημα της σύνδεσης με το ασφαλές σημείο 
αγκύρωσης. 

 
9.11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

 

 
 

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται συχνά σε κίνδυνο ατυχήματος από 
κινούμενα οχήματα πρέπει να εφοδιάζονται με ειδικά ευδιάκριτα ακόμη 
και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, ενδύματα χρώματος ζωηρού 
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κίτρινου ή πορτοκαλί (γιλέκα οπτικής σήμανσης) και μέσα ή εξαρτήματα 
που ανακλούν το φως(ανακλαστικά). 
 

9.12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ 

 
 

 
 

 

      
9.12.1. Οι εργαζόμενοι που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο ατυχήματος από 

πνιγμό πρέπει να εφοδιάζονται με σωσίβια και σωστικές ενδυμασίες. 
9.12.2. Τα ΜΑΠ πρόληψης πνιγμών πρέπει να μπορούν να επαναφέρουν το 

ταχύτερο στην επιφάνεια, χωρίς να βλάψουν την υγεία του, τον 
ενδεχομένως εξαντλημένο ή λιπόθυμο χρήστη που είναι βυθισμένος σε 
υγρό μέσο και να του επιτρέπουν να επιπλέει σε θέση που του επιτρέπει 
να αναπνέει περιμένοντας βοήθεια. 

9.12.3. Τα ΜΑΠ μπορούν να έχουν εκ κατασκευής μερική ή ολική πλευστότητα 
η οποία μπορεί να εξασφαλίζεται με φούσκωμα, είτε με αέριο που 
ελευθερώνεται αυτόματα ή με το χέρι, ή με το στόμα. 

9.12.4. Τα φουσκωτά ΜΑΠ πρέπει να μπορούν να φουσκώνουν ταχέως και 
πλήρως. 

9.12.5. Σε ειδικές συνθήκες χρήσης πρέπει τα ΜΑΠ να πληρούν τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

 Να περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω συστήματα φουσκώματος, ή και 
σύστημα φωτεινής ή ακουστικής σήμανσης 

 Να περιλαμβάνουν σύστημα κρεμάσματος και λαβής του σώματος που 
επιτρέπουν να βγει ο χρήστης από το υγρό μέσο 

 Να είναι κατάλληλα για παρατεταμένη χρήση σε όλη τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, που ο χρήστης, ενδεχομένως ντυμένος, διατρέχει 
κίνδυνο ή είναι υποχρεωμένος ντυμένος να πέσει στο υγρό μέσον. 

 Οι σωστικές ενδυμασίες δεν πρέπει να εμποδίζουν την ελευθερία 
κινήσεων του χρήστη και πρέπει να του επιτρέπουν να κολυμπά ή να 
κινείται, προκειμένου να αποφύγει έναν κίνδυνο ή για να βοηθήσει άλλα 
άτομα. 

 
 
9.13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
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9.13.1. Τα ΜΑΠ που προορίζονται να προστατεύουν ολόκληρο το σώμα ή 

μέρος του από τις επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να είναι 
επαρκώς μονωτικά για τις τιμές μέσης τάσης στις οποίες ενδέχεται να 
εκτεθεί ο χρήστης υπό τις πλέον δυσμενείς προβλεπτές συνθήκες. 

9.13.2. Για το σκοπό αυτό, τα συστατικά υλικά και τα υπόλοιπα συστατικά μέρη 
αυτού του είδους των ΜΑΠ, πρέπει να επιλέγονται ή να σχεδιάζονται και 
να συνδυάζονται, έτσι ώστε το μετρούμενο ρεύμα διαφυγής από το 
προστατευτικό περίβλημα υπό συνθήκες δοκιμής κατά τις οποίες 
εφαρμόζονται τάσεις αντίστοιχες προς εκείνες που ενδέχεται να 
αντιμετωπιστούν επιτόπου, να είναι κατά το δυνατόν ασθενέστερο και 
οπωσδήποτε μικρότερο από κάποια μέγιστη αποδεκτή συμβατική τιμή 
καθορισμένη, λαμβανομένου υπόψη του κατωφλίου ανοχής του 
ανθρώπινου οργανισμού. 

9.13.3. Οι τύποι των ΜΑΠ που προορίζονται αποκλειστικά για εργασίες ή 
χειρισμούς σε ηλεκτρικές εγκ/σεις που βρίσκονται υπό τάση ή που 
μπορεί να τεθούν υπό τάση πρέπει να φέρουν τόσο οι ίδιες όσο και η 
συσκευασία τους ειδικό ένδυμα ενδεικτικό της κατηγορίας προστασίας 
ή/και της αντίστοιχης τάσης χρησιμοποίησης, τον αριθμό σειράς και την 
ημερομηνία κατασκευής. Έξω από το προστατευτικό τους περίβλημα τα 
ΜΑΠ πρέπει να έχουν χώρο όπου θα σημειωθεί αργότερα η ημερομηνία 
θέσης σε χρήση, καθώς και οι ημερομηνίες δοκιμών ή ελέγχων που 
πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικά. 

9.13.4. Ο κατασκευαστής οφείλει να αναφέρει ειδικά στο ενημερωτικό του 
σημείωμα το σκοπό για τον οποίο αποκλειστικά χρησιμοποιούνται αυτοί 
οι τύποι ΜΑΠ καθώς και το είδος και την περιοδικότητα των ηλεκτρικών 
δοκιμών τις οποίες οι συσκευές αυτές πρέπει να υφίστανται κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους. 

 
9.14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα  ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα πρέπει 
να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατό 
να παραχθεί σ’ αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή 
ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, που μπορεί να προκαλέσει 
ανάφλεξη εκρηκτικού μίγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11  ΚΥΑΕ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης νοούνται όλες οι εγκαταστάσεις που 
απομακρύνουν ακάθαρτα και όμβρια νερά, δηλαδή δίκτυα αγωγών, 
αντλιοστάσια, καταθλιπτικοί αγωγοί, σίφωνες, εκχειλιστές και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων. 
 
Για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία τους σε εγκ/σεις 
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων εκτός από τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
των σχετικών παραρτημάτων του. 

 
1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
1.1. Κίνδυνοι για την Ασφάλεια: 
 Ολίσθησης 
 Πτώσης από ύψος 
 Πτώσης μέσα στις δεξαμενές 
 Μηχανικοί από κινούμενα μέρη μηχανών, εργαλεία χειρός, μεταφορικά 

μηχανήματα. 
 Περιστασιακή έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου 
 Ηλεκτροπληξίας 
 Έκρηξης 
 Εγκαυμάτων από καυστικές και διαβρωτικές χημικές ουσίες 
 Μη εργονομικές θέσεις εργασίας 

 
1.2. Κίνδυνοι για την Υγεία: 
 Έκθεση σε χημικές ουσίες ( FeClSO4,  NaOH, Na2S2O5 , H2O2, H2SO4 ). 
 Εισπνοή σκόνης, αναθυμιάσεων (διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του 

άνθρακα, χλώριο, υδρόθειο, μεθάνιο, ατμοί πετρελαιοειδών). 
 Μολύνσεων. 
 Ανεπαρκής απολύμανση χώρων και μηχανημάτων (αυξημένη 

μολυσματικότητα από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς). 
 Παρουσία τρωκτικών (λεπτοσπείρωση). 
 Περίπτωση εισόδου μη επεξεργασμένων εργοστασιακών αποβλήτων. 
 Εργασία με θόρυβο. 
 Εργασία με ανεπαρκή φωτισμό. 
 Εργασία με ανεπαρκή αερισμό. 
 Εργασία με υπερβολική υγρασία κατά το καλοκαίρι ή το χειμώνα. 
 Εργασία με αυξημένη θερμοκρασία κατά το καλοκαίρι και μειωμένη κατά 

τη χειμερινή περίοδο. 
 
1.3. Εγκάρσιοι ή εργονομικοί κίνδυνοι:  
 Εργασία σε βάρδιες. 
 Εργασία υπό πίεση με έντονους ρυθμούς. 
 Ανεπαρκής ενημέρωση των εργαζομένων για τις χημικές ουσίες και 

γενικότερα για τις συνθήκες εργασίας. 
 Ανεπαρκής χώρος εργασίας. 
 Εργασία με ιδιόμορφο αντικείμενο (λύματα). 
 Εργασία μονότονη και επαναλαμβανόμενη. 
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 Εργασία με υψηλό βαθμό ευθύνης. 
 Εργασία με υψηλή πνευματική κόπωση. 
 Εργασία με χειρονακτική διακίνηση φορτίων. 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
2.1. Απαγορεύεται η απασχόληση ατόμων κάτω των 18 ετών. 
 
2.2. Το προσωπικό που θα εργασθεί στις εργασίες αυτές, πριν τους επιτραπεί 

να απασχοληθούν σ’ αυτούς τους εργασιακούς χώρους, πρέπει να 
κάνουν τις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις οι οποίες θα επαναλαμβάνονται 
και ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά εξάμηνο), σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες του Ιατρού Εργασίας. 
 

2.3. Εργαζόμενος ο οποίος δεν βρίσκεται σε άριστη φυσική και πνευματική 
κατάσταση πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από τις εγκ/σεις. 
 

2.4. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες, μόνο από έναν 
εργαζόμενο. Πρέπει πάντα να υπάρχει και δεύτερο άτομο ικανό να 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος και να καλέσει 
βοήθεια. 

 

2.5. Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη λειτουργία των 
εγκ/σεων, στη γνώση των κινδύνων και την αντιμετώπισή τους. 
 

2.6. Για κάθε εργασία πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα γενικά μέτρα 
ασφαλείας και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση ατομικά 
μέτρα προστασίας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκτελούνται 
εργασίες από αναρμόδια πρόσωπα και ποτέ η ανάγκη να τελειώσει 
γρήγορα μια δουλειά δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των κανονισμών 
ασφαλείας. 

 
2.7. Πριν την έναρξη των εργασιών επισκευών, συντήρησης και κατασκευών 

πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος των εγκ/σεων ο οποίος με τον 
αντίστοιχο τεχνίτη θα καθορίζει τις διαδικασίες, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες ισχύουσες διατάξεις, αλλά και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για το πώς, πού, πότε και με τι προσωπικό και εξοπλισμό 
θα γίνονται. 

 
2.8. Οι υπεύθυνοι της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 

των εγκ/σεων, σύμφωνα με το Β.Δ. 16/17/1950, τον Ν. 6422/34 και τις 
τροποποιήσεις τους, πρέπει να καταγράφουν τις υποδείξεις μέτρων για 
την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των εγκ/σεων σε 
Αριθμημένο και θεωρημένο από τον Ειρηνοδίκη Βιβλίο και να λαμβάνει 
γνώση ο Δ/ντής των εγκ/σεων. 
Οι υπεύθυνοι της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 
εγκ/σεων ειδικότερα οφείλουν: 

 
2.8.1. Να προβαίνουν σε τακτική επιθεώρηση των εγκ/σεων από άποψη 

ασφάλειας και εκμετάλλευσης και να υποδεικνύουν εγγράφως και 
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υπεύθυνα τα κατά την κρίση τους επιβαλλόμενα μέτρα, αφ’ ενός μεν για 
την ασφαλή λειτουργία αυτών και την αποτροπή κατά το δυνατόν κάθε 
κινδύνου για τους εργαζόμενους ή τρίτους και αφ’ ετέρου για τον 
καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο λειτουργίας των εγκ/σεων. 

 
2.8.2. Να προβαίνουν σε έκτακτο έλεγχο επίσης κάθε φορά που σημειώνονται 

έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια του εξοπλισμού εργασίας, όπως μετατροπές, ατυχήματα, 
φυσικά φαινόμενα, μακρές περίοδοι αχρηστίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας, καθώς και η έγκαιρη 
διάγνωση και αποκατάσταση των φθορών αυτών. 

 
2.8.3. Οι υπεύθυνος της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 

της εγκ/σης πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που είναι ανάλογα με την 
ισχύ της κάθε εγκ/σης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δύναται 
να μην παραμένει στην εγκ/ση, εφόσον σε κάθε βάρδια υπάρχει 
πρακτικός μηχανικός συντηρητής Α τάξης για την πρώτη και Β ή Γ τάξης 
για τις υπόλοιπες βάρδιες. 

 
2.9. Οι Προϊστάμενοι πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνεται το προσωπικό 

που πρόκειται να εργασθεί στις εργασίες αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων σχετικά, για τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να 
παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και να εκπαιδεύεται 
σχετικά με: 

 
2.9.1. Τα καθήκοντά τους κατά την εργασία και τον χειρισμό των μηχανημάτων, 

εργαλείων, κτλ. 
2.9.2. Τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται κατά την εργασία και τα μέτρα 

διάσωσης. 
2.9.3. Επιλεκτικά  σε μερικούς εργαζόμενους, η σωστή χρήση οργάνων για 

έλεγχο καταλληλότητας της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς χώρους. 
2.9.4. Για εργασίες σε κλειστούς χώρους (δεξαμενές, φρεάτια κ.τ.λ.) πρέπει να 

υπάρχει άδεια εργασίας με παρουσία του υπεύθυνου αρμόδιου ατόμου 
και αφού ελεχθεί η απουσία εκρηκτικών, τοξικών αερίων ή η έλλειψη 
οξυγόνου. 

2.9.5. Τη σωστή χρήση των σχετικών μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. 
αναπνευστική συσκευή). 

2.9.6. Την τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών. 
2.9.7. Τους  βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν οι 

εργαζόμενοι, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Επίσης τα μέτρα ατομικής και 
ομαδικής υγιεινής. 

2.9.8. Τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. 
 

2.10. Οι επισκευές και τα έργα από τρίτους πρέπει να γίνονται βάσει 
συμφωνητικού, όπου θα περιγράφονται οι κίνδυνοι, οι προφυλάξεις και 
όλη η διαδικασία των εργασιών όσον αφορά την ασφάλεια των εγκ/σεων 
και του προσωπικού. 
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2.11. Ο υπεύθυνος της εγκ/σης πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και την 
προστασία των επισκεπτών. 

 
2.12. Ο έλεγχος της λειτουργίας των εγκ/σεων πρέπει να είναι  εντατικός για 

την αποφυγή  προβλημάτων. 
 
2.13. Να λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των εγκ/σεων που ανήκουν σε 

εκρηκτική ζώνη (π.χ. από κίνηση οχημάτων). 
 
2.14. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της παρουσίας 

του προσωπικού κοντά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και 
δεξαμενές. 

 
2.15. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυροπροστασία. 
 
2.16. Σε όλα τα παραπάνω,  πρέπει εκτός από την  εκπαίδευση να γίνονται  και 

ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
2.17. Πρέπει να υπάρχουν στις εγκ/σεις εργοταξίων και επεξεργασίας λυμάτων 

επιτόπια και στη διάθεση των εργαζομένων τα παρακάτω: 
 
2.17.1. Κανονισμός Υπηρεσίας. 
2.17.2. Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 
2.17.3. Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, διαφυγής και 

διάσωσης. 
2.17.4. Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών ανηρτημένες. 
2.17.5. Τηλέφωνα και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης ανηρτημένα (της 

Πυροσβεστικής, των Πρώτων Βοηθειών, του Νοσοκομείου της 
περιοχής και επίσης μερικών γιατρών σχετικών ειδικοτήτων). 

 
3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να βρίσκονται πάντα σε λειτουργική 
ετοιμότητα τα παρακάτω μέσα ατομικής και ομαδικής προστασίας & 
εξοπλισμός : 

 
3.1. Μέσα ατομικής προστασίας 

 
3.1.1. Προσωπική μάσκα και φίλτρα ενεργού άνθρακα που θα ανανεώνονται 

κάθε εξάμηνο. 
3.1.2. Γυαλιά ασφαλείας. 
3.1.3. Κράνος. 
3.1.4. Φανός κράνους  αντιεκρηκτικός. 
3.1.5. Καπέλο.  
3.1.6. Φόρμες εργασίας. 
3.1.7. Προστατευτικά γάντια. 
3.1.8. Διάταξη διάσωσης και σχοινί ασφαλείας. 
3.1.9. Παπούτσια προστατευτικά (αδιάβροχα, αντιολισθητικά, κατάλληλα για  

ηλεκτρικές εργασίες, μεταλλική προστασία δακτύλων, κ.τ.λ.). 
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3.1.10. Μπότες ελαστικές ενισχυμένες (στο ύψος του γόνατος ή του μηρού). 
3.1.11. Γιλέκο οπτικής σήμανσης. 
3.1.12. Σωσίβιο γιλέκο. 
3.1.13. Αδιάβροχο. 

 
3.2. Μέσα ομαδικής προστασίας &  εξοπλισμός 

 
3.2.1. Μέσα ανύψωσης. 
3.2.2. Μέσα προστασίας από πτώσεις (ζώνη ασφαλείας, εξάρτηση πρόσδεσης, 

σχοινιά ασφαλείας). 
3.2.3. Εξοπλισμός ελέγχου καταλληλότητας της ατμόσφαιρας. 
3.2.4. Σωσίβια. 
3.2.5. Κατάλληλα εργαλεία. 
3.2.6. Φυσητήρας για τεχνητό αερισμό 
3.2.7. Φωτιστικά αντιεκρηκτικού τύπου. 
3.2.8. Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής. 
3.2.9. Συσκευή τεχνητής αναπνοής. 
3.2.10. Φαρμακείο κατάλληλα εξοπλισμένο. 
3.2.11. Υλικό ασφαλείας δρόμου (κώνοι, εμπόδια, προειδοποιητικά σήματα κ.τ.λ.) 

 
4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
4.1. Ο υπεύθυνος συνεργείου πρέπει να εξασφαλίζει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό ασφάλειας συνεργείου που πρόκειται να παραμείνει για 
εργασία μέσα σε δίκτυο και που είναι: 

 
4.1.1. Συσκευή διάσωσης πλήρης κατά άτομο. 
4.1.2. Φανάρια ηλεκτρικά αντιεκρηκτικού τύπου κατά άτομο. 
 
4.2. Κάθε συνεργείο που έχει εντολή για εργασία μέσα σε κλειστούς αγωγούς 

δικτύου πρέπει εκτός από τον εξοπλισμό εργασίας να έχει μαζί του και 
τον εξοπλισμό διάσωσης που προορίζεται μόνο για περιπτώσεις 
διάσωσης κινδυνευόντων και ο οποίος θα αποτελείται κατά άτομο από: 

 
4.2.1. Μια αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 
4.2.2. Μια συσκευή διάσωσης πλήρη. 
4.2.3. Ένα ηλεκτρικό φανό αντιεκρηκτικού τύπου έτοιμο για λειτουργία. 
 
4.3. Να υπάρχει πάντα το Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών κατάλληλα 

εξοπλισμένο. 
 
4.4. Ο παραπάνω εξοπλισμός να προστατεύεται και να διατηρείται σε 

κατάσταση άμεσης λειτουργίας. 
 
4.5. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους και να 

γνωρίζουν την χρήση όλων των συσκευών διάσωσης και βοήθειας. 
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4.6. Κάθε συνεργείο πριν αναλάβει υπηρεσία πρέπει να εξασφαλίζει 
επικοινωνία τηλεφωνικά ή με ασύρματο (C.B., κ.τ.λ.) με το κεντρικό 
εργοτάξιο, τις Πρώτες Βοήθειες και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 
5. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ   

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
5.1. Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφών απαιτείται η έρευνα του εδάφους. 
 
5.2. Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφών απαιτείται η έρευνα των υπογείων 

δικτύων. 
 
5.3. Αν απαιτείται αντιστήριξη, πρέπει να μελετάται σύμφωνα με τη νομοθεσία 

και  να τοποθετείται έγκαιρα. 
 
5.4. Πριν την έναρξη εργασιών οι θέσεις εργασίας πρέπει να περιφράσσονται 

και να επισημαίνονται. Επίσης πρέπει να επισημαίνονται τα μηχανήματα 
και οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 
με αυτά που προβλέπουν οι ειδικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

 
5.5. Σε μεγάλα φρέατα πρέπει να ελέγχεται ο φωτισμός και ο αερισμός. 
 
5.6. Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από βροχόπτωση. 
 
5.7. Σε εκσκαφές που έχουν πλημμυρίσει απαγορεύεται η εργασία. 
 
5.8. Πρέπει να προβλέπεται η απορροή ομβρίων στα φρέατα. 
 
5.9. Σε απόσταση μικρότερη των 60 cm από το χείλος του πρανούς 

απαγορεύεται η απόθεση υλικών και εργαλείων. 
 
5.10. Σε εργασίες αφαίρεσης καλυμμάτων φρεατίων, εσχαρών φρεατίων 

υδροσυλλογής κ.τ.λ., επιτρέπεται να αφαιρούνται και να 
επανατοποθετούνται μόνο με ειδικά για το σκοπό αυτά εργαλεία. 

 
5.11. Αν τα παραπάνω καλύμματα έχουν σφηνωθεί λόγω παγετού 

απαγορεύεται να αφαιρούνται με τη βοήθεια φωτιάς ή με άλλα μέσα γιατί 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

 
5.12. Κάθε ανοιχτό φρεάτιο εφόσον δεν γίνεται εργασία σε αυτό πρέπει να 

καλύπτεται με ειδική εσχάρα η οποία θα εξασφαλίζεται από οριζόντιες 
μετακινήσεις, θα επισημαίνεται με περίφραγμα από ορθοστάτες και 
κάγκελα με ευδιάκριτα χρώματα (άσπρο – κόκκινο) και θα τοποθετούνται 
προειδοποιητικά σήματα για την έγκαιρη προειδοποίηση της 
επερχόμενης κυκλοφορίας, σε αποστάσεις τουλάχιστον 30 μ. 
εξαρτώμενες από τις τοπικές συνθήκες και διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

 
5.13. Σε βατούς αγωγούς που επιτρέπεται η είσοδος, επιτρέπεται η  είσοδος 

μόνο σε προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και μετά από ειδική εντολή 
και αφού ληφθούν ειδικά μέτρα ασφάλειας. 
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5.14. Να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφάλειας όπως π.χ. η πρόσδεση του 

προσωπικού με χρήση εξάρτησης διάσωσης (γιλέκο και σχοινί 
ασφάλειας), η τοποθέτηση δικτύων ασφάλειας κ.λ.π. όταν δεν μπορούν 
να εξασφαλισθούν οι εργαζόμενοι με άλλα μέτρα προστασίας. 

 
5.15. Σε περίπτωση εργασίας εντός αγωγού κοντά σε είσοδο σίφωνα, πρέπει 

να εξασφαλίζεται η είσοδος του σίφωνα και να γίνεται χρήση εξάρτησης 
διάσωσης. 

 
5.16. Στο δίκτυο αποχέτευσης, στις θέσεις προσπέλασης του (φρεάτια 

επίσκεψης κ.τ.λ.) όπως και στα φρεάτια συγκέντρωσης και στα 
εξαεριστικά των καταθλιπτικών αγωγών, είναι σ’ όλη την έκταση 
επικίνδυνα για έκρηξη, γιατί στους χώρους αυτούς είναι δυνατόν να 
εμφανιστούν εύφλεκτα αέρια. Για αυτούς τους λόγους επιβάλλεται να 
εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες: 

 
 Οι ηλεκτρικές εγκ/σεις γενικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των κανόνων τεχνικής που είναι σχετικοί με προστασία από εκρήξεις και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων. 

 
 Τεχνητός φωτισμός επιτρέπεται μόνο με ηλεκτρικές λυχνίες 

αντιεκρηκτικού τύπου εφοδιασμένες με φούσκα και καλάθι ασφάλειας. Οι 
διακόπτες τους πρέπει να είναι κατασκευής αντιεκρηκτικού τύπου ή να 
βρίσκονται έξω από τους επικίνδυνους χώρους. 

 
 Αν δεν υπάρχει ο πιο πάνω τεχνητός φωτισμός ή υπάρχει και δεν 

λειτουργεί, η είσοδος στους χώρους αυτούς επιτρέπεται μόνο με 
φορητούς ηλεκτρικούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου. Απαγορεύεται η 

είσοδος με ακάλυπτο φως, φλόγα, κοινό φανό τσέπης ή λυχνία 
ασφάλειας. 

 
 Απαγορεύεται το άναμμα σπίρτων ή αναπτήρων, η χρήση συσκευών 

ηλεκτροσυγκόλλησης και το κάπνισμα στους χώρους αυτούς ή κοντά σ’ 
αυτούς. 
 

5.17. Σε εργασίες που γίνονται σε υπονόμους ή κλειστούς χώρους εγκ/σεων 
αποχέτευσης (π.χ. δεξαμενές αντλιοστασίων) ο σημαντικότερος κίνδυνος 
για τους εργαζόμενους είναι η συσσώρευση επικίνδυνων αερίων όπως 
αμμωνία, μεθάνιο, υδρόθειο που δημιουργούνται από την αποσύνθεση 
οργανικών ουσιών που καθιζάνουν στον πυθμένα ή που 
απελευθερώνονται από τα λύμματα ή τις ίλυες κατά τη πτώση τους στο 
φρεάτιο και επιβάλλεται να προηγείται επαρκής αερισμός ο οποίος 
επιτυγχάνεται: 

 
 με εγκ/ση μόνιμου εξαερισμού, 
 με μόνιμη εγκ/ση ανιχνευτή αερίων με συναγερμό, 
 με φυσικό αερισμό, 
 με το άνοιγμα σειράς φρεατίων, εκατέρωθεν της θέσης εργασίας, 
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 με μηχανικό αερισμό. 
 
5.18. Πριν την είσοδο του προσωπικού στις παραπάνω εργασίες όσο και κατά 

την διάρκεια της εργασίας επιβάλλεται ο έλεγχος καταλληλότητας της 

ατμόσφαιρας όσον αφορά την ανίχνευση τοξικών ή και εκρηκτικών 
αερίων και στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο. 
Οι συσκευές ελέγχου αερίων πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα στο 
εργοτάξιο από τον διαχειριστή των συσκευών ο οποίος θα τηρεί τα 
σχετικά Βιβλίο-Ημερολόγιο ελέγχων τύπου θεωρημένου. 

 
5.19. Σε θέσεις εργασίας που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος, που 

δεν εποπτεύονται και που βρίσκονται έξω από το οπτικό ή ακουστικό 
πεδίο των υπολοίπων θέσεων εργασίας πρέπει να υπάρχουν συστήματα 
με τα οποία σε περίπτωση κινδύνου να μπορούν να ειδοποιούν 
πρόσωπα για παροχή βοήθειας (π.χ. ασύρματη επικοινωνία). 

 
5.20. Σε επικίνδυνες θέσεις εργασίας απαγορεύεται να απασχολείται μόνο ένας 

εργαζόμενος. Όσο μικρή κι ‘ αν είναι η εγκατάσταση, πρέπει να 
εργάζονται μαζί τουλάχιστον δύο άτομα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης η 
βοήθεια να είναι άμεσα διαθέσιμη. 

 
6. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΑ 

 
6.1. Σε εργασίες επιθεώρησης, επίσκεψης, συντήρησης ή οποιασδήποτε 

άλλης εργασίας σε τμήμα αγωγού, φρεατίου κ.τ.λ., όπου αποχετεύονται 
νερά βιομηχανιών, ο υπεύθυνος που εκτελεί τις εργασίες αυτές οφείλει 
πριν από κάθε έναρξη εργασιών να ειδοποιεί εγγράφως τις βιομηχανίες 
αυτές για τον χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών και για την 
απαγόρευση αποχέτευσης κατά τον χρόνο αυτό. 

 
6.2. Σε περίπτωση εργασιών σε τμήμα αγωγού, φρεατίου κ.τ.λ. που είναι 

αποδέκτης αντλιοστασίου αποχέτευσης πρέπει να ειδοποιούνται 
εγγράφως οι χειριστές των αντλιοστασίων για την έναρξη και την λήξη 
των εργασιών και την απαγόρευση λειτουργίας του αντλιοστασίου κατά 
τον χρόνο αυτό. 

 
6.3. Πριν από κάθε έναρξη εργασίας να διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί τα 

καθοριζόμενα μέτρα από τις πιο πάνω ειδοποιήσεις. 
 
6.4. Μετά την λήξη των εργασιών και την έξοδο του προσωπικού και του 

εξοπλισμού ειδοποιούνται σχετικά οι παραπάνω για την λήξη της 
απαγόρευσης αποχέτευσης και δυνατότητα επανάληψής της. 

 
6.5. Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιασθεί ξαφνικά σημαντική 

άνοδος στάθμης νερών από κάποια αιτία ή λόγω μεγάλων 
βροχοπτώσεων το προσωπικό πρέπει να βγαίνει αμέσως διακόπτοντας 
την εργασία για όσο χρόνο απαιτείται να επανέλθει η στάθμη των νερών 
στην αρχική της θέση. 
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7. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 
7.1. Όλα σχεδόν τα φρεάτια λασπών καθώς και τα αντλιοστάσια λυμάτων 

έχουν υδρόθειο γι’ αυτό πρέπει: 
 
7.1.1. Το προσωπικό που θα εργασθεί σε αυτούς τους χώρους, πρέπει να έχει 

μάσκα αέρος και να συνοδεύεται από άλλους. 
7.1.2. Οι χώροι αυτοί πρέπει να υφίστανται συνεχή εξαερισμό και να υπάρχει 

υδροθειόμετρο σ’ όλη την διάρκεια των εργασιών. 
7.1.3. Ο χώρος που βρίσκεται το γκαζόμετρο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος γι’ 

αυτό δεν πρέπει να τον επισκέπτεται κανείς χωρίς μάσκα αέρος και χωρίς 
συνοδεία. 

7.1.4. Αν κάποιος εργαζόμενος χρειαστεί βοήθεια, οι εργαζόμενοι θα 
πλησιάσουν για βοήθεια μόνο φορώντας τις μάσκες αέρος και να είναι 
σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουν και αυτοί. 

7.1.5. Απαγορεύεται αυστηρά το προσωπικό να έχει πιει αλκοόλ γιατί ο 
οργανισμός είναι εξασθενισμένος απέναντι στο υδρόθειο. 

 
7.2. Το Μεθάνιο είναι εκρηκτικό σε μείγματα με τον αέρα γι’ αυτό: 
 
7.2.1. Πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη του βιοαερίου με τον αέρα. 

 
7.2.2. Στο χώρο του συστήματος του αερίου η πίεση πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από την ατμοσφαιρική. 
 

7.2.3. Πρέπει να παρακολουθούνται συχνά μέσα στη βάρδια οι υδατοπαγίδες 
του δικτύου αερίου. 

 
7.2.4. Δεν πρέπει να διαφεύγει αέριο ούτε προς τα έξω, ούτε να εισέρχεται 

αέρας προς τα μέσα. 
 

7.2.5. Απαγορεύεται το κάπνισμα όχι μόνο γύρω από τους χωνευτές αλλά και σ’ 
όλη την μονάδα. 

 
7.3. Ειδικά γύρω από τους χωνευτές δεν πρέπει: 

 
 Να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. 
 Να προκαλούνται με οποιοδήποτε τρόπο σπινθήρες ή να υπάρχουν 

ανοιχτές φλόγες. 
 Να προκαλείται ανάπτυξη ψηλών θερμοκρασιών με τυχόν πεταμένα 

γυαλιά και με ακτίνες του ήλιου. 
 

7.4. Απαγορεύεται η κάθε είδους εργασία με ηλεκτροσυγκόλληση ή 
οξυγονοκόλληση. 

7.5. Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι από υλικά που δεν δημιουργούν 
σπινθήρες (π.χ. ξύλο, πλαστικό, ορείχαλκο κ.τ.λ.). 

7.6. Κάθε είδους εργασία, μηχανολογική/ηλεκτρολογική ή έργων Πολ/κού 
Μηχ/κού στον χώρο των χωνευτών πρέπει να γίνεται με ευθύνη του 
υπεύθυνου του εργοστασίου. 
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7.7. Κάθε είδους εργασία, μηχανολογική/ηλεκτρολογική ή έργων Πολ/κού 
Μηχ/κού στον χώρο των εγκ/σεων αερίου πρέπει να γίνεται με ευθύνη 
του υπεύθυνου του εργοστασίου. 

7.8. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι στις λειτουργικές παραμέτρους π.χ. στην 
παραγωγή βιοαερίου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
του σταθμού για την μείωση της πιθανότητας να υπάρξει επικίνδυνη 
κατάσταση. 

7.9. Πρέπει να γίνεται έλεγχος στον εξοπλισμό. 
7.10. Πρέπει να γίνεται έλεγχος στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της 

προληπτικής συντήρησης. 
7.11. Το προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τους πιο πάνω ελέγχους 

πρέπει να καταγράφει σε ειδικό βιβλίο το αποτέλεσμα των ελέγχων. 
7.12. Εκτός των πιο πάνω τυπικών ελέγχων πρέπει να υπάρχουν στις 

αποθήκες του εργοστασίου κάποια κρίσιμα ανταλλακτικά όπως εφεδρικές 
ηλεκτροβάνες, ελαστικές μεμβράνες των ασφαλιστικών βαλβίδων, 
θερμόμετρα, πιεσόμετρα, αισθητήρια μεθανίου και υδροθείου, 
χρονοδιακόπτες και ανταλλακτικά για τους συμπιεστές και τους 
καυστήρες. 

 
8. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – 

ΚΑΘΙΖΗΤΗΡΕΣ – ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

8.1. Πριν την έναρξη των εργασιών, να γίνεται ενημέρωση όλων των τεχνιτών 
και των εργαζομένων που θα βρίσκονται στο χώρο που θα γίνονται οι 
εργασίες αυτές. 

 
8.2. Για τους εργαζόμενους είναι υποχρεωτικό: 
 
 Να φορούν γιλέκα-σωσίβια όταν καθαρίζουν τους καθιζητήρες ή άλλες 

δεξαμενές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να πέσουν μέσα. 
 

 Να φορούν τις προσωπικές τους μάσκες (με φίλτρα ενεργού άνθρακα), τα 
ματογυάλια και καπέλα, όταν καθαρίζουν τις σχάρες, τους 
αμμοσυλλέκτες, τις δεξαμενές αερισμού, τον σταθμό αφυδάτωσης, 
διάφορα σημεία της αναερόβιας χώνευσης ή όταν εργάζονται πάνω από 
φρεάτια λασπών. 

 
 Να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα. 

 
 Αν κάποιος εργαζόμενος κρίνει ότι δεν έχει ασφάλεια σε κάποια εργασία 

πρέπει να το αναφέρει στον υπεύθυνο της εγκ/σης. 
 

 Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εργασίες καθαρισμού φρεατίων ή 
δεξαμενών που έχουν λάσπες αν δεν έχει γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας 
της ατμόσφαιρας, για τυχόν ύπαρξη υδρόθειου ώστε να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα (χρήση αναπνευστικής συσκευής, εξαερισμός του 
χώρου). 
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 Το πλύσιμο θα γίνεται έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. Δεν πρέπει να πέφτουν νερά σε ηλεκτρολογικούς 
πίνακες, σε καλώδια ή κινητήρες ή μπαλαντέζες. 

 
 Σε εργασίες μέσα σε φρεάτια πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφάλειας, όπου χρειάζεται, όπως η μέτρηση υδροθείου ή 
μεθανίου, η χρήση αναπνευστικών συσκευών, δέσιμο του σώματος με 
ζώνη ασφάλειας, σκοινιά ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να 
πέσει ο εργαζόμενος στη δεξαμενή και οι εργασίες να γίνονται πάντα με 
την παρουσία και άλλων εργαζομένων. 

 
 Η επί μακρόν παραμονή του προσωπικού πάνω από τις δεξαμενές 

αερισμού και εξάμμωσης καλό είναι να αποφεύγεται, διότι εκλύονται 
Οργανικές Πτητικές Ενώσεις καθώς και πάνω από τις πρωτοβάθμιες 
καθιζήσεις, χωνευτές, παχυντές, αντλιοστάσια λασπών και λυμάτων διότι 
εκεί εκλύονται αέρια όπως υδρόθειο, μεθάνιο και άλλες οργανικές 
ενώσεις. 

 
8.3. Σε εργασίες στον χώρο των δεξαμενών του υποχλωριώδου νατρίου 

(NaClO) οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας όπως γάντια, μπότες ελαστικές, φόρμες εργασίας, 
προστατευτικά γυαλιά  κ.τ.λ., ώστε να μην υπάρχει ακάλυπτο τμήμα του 
σώματός τους. 

 

8.4. Σε περίπτωση ατυχήματος με υποχλωριώδες νάτριο, οι εργαζόμενοι 
πρέπει όσον αφορά το δέρμα να πλυθούν με άφθονο νερό για μερικά 
λεπτά και σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, να πλυθούν επίσης με 
άφθονο νερό και να ξεκολλήσουν τα βλέφαρα. 
 

8.5. Σε εργασίες όπου οι εργαζόμενοι πιθανόν να έρθουν σε επαφή με 
ασβέστη (CaO),επειδή το υλικό αυτό είναι καυστικό, προκαλεί εγκαύματα 
και διαλύεται στο νερό με έκλυση θερμότητας, πρέπει να φορούν: 
 

 Γάντια ελαστικά 
 Φορμα εργασίας 
 Γυαλιά ασφαλείας 
 
8.6. Σε περίπτωση ατυχήματος από ασβέστη, τα μέτρα που πρέπει να 

πάρουν οι εργαζόμενοι είναι: 
 
 Σε επαφή με το δέρμα : καλό πλύσιμο, αφαίρεση λερωμένων ρούχων και 

χρήση ελαφρώς όξινου διαλύματος. 
 
 Σε επαφή με τα μάτια : πλύσιμο με άφθονο νερό. 
 
8.7. Σε εργασίες χρήσης πολυηλεκτρολύτη οι εργαζόμενοι πρέπει: 
 
 Να φορούν γάντια ελαστικά. 

 
 Να καθαρίζουν το δάπεδο εν ξηρώ.  
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 Να φορούν φόρμα εργασίας. 

 
 Να κάνουν χρήση πυροσβεστήρων, αφρού ή κόνης σε περίπτωση 

φωτιάς. 
 
8.8. Σε περίπτωση ατυχήματος με πολυηλεκτρολύτη, τα αναγκαία μέτρα που 

πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι είναι : 
 
 Σε επαφή με το δέρμα και μάτια, άφθονο πλύσιμο για 15 min. 
 
 Σε κατάποση, πλύσιμο σώματος, κατάποση νερού και όχι λήψη εμετικού. 

 
 
9. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΣ: 
 
9.1. Τα δάπεδα όλων των πεζογεφυρών, άνω διαβάσεων, κλιμάκων πάνω 

από δεξαμενές καθαρισμού, καθώς και χωνευτές, εσχαρών συγκράτησης 
στερεών κλπ., πρέπει να έχουν επιφάνεια άγρια αντιολισθηρή, για την 
εξασφάλιση από γλιστρήματα. 

 
9.2. Στις θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πεσίματος πρέπει επί πλέον να 

εξασφαλίζονται και με κατάλληλα κιγκλιδώματα. 
 

9.3. Σε περίπτωση παγετού ή χιονιού, όλα τα τμήματα των εγκ/σεων στα 
οποία γίνεται κανονική κυκλοφορία πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα από 
χιόνι και πάγο και στις σχετικές επιφάνειες κυκλοφορίας να σκορπίζεται 
άμμος ή στάκτη ή άλλα αντιολισθητικά υλικά. 

 
9.4. Σε ανοικτές δεξαμενές και όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού πρέπει να 

υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις σωσίβια, σχοινιά ή και κοντάρια για 
διάσωση κινδυνευόντων. Το προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις κοντά 
σε τέτοιες δεξαμενές καλό είναι να γνωρίζει κολύμβηση. 

 
9.5. Στις δεξαμενές καθαρισμού πρέπει να τοποθετούνται σε δυο τουλάχιστον 

θέσεις σταθερές βαθμίδες ή σκάλα για αυτοδιάσωση. 
 

9.6. Για την κάθοδο σε φρεάτια, δεξαμενές λάσπης και παρόμοια τμήματα 
εγκ/σεων ή για εργασίες όπου υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους κατάλληλες συσκευές 
διάσωσης. 

 
9.7. Σε κάθε εργασία στην οποία απαιτείται η χρήση αναπνευστικών 

συσκευών, οι απασχολούμενοι πρέπει να εξασφαλίζονται και με συσκευή 
διάσωσης, το σχοινί ασφάλειας της οποίας κρατάει στιβαρός εργαζόμενος 
ο οποίος στέκεται πάνω στο φρεάτιο και είναι στερεωμένος. 

 
10. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (υγροί και ξηροί θάλαμοι) 

 
10.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
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 Αέρια που απελευθερώνονται από τα λύματα κατά τη πτώση τους στο 

φρεάτιο ή λόγω διαρροών. 
 Επικίνδυνα αέρια όπως αμμωνία, μεθάνιο, υδρόθειο, που δημιουργούνται 

από την αποσύνθεση οργανικών ουσιών που καθιζάνουν στον πυθμένα. 
 Πτώσης και ολισθηρότητας από τις διαρροές υγρών στα δάπεδα. 
 Τραυματισμός από τον χειρισμό των ανυψωτικών μηχανισμών και των 

αντλιών. 
 

10.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 

 Οι υγροί θάλαμοι των αντλιοστασίων πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται 
ακίνδυνα και με ευκολία. 

 Εγκατάσταση μόνιμου εξαερισμού, με πρόβλεψη για τη παρεμπόδιση 
εισόδου τρωκτικών και εντόμων από τους σωλήνες και τις περσίδες 
εξαερισμού.  

 Μόνιμη εγκ/ση ανιχνευτή αερίων με συναγερμό. 
 Κιγκλιδώματα και αλυσίδες ασφαλείας. 
 Ασφαλείς κλίμακες και μη ολισθηρά δάπεδα. 
 Εφεδρική αντλία για τη περίπτωση  μεγάλης διαρροής λυμάτων. 
 Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 
 Επαρκής φωτισμός. 
 Μόνιμος εξοπλισμός πυρόσβεσης. 
 Εγχειρίδιο ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων. 
 Τα υπαίθρια φρεάτια αναρρόφησης λάσπης πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένα από πτώση προσωπικού με κιγκλιδώματα σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις. 

 Θέσεις χειρισμών και ελέγχου (π.χ. λιπάνσεις, χειρισμοί δικλείδων), 
πρέπει να είναι προσπελάσιμες, χωρίς κίνδυνο για τους εργαζόμενους. 

 Για τον καθαρμό των κοχλιωτών αντλιών, πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς 
θέσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μην κινδυνεύουν κατά την 
εκτέλεση της εργασίας τους. 

 Για τις υποβρύχιες αντλίες πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες διατάξεις.  
 

11.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 
11.1.   ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (υγροί και ξηροί θάλαμοι) 
 

Οι κίνδυνοι και τα βασικά μέρτρα προστασίας για τους εργαζόμενους 
είναι τα ίδια σύμφωνα με τη παρ. 10 , σελ. 15.  

 
11.2.    ΣΧΑΡΕΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

11.2.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 
 H συσσώρευση επικίνδυνων αερίων όπως αμμωνία, μεθάνιο, υδρόθειο 

με κίνδυνο δημιουργίας ανοξικών, εύλεκτων ή εκρηκτικών συνθηκών. 
 Λειτουργικός κίνδυνος διακοπής λειτουργίας λόγω έμφραξης. 
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 Τραυματισμός εργαζομένων από κινούμενα μέρη των αυτόματων 
σχαρών κατά το χειρισμό και τη συντήρηση των σχαρών. 

 Πτώσης λόγω ολοισθηρότητας του δαπέδου από τα λύματα και τα 
εσχαρίσματα. 

 Οσμές.  
 
11.2.2. Κύρια μέτρα προστασίας: 

 
 Τακτικός καθαρισμός και απομάκρυνση σχαρισμάτων. 
 Εγκατάσταση μόνιμου εξαερισμού και απόσμησης 
 Εγχειρίδιο ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων. 
 
11.3. ΕΞΑΜΜΩΤΕΣ 

 

11.3.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 
 Συσσώρευση επικίνδυνων αερίων (αμμωνία, μεθάνιο, υδρόθειο) 
 Αερολύματα (κίνδυνος έκλυσης αεροζόλ, μικροβιολογικά και χημικά 

βεβαρημένων καθόσον πρόκειται για ανεπεξέργαστα λύματα). 
 Τραυματισμός από το αυτοκινούμενο ξέστρο κατά τη τακτική συντήρηση 

και καθαρισμό του εξοπλισμού. 
 Πτώσης εντός των δεξαμενών λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου από τα 

λύματα και τα λίπη. 
 Τρωκτικά και έντομα. 
 Αερολύματα.  

 
11.3.2. Μέτρα προστασίας: 
 
 Εγκατάσταση μόνιμου εξαερισμού και απόσμησης (αν ο εξαμμωτής 

βρίσκεται σε κλειστό χώρο). 
 Τακτικός καθαρισμός δαπέδων, υπερχειλιστών, θυροφραγμάτων. 
 Τακτική απομάκρυνση αφρολιπών και άμμου από το χώρο του 

εξαμμωτή. 
 Κιγκλιδώματα ασφαλείας. 
 Εγχειρίδιο ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων. 
 
11.4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 
 

11.4.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 

 Ολισθηρότητα. 
 Πτώσης εντός της δεξαμενής ή και εκτός στον περιβάλλοντα χώρο. 
 Τραυματισμοί από το χειρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού. 
 Ατυχήματα από κινούμενο εξοπλισμό. 
 Επαφής με τα λύμματα κατά το χειρισμό. 

 
11.4.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 

 
 Τακτικός καθαρισμός δαπέδων. 
 Τακτικός καθαρισμός υπερχειλιστών και θυροφραγμάτων. 
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 Τακτική απομάκρυνση αφρολιπών και ίλυος. 
 Κιγκλιδώματα και κλίμακες ασφαλείας. 
 Σωσίβια και εξοπλισμός διάσωσης από πτώση εντός δεξαμενής. 
 Εξοπλισμός προστασίας από πτώσεις  
 Εγχειρίδιο ασφαλούς χειρισμού μηχανήματος. 
 
11.5. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ 
 

11.5.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους προέρχονται από : 
 

 Την επαφή τους με τα λύματα κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού 
 Αερολύματα που δημιουργούνται από τους αεριστήρες 
 Ολισθηρότητα δαπέδων που οφείλεται στις επικαθίσεις της βιομάζας. 
 Πτώση εντός δεξαμενής 
 Πνιγμό σε περίπτωση πτώσης στις δεξαμενές. 
 Κινούμενο εξοπλισμό 
 Τραυματισμό από χειρισμό και συντήρηση εξοπλισμού 
 Θόρυβο 
 Σκόνη κατά τον καθαρισμό των φίλτρων φυσητήρων 

 
11.5.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Τακτικός καθαρισμός δαπέδων, διαδρόμων επίσκεψης και κλιμάκων 
 Τακτικός καθαρισμός υπερχειλιστών και θυροφραγμάτων 
 Τακτική απομάκρυνση αφρού 
 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και κλιμάκων ασφαλείας 
 Σωσίβια και εξοπλισμός διάσωσης από πτώση εντός δεξαμενής 
 Εξοπλισμός αντιμετώπισης θορύβου και σκόνης 
 Εγχειρίδιο ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων. 
 
11.6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ) 
 

11.6.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 

 Πτώσης λόγω ολισθηρότητας 
 Από κινούμενο εξοπλισμό 
 Συγκέντρωσης επικινδύνων αερίων στο δίκτυο συλλογής 

επεξεργασμένων λυμάτων 
 Αερολύματα  
 Μόλυνσης από επαφή με λύματα και μικροοργανισμούς  
 
11.6.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες 
 Εξαερισμός δικτύου συλλογής λυμάτων 
 Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας στην επιφάνεια του μέσου πλήρωσης. 
 
11.7. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 
 
11.7.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
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 Πτώσης λόγω ολισθηρότητας 
 Πτώσης εντός δεξαμενής 
 Από κινούμενο εξοπλισμό 
 Τραυματισμοί από το χειρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού 
 Επαφή με λύματα  
 
11.7.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Τακτικός καθαρισμός δαπέδων, διαδρόμων επίσκεψης και κλιμάκων 
 Τακτικός καθαρισμός υπερχειλιστών και θυροφραγμάτων 
 Τακτική απομάκρυνση αφρολιπών και ίλυος 
 Κιγκλιδώματα και κλίμακες ασφαλείας 
 Σωσίβια και εξοπλισμός διάσωσης από πτώση εντός δεξαμενής 
 Εγχειρίδιο ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων. 
 
11.8. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ (ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ) 
 

11.8.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 

 Πτώσης λόγω ολισθηρότητας 
 Πτώσης εντός δεξαμενής 
 Επαφή με λύματα κατά τον καθαρισμό 
 Επαφής των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της συντήρησης και 

καθαρισμού με το απολυμαντικό μέσο απολύμανσης (υποχλωριώδες 
νάτριο). 

 
11.8.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Τακτικός καθαρισμός δαπέδων 
 Τακτικός καθαρισμός υπερχειλιστών, θυροφραγμάτωνκαι καναλιού 

εξόδου 
 Κιγκλιδώματα και κλίμακες ασφαλείας 
 Σωσίβια και εξοπλισμός διάσωσης από πτώση εντός δεξαμενής 
 
11.9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 
 
11.9.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 
 Κατά τη πλήρωση των δεξαμενών 
 Κατά την επισκευή των σωληνώσεων,συνδέσμων κ.τ.λ. 
 Διαρροές χλωρίου από βάνες, συνδέσμους, σωλήνες, στόμια κ.τ.λ.. 

Δημιουργία διαβρωτικών συνθηκών για τον εξοπλισμό 
 Δερματική επαφή προκαλεί ερεθισμούς και εγκαύματα 
 Κατάποση προκαλεί εγκαύματα στη στοματική κοιλότητα και τον 

οισοφάγο καθώς και ναυτία και εμετούς 
 
11.9.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Αποθήκευση του χλωρίου σε υπαίθριους ή καλά αεριζόμενους χώρους 
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 Τακτικός έλεγχος των συνδέσμων, των βανών και του εξοπλισμού 
χλωρίωσης. 

 Χρήση προστατευτικού ρουχισμού. 
 

11.10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ  
 

Η μεταφορά ίλυος γίνεται με τα αντλιοστάσια ίλυος και οι κίνδυνοι είναι 
αυτοί που αναφέρονται παραπάνω για τα αντλιοστάσια. 

 
Αφυδάτωση ίλυος 

 
11.10.1. Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 
 Η σκόνη του πολυηλεκτρολύτη είναι ερεθιστική για τα μάτια,τη μύτη και το 

δέρμα 
 Το υδατικό διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη σε περίπτωση διαρροής στο 

δάπεδο δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για ολίσθηση 
 Η έντονη χαρακτηριστική οσμή της ίλυος. 
 Εκτίναξη νερού και ιλύος στο δάπεδο και στον χώρο εργασίας 
 Ατυχήματα από κινούμενο εξοπλισμό 
 
11.10.2. Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού (μάσκες, γυαλιά, μακριά μανίκια, 

γάντια) και αντιολισθητικές γαλότσες 
 Άμεσος καθαρισμός δαπέδων για την αποφυγή ολισθηρότητας 
 Σχολαστικό πλύσιμο προσώπου με σαπούνι και νερό 
 Καλός εξαερισμός του χώρου 
 Εγχειρίδιο χειρισμού χημικών 
 Εξοπλισμός για παροχή πρώτων βοηθειών από εγκαύματα. 

 
11.11. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ - ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  (ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ)  
 

1) Το βιοαέριο είναι εκρηκτικό, ασφυξιογόνο και τοξικό. Περιέχει Μεθάνιο 65-
70%, Διοξείδιο του άνθρακα 25-30% και Υδρόθειο 0-1%. 

 
2) Μια έκρηξη προκύπτει όταν υπάρχει μια εύφλεκτη ύλη σε μίγμα με αέρα 

(δηλαδή επαρκές οξυγόνο) εντός των ορίων εκρηκτικότητας καθώς και 
μια πηγή ανάφλεξης. 

 
 

3) Τυπικές πηγές ανάφλεξης είναι οι θερμές επιφάνειες, οι φλόγες και τα 
υπέρθερμα αέρια, οι μηχανικά δημιουργούμενοι σπινθήρες (π.χ. κατά το 
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τρόχισμα ή την κοπή) οι ηλεκτρικοί σπινθήρες, ο στατικός ηλεκτρισμός, οι 
κεραυνοί, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι χημικές αντιδράσεις, κ.τ.λ..  

 
4) Σε περίπτωση έκρηξης, οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους αλλά και τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της επιχείρησης είναι τεράστιοι, κυρίως 
λόγω των ανεξέλεγκτων συνεπειών της έκρηξης, οι κυριότερες από τις 
οποίες είναι:  

 
 Oι φλόγες  
 H πίεση με τη μορφή της θερμικής ακτινοβολίας 
 Tα ωστικά κύματα  
 Tα εκσφενδονισμένα συντρίμματα 
 Tα επιβλαβή προϊόντα των αντιδράσεων 
 H κατανάλωση του απαραίτητου για την αναπνοή οξυγόνου στον 

περιβάλλοντα αέρα. 
 

11.11.1. Σχετική Νομοθεσία 
 

Π.Δ. 42/2003 – «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι 
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000)». 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/92/ΕΚ είναι, γνωστή και ως Οδηγία ΑΤΕΧ 
137. 

 
11.11.2. Πρόληψη - Προστασία 

 
1) Η Επιχείρηση για τη πρόληψη και προστασία από το κίνδυνο εκρήξεων, 

οφείλει να λαμβάνει κατά προτεραιότητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
κατάλληλα με τη φύση των εργασιών στην επιχείρησή του και πάντα 
σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

 
 Αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας ή 
 Όπου η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει, αποφυγή ανάφλεξης 

της εκρηκτικής ατμόσφαιρας και 
 Μετριασμό των συνεπειών της έκρηξης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

και η υγεία των εργαζομένων και άλλων προσώπων που εκτίθενται σε 
κίνδυνο. 

 
2) Τις βασικές απαιτήσεις του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας 

που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα τις καθορίζει η 
Οδηγία 94/9/ΕΚ, γνωστή και ως ΑΤΕΧ 95. 
 

11.11.3. Κατάταξη των επικίνδυνων χώρων εργασίας 
 
1) Σύμφωνα και με την οδηγία ΑΤΕΧ 137, ο χώρος του συγκροτήματος 

αναερόβιας επεξεργασίας στις εγκ/σεις του Β.Κ, χαρακτηρίζεται ως 
επικίνδυνος χώρος και η ατμόσφαιρα του χώρου αυτού ως 
επικίνδυνη εκρηκτική ατμόσφαιρα. 
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2) Στα σημεία πρόσβασης του  παραπάνω χώρου πρέπει να τοποθετηθούν 

τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα. Το σήμα ΕΧ προειδοποιεί τους 
εργαζόμενους και τα τρίτα πρόσωπα για τον κίνδυνο έκρηξης στο 
συγκεκριμένο χώρο εξαιτίας της παρουσίας εύφλεκτων αερίων.  

 

 
 

Προειδοποιητική σήμανση για πιθανή δημιουργία 
επικίνδυνης εκρηκτικής ατμόσφαιρας 

 
3) Ο παραπάνω επικίνδυνος χώρος κατατάσσεται στις ακόλουθες ζώνες 

ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης της εκρηκτικής ατμόσφαιρας και τη 
διάρκειά της: 

 
Ζώνη 0: Χώρος χωνευτών, όλες οι σωληνώσεις μεταφοράς βιοαερίου και 
τα δοχεία αποθήκευσης βιοαερίου (αεριοφυλάκια)  
 
Ζώνη 1: Χώρος λεβητοστασίου, χώρος γκαζομέτρου, χώρος πυρσού 

καύσης, χώρος ηλεκτρογεννητριών χώρος Μέσης Τάσης, χώρος 
αποθήκευσης δεξαμενών Θειικού χλωριούχου σιδήρου & 
Υποχλωριώδους νατρίου, καθώς και όλοι οι εξωτερικοί χώροι γύρω από 
τους χώρους της ζώνης 0  
 
Ζώνη 2:  Όλοι οι  χώροι που γειτνιάζουν άμεσα με τις ζώνες 0 και 1 

 
11.11.4. Περιορισμός κινδύνου – λήψη μέτρων 

 
Ο σκοπός των προληπτικών μέτρων είναι να εξαλειφθεί αν είναι δυνατόν 
ο κίνδυνος έκρηξης με την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας, ή αποφεύγοντας τις πηγές ανάφλεξης. Για την εξάλειψη του 
κινδύνου έκρηξης, πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται τα 
παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά αναγκαία μέτρα: 

  
11.11.5. Τεχνικά μέτρα  

 
1) Το βιοαέριο πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο πυρίμαχο 

αποθηκευτικό χώρο, με κατάλληλη σήμανση και ο χώρος αυτός να 
βρίσκεται μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης. 

 
2) Πρέπει να προλαμβάνεται ή να περιορίζεται η δημιουργία εκρηκτικής 

ατμόσφαιρας  στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων με: 
 

 κλειστές ή στεγανές εγκαταστάσεις, 

 κατάλληλα μέτρα αερισμού (μηχανικός ή φυσικός),  

 παρακολούθηση της συγκέντρωσης αερίου (εγκαταστάσεις ανιχνευτών 
αερίων). 
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3) Πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ή περιορισμού 

της ανάφλεξης της εκρηκτικής ατμόσφαιρας. 
 
4) Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της πιθανότητας και της διάρκειας 

εμφάνισης επικίνδυνης εκρηκτικής ατμόσφαιρας. 
 
5) Πρέπει πάντα να γίνεται επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των 

εξαρτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. 
 
6) Πρέπει να γίνεται σχεδιασμός των μέτρων προστασίας από τις εκρήξεις 

που μειώνουν τις συνέπειες της έκρηξης σε ακίνδυνο βαθμό (π.χ. 
ανθεκτική κατασκευή εκ σχεδιασμού, εκτόνωση της έκρηξης σε μη 
επικίνδυνη περιοχή, καταστολή της έκρηξης). 

 
7) Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη πηγών ανάφλεξης μέσα σε επικίνδυνες 

ζώνες όπως με: 
 

 απαγόρευση της ύπαρξης πηγών ανάφλεξης μέσα στο χώρο εργασίας 
όπου υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες, 

 απαγόρευση του καπνίσματος και της χρήσης γυμνής φλόγας,  

 αποφυγή των μηχανικά δημιουργούμενων σπινθήρων π.χ. επιλέγοντας 
τους καταλληλότερους συνδυασμούς υλικών ή με ύγρανση του σημείου 
τριβής, 

 επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία, 

 επιτήρηση και περιορισμό της θερμοκρασίας των θερμών επιφανειών, 

 ασφαλή διασπορά του ηλεκτρικού φορτίου μέσω αγώγιμων υλικών ή με 
κατάλληλη γείωση, 

 προληπτική συντήρηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 

 προληπτική συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, 

 προληπτική συντήρηση όλων των συστημάτων και οργάνων ελέγχου και 
ασφάλειας των χωνευτών. 

 
11.11.6. Εξάλειψη/έλεγχος της ενεργοποίησης των πιθανών πηγών 

ανάφλεξης. 
 

1) Οι πιο συνηθισμένες δυνητικές πηγές ανάφλεξης είναι: 
 
 H οξυγονοκόλληση. 
 H λείανση. 
 Tο κάπνισμα. 
 Oι θερμές επιφάνειες. 
 Oι ηλεκτρικοί, ηλεκτροστατικοί και οι μηχανικοί σπινθήρες. 
 Oι εξώθερμες χημικές αντιδράσεις, κ.τ.λ. 
 
2) Η ενεργοποίηση πηγών ανάφλεξης που προκαλούνται από τον ίδιο τον 

εξοπλισμό/διεργασία, ή λόγω βλάβης ή κακής χρήσης, πρέπει  να 
εμποδίζεται με: 
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 τη χρήση ηλεκτροστατικής γείωσης, 
 την αποφυγή χρήσης υλικών και αντικειμένων με χαμηλή ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, 
 τη μείωση του μεγέθους των μη αγώγιμων επιφανειών, 
 την επιλογή χαμηλόστροφου μηχανικού εξοπλισμού και 
 την επιλογή ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΑΤΕΧ 95. 
 

11.11.7. Επιλογή εξοπλισμού 
 

1) Ο εξοπλισμός που επιλέγεται πρέπει να είναι κατάλληλος για το 
περιβάλλον του επικίνδυνου χώρου. Δηλαδή μόνο εξοπλισμός που έχει 
πιστοποιηθεί για εύφλεκτα αέρια πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους 
με εκρηκτικές ατμόσφαιρες με εύφλεκτα αέρια. 
 

2) Σήμανση CE και σύμβολο Ex για εξοπλισμό κατάλληλο για χρήση σε 
εκρηκτική ατμόσφαιρα 
 

 

 
 
 

11.11.8. Ανίχνευση της εκρηκτικής ατμόσφαιρας 
 

Το σύστημα ανίχνευσης πρέπει να επιτηρείται, να γίνεται η συντήρησή 
του και να είναι πάντα σε ετοιμότητα για έγκαιρη προειδοποίηση (ηχητική 
και οπτική) όταν σχηματίζεται εκρηκτική ατμόσφαιρα. Πρέπει να μπορεί 
να διακόψει τη λειτουργία εξοπλισμού μη ανθεκτικού σε εκρήξεις και να 
θέσει σε λειτουργία τους μηχανισμούς εξαερισμού, κ.τ.λ. 

 
11.11.9. Οργανωτικά μέτρα προστασίας από εκρήξεις 

 

1) Η αποτελεσματικότητα των πιο πάνω μέτρων πρέπει να ενισχύεται με 
συνδυασμό  μέτρων οργάνωσης της εργασίας. Τα οργανωτικά μέτρα 
πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά με τα άλλα μέτρα για τη δημιουργία 
ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι να μπορούν να 
εργάζονται χωρίς κίνδυνο για τη δική τους ασφάλεια και υγεία, αλλά και 
των τρίτων προσώπων που δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες. 
 

2) Πηγές ανάφλεξης, όπως το κάπνισμα και η συγκόλληση, πρέπει να 
ελέγχονται από την επιχείρηση με κατάλληλα οργανωτικά μέτρα όπως: 

 
 απαγόρευση του καπνίσματος, και χρήση γυμνής φλόγας, 
 χορήγηση γραπτών οδηγιών χρήσης για τους εργαζομένους, 
 έκδοση κωδίκων συμπεριφοράς και αδειών εργασίας, 
 παροχή επαρκούς εκπαίδευσης και εποπτείας. 
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 διασφάλιση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν θερμές εργασίες στον 
επικίνδυνο χώρο. 

 
3) Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν επίσης: 
 
 χορήγηση γραπτών οδηγιών χρήσης προς τους εργαζόμενους (εγχειρίδια 

χρήστη),  
 ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την προστασία από τις εκρήξεις,  
 επαρκή κατάρτιση του προσωπικού,  
 εφαρμογή συστήματος χορήγησης αδειών εργασίας για τις επικίνδυνες 

εργασίες,  
 εκτέλεση εργασιών συντήρησης,  
 διενέργεια ελέγχων και επιτήρηση, 
 ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων στους χώρους όπου είναι 

δυνατόν να δημιουργηθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα. 
  

11.11.10. Εγχειρίδιο χρήστη  
 

Το εγχειρίδιο χρήστη πρέπει να αποτελείται από ειδικές ανά 
δραστηριότητα δεσμευτικές γραπτές διατάξεις και κανόνες 

συμπεριφοράς για τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά του εγχειριδίου είναι:  

 
 Εκπονείται από τον υπεύθυνο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο. 
 Πρέπει να αφορά συγκεκριμένο χώρο ή τμήμα της επιχείρησης. 
 Οι εργαζόμενοι οφείλουν να το τηρούν. 
 Πρέπει να αναφέρεται το σύνολο του κινητού επιτρεπόμενου εξοπλισμού 

και του προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας που επιτρέπονται για κάθε 
χώρο. 

 Να είναι απλό και κατανοητό.  
 

11.11.11. Ενημέρωση εργαζομένων  

 
Η ενημέρωση των εργαζομένων πρέπει να πραγματοποιείται κατά:  

 
1) Την πρόσληψή τους (πριν αναλάβουν καθήκοντα).  
2) Τη μετάθεση ή την αλλαγή των καθηκόντων τους. 
3) Την τροποποίηση του εξοπλισμού εργασίας ή την εισαγωγή νέου. 
4) Την εισαγωγή νέας τεχνολογίας,  και πρέπει να περιλαμβάνει: 
  
 Τους επικίνδυνους χώρους και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε 

αυτούς,  
 Τα μέτρα προστασίας και τον τρόπο λειτουργίας τους,  το σωστό τρόπο 

χειρισμού του εξοπλισμού εργασίας και την εξήγηση της σημασίας της 
σήμανσης που έχει τοποθετηθεί και 

 Τον προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας που οφείλουν να χρησιμοποιούν  
 

11.11.12. Σύστημα χορήγησης αδειών εργασίας  
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1) Στη γραπτή άδεια εργασίας (την οποία λαμβάνουν και οφείλουν να 
υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες) πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ 
των άλλων οι εξής ελάχιστες ενδείξεις:  

 
 Σε ποιο ακριβώς σημείο πραγματοποιούνται οι εργασίες,  
 Ποιος πραγματοποιεί τις εργασίες και ποιος είναι υπεύθυνος για το χώρο 

αυτό,  
 Πότε αρχίζουν και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες, 
 Ποια επιπρόσθετα μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί και  
 Ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών.  

 
2) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να εξετάζεται εάν η 

εγκατάσταση παραμένει ασφαλής ή εάν αποκαταστάθηκε η ασφάλεια σε 
αυτήν. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται για τη λήξη των 
εργασιών.  

 
11.11.13. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης 

  
1) Η συντήρηση πρέπει να περιλαμβάνει την αποκατάσταση, την 

επιθεώρηση, τη φροντίδα και τον έλεγχο. 
 

2) Πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης πρέπει να ενημερώνονται 
όλοι οι συμμετέχοντες και να παρέχεται η άδεια για την εκτέλεση.  

 
3) Επειδή κατά τις εργασίες συντήρησης αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων, 

πρέπει κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των 
εργασιών να δίδεται μεγάλη προσοχή και οι εργασίες να 
πραγματοποιούνται μόνο από άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες 
γνώσεις. 

 
4) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τίθενται 

και πάλι σε λειτουργία τα αναγκαία μέτρα προστασίας από εκρήξεις σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας πριν η εγκατάσταση τεθεί εκ νέου σε 
λειτουργία. 

 
11.11.14. Έλεγχοι και επιτήρηση  

 
1) Πριν από τη χρησιμοποίηση για πρώτη φορά χώρων εργασίας στους 

οποίους είναι δυνατόν να εμφανιστούν επικίνδυνες εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες, απαιτείται ο έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας του 
συνόλου της εγκατάστασης.  

 
2) Μετά από τροποποιήσεις που αφορούν στην ασφάλεια ή μετά την 

εμφάνιση βλαβών, συνιστάται επίσης ο έλεγχος των συνθηκών 
ασφάλειας του συνόλου της εγκατάστασης.  

 
3) Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει επίσης να εξετάζεται η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας. Οι έλεγχοι πρέπει να 
διενεργούνται μόνο από άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις. 
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11.11.15. Σήμανση χώρων  
 

Στα σημεία πρόσβασης στους  -χώρους τους οποίους είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες πρέπει να τοποθετηθούν τα 
κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα. Η Οδηγία 94/9/ΕΚ, γνωστή και ως 
ATEX 95, καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις του εξοπλισμού και των 
συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική 
ατμόσφαιρα. 
 
Το σήμα ΕΧ προειδοποιεί τους εργαζόμενους και τα τρίτα πρόσωπα για 
τον κίνδυνο έκρηξης στο συγκεκριμένο χώρο εξαιτίας της παρουσίας 
εύφλεκτων αερίων. 

 
11.11.16. Καθήκοντα συντονισμού 

 
Σε περίπτωση που άτομα ή ομάδες εργασίας εργάζονται συγχρόνως και 
στον ίδιο χώρο αλλά ανεξάρτητα, μπορεί να προέλθει κίνδυνος από τη 
μία πλευρά.  
Οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται κύρια στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι 
επικεντρώνονται μόνο στα δικά τους καθήκοντα χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη την έναρξη, τη φύση και την έκταση των εργασιών των διπλανών 
τους.  

 
1) Προσόντα συντονιστή  
 
 Τεχνικές γνώσεις στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις,  
 Τεχνικές γνώσεις σχετικά με την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 1999/92/ΕΚ,  
 Γνώση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης , 
 Ηγετικές ικανότητες για την εφαρμογή των αναγκαίων κανόνων. 

 
2) Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οι εργολάβοι, υπεργολάβοι αλλά και κάθε 

άλλο άτομο που εργάζεται στο χώρο μιας επιχείρησης, πρέπει να 
ενημερώνουν τον συντονιστή για τα εξής:  

 
 Προβλεπόμενη έναρξη εργασιών  
 Προβλεπόμενη λήξη εργασιών  
 Χώρο πραγματοποίησης εργασιών 
 Προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί  
 Προβλεπόμενη μέθοδο εργασιών  
 Ονόματα και λοιπά στοιχεία υπευθύνων  
 

11.11.17. Απαιτήσεις που απορρέουν από την Οδηγία 1999/92/ΕΚ 
  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 
της οδηγίας 1999/92/ΕΚ, ο εργοδότης καταρτίζει (πριν από την έναρξη 
των εργασιών) και ενημερώνει διαρκώς ένα σχέδιο προστασίας από 
εκρήξεις που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:  

 
 Ότι οι κίνδυνοι έκρηξης εντοπίζονται και υποβάλλονται σε αξιολόγηση  
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 Ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
οδηγίας  

 Για ποιους χώρους ισχύουν οι απαιτήσεις ασφαλείας  
 Ότι τα εργοτάξια και ο εξοπλισμός εργασίας, περιλαμβανομένων των 

εγκαταστάσεων συναγερμού, διαμορφώνονται, λειτουργούν και 
συντηρούνται με τρόπο ασφαλή  

 Ότι έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την ασφαλή χρησιμοποίηση του 
εξοπλισμού εργασίας  

 
11.11.18. Υπόδειγμα διάρθρωσης σχεδίου προστασίας από εκρήξεις  

 
 Περιγραφή του εργοταξίου και των χώρων εργασίας  
 Περιγραφή των φάσεων και των δραστηριοτήτων της παραγωγικής 

διαδικασίας  
 Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων υλικών  
 Περιγραφή των συνθηκών που δημιουργούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες  
 Περιγραφή των συνθηκών που δημιουργούν πηγές ανάφλεξης  
 Περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία από τις 

εκρήξεις  
 Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής των μέτρων προστασίας από εκρήξεις 
 Περιγραφή του συντονισμού των μέτρων προστασίας από εκρήξεις. 

 
 

12. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ Β.Κ. 
 
12.1. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Πρέπει οι χώροι υγιεινής και παραμονής του προσωπικού να 
προστατεύονται με κατάλληλα μέσα (π.χ. σήτες) από την είσοδο εντόμων 
ή ζώων που ενδεχόμενα έχουν έρθει σε επαφή με τα λύματα. Μπροστά 
σε όλες τις εισόδους του κτιρίου πρέπει να υπάρχουν ειδικοί τάπητες 
βρεγμένοι με διάλυμα ισχυρού απολυμαντικού ώστε να αποκλείεται η 
μεταφορά μολυσματικών παραγόντων, με τα υποδήματα των 
εργαζομένων, στο εσωτερικό των χώρων. 
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πλένονται και να στεγνώνονται οι 
στολές εργασίας εκτός των χώρων διαμονής. 

 
12.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 
1) Στο χημικό και βιολογικό εργαστήριο το μικροκλίμα εργασίας 

χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο που δημιουργούν οι εργασίες που 
εκτελούνται με τοξικά, εκρηκτικά και μολυσματικά υλικά 

 
2) Βασικά μέτρα προστασίας: 

 
 Προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (βιολόγοι, χημικοί, παρασκευαστές) 

εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους. 
 

 Το εργαστήριο, πρέπει να επιθεωρείται τακτικά σύμφωνα με τα ισχύοντα 
ελληνικά και διεθνή πρότυπα, για την ασφάλεια των εργαζομένων. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

245 

 

 
 Ιδιαίτερα, πρέπει να αποθηκεύονται σωστά τα διάφορα υλικά, να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στον κατάλληλο αερισμό των χώρων του, στην 
προστασία των ματιών και γενικά σε ότι έχει σχέση με την ασφάλεια και 
υγεία της εργασίας και την πυροπροστασία. 

 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις συνθήκες υγιεινής κατά τη 

διάρκεια αναλύσεων, λάσπης και υγρών δειγμάτων. 
 

 Πρέπει να έχει αναρτημένο κανονισμό ασφάλειας, κατάλληλες 
προειδοποιητικές πινακίδες στους διάφορους χώρους, τα μηχανήματα και 
τις συσκευές. 
 

 Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη παροχή πρώτων 
βοηθειών και τη χρήση πυροσβεστικών μέσων. 
 

 Επιβάλλεται η επίβλεψη των χημικών εργασιών για αποφυγή ατυχήματος 
των εργαζομένων ή τρίτων λόγω μη σωστής χρήσης, αποθήκευσης, 
παρασκευής ή επεξεργασίας χημικών υλικών. 

 
 Στο εργαστήριο απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα. 
 
12.3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
1) Πρέπει να γίνεται επιλογή των σημείων δειγματοληψίας ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια του δειγματολήπτη. 
 
2) Πρέπει να προβλέπονται ειδικοί κρουνοί δειγματοληψίας και εξέδρες 

ασφαλείας στα επιλεγμένα σημεία ώστε  να μην υπάρχει κίνδυνος για τον 
δειγματολήπτη. 

 
3) Η μεταφορά δοχείων δειγμάτων πρέπει να γίνεται μέσα σε κατάλληλες 

συρμάτινες θήκες και να έχουν πλήρεις και σωστές ετικέτες αναγνώρισης. 
Αν για τη μεταφορά τους απαιτείται αυτοκίνητο, πρέπει αυτό να έχει 
απομονωμένο χώρο για τον οδηγό. 
 

12.4. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ  
 
1) Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 

 Υψηλές θερμοκρασίες 
 Θόρυβος 
 Ατμοί λιπαντικών 
 Παρουσία χημικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται στην 

εγκατάσταση 
 Μόλυνσης από επαφή με τα λύματα 
 
2) Βασικά μέτρα προστασίας: 
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 Κατασκευή σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές για βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με επιπρόσθετη μέριμνα για τη παρουσία τυχόν 
μολυσματικών παραγόντων 

 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατασκευασμένες με όλες τις προβλέψεις 
των διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
και των σχετικών τυποποιήσεων της ΔΕΗ. 

 
12.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 
1) Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους είναι: 
 
 Μόλυνσης από τη παρουσία μολυσματικών παραγόντων και οι οποίοι 

είναι πολύ μεγάλοι στις διατάξεις προεπεξεργασίας (σχάρες, 
αμμοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες, πρωτογενείς καθιζήσεις) όπου τα 
μολυσματικά υλικά είναι φρέσκα και δεν έχουν υποστεί την επίδραση των 
βιολογικών παραγόντων και διεργασιών. 
 

 Αερολύματα τα οποία περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες και 
διαρροές λυμάτων. 
 

2) Βασικά μέτρα προστασίας: 
 
 Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 
 

12.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1) Για τα συνεργεία αποχέτευσης και την εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων, πρέπει να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται επαρκείς και 
κατάλληλοι χώροι και εγκαταστάσεις για την αλλαγή των ενδυμάτων σε 
ατομικά ιαματοφυλάκια και την καθαριότητα των εργαζομένων, με 
δυνατότητα πλυσίματος και καθαρισμού με καταιονισμό (ντούς). Επίσης 
θα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα μέσα καθαρισμού και προστασίας 
του δέρματος των εργαζομένων. 

 
2) Το δίκτυο πόσιμου νερού πρέπει να είναι προστατευμένο από 

επιμολύνσεις από τα απόνερα και να εξασφαλίζει τις ποσότητες καθαρού 
ζεστού και πόσιμου νερού όπου απαιτείται για χώρους υγιεινής, νιπτήρες 
και ντους. 
 

3) Οι βρύσες του πόσιμου νερού πρέπει να αποκλείουν την επιμόλυνση του 
νερού από τα χέρια των εργαζομένων και να επισημαίνονται με ειδικές 
πινακίδες. 
 

4) Απαγορεύεται η λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτών και το κάπνισμα 
στις θέσεις εργασίας. 

 
5) Πριν  από κάθε γεύμα, κάπνισμα κτλ. οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν 

καλά το πρόσωπο, τα χέρια-βούρτσισμα νυχιών και τους βραχίονες με 
σαπούνι και ζεστό νερό. 
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6) Οι εργαζόμενοι σε ώρα εργασίας πρέπει να προφυλάσσουν τα τραύματά 
τους και σε περίπτωση τραυματισμού να απολυμαίνουν αμέσως την 
πληγή. 

 
7) Επιβάλλεται η καθαριότητα και η περιοδική απολύμανση των χώρων που 

διατίθενται στους εργαζόμενους καθώς και των οχημάτων, εργαλείων και 
των μέσων ατομικής προστασίας. Επίσης επιβάλλεται η τακτική 
περιοδική καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών. 

 
8) Οι εργαζόμενοι πρέπει όπου απαιτείται να φορούν προστατευτικά γάντια. 

 
9) Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά όταν γίνονται 

εργασίες από τις οποίες μπορεί να πιτσιλισθούν. 
 

10) Να κάνουν χρήση λαστιχένιων μποτών όπου υπάρχει ανάγκη και μετά 
την χρήση τους να πλένονται καλά. 

 
11) Να φορούν τις προσωπικές τους μάσκες (φίλτρα ενεργού άνθρακα) για τα 

πλυσίματα της εγκ/σης. 
 

12) Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τακτικά τις προσωπικές τους μάσκες 
(απολύμανση) χωρίς να βρέχουν το φίλτρο. Το φίλτρο πρέπει να το 
αλλάζουν κάθε 6 μήνες. 

 
13) Πρέπει να πλένουν τακτικά τις φόρμες εργασίας. 

 
14) Μετά το πέρας της εργασίας να πλένουν καλά όλο τον εξοπλισμό που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την ώρα εργασίας και να τον τακτοποιούν στη 
θέση του. 
 

15) Για τον καθαρισμό των υποδημάτων, εργαλείων και οχημάτων πρέπει να 
υπάρχουν εγκ/σεις πλύσης. 

 
16) Να μην μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους με βρώμικες μπότες ή παπούτσια. 

 
17) Μετά το πέρας της εργασίας, να γυρίζουν στο σπίτι έχοντας κάνει μπάνιο. 

 
 

12.7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1) Ο υπεύθυνος της εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων, είναι υπεύθυνος για τη 
σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων, 
σύμφωνα με το μέγεθος και την λειτουργία της εγκ/σης. 

 
2) Παραδείγματα εκτάκτων – επικινδύνων καταστάσεων που πρέπει να 

υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισής τους είναι: 
 

 Ανεμοθύελλα. 
 Μάγκωμα γκαζόμετρου. 
 Υπερβολική διαρροή βιοαερίου. 
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 Βίαιη διακοπή λειτουργίας χώνευσης. 
 Εκκένωση χωνευτή για καθαρισμό. 
 Διαρροή ίλυος από χωνευτές, πτώση στάθμης ίλυος χωνευτών. 
 Αύξηση του PH. 
 Διαρροή χημικών ουσιών. 
 Διαρροή τοξικών αερίων. 
 Εκρήξεις.  
 Πυρκαγιά. 
 Σεισμοί.  
 Πλημμύρες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   12  ΚΥΑΕ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

250 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη συντήρηση, επισκευή  και 
κατασκευή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, επιβάλλεται να εφαρμόζονται όλα τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, καθώς και οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και των σχετικών παραρτημάτων του. 
 
Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και κατασκευής εγκυμονούν πολλούς 
κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων. 
 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, τόσο κατά το 
άνοιγμα των φρεατίων όσο και κατά τις εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και 
επισκευής βλαβών στο δίκτυο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από τις εργασίες αυτές. 
 
Στόχος των μέτρων προστασίας είναι η αποφυγή και εξάλειψη των ατυχημάτων 

και των ασθενειών στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις ύδρευσης. 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων». 

 Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση της 
οδηγίας 92/57/ΕΟΚ. 

 Π.Δ. 1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασίών εις 
εργοτάξια … και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού». 

 Και άλλα νομοθετήματα για συγκεκριμένες εργασίες όπως το Π.Δ. 95/1978 
«περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων». 

 
2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
12.8. Κίνδυνοι για την Ασφάλεια: 

 Από κινούμενα οχήματα. 
 Πτώσεις (από ύψος ή στο ίδιο επίπεδο). 
 Μηχανικοί από κινούμενα μέρη μηχανών, εργαλεία χειρός, μεταφορικά 

μηχανήματα. 
 Ηλεκτροπληξίας. 
 Πυρκαγιάς.  
 Ακαταλληλότητας χρήσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 
12.9. Κίνδυνοι για την Υγεία: 
 Έκθεση σε σκόνη. 
 Έκθεση σε χημικές ουσίες. 
 Μολύνσεων. 
 Ανεπαρκής απολύμανση χώρων και μηχανημάτων (αυξημένη 

μολυσματικότητα από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς). 
 Περιστασιακή έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου. 
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 Εργασία με ανεπαρκή φωτισμό. 
 Εγκαυμάτων κατά τις συγκολλήσεις των μεταλλικών κατασκευών και από 

καυστικές και διαβρωτικές χημικές ουσίες. 
 Εργασία με υπερβολική υγρασία κατά το καλοκαίρι ή το χειμώνα. 
 Εργασία με αυξημένη θερμοκρασία κατά το καλοκαίρι και μειωμένη κατά 

τη χειμερινή περίοδο. 
 Μη εργονομικές θέσεις εργασίας. 
 
12.10. Εγκάρσιοι ή εργονομικοί κίνδυνοι:  
 Εργασία σε βάρδιες. 
 Εργασία υπό πίεση με έντονους ρυθμούς. 
 Ανεπαρκής χώρος εργασίας. 
 Εργασία μονότονη και επαναλαμβανόμενη. 
 Εργασία με υψηλό βαθμό ευθύνης. 
 Εργασία με χειρονακτική διακίνηση φορτίων. 
 
13. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
13.1. Απαγορεύεται η απασχόληση ατόμων κάτω των 18 ετών. 
 
13.2. Το προσωπικό που θα εργασθεί στις εργασίες αυτές, πριν τους επιτραπεί 

να απασχοληθούν σ’ αυτούς τους εργασιακούς χώρους, πρέπει να 
κάνουν τις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις οι οποίες θα επαναλαμβάνονται 
και ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά εξάμηνο), σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες του Ιατρού Εργασίας. 
 

13.3. Εργαζόμενος ο οποίος δεν βρίσκεται σε άριστη φυσική και πνευματική 
κατάσταση πρέπει να απομακρύνεται από τις εγκ/σεις. 
 

13.4. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες, μόνο από έναν 
εργαζόμενο. Πρέπει πάντα να υπάρχει και δεύτερο άτομο ικανό να 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος και να καλέσει 
βοήθεια. 

 

13.5. Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη λειτουργία των 
εγκ/σεων, στη γνώση των κινδύνων και την αντιμετώπισή τους. Εκτός 
από την εκπαίδευση πρέπει να γίνονται  και ασκήσεις πρακτικής 
εφαρμογής σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

13.6. Για κάθε εργασία πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα γενικά μέτρα 
ασφαλείας και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση ατομικά 
μέτρα προστασίας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκτελούνται 
εργασίες από αναρμόδια πρόσωπα και ποτέ η ανάγκη να τελειώσει 
γρήγορα μια δουλειά δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των κανονισμών 
ασφαλείας. 

 
13.7. Πριν την έναρξη των εργασιών επισκευών, συντήρησης και κατασκευών 

πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος των εγκ/σεων ο οποίος με τον 
αντίστοιχο τεχνίτη θα καθορίζει τις διαδικασίες, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες ισχύουσες διατάξεις, αλλά και τις οδηγίες του 
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κατασκευαστή για το πώς, πού, πότε και με τι προσωπικό και εξοπλισμό 
θα γίνονται. 

 
13.8. Οι υπεύθυνοι της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 

των εγκ/σεων, σύμφωνα με το Β.Δ. 16/17/1950, τον Ν. 6422/34 και τις 
τροποποιήσεις τους, πρέπει να καταγράφουν τις υποδείξεις μέτρων για 
την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των εγκ/σεων σε 
Αριθμημένο και θεωρημένο από τον Ειρηνοδίκη Βιβλίο και να λαμβάνει 
γνώση ο Δ/ντής των εγκ/σεων. 
Οι υπεύθυνοι της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 
εγκ/σεων ειδικότερα οφείλουν: 

 
13.8.1. Να προβαίνουν σε τακτική επιθεώρηση των εγκ/σεων από άποψη 

ασφάλειας και εκμετάλλευσης και να υποδεικνύουν εγγράφως και 
υπεύθυνα τα κατά την κρίση τους επιβαλλόμενα μέτρα, αφ’ ενός μεν για 
την ασφαλή λειτουργία αυτών και την αποτροπή κατά το δυνατόν κάθε 
κινδύνου για τους εργαζόμενους ή τρίτους και αφ’ ετέρου για τον 
καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο λειτουργίας των εγκ/σεων. 

 
13.8.2. Να προβαίνουν σε έκτακτο έλεγχο επίσης κάθε φορά που σημειώνονται 

έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια του εξοπλισμού εργασίας, όπως μετατροπές, ατυχήματα, 
φυσικά φαινόμενα, μακρές περίοδοι αχρηστίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας, καθώς και η έγκαιρη 
διάγνωση και αποκατάσταση των φθορών αυτών. 

 
13.8.3. Οι υπεύθυνος της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης 

της εγκ/σης πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που είναι ανάλογα με την 
ισχύ της κάθε εγκ/σης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δύναται 
να μην παραμένει στην εγκ/ση, εφόσον σε κάθε βάρδια υπάρχει 
πρακτικός μηχανικός συντηρητής Α τάξης για την πρώτη και Β ή Γ τάξης 
για τις υπόλοιπες βάρδιες. 

 
13.9. Οι Προϊστάμενοι πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνεται το προσωπικό 

που πρόκειται να εργασθεί στις εγκ/σεις ύδρευσης σχετικά, για τους 
πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση 
της εργασίας τους και να εκπαιδεύεται σχετικά με: 

 
13.9.1. Τα καθήκοντά τους κατά την εργασία και τον χειρισμό των μηχανημάτων, 

εργαλείων, κτλ. 
13.9.2. Τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται κατά την εργασία και τα μέτρα 

διάσωσης. 
13.9.3. Για εργασίες σε κλειστούς χώρους (δεξαμενές, φρεάτια κτλ.). 
13.9.4. Τη σωστή χρήση των σχετικών μέσων ατομικής προστασίας. 
13.9.5. Τη τήρηση της ατομικής υγιεινής και την εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών. 
13.9.6. Τους  βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν οι 

εργαζόμενοι, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Επίσης τα μέτρα ατομικής και 
ομαδικής υγιεινής. 

13.9.7. Τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. 
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13.10. Οι επισκευές και τα έργα από τρίτους πρέπει να γίνονται βάσει 

συμφωνητικού, όπου θα περιγράφονται οι κίνδυνοι, οι προφυλάξεις και 
όλη η διαδικασία των εργασιών όσον αφορά την ασφάλεια των εγκ/σεων 
και του προσωπικού. 

 
13.11. Ο υπεύθυνος της εγκ/σης πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και την 

προστασία των επισκεπτών. 
 
13.12. Ο έλεγχος της λειτουργίας των εγκ/σεων πρέπει να είναι  εντατικός για 

την αποφυγή  προβλημάτων. 
 
13.13. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της παρουσίας 

του προσωπικού κοντά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και 
δεξαμενές. 
 

13.14. Η χρήση οποιασδήποτε χημικής ουσίας πρέπει να γίνεται βάση των 
μέτρων και προφυλάξεων που αναφέρει ο προμηθευτής στα συνοδευτικά 
φύλλα ασφαλείας και τα οποία πρέπει να είναι άμεσα προσιτά για την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

 
13.15. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυροπροστασία 

(τήρηση όλων των κανονισμών πυρασφάλειας της Π.Υ.). Τα κινητά 
συνεργεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα και με κατάλληλο εξοπλισμό 
πυρόσβεσης, όπως φορητούς πυροσβεστήρες. 
 

13.16.  Να υπάρχει κατάλληλο φαρμακείο με τα ελάχιστα φάρμακα και ιατρικά 
είδη που πρέπει να διαθέτει όπως ορίζονται στο π.δ. 1073/1981, για την 
παροχή πρώτων βοηθειών. 
 

13.17. Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να απομακρύνονται σε ικανή ακτίνα γύρω από 
τα σημεία εκτέλεσης «θερμών εργασιών». 
 

13.18. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας του συνεργείου με τα 
κεντρικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες και φορείς. 

 
13.19. Πρέπει να υπάρχουν στις εγκ/σεις εργοταξίων επιτόπια και στη διάθεση 

των εργαζομένων τα παρακάτω: 
 

 Κανονισμός Υπηρεσίας. 

 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 

 Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, διαφυγής και 
διάσωσης. 

 Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών ανηρτημένες. 

 Τηλέφωνα και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης ανηρτημένα (της 
Πυροσβεστικής, των Πρώτων Βοηθειών, του Νοσοκομείου της 
περιοχής και επίσης μερικών γιατρών σχετικών ειδικοτήτων). 
 

13.20. Σε θέσεις εργασίας που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος, που 
δεν εποπτεύονται και που βρίσκονται έξω από το οπτικό ή ακουστικό 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

254 

 

πεδίο των υπολοίπων θέσεων εργασίας πρέπει να υπάρχουν συστήματα 
με τα οποία σε περίπτωση κινδύνου να μπορούν να ειδοποιούν 
πρόσωπα για παροχή βοήθειας (π.χ. ασύρματη επικοινωνία). 
 

13.21. Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από βροχόπτωση. 
 

13.22. Σε εκσκαφές που έχουν πλυμμυρίσει απαγορεύονται οι εργασίες. Σε 
εργασίες αφαίρεσης καλυμμάτων φρεατίων, εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής κτλ., επιτρέπεται να αφαιρούνται και να 
επανατοποθετούνται μόνο με ειδικά για το σκοπό αυτό εργαλεία. 
 

13.23. Αν τα καλύμματα φρεατίων, εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής κτλ., 
έχουν σφηνωθεί λόγω παγετού απαγορεύεται να αφαιρούνται με τη 
βοήθεια φωτιάς ή με άλλα μέσα γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 
 

14. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Για τους εργαζόμενους στις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει 
να βρίσκονται πάντα σε λειτουργική ετοιμότητα τα παρακάτω μέσα 
ατομικής και ομαδικής προστασίας & εξοπλισμός : 

 
14.1. Μέσα ατομικής προστασίας 

 
 Γυαλιά ασφαλείας. 
 Κράνος και καπέλο. 
 Φόρμες εργασίας. 
 Προστατευτικά γάντια. 
 Διάταξη διάσωσης και σχοινί ασφαλείας. 
 Παπούτσια προστατευτικά (αδιάβροχα, αντιολισθητικά, κατάλληλα για  

ηλεκτρικές εργασίες, μεταλλική προστασία δακτύλων, κτλ.). 
 Μπότες ελαστικές ενισχυμένες (στο ύψος του γόνατος ή του μηρού). 
 Γιλέκο οπτικής σήμανσης. 
 Αδιάβροχο. 
 Προσωπικές μάσκες με φίλτρα ενεργού άνθρακα. 
 Ειδικά ΜΑΠ για εξειδικευμένες εργασίες, όπως προστασία από 

ηλεκτροσυγκόλληση, χημικές ουσίες, κτλ. 
 
14.2. Μέσα ομαδικής προστασίας &  εξοπλισμός 

 
 Μέσα ανύψωσης. 
 Μέσα προστασίας από πτώσεις (ζώνη ασφαλείας, εξάρτηση 

πρόσδεσης, σχοινιά ασφαλείας). 
 Κατάλληλα εργαλεία. 
 Φαρμακείο κατάλληλα εξοπλισμένο. 
 Υλικό ασφαλείας δρόμου (π.χ. κώνοι, εμπόδια, προειδοποιητικά 

σήματα κτλ.). 
 

15. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

15.1. Σχεδιασμός – Προετοιμασία εκτέλεσης εργασιών 
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Για τη πρόληψη και αποφυγή των κινδύνων πρέπει από την αρμόδια 
Δ/νση - Υπεύθυνο Μηχ/κό του συνεργείου της επιχείρησης να γίνεται ο 
σχεδιασμός και η προετοιμασία κάθε εργασίας που πρόκειται να 
εκτελεστεί: 
 

 Εξακρίβωση τοποθεσίας. 

 Γνωστοποίηση της θέσης εργασίας στο συνεργείο με σαφήνεια. 

 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο (υλικό αγωγών, διατομή, 
κτλ.) και την ακριβή θέση και διαδρομή του. Εφοδιασμός του 
συνεργείου με κατάλληλα τοπογραφικά σχέδια. 

 Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφών απαιτείται η έρευνα του 
εδάφους και των υπόγειων δικτύων. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία 
με τους άλλους φορείς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ.) για τη θέση εργασίας, ώστε 
σε περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια δίκτυα να δίνονται όλες οι 
πληροφορίες τοπογραφικά για τη θέση και το βάθος των δικτύων 
τους.  

 Αν απαιτείται αντιστήριξη, πρέπει να μελετάται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και  να τοποθετείται έγκαιρα. 

 Εφοδιασμός του συνεργείου με κατάλληλα υλικά επισκευής και με 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 
15.2. Εγκατάσταση προσωρινού εργοταξίου & Μέτρα προστασίας: 

 

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλους τους εργαζόμενους, τα 
απαραίτητα ΜΑΠ, τα ρούχα να είναι ευδιάκριτα και φωσφοριζέ (π.χ. 
αντανακλαστικό γιλέκο). 
 

 Το συνεργείο πρέπει να τοποθετήσει προειδοποιητική σήμανση που 
να ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς για την 
εκτέλεση εργασιών ( ύπαρξη εργαζομένων και οχημάτων).  

 

 Οι θέσεις εργασίας επίσης πρέπει να περιφράσσονται και να 
επισημαίνονται. Επίσης πρέπει να επισημαίνονται τα μηχανήματα και 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 
με αυτά που προβλέπουν οι ειδικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού ή περιορισμένης ορατότητας η σήμανση πρέπει 
να είναι φωτεινή και να χρησιμοποιούνται τα φώτα ανάγκης των 
οχημάτων (αλάρμ) ή και οι φάροι τους. 
 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους κινδύνους από εργασίες 
εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες (προστασία από θερμοπληξία ή 
υποθερμία). 

 
15.3. Εκσκαφές – Απαραίτητα μέτρα προστασίας 

 

 Σωστή τοποθέτηση εκσκαφέα πριν αρχίσει το σκάψιμο. 

 Έλεγχος στο εργαλείο του εκσκαφέα (κουβάς, σφύρα) για σωστή 
τοποθέτηση και να είναι ασφαλισμένο. 
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 Επίβλεψη και καθοδήγηση από τον επιβλέποντα μηχ/κό για τις 
κινήσεις του εκσκαφέα με κατάλληλα σήματα. 

 Μεγάλη προσοχή στα υπέργεια καλώδια της ΔΕΗ. Απαγορεύεται η 
εργασία κοντά σε αυτά εκτός και αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος. 

 Προσοχή στα υπόγεια καλώδια της ΔΕΗ. Συνεχόμενη επίβλεψη για 
την ύπαρξη ενδεικτικών τούβλων ή ειδικών πλακών με το σήμα της 
ΔΕΗ οι οποίες προειδοποιούν για την ύπαρξη υπόγειων καλωδίων 
ηλεκτρικού ρεύματος από κάτω τους. 

 Έλεγχος από τον επιβλέποντα μηχ/κό στην ευστάθεια κτισμάτων και 
κατασκευών που είναι πλησίον της εκσκαφής, ώστε αν χρειαστεί να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν χρήση όλων των απαραίτητων 
ΜΑΠ σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. 

 Κανένας εργαζόμενος δεν κινείται εντός της ακτίνας που καλύπτει ο 
βραχίονας του εκσκαφέα. 

 Ο χειριστής πρέπει να κάνει χρήση όλων των απαραίτητων ΜΑΠ και  
να κάνει διαλείμματα όταν εργάζεται παρατεταμένα  επειδή εκτίθεται 
στους κραδασμούς του μηχανήματος. 

 Χρήση και συντήρηση του εκσκαφέα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 
και τους περιορισμούς του κατασκευαστή. 

 Προσεκτικές κινήσεις του χειριστή όταν πλησιάζει στο βάθος που 
αναμένεται να βρεθεί ο αγωγός. 

 Προσοχή στη κίνηση των εργαζομένων στα χείλη του ορύγματος. 
Υπάρχει ο κίνδυνος υποχώρησής τους και πρέπει να υπάρχει 
απόσταση ασφαλείας. 

 Σε απόσταση μικρότερη των 60 cm από το χείλος του πρανούς 
απαγορεύεται η απόθεση υλικών και εργαλείων. 
 

15.4. Μέτρα  κατά την εκτέλεση εργασιών εντός του ορύγματος – κλείσιμο 
ορύγματος 

  
15.4.1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται είσοδος εργαζομένων στο όρυγμα, 

απαιτείται μεγάλη προσοχή λόγω του κινδύνου κατάρρευσης των 
τοιχωμάτων και καταπλάκωσής τους. Απαιτείται έλεγχος και έγκριση της 
σταθερότητας του ορύγματος από Πολ/κό Μηχ/κό, ώστε να 
γνωμοδοτήσει αν απαιτείται κατάλληλη αντιστήριξη. 

15.4.2. Η αντιστήριξη είναι υποχρεωτική για ορύγματα με βάθος άνω των 2 
μέτρων και επίσης όταν τα εδάφη είναι μαλακά, ελώδη ή υποχωρούντα.  

15.4.3. Απαγορεύεται  η κάθοδος εργαζομένων στην εκσκαφή πρίν τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι 
επιφορτισμένοι διά την λήψη αυτών των μέτρων. 

15.4.4. Ελαχιστοποίηση κραδασμών από μηχανήματα και οχήματα (π.χ. από 
κομπρεσέρ). 

15.4.5. Χρήση σκάλας ή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπας) για είσοδο/έξοδο στο 
όρυγμα. 

15.4.6. Περιβολή των χειλών της εκσκαφής με κράσπεδα ύψους τουλάχιστον 15 
cm για την προστασία πτώσης υλικών, εργαλείων, κτλ., εντός της 
εκσκαφής. 

15.4.7. Χρήση κατάλληλης εγκεκριμένου τύπου ηλεκτρικής αντλίας και 
ηλεκτρογεννήτριας για την άντληση νερών. Τα μηχανήματα αυτά πρέπει 
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να λειτουργούν σε πολύ χαμηλές τάσεις (36V), ώστε να υπάρχει 
προστασία σε περίπτωση διαρροής ρεύματος. 

15.4.8. Να προβλέπεται η απορροή των αντλούμενων νερών μακριά από το 
όρυγμα (βιολογικός κίνδυνος από τις λάσπες). 

15.4.9. Χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων και σε καλή κατάσταση εργαλείων 
χειρός και εργαλειομηχανών. 

15.4.10. Χρήση κατάλληλων απαραίτητων ΜΑΠ. 
15.4.11. Αποφυγή εισόδου καλωδίων τροφοδοσίας ηλεκτρικού εξοπλισμού εντός 

νερού. 
15.4.12. Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού οξυγονοκόλλησης/οξυγονοκοπής, 

ηλεκτροσυγκόλλησης και ειδικών ΜΑΠ σύμφωνα με το π.δ. 95/1978 
«περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων σε εργασίες 
συγκολλήσεων». 

15.4.13. Κατάλληλη ανάρτηση φορτίων κατά την ανύψωσή τους με ανυψωτικό 
μηχάνημα. 

15.4.14. Κάθε ανοιχτό φρεάτιο εφόσον δεν γίνεται εργασία (σε περίπτωση που 
απαιτείται διακοπή και μετά από κάποιο διάστημα η συνέχεια των 
εργασιών) σε αυτό, πρέπει να καλύπτεται με ειδική εσχάρα η οποία θα 
εξασφαλίζεται από οριζόντιες μετακινήσεις, θα επισημαίνεται με 
περίφραγμα από ορθοστάτες και κάγκελα με ευδιάκριτα χρώματα (άσπρο 
– κόκκινο) και θα τοποθετούνται προειδοποιητικά σήματα για την έγκαιρη 
προειδοποίηση της επερχόμενης κυκλοφορίας, σε αποστάσεις 
τουλάχιστον 30 μ. εξαρτώμενες από τις τοπικές συνθήκες και διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. 

 
15.5. Εργασίες σε φρεάτια και κλειστούς χώρους 

 
15.5.1. Πριν την είσοδο του προσωπικού στους χώρους αυτούς  όσο και κατά τη 

διάρκεια της εργασίας επιβάλλεται ο έλεγχος καταλληλότητας της 
ατμόσφαιρας με κατάλληλο εξοπλισμό και από εκπαιδευμένο άτομο όσον 
αφορά την ανίχνευση τοξικών ή και εκρηκτικών αερίων και στον 
προσδιορισμό της περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο. Το ποσοστό 
οξυγόνου πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 19,5 % σε όγκο για παραμονή 
και εργασία στο χώρο.  
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται καλός αερισμός του κλειστού 
χώρου για αρκετή ώρα, έλεγχος καταλληλότητας της ατμόσφαιρας πριν 
εισέλθουν εργαζόμενοι και συνεχής παρακολούθηση της ατμόσφαιρας με 
τον εξοπλισμό σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.  
Οι συσκευές ελέγχου αερίων πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα στο 
εργοτάξιο από τον διαχειριστή των συσκευών ο οποίος θα τηρεί τα 
σχετικά Βιβλίο-Ημερολόγιο ελέγχων τύπου θεωρημένου. 

15.5.2. Για εργασίες σε κλειστούς χώρους (δεξαμενές, φρεάτια κτλ.), πρέπει να 
υπάρχει άδεια εργασίας με παρουσία του υπεύθυνου αρμόδιου ατόμου 
και αφού ελεχθεί η απουσία εκρηκτικών, τοξικών αερίων ή η έλλειψη 
οξυγόνου.  

15.5.3. Να υπάρχει πάντα προς χρήση αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και 
εργαζόμενος έξω από τον κλειστό χώρο ο οποίος θα παρακολουθεί 
συνεχώς την εργασία εντός του κλειστού χώρου για άμεση παροχή 
βοήθειας σε περίπτωση που θα χρειαστει. 
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15.5.4. Πρέπει να υπάρχει η βεβαίωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση εισροής 
νερού στον κλειστό χώρο. 

15.5.5. Οι ηλεκτρικές εγκ/σεις γενικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των κανόνων τεχνικής που είναι σχετικοί με προστασία από εκρήξεις και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

15.5.6. Τεχνητός φωτισμός επιτρέπεται μόνο με ηλεκτρικές λυχνίες 

αντιεκρηκτικού τύπου εφοδιασμένες με φούσκα και καλάθι ασφάλειας. Οι 
διακόπτες τους πρέπει να είναι κατασκευής αντιεκρηκτικού τύπου ή να 
βρίσκονται έξω από τους επικίνδυνους χώρους. Επίσης να 
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης (36V) για προστασία 
από τυχόν διαρροή ρεύματος. 

15.5.7. Αν δεν υπάρχει ο πιο πάνω τεχνητός φωτισμός ή υπάρχει και δεν 
λειτουργεί, η είσοδος στους χώρους αυτούς επιτρέπεται μόνο με 
φορητούς ηλεκτρικούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου. Απαγορεύεται η 

είσοδος με ακάλυπτο φως, φλόγα, κοινό φανό τσέπης ή λυχνία 
ασφάλειας. 

15.5.8. Απαγορεύεται το άναμμα σπίρτων ή αναπτήρων, η χρήση συσκευών 
ηλεκτροσυγκόλλησης και το κάπνισμα στους χώρους αυτούς ή κοντά σ’ 
αυτούς. 

15.5.9. Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιασθεί ξαφνικά σημαντική 
άνοδος στάθμης νερών από κάποια αιτία ή λόγω μεγάλων 
βροχοπτώσεων το προσωπικό πρέπει να βγαίνει αμέσως διακόπτοντας 
την εργασία για όσο χρόνο απαιτείται να επανέλθει η στάθμη των νερών 
στην αρχική της θέση. 

 
16. ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

16.1. Οι κίνδυνοι κατά τη χρήση χημικών ουσιών (π.χ. χλώριο, φωσφορικό οξύ, 
καυστική σόδα, κτλ.) είναι: 
 

 Χημικό έγκαυμα δέρματος από άμεση επαφή αναλόγου βαρύτητας 
από τον βαθμό έκθεσης  (χρόνος , πυκνότητα, ποσότητα). 

 Κερατίτιδες, εγκαύματα, τύφλωση από βλάβη στα μάτια. 

 Αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα, βρογχίτιδα, χημική πνευμονία, 
πν. οίδημα ) από εισπνοή αερίων κατά την παρασκευή διαλυμάτων. 

 Διαβρωτικά έλκη από κατάποση ουσίας. 
 

Για την αντιμετώπιση ή και την εξάλειψη των παραπάνω κινδύνων το 
πρώτο βήμα που πρέπει να γίνεται, είναι να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης 
των καρτών χημικής ασφάλειας που δίνονται από τον προμηθευτή και ο 
σωστός τρόπος χρήσης των συσκευών και μηχανημάτων. 
 

16.2. Όταν γίνεται χρήση χημικών ουσιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα 
μέτρα : 
 

16.2.1. Χρήση Μ.Α.Π. από τους εργαζόμενους, με κατάλληλες προδιαγραφές για 
προστασία από χημικά και που είναι τα παρακάτω: 

 

 Μάσκα ολοκλήρου του προσώπου . 
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 Φίλτρο για τη μάσκα. 

 Φόρμα ολόσωμη αδιάβροχη με ενσωματωμένη κουκούλα. 

 Μπότες γόνατος. 

 Γάντια. 
 
16.2.2. Σαφής καθορισμός πυκνότητας διαλύματος αναλόγως της βλάβης από 

τους υπευθύνους και ενημέρωση των εργαζομένων. 
 
16.2.3. Πρώτα η έγχυση ύδατος και μετά η προσθήκη χημικής ουσίας και 

παρασκευής διαλείμματος εκτός φρεατίων σε ανοικτό χώρο. 
 
16.2.4. Χρήση ειδικής χοάνης για την έγχυση του παρασκευασμένου διαλύματος. 
 
16.3. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων, σε περίπτωση   

εισαγωγής νέας παραγωγικής διαδικασίας και επιλογής χημικών και 
βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων είναι απαραίτητη η έγκαιρη 
γνωστοποίηση των ενεργειών αυτών στους Ι.Ε. και Τ.Α., ώστε να γίνεται 
εκτίμηση των πιθανών κινδύνων που θα προκύψουν και να δίνονται 
έγκαιρα  οι απαραίτητες υποδείξεις και οδηγίες προς τους εργαζόμενους. 

 
17. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
17.1. Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
 

Η εκτέλεση εργασιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων απαιτούν την τήρηση κανόνων λειτουργίας. Με την 
επιτυχή εφαρμογή των κανόνων εξασφαλίζεται η ικανοποιητική απόδοση 
των συγκεκριμένων εργασιών. 

 
Σε ότι αφορά την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των 
εργαζομένων σε αυτές, οι κανόνες λειτουργίας τίθενται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα πρότυπα. Η νομοθεσία καθορίζει 
επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής των κανόνων. Η δημιουργία 
συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους των εγκ/σεων, αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο. 
Οι παράμετροι που διέπουν τη διαδικασία για την επίτευξη αυτού του 
στόχου είναι:  
 
Προσδιορισμός διαδικασίας 
 
Για τον προσδιορισμό της απαιτείται καθορισμός των παραμέτρων που 
επηρεάζουν τη διαδικασία και που είναι:  
 
 Ο άνθρωπος.  
 Τα υλικά. 
 Η τεχνική υποστήριξη (κτίρια, μηχανές, εργαλεία). 
 Το σύστημα οργάνωσης και διεύθυνσης της εργασίας (ρόλοι & 

ευθύνες, καταμερισμός εργασίας κτλ.). 
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17.2. Μέτρα ατομικής υγιεινής 
 

Πρέπει να αποφεύγεται κάθε άμεση επαφή με μολυσμένα νερά. Για τους 
εργαζόμενους είναι απαραίτητα κυρίως τα ακόλουθα : 
 
 Να προφυλάσσουν τα τραύματά τους, όταν εργάζονται και να 

απολυμαίνουν την πληγή αμέσως όταν τους συμβεί τραυματισμός. 
 Να πλένουν τα χέρια τους όταν πρόκειται να φάνε. 
 Όπου απαιτείται, να κάνουν χρήση των προστατευτικών γαντιών. 
 Να είναι σίγουροι, ότι είναι καθαρό, αυτό που βάζουν ή ακουμπάνε 

στο στόμα τους.  
 Να μην καπνίζουν. 
 Να κάνουν χρήση λαστιχένιων μποτών όπου υπάρχει ανάγκη και να 

τις πλένουν μετά τη χρήση τους.  
 Να κάνουν χρήση των προσωπικών μασκών (φίλτρα ενεργού 

άνθρακα) για τα πλυσίματα της εγκατάστασης. 
 Μετά το πέρας της εργασίας, ντους.  
 Να απαγορεύεται το φαγητό και το κάπνισμα σε θέσεις εργασίας. 
 Να μην μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους με βρώμικες μπότες ή 

βρώμικα παπούτσια. 
 

17.3. Ομαδική υγιεινή 
 
Για την ομαδική υγιεινή στοιχείο απαραίτητο είναι η καθαριότητα και 
περιοδική απολύμανση των χώρων που διατίθενται στο προσωπικό, 
όπως επίσης των οχημάτων και όλων των εργαλείων. 
 
Στην μέριμνα αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται και η τακτική περιοδική 
καταπολέμηση εντόμων και ποντικών. 
 

17.4. Πρώτες βοήθειες 
 

Ένα αυτοκίνητο πρέπει να παραμένει συνεχώς στον χώρο των εργασιών 
ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν ασθενοφόρο σε περίπτωση κάποιου 
ατυχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος, το προσωπικό θα μεταφέρεται 
στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
τραυματισμού. 
 

Ιωάννινα, 2021 
 

Η Ιατρός Εργασίας  
της ΔΕΥΑΙ 

Η Τεχνικός Ασφάλειας 
 της  ΔΕΥΑΙ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
της ΔΕΥΑΙ 

 

 

 

 
 

 
Αρετή Λιάτσου Δέσποινα Ταπακούδη 

 
Αριστείδης Μπαρτζώκας 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  13  ΚΤΑΔ 
 
 

ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  -  ΗΑΣΡΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 
 

 
 
 

 
 
 
 

πληάρζεθε από: 
 
 

Αξεηή Ληάηζνπ 
Δηδηθόο Ηαηξόο Δξγαζίαο Γ.Δ.Τ.Α.Η 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Τγηεηλή ηεο εξγαζίαο απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο. Οη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη  ηαμηλνκνχληαη ζηηο πην 
θάησ θαηεγνξίεο: 
 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ Δ : 
 

 Υεκηθνχο παξάγνληεο 
 

 Φπζηθνχο παξάγνληεο 
 

 Βηνινγηθνχο παξάγνληεο 
 
ΔΓΚΑΡΗΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ Τ&Α ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ Δ : 
 

 Οξγάλσζε εξγαζίαο 
 

 Φπρνινγηθνχο παξάγνληεο 
 

 Δξγνλνκηθνχο παξάγνληεο 
 

 Αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 
ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
 
Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ππνρξέσζε: 
 

1. Να εθαξκφδνπλ ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί θαη εθαξκφδνληαη 
ζηελ επηρείξεζε ή δίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο. 

 
2. Να εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
 
3. Να γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο. 
 

4. Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (αδηάβξνρεο θφξκεο, 
πξνζηαηεπηηθέο κπφηεο αδηάβξνρεο, αληηνιηζζεηηθέο, γάληηα εξγαζίαο, θξάλνο, εηδηθά 

γηιέθα, κάζθα θαη θίιηξα ελεξγνχ άλζξαθα, θηι., αλάινγα κε ηελ εξγαζία). 
 
5. Να κελ θάλνπλ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. 
 
6. Να κελ θάλνπλ αζηετζκνχο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 

γηαηί απφ απφζπαζε πξνζνρήο κπνξεί λα ππάξμεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ. 
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7. Να κε θνξάλε δαθηπιίδηα, ξνιφγηα, θιπ., γηαηί ζε πνιιέο εξγαζίεο είλαη επηθίλδπλν θαη 
λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ξνχρα κε θαξδηά καλίθηα γηαηί κπνξνχλ λα πηαζηνχλ ζε 
θηλνχκελα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ζπκβεί ηξαπκαηηζκφο. 

 
8. ε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα πγείαο λα ελεκεξψλνπλ ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπο θαη λα δεηνχλ ηαηξηθή βνήζεηα. 
 
9. Να ελεκεξψλνπλ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο, ηνλ εξγνδφηε, ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο, ηνλ 

ηαηξφ εξγαζίαο γηα ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ πέθηνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπο θαη 
αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 

ΟΜΑΓΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΒΛΑΠΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

 

 

Οη ρεµηθέο ελψζεηο (νπζίεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

ππεξβαίλνπλ ζήκεξα ηηο εθαηφ ρηιηάδεο. Σα παξαζθεπάζκαηα (κίγκαηα νπζηψλ) είλαη 

αζθαιψο πνιχ πεξηζζφηεξα. Κάζε έλσζε (νπζία) ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πιήζνο 

ηδηνηήησλ. Ο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο µνξθέο. 

Τπάξρνπλ ελψζεηο ηνμηθέο, εχθιεθηεο, δηαβξσηηθέο, θαξθηλνγφλεο, θ.ιπ. Ο απινχζηεξνο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νπζηώλ ζε ιίγεο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θαη ε θαηάιιειε επηζήκαλζή ηνπο µε εύθνια αλαγλσξίζηκα ζύκβνια. Ζ 

ηαμηλφκεζε δε βαζίδεηαη θαη’ αλάγθε ζε αλάινγε ρεκηθή δνκή. Ζ νδεγία 67/548/ΔΟΚ γηα 

ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαζψο θαη ε 

αλάινγε νδεγία 88/379/ΔΟΚ γηα ηα παξαζθεπάζκαηα (κίγκαηα νπζηψλ) έρνπλ ζέζεη ηηο 

βάζεηο γηα µηα ελνπνηεκέλε αληίιεςε αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ..  

Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα µε φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πεξηερφκελε νπζία: Σελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηελ θαζαξφηεηα ηεο νπζίαο, ηα ζήµαηα 

ηαμηλφκεζεο (π.ρ. δηαβξσηηθή θ.ιπ.), ηηο θξάζεηο θηλδχλνπ θαη πξνθπιάμεσλ, ην φλνµα θαη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ, θ.ιπ. εκεηψλεηαη φηη ζηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

Δπξψπε, νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ή ηα κέηξα πξέπεη λα είλαη γξαµµέλα 

θαη ζηελ ηνπηθή γιψζζα.  
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Δηθνλνγξάκκαηα 

 

 
GHS-01:Δθξεθηηθφ 
 
GHS-02:Δχθιεθην 
 
GHS-03: Ομεηδσηηθφ 
 
GHS-04: Αέξην ππφ πίεζε  
 
GHS-05: Γηαβξσηηθφ 
 
GHS-06: Ομεία ηνμηθφηεηα 
 
GHS-07: Δξεζηζκφο ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο / ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ  
 
GHS-08: Δπαηζζεηνπνίεζε αλαπλεπζηηθνχ, εηδηθή ηνμηθφηεηα 
 
GHS-09: Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

O Καλνληζκφο 1272/2008 γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία 

ησλ νπζηψλ θαη ησλ   κεηγκάησλ (CLP Regulation): Classification, Labeling and 

Packaging). 
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Αληηθαζηζηά ηη Οδεγίεο 67/548/EEC,  1999/45/EC 
 

 
πκπιεξψλεη ηνλ θαλνληζκφ REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals)  1907/2006. Πεξηέρεη λέα θξηηήξηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο 
νπζίαο ή κείγκαηνο σο ηνμηθνχ θ.ιπ., λέεο πην εμεηδηθεπκέλεο θαηεγνξίεο. 
 
Αληηζηνηρία παιαηψλ θαη λέσλ εηθνλνγξακκάησλ 

 
Γειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο (MSDS)  

 

χκθσλα κε ηνλ Ν.3850/2010 «ν εξγνδφηεο νθείιεη λα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο 

νπνίνπο ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ή δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο θαη, πξνθείκελνπ λα ζπκκνξθσζεί µε ηηο 

παξαπάλσ απαηηήζεηο, δηθαηνύηαη λα δεηά απφ ηνλ παξαζθεπαζηή, εηζαγσγέα ή 

πξνκεζεπηή ησλ παξαγφλησλ απηψλ πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδφκελσλ φζν θαη γηα ηηο µκεζφδνπο αζθαινχο 
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ρξήζεο ηνπο». Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ νδεγία 91/155/ΔΟΚ (Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 378/94) φπνπ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε παξνρήο δσξεάλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνλ παξαγσγφ, ηνλ εηζαγσγέα ή ην δηαλνµέα πξνο ην ρξήζηε. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

παξέρνληαη ππφ ηε µνξθή ελφο δειηίνπ δεδνµέλσλ αζθάιεηαο (Material Safety Data 

Sheets, ζπληνκνγξαθία: MSDS). Σν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζ’ έλα δειηίν δεδνκέλσλ αζθάιεηαο. 

πγθεθξηκέλα: 

• ηνηρεία ηεο νπζίαο ή ηνπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ζηνηρεία γηα ηελ  επηρείξεζε/εηαηξεία 

(§1 ηνπ δειηίνπ)  

• χζηαζε θαη ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ παξαζθεπάζκαηνο, πξνζδηνξηζµφο ησλ 

θηλδχλσλ, πξψηεο βνήζεηεο (αλάινγα µε ηνλ ηξφπν έθζεζεο ηνπ ζχµαηνο) (§2,3,4 ηνπ 

δειηίνπ)  

• Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο (θαηάιιεια θαη αθαηάιιεια µέζα 

ππξφζβεζεο) (§5 ηνπ δειηίνπ)  

• Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπραίαο έθιπζεο (πξνζσπηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο 

πξνθπιάμεηο θαη µκέηξα θαζαξηζµνχ) (§6 ηνπ δειηίνπ)  

• Υεηξηζµφο θαη απνζήθεπζε, έιεγρνο ηεο έθζεζεο ζην πξντφλ θαη αηνµηθή πξνζηαζία 

(π.ρ. ηχπνο εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ρεξηψλ, νθζαιµψλ, θ.ιπ.) (§7,8 ηνπ 

δειηίνπ)  

• Φπζηθέο θαη ρεµηθέο ηδηφηεηεο (π.ρ. νζµή, pH, ζεµείν ή πεξηνρή δέζεο, ηήμεο, 

αλάθιεμεο, ηάζε αηµψλ, θ.ιπ.) (§9 ηνπ δειηίνπ)  

• ηαζεξφηεηα θαη δξαζηηθφηεηα (ζπλζήθεο ή πιηθά πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη, 

επηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο) (§10 ηνπ δειηίνπ) 

• Σνμηθνινγηθά ζηνηρεία (§11 ηνπ δειηίνπ)  

• Οηθνινγηθά ζηνηρεία (π.ρ. ηθαλφηεηα απνηθνδφκεζεο, δπλαηφηεηα βηνζπζζψξεπζεο 

θ.ιπ.) (§12 ηνπ δειηίνπ)  

• Μέζνδνη εμάιεηςεο ηεο νπζίαο ή ηνπ παξαζθεπάζκαηνο (§13 ηνπ δειηίνπ)  

• ηνηρεία ζρεηηθά µε ηε κεηαθνξά (§14 ηνπ δειηίνπ)  

• ηνηρεία ζρεηηθά µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (§15 ηνπ δειηίνπ)  

• Άιια ζηνηρεία (§16 ηνπ δειηίνπ) 

 

Σν άξζξν 3 ηεο Τ.Α. 508/91 ( ζπκπιήξσζε ηεο Τ.Α.1197/89 ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Οδεγία 91/155/ΔΟΚ) αλαθέξεη φηη «Σν δειηίν δεδνµέλσλ αζθαιείαο… πξέπεη λα πεξηέρεη 

ππνρξεσηηθά ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο ζηελ ειιεληθή ή θαη ζηελ ειιεληθή».  
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Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηε ζσζηή ρξήζε ή απνζήθεπζε νπζηψλ πνπ δε 

βαζίδεηαη ζην θείκελν ησλ δειηίσλ δεδνµέλσλ.   

 

Έθζεζε – Γόζε - Οξηαθέο Σηµέο Έθζεζεο  

 

Με ηνλ φξν έθζεζε ελλννχµε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο βιαπηηθνί παξάγνληεο έξρνληαη 

αξρηθά ζ’ επαθή µε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζµφ θαη ζηε ζπλέρεηα εηζέξρνληαη ζ ’απηφλ. Ζ 

πξνζέγγηζε µηαο ρεµηθήο νπζίαο ζηνλ άλζξσπν γίλεηαη ζπλήζσο µε θπζηθφ-ρεµηθφ ηξφπν 

(π.ρ. µε ηελ εμάηµηζε ελφο δηαιχηε). Καηφπηλ, ε νπζία εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζµφ µε ηνπο 

εμήο ηξείο κεραληζκνχο: 

 

 Με ηελ εηζπλνή.  

 Μέζα απ’ ην δέξµα ή ηα µάηηα.  

 Με ηελ θαηάπνζε. 

 
Μέηξν ηεο έθζεζεο ελφο αλζξψπνπ ζ’ έλαλ βιαπηηθφ παξάγνληα (πρ. µηα ηνμηθή νπζία) 

είλαη ε δόζε ε νπνία είλαη ην πνζό ηεο νπζίαο πνπ πξνζιακβάλεηαη από ην ζώµα 

µε ηελ έθζεζή  ηνπ ζην βιαπηηθό παξάγνληα. Ζ δφζε είλαη αλάινγε ηφζν ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο νπζίαο φζν θαη ηνπ ρξόλνπ έθζεζεο ζ’ απηήλ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ πγείαο, ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνζόηεηαο ηεο πξνζιακβαλνκέλεο  ηνμηθήο νπζίαο (δειαδή ηεο δόζεο) θαη ησλ 

βιαβώλ πνπ πξνθαινχληαη ζηελ πγεία απφ ηελ έθζεζε. Όζν, ινηπφλ, µκεγαιχηεξε είλαη 

ε ηηµή ηεο ζπγθέληξσζεο ελφο βιαπηηθνχ παξάγνληα ζηνλ αέξα ηνπ  εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

θαη φζν µκεγαιχηεξνο είλαη ν ρξφλνο έθζεζεο, ηφζν µκεγαιχηεξεο ζα είλαη νη βιάβεο 

αιιά θαη ηφζν πεξηζζφηεξνη ζα είλαη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα εθδειψζνπλ ηα ζπκπηψκαηα 

µηαο επαγγειµαηηθήο αζζέλεηαο. Δίλαη, θαηά ζπλέπεηα, απαξαίηεην λα ειεγρζνχλ νη 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ρεµηθψλ νπζηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ δηαθφξσλ Οξηαθψλ Σηµψλ 
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Έθζεζεο απνζθνπεί ζ’ απηφ αθξηβψο, λα ζέζεη δειαδή θξαγκνχο ζηηο ζπγθεληξψζεηο 

ησλ ρεµηθψλ βιαπηηθψλ νπζηψλ ζηνλ αέξα ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ.  

Μηα Οξηαθή Σηµή Έθζεζεο (Ο.Σ.Δ) αληηζηνηρεί ζε ζπγθέληξσζε µηαο ρεµηθήο νπζίαο 

ζηνλ αέξα ζηελ νπνία πηζηεχεηαη φηη φινη ζρεδφλ νη εξγαδφκελνη µπνξνχλ λα εθηίζεληαη 

θαη’ επαλάιεςε θαζεκεξηλά ρσξίο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο.  

Σνλίδεηαη φηη νη ζπγθεληξώζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ Οξηαθή Σηµή Έθζεζεο είλαη 

βιαπηηθέο γηα ηελ πγεία. πγθεληξψζεηο θαηώηεξεο ηεο νξηαθήο ηηµήο δελ είλαη 

θαηαλάγθελ αθίλδπλεο. Σα φξηα δελ απνηεινχλ ζαθείο γξαµµέο πνπ δηαρσξίδνπλ 

αζθαιείο απφ επηθίλδπλεο ζπγθεληξψζεηο θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δηθαηνινγία γηα ην ραξαθηεξηζµφ σο «επηηξεπηψλ» ζπγθεληξψζεσλ βιαπηηθψλ νπζηψλ 

θαησηέξσλ ησλ νξίσλ. ηόρνο είλαη πάληνηε ε όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξε 

ζπγθέληξσζε βιαπηηθώλ νπζηώλ, έσο θαη ν µεδεληζµόο ηεο παξνπζίαο ηνπο.  

ηελ ρψξα µαο νη Ο.Σ.Δ. πεξηέρνληαη ζε λφµνπο ή πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γηα µηα ζεηξά 

βιαπηηθνχο παξάγνληεο. Πξψηε ηέηνηα ξχζµηζε ήηαλ ν Ν.61/75 πνπ αθνξνχζε ζηελ 

έθζεζε ζε βελδφιην. Αθνινχζεζαλ ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γηα ην µνλνµεξέο 

βηλπινρισξίδην (Π.∆ 1179/80), ηελ έθζεζε ζε νξηζκέλνπο ρεµηθνχο παξάγνληεο (Π.∆ 

307/86), ηνλ µκεηαιιηθφ µκφιπβδν θαη ηηο ελψζεηο ηνπ (Π.∆ 94/87), ηνλ αµίαλην (Π.∆ 

70α/88) θαη άιια. Σν βαζηθφηεξν φµσο λνπζέηεκα ζην αληηθείκελν απνηειεί ην Π.∆. 

90/99. Σν Π.∆ 90/99 θαζνξίδεη ηηο νξηαθέο ηηµέο έθζεζεο ελφο µκεγάινπ πιήζνπο ρεµηθψλ 

ελψζεσλ πάζεο θχζεσο. Τηνζεηεί ζε ζεµαληηθφ βαζµφ ηα αληίζηνηρα αµεξηθαληθά φξηα 

(TLVs), αιιά απνηειεί µηα επξσπατθή πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

νξηαθψλ ηηµψλ. ην Π.∆ 338/01 πξνβιέπνληαη δχν ειαθξά ηξνπνπνηεκέλεο εθθξάζεηο 

νξηαθψλ ηηµψλ, ρσξίο σζηφζν λ’ αιιάδνπλ  ηελ νπζία θαη ηα δεδνκέλα ηνπ Π.∆. 90/99:  

 

Α) Οξηαθή ηηµή έθζεζεο ζε ρεµηθφ παξάγνληα: Ζ ηηµή ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη λα 

μεπεξλά ε µέζε 8σξε ρξνληθά ζηαζκηζκέλε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην ρεµηθφ 

παξάγνληα, µκεηξεκέλε ζηνλ αέξα ηεο δψλεο αλαπλνήο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

νπνηαζδήπνηε 8σξεο εκεξήζηαο θαη 40σξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ηνπ  

Β) Αλώηαηε νξηαθή ηηµή έθζεζεο ζε ρεµηθφ παξάγνληα: Ζ ηηµή ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη 

λα μεπεξλά ε µέζε ρξνληθά ζηαζµηζµέλε έθζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ρεµηθφ παξάγνληα, 

µκεηξεκέλε ζηνλ αέξα ηεο δψλεο αλαπλνήο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε 

δεθαπεληάιεπηεο πεξηφδνπ µέζα ζην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ, έζησ θη αλ ηεξείηαη ε νξηαθή 

ηηµή έθζεζεο. 

Οη νξηαθέο ηηµέο έθζεζεο ζε ρεµηθνχο παξάγνληεο εθθξάδνληαη ζε mg/m3 θαη ζε ppm (µέξε 

αλά εθαηνκκχξην). 
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Mνξθέο ησλ επηθίλδπλσλ ρεµηθώλ νπζηώλ - Κίλδπλνη θαη Μέηξα Πξνθύιαμεο  

Οη ρεµηθέο νπζίεο είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ µε βάζε ηα κνξθνινγηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο εμήο κεγάιεο νµάδεο:  

 

1) σκαηηδηαθνί αεξόθεξηνη ξύπνη: ηελ νµάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζθφλεο θαη νη 

ίλεο, νη θαπλνί θαη ηα λέθε (νµίριεο). 

 

Οη ζσµαηηδηαθνί αεξόθεξηνη ξύπνη, είλαη ρεµηθέο νπζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη µε ηε 

µνξθή αησξεκάησλ ζηεξεψλ ή πγξψλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα. Ζ αεξνδπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ ζσκαηηδηαθψλ αησξεκάησλ ηαπηίδεηαη, µε 

ηε δηαθνξά φηη ηα πγξά ζσκαηηδηαθά αησξήκαηα έρνπλ ζρήµα πάληνηε ζθαηξηθφ, ελψ 

ην ζρήµα ησλ ζηεξεψλ ζσκαηηδηαθψλ αησξεκάησλ πνηθίιιεη. Ζ αεξνδπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζσκαηηδηαθψλ αησξεκάησλ ζρεηίδεηαη άµεζα µε ην ρξφλν 

θαζίδεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αεξνδπλακηθή δηάµεηξν θαη ηελ 

ππθλφηεηά ηνπο.  

 

α. θόλεο: Οη ζθφλεο απνηεινχληαη απφ ζηεξεά ζσκαηίδηα ηα νπνία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αησξνχληαη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

µκεηαμχ ηεο δηακέηξνπ θαη ηεο ππθλφηεηάο ηνπο. Οη ζθφλεο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 

µκεραληθή θαηεξγαζία ζηεξεψλ ζσµάησλ ή απνηεινχλ ην ηειηθφ πξντφλ ηεο 

εθθπιηζηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πιηθψλ. Σν µέγεζφο ηνπο (θνθθνµεηξία) πνηθίιιεη απφ 

µεξηθέο εθαηνληάδεο µm (µηθξά) µέρξη ην 0,10 µm. Ζ ζέζε (δψλε) ελαπφζεζεο ησλ 

ζσκαηηδίσλ µέζα ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεµα ζρεηίδεηαη άµεζα µε ην µέγεζνο ησλ 

θφθθσλ.  

Σν ζχλνιν ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ επηθάζνληαη ζηελ πεξηνρή αληαιιαγήο ησλ  αεξίσλ, 

δειαδή ηηο πλεπκνληθέο θπςειίδεο, νλνµάδεηαη ζηε Βηνκεραληθή Τγηεηλή 
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αλαπλεύζηµν θιάζµα. Σα ζσκαηίδηα µε αεξνδπλαµηθήδηάµεηξν<0,5µm θζάλνπλ 

ζηελ πεξηνρή αληαιιαγήο αεξίσλ (θπςειίδεο), αιιά δελ ελαπνηίζεληαη θαη 

απνβάιινληαη µε ηελ εθπλνή.  

Ζ εηζπλεφκελε ζθφλε µπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεµα θαη 

θπξίσο ζηελ πεξηνρή αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεµα σο πχιε εηζφδνπ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζµφ, µκεηαθέξνληαο ηελ επηβιαβή 

δξάζε ηεο ζε άιια φξγαλα θαη ηζηνχο.   

ηελ πεξίπησζε βιαβψλ απφ ηελ εηζπλεφκελε ζθφλε αλαθεξφκαζηε ζε 

πλεπµνλνθνληνγόλεο ζθόλεο θαη νη ζρεηηθέο αζζέλεηεο νλνκάδνληαη 

πλεπµνλνθνληώζεηο.  

β. Ίλεο νλνκάδνληαη ηα επηµήθε (µήθνο>5µm) ζηεξεά αησξνχµελα ζσκαηίδηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ζρέζε: µήθνο/δηαµέηξνο ≥ 3. Οη ίλεο µε αεξνδπλακηθή 

δηάµεηξν κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 3µm ζπκπεξηθέξνληαη σο ζθαηξηθά ζσµαηίδηα θαη 

εληάζζνληαη ζην θιάζµα ηεο αλαπλεχζηµεο ζσµαηηδηαθήο µάδαο. Oη ίλεο µπνξεί λα 

είλαη θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο, είηε νξγαληθέο είηε αλφξγαλεο.  

γ. Καπλνί: λννχληαη ζηεξεά ζσµαηίδηα ( 0,005 – 0,5 µm), αησξνχµελα ζηνλ αέξα, 

παξαγφκελα µε ζεξµηθέο ή/θαη ρεµηθέο µκεζφδνπο.  

δ. Νέθε (νµίριεο): λννχληαη πγξά ζσµαηίδηα ζε ιεπηφ δηακεξηζκφ, αησξνχµελα ζηνλ 

αέξα, παξαγφκελα µε ηε ζπκπχθλσζε αεξίσλ ή µε ηελ δηαζθφξπηζε πγξψλ.  

 

2) Αεξόµνξθνη ξύπνη: ηελ νµάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αέξηα θαη νη αηµνί. 

 

Οη αεξόµνξθνη ξύπνη, είλαη νη ρεµηθέο νπζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη δηάρπηεο ζηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα ππφ ηελ µνξθή αεξίσλ ή αηµψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε µνξθή (αέξην ή 

αηµφο) εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο µε ηελ θξηηηθή 

ζεξµνθξαζία ηεο νπζίαο. Ωο θξηηηθή ζεξµνθξαζία µηαο νπζίαο νξίδεηαη ε ηηµή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πάλσ απφ ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή ε πγξνπνίεζε ελφο αεξίνπ µε 

ζπκπίεζε. Δάλ ε θξηηηθή ζεξµνθξαζία ηεο αεξφµνξθεο νπζίαο είλαη πςειφηεξε ηεο 

ζεξµνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ηφηε έρνπµε παξνπζία αηµψλ. Δάλ ε θξηηηθή 

ζεξµνθξαζία ηεο αεξφµνξθεο νπζίαο είλαη ραµειφηεξε ηεο ζεξµνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο ηφηε έρνπµε παξνπζία αεξίσλ. 

 

 

Βαζηθή αξρή ηεο Βηνµεραληθήο Τγηεηλήο είλαη φηη ε πξώηε επηινγή γηα ηελ 

αληηµεηψπηζε ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα είλαη ε εμάιεηςε ηεο ίδηαο 

ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήµαηνο (ζηελ πεξίπησζή µαο ε απνθπγή δεµηνπξγίαο ζθφλεο, 

θαπλψλ, αεξίσλ ή αηµψλ πηνζεηψληαο µηα άιιε παξαγσγηθή δηαδηθαζία). Δάλ ε εμάιεηςε 

δελ είλαη εθηθηή, απαηηνχληαη κέηξα ειέγρνπ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ νπζηώλ 
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ρξεζηµνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ζπζηήµαηα γεληθνχ ή ηνπηθνχ εμαεξηζµνχ ή θιεηζηά 

θπθιψµαηα παξαγσγήο. Δάλ αθφµα θαη απηή ε επηινγή δελ επηθέξεη δξαζηηθή µείσζε ησλ 

εθπνµπψλ θαη παξαµέλνπλ ζεµαληηθνί θίλδπλνη έθζεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, είµαζηε 

ππνρξεσµέλνη λα θαηαθχγνπµε ζηα θαηάιιεια µέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο δειαδή ζε 

πξνζηαηεπηηθέο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο. Αθφµα θαη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα 

µεξηµλάηαη ψζηε ε ρξήζε ησλ µέζσλ λα είλαη πεξηνξηζµέλε ζηα απνιχησο απαξαίηεηα 

ρξνληθά δηαζηήµαηα θαη λα παξεµπνδίδεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηηο θπζηθέο θηλήζεηο ηνπ 

εξγαδνµέλνπ.  

 

Σα µέζα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

  

Α)   Σα θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζµφ ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα ηνπ 

άµεζνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα αησξνχκελα ηνμηθά αέξηα ή ηε ζθφλε. Σα θίιηξα 

εμαξηώληαη από ηελ αηκόζθαηξα ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

Β)    Σηο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο δελ εμαξηώληαη από ηελ αηµόζθαηξα ηνπ 

εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη απηόλνµεο 

αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο (ζηηο νπνίεο παξέρεηαη µε θαηάιιειν εζσηεξηθφ 

θχθισµα αέξαο ή νμπγφλν) θαη νη µε απηόλνµεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ( ζηηο 

νπνίεο παξέρεηαη µέζσ ζσιήλα θαζαξφο αέξαο απφ ην µε µνιπζµέλν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ).  Ζ επηινγή ησλ µέζσλ πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο είλαη µηα δηαδηθαζία 

ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζεί ηε ιεπηνµεξή αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ ελφο ρψξνπ.   
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Πσο ηηο θνξάκε? 

Πσο ηηο 

απνζεθεχνπκε? 
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3)  Τγξνί ξύπνη (δηαιύηεο) Γηαιύηεο: ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη πξαθηηθά νη 

πγξέο ρεµηθέο νπζίεο. 

 

Έλαο δηαιχηεο ρξεζηµνπνηείηαη ζπλήζσο: 

 

 Γηα ηε δεµηνπξγία ελφο νµνηνγελνύο µίγµαηνο (αθφµε θαη ζε µηθξνζθνπηθφ επίπεδν)  

 Γηα ηε δεµηνπξγία µηγµάησλ δηαζπνξάο ζπζζσµαησµάησλ (αλνµνηνγελψλ ζε 

µηθξνζθνπηθφ επίπεδν).  

 Γηα ηε δεµηνπξγία ξεπζηώλ µηγµάησλ θαηαιιήισλ γηα δεδνµέλεο βηνµεραληθέο 

δηεξγαζίεο φπσο ε εμψζεζε, ε εμάηµηζε µεηά απφ ηελ εθαξµνγή ηνπ µίγµαηνο ζε 

επηθάλεηεο θιπ. 

 Χο αληηδξώζα νπζία ή/θαη ελδηάµεζν µηαο ρεµηθήο αληίδξαζεο (π.ρ. ην ηνινπφιην 

ζηελ παξαγσγή ρξσµάησλ).  

 

Ζ δξαζηηθόηεηα µηαο νπζίαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο δνµήο ηεο. Οη ελψζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα ρεµηθή θαηεγνξία παξνπζηάδνπλ θαηά θαλφλα αλάινγα  ηνμηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πιήηηνπλ αλάινγνπο ηζηνχο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζµνχ.  

 

Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα απφ ηνπο δηαιχηεο είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο:  

 

 Κίλδπλνη από αλάθιεμε θαη έθξεμε: 

  

Οη δηαιχηεο είλαη θαηά θαλφλα πηεηηθνί θαη εύθιεπθηνη (Όζν πηεηηθφηεξνη είλαη ηφζν 

επθνιφηεξα απνκαθξχλνληαη απφ ηε δηαιειπµµέλε νπζία)  
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Αξθεηνί ζρεµαηίδνπλ εθξεθηηθά µίγµαηα µε ηνλ αέξα αθφµα θαη ζε θαλνληθή 

ζεξµνθξαζία δσµαηίνπ. Τπάξρεη άµεζνο θίλδπλνο εάλ ε ζεξµνθξαζία ηνπ δσµαηίνπ 

είλαη αλψηεξε απφ ην ζεµείν αλάθιεμεο (flash point) ηνπ δηαιχηε (ην ζεµείν είλαη ε 

θαηψηαηε ζεξµνθξαζία ε νπνία µπνξεί λα παξάζρεη ηθαλή πνζφηεηα επθιέθησλ αηµψλ 

πνπ λα αλαθιέγεηαη µε ηελ εθαξµνγή µηαο µηθξήο θιφγαο).  

 

 Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία:  

Νάξθσζε  

Οη δηαιχηεο πξνθαινχλ λάξθσζε δηφηη είλαη δπλαηφλ λα θαηαιάβνπλ ιηπφθηιεο ζέζεηο 

ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Απμάλεηαη ζπλεπψο έµµεζα ν θίλδπλνο αηπρήµαηνο. Ζ πιήξεο 

αλάλεςε µεηά απφ λάξθσζε είλαη ζπλήζσο δπλαηή.  

Σνμηθή δξάζε ησλ δηαιπηώλ  

Οη δηαιχηεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ µφληµεο βιάβεο ή θαη ην ζάλαην. Ζ 

ηνμηθόηεηα ηνπ δηαιχηε, ε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχηε 

θαηά ηελ έθζεζε είλαη νη ζεµαληηθφηεξνη παξάγνληεο.  

Δξεζηζµόο ηνπ δέξµαηνο, ησλ βιελνγόλσλ, θιπ. 

∆εµηνπξγία μεξήο, εχζξαπζηεο θαη επαίζζεηεο επηδεξµίδαο. 

   

Σα µέηξα γηα ηελ αληηµεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ απφ δηαιχηεο είλαη ηα εμήο:  

 

Τπνθαηάζηαζε µε ιηγόηεξν επηθίλδπλν δηαιύηε  

Οξηζµέλεο βηνµεραλίεο πξνζπαζνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο βιαπηηθνχο δηαιχηεο µε 

άιινπο ιηγφηεξν βιαπηηθνχο, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, δειαδή εθφζνλ είλαη εθηθηή 

αλάινγε πνηφηεηα εξγαζηψλ. ήµεξα π.ρ. ππάξρνπλ πδαηνδηαιπηά ρξψµαηα ηνίρσλ θαη 

δηαιχηεο θαζαξηζµνχ θπηηθήο βάζεο.   

 

Πξνζηαζία από αλάθιεμε/έθξεμε  

Έληνλνο ηνπηθφο εμαεξηζµφο (ξπζµφο εμαεξηζµνχ ηνπιάρηζηνλ 5πιάζηνο απφ ηνλ ειάρηζην 

απαηηνχµελν γηα ηε µε αλάθιεμε). Απνθιεηζµφο θάζε πηζαλήο πεγήο αλάθιεμεο.  

Υξεζηµνπνίεζε εηδηθψλ δνρείσλ απνζήθεπζεο αεξνζηεγψο θιεηζµέλσλ θαη, εθφζνλ είλαη 

δπλαηφλ, µε θαηάιιειν ζχζηεµα ηξνθνδνζίαο δηαιχηε.    

ηηο βηνµεραλίεο φπνπ ππάξρνπλ δεμαµελέο δηαιπηψλ ζα πξέπεη ην δάπεδν λα δηαζέηεη 

θαηάιιειε θιίζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνµάθξπλζε ησλ δηαιπηψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαξξεχζεη πνζφηεηά ηνπο  

Πξηλ ηηο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο ή θνπήο ζα πξέπεη έλα δνρείν δηαιχηε λα εθθελψλεηαη θαη 

λα απνµαθξχλνληαη αθφµε θαη ίρλε πγξνχ ή αηµψλ.  
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Πξνζηαζία ηεο πγείαο  

Οη δηεξγαζίεο πνπ ζπµπεξηιαµβάλνπλ δηαιχηεο πξέπεη λα εθηεινχληαη ζε θιεηζηά δνρεία 

θαη θπθιψµαηα, θαηά πξνηίµεζε ππφ αξλεηηθή πίεζε.  

Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απαηηείηαη θαηάιιεινο εμαεξηζµφο ηνπ ρψξνπ.  

Παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αηµψλ ζηνλ αέξα µε θνξεηά φξγαλα.  

Παξαθνινχζεζε βηνινγηθψλ παξαµέηξσλ (µκεηαβνιηηψλ ησλ δηαιπηψλ ζε βηνινγηθά πγξά 

π.ρ. ζην αίµα ή ηα νχξα).  

Υξεζηµνπνίεζε πξνζηαηεπηηθψλ µέζσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήµαηνο (µάζθεο αεξίσλ, 

γξαµµέο ηξνθνδνζίαο αέξα, θηάιεο θιπ).  

Υξεζηµνπνίεζε πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ γηα ηελ πξφιεςε εξεζηζµψλ ηνπ δέξµαηνο 

 

Πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί πξνζδηνξηζµνί ησλ ρεµηθώλ παξαγόλησλ  

Ωο πξνζδηνξηζµόο ραξαθηεξίδεηαη θάζε µέζνδνο µέηξεζεο ησλ αηµνζθαηξηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ ρεµηθψλ ξχπσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ αησξνχµελσλ 

ζηεξεψλ ζσµαηηδίσλ (ζθφλεο/ηλψλ).   

Ο πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο πξνζδηνξηζµόο ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ ηνπ 

εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο εληάζζεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθηίµεζεο ηνπ 

επαγγειµαηηθνύ θηλδύλνπ.  

Οη µέζνδνη µέηξεζεο ησλ αηµνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ρεµηθψλ ξχπσλ, µπνξνχλ 

λα θαηαηαγνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: -ηηο αλαιπηηθέο µεζόδνπο -ηηο µεζόδνπο 

απεπζείαο µέηξεζεο. 

 

Οη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ (δεμακελέο, ρσλεπηήξεο, θηι.) θαζψο 

θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ απνρέηεπζε έξρνληαη ζε επαθή θαη εηζπλένπλ ην βηναέξην (κίγκα 

αεξίσλ απφ ηελ ρψλεςε ιπκάησλ κε ζχλζεζε κεζάλην θχξηα ζε αλαινγία 65 – 70 %, 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 25- 30 %,πδξόζεην 0-1 %). 
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Σν βηναέξην είλαη : αζθπμηνγφλν θαη εθξεθηηθφ. 
 
Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ αεξίσλ θαη ηελ ηνμηθή ηνπο 
δξάζε ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 
 
Μεζάλην : απνηειεί θαηά θχξηα αλαινγία ην αέξην ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ (60-70 %). 

Δίλαη αέξην άρξσκν, άνζκν, άγεπζην θαη άξα δχζθνιν αληρλεχζηκν ρσξίο κεραλήκαηα ζε 
πεξηπηψζεηο δηαξξνήο ή απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο. Δίλαη επηθίλδπλν γηαηί είλαη εχθιεθην 
θαη εθξεθηηθφ (απαγνξεύνληαη ηζηγάξα, ζπηλζήξεο θηι). Μαο απαζρνιεί γηαηί είλαη 

αζθπμηνγφλν παξεθηνπίδνληαο ην νμπγφλν. Σν επράξηζην είλαη φηη ζπγθεληξψλεηαη ζην 
πςειφηεξν ζεκείν ηνπ ρψξνπ ,νξνθή ιφγσ εηδηθνχ βάξνπο. Ζ έθζεζε ζην κεζάλην 
πξνθαιεί αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θύξηα από έιιεηςε νμπγόλνπ. Ζ κεηαθνξά ζε 

θαζαξφ ρψξν θαη ε ρνξήγεζε νμπγφλνπ είλαη αξθεηή. 
 
Τδξόζεην : αέξην άρξσκν, πάξα πνιχ εχθιεθην κε δπζάξεζηε νζκή(ραιαζκέλν απγφ) 

θαη άξα αληρλεχζηκν  Δίλαη ηνμηθφ θαη ζε κεγάιεο δφζεηο παξαιχεη ην αλαπλεπζηηθφ 
ζχζηεκα.. ε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο εμαζζελεί ηελ νζκή θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηφ. 
Δπεηδή είλαη βαξχηεξν ηνπ αέξα ζπγθεληξψλεηαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ρψξνπ θαη ην 
θαζηζηά αθφκα πην επηθίλδπλν. Αλψηεξεο επηηξεπφκελεο δφζεηο ; 10 ppm κέρξη 8 ψξεο, 15 
ppm  κέρξη 15 ιεπηά, 500 ppm ζαλαηεθφξα έθζεζε. 
Σνμηθέο επηδξάζεηο : δέξκα : εξεζηζκφο, νθζαικνί : νίδεκα βιεθάξσλ, επηπεθπθίηηδα, 
θεξαηίηηδα, αλαπλεπζηηθή πλεπκνλία, πλεπκνληθφ νίδεκα, ΚΝ πνιπλεπξίηηδα κεληγγίηηδα. 
Αίκα αηκνιπηηθέο αλαηκίεο, δηαηαξαρέο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, αηκαηνπξία. 
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Πξώηεο βνήζεηεο : 
 

 Απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν.  

 Υνξήγεζε νμπγφλνπ, ηερλεηή αλαπλνή,  

 Ηαηξηθή βνήζεηα ζε λνζνθνκείν. 

 ηα κάηηα έθπιπζε κε θπζηνινγηθφ νξφ θαη ελζηάιαμε ζηαγφλαο ειαηνιάδνπ. 
 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα : αέξην άνζκν άρξσκν. Ζ ηνμηθή ηνπ δξάζε εληνπίδεηαη θχξηα ζην 

θαξδηαγγεηαθφ (αξξπζκία, ζηεζάγρε ), αλαπλεπζηηθφ θαηαζηνιή αλαπλεπζηηθνχ, ΚΝ : 
θεθαιαιγία, απψιεηα ζπλείδεζεο 
 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 
 

1. Απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθψλ καζθψλ κε θίιηξα άλζξαθα ζε εξγαζίεο ζηνλ βηνινγηθφ 
θαζαξηζκφ θαη ε ρξήζε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπήο ζηνπο ππνλφκνπο θαη ηα θξεάηηα . 

 

 
 

2. Δίλαη απαξαίηεηε επίζεο ε κέηξεζε ζπγθέληξσζεο αεξίσλ κε εηδηθά κεραλήκαηα 
(αληρλεπηέο) πξηλ απφ θάζε εξγαζία θαη ν θαηάιιεινο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. 

 

 
 

3. Απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν θαη ηερλεηή αλαπλνή, ρνξήγεζε νμπγφλνπ. 
4. Άκεζε ηαηξηθή εμέηαζε. 

 

 
 
Υιώξην : ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο Δίλαη αέξην θηηξηλνπξάζηλν 

κε δξηκεία θαη πληγεξή νζκή. ηα  κάηηα πξνθαιεί επηπεθπθίηηδα, θεξαηίηηδα, έγθαπκα.  
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Δπί επαθήο θάλνπκε έθπιπζε κε άθζνλν λεξφ γηα 15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ, δεηνχκε ηαηξηθή 
γλψκε.  
ην αλαπλεπζηηθφ πξνθαιεί  πλεπκνλίηηδα. 
 
Δπί θαηάπνζεο απαγνξεύεηαη ν έκεηνο θαη νη πιύζεηο.  
Υνξεγείηαη γάια θαη άθζνλα πγξά.  
Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 
 

Παξάιιεια θαηά ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ εξγαζίαο (πιύζηκν, 
απνιύκαλζε) ε ρξήζε ρισξίνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηνπηθέο βιάβεο ζηνπο εθηεινχληεο 

ηελ εξγαζία γ’ απηφ πξέπεη:  
 

1. Οη αζρνινχκελνη κ’ απηή ηελ εξγαζία λα θέξνπλ κάζθεο, γάληηα ρεξηψλ, κπφηεο θαη 
αδηάβξνρε θφξκα. 

 
2. Καηά ηελ έθρπζε ηνπ πγξνχ ρισξίνπ νη εξγαδφκελνη λα κελ βάδνπλ ην θεθάιη ηνπο 

πάλσ απφ ην ζηφκην ξνήο (αχμεζε εηζπλνήο) θαη λα κελ έρνπλ αθάιππηα κέξε ηνπ 
ζψκαηνο.  

 

 

 

3. ε απμεκέλε εηζπλνή νπζίαο πξνθαιείηαη θάςηκν ζην ιαηκφ, ηάζε γηα βήρα, δάιε, 
δχζπλνηα. Ο εθηηζέκελνο κεηαθέξεηαη ζε θαζαξφ αέξα, δηαηεξείηαη δεζηφο, γίλεηαη 
έθπιπζε κε γάια ηνπ ιαηκνχ ηνπ, δεηείηαη ε γλψκε ηαηξνχ ή κεηαθέξεηαη ζε 
λνζνθνκείν. 

 
4. ε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα γηα απνθπγή εγθαχκαηνο γίλεηαη πιχζε κε άθζνλν 

ηξερνχκελν λεξφ γηα πέληε ιεπηά ηνπιάρηζηνλ θαη δεηείηαη ηαηξηθή βνήζεηα γηα 
ζνβαξφηεξεο βιάβεο.  
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ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ 
ΥΖΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 
1.1α Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο : 
 

 πζηήκαηα απαγσγήο νπζηψλ. 

 πζηήκαηα εμαεξηζκνχ. 

 Παξαγσγή ζε «θιεηζηφ» θχθιν. 

 Απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. 

 πζηήκαηα ζήκαλζεο δηαθπγήο ρεκηθψλ νπζηψλ ζε 24σξε ιεηηνπξγία. 

 σζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ. 

 Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ρεκηθψλ παξαγφλησλ ψζηε λα κελ 
ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπηά φξηα κε φξγαλα ειέγρνπ πηζηνπνηεκέλα.  

 Καηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ ζε εηδηθφ βηβιίν ελππφγξαθα. Τπέξβαζε ησλ 
επηηξεπηώλ νξίσλ ρξήδεη άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ 
γηα ηηο αλάινγεο ελέξγεηεο. 

 Τγηεηλή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

 Απζηεξή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο. 

 
1.1β. Γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 

 Παξνρή αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (γάληηα, θηιηξφκαζθεο, κάζθεο ελεξγνχ 
άλζξαθα, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, γπαιηά, θιπ ). 

 Σνπηθά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ. 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο απνκάθξπλζεο ηεο νπζίαο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα (ληνπο 
ληπηήξεο, θηάιεο νμπγφλνπ, θαξκαθεία). 

 Αηνκηθή πγηεηλή. 

 Πεξηνδηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο (αηκαηνινγηθφο, αθηηλνγξαθία ζψξαθα, ΖΚΓ, έιεγρνο 
αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο). 
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1.1γ. Μέηξα αζθάιεηαο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο: 
 

 Απαγνξεχεηαη λα ηξψλε θαη λα θαπλίδνπλ νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ επεμεξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ, ζαθήο πξνγξακκαηηζκφο 
θαη ελεκέξσζε γηα ηηο ελέξγεηεο. 

 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηηο 
επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Δηηθέηεο επηθηλδπλφηεηαο κε ηελ πιήξε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο, ηνπο θηλδχλνπο θαη 
ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ, πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. 

 Κάξηεο αζθαιείαο γηα θάζε νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, κε ηηο νδεγίεο επέκβαζεο ζε 
πεξίπησζε θηλδχλνπ, πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 ήκαλζε αζθαιείαο. 

 Φσηηζκφο αζθαιείαο. 

 Έιεγρνο ζηηο δηαδηθαζίεο ππξαζθάιεηαο. 
 
ΟΜΑΓΑ ΦΤΗΚΧΝ ΒΛΑΠΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 
 
Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο(ζφξπβνο, 
δνλήζεηο, ζεξκηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ή κηθξνθιίκα, αθηηλνβνιία, θσηηζκφο).  

 
ΘΟΡΤΒΟ 

Ζ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζφξπβν αληηπξνζσπεχεη έλαλ απφ ηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο θηλδχλνπο ηνπ ζχγρξνλνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ θφζκνπ. 

ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζνξχβνπ ζηελ αθνή είλαη δηαθφξσλ 

ηχπσλ, αιιά νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ βαξεθνΐα απφ ζφξπβν, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθζεζε ζε πςειή έληαζε ζνξχβνπ. 

Ωο ήρνο νξίδεηαη κηα κεηαβνιή ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ή άιινπ κέζνπ, ε νπνία είλαη ηθαλή λα 
εξεζίζεη ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο θαη λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ άλζξσπν 
Θφξπβνο ζεσξείηαη θάζε ελνριεηηθφ, αλεπηζχκεην ή δπζάξεζην ερεηηθφ εξέζηζκα γηα ηνλ 
άλζξσπν. 
Ζ ηαθηνπνίεζε ελφο ήρνπ ζε αλεπηζχκεην ή επηζπκεηφ είλαη ππνθεηκεληθή θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ην θπζηθφ θαηλφκελν πξνθαιεί ζηελ 

αλζξψπηλε αληίιεςε.   

Δθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη ζηελ Δπξψπε εθηίζεληαη θαζεκεξηλά ζην ζφξπβν, κε 

απνηέιεζκα πεξίπνπ ην 7% λα ππνθέξεη απφ πξνβιήκαηα ζηελ αθνή ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε. 

Δίδε ζνξύβνπ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπο ζηνλ ρξόλν: 

 

 πλερήο ζφξπβνο, πνπ δελ αιιάδεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κέηξεζεο, 

 Κπκαηλφκελνο ζφξπβνο, ηνπ νπνίνπ ην επίπεδν πνηθίιεη κε ζπλερή ηξφπν θαη θαζαξά 
αληηιεπηφ, 
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 Ξαθληθφο ζφξπβνο, κε δηάξθεηα κηθξφηεξε ηνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ, 

 Γηαθνπηφκελνο ζφξπβνο, ηνπ νπνίνπ ην επίπεδν απμάλεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν κε 
ηξφπν θαζαξά δηαθξηηφ απφ ην επίπεδν ηνπ βαζηθνχ ζνξχβνπ 
 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΖΥΟΤ 

 

Σα θχξηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ είλαη: 

 Ζ ζπρλφηεηα θαη  

 Ζ έληαζε 

 

πρλόηεηα ηνπ ήρνπ 

 

Δθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ νινθιεξσκέλσλ δνλήζεσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαη κεηξάηαη 

ζε θχθινπο αλά δεπηεξφιεπην ή Hertz (Hz). 

Σν αλζξψπηλν φξγαλν ηεο αθνήο (απηί) κπνξεί λα αληηιεθζεί, λα αθνκνηψζεη θαη θπξίσο 

λα αλερζεί έλα νξηζκέλν θάζκα ήρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ ζπρλνηήησλ απφ 

16 - 20.000 Ζz. 

Έληαζε ηνπ ήρνπ 
 

Ζ έληαζε ηνπ ήρνπ απνηειεί ην πνζφ ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο πνπ δηέξρεηαη απφ ηε κνλάδα 
επηθάλεηαο (ε νπνία βξίζθεηαη θάζεηα ζηελ αθηίλα κεηάδνζεο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο), ζηε 
κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Δθθξάδεηαη ζε Watt/m2 
ηελ αθννινγία σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο ερεηηθήο έληαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην decibel 

(dB), ην νπνίν είλαη ινγαξηζκηθή κνλάδα θαη εθθξάδεη ην επίπεδν ηεο ερεηηθήο πίεζεο. 

O ειάρηζηνο αθνπζηφο ήρνο είλαη ηα 0 dB θαη ην φξην ηνπ πφλνπ είλαη πεξίπνπ ηα 140 dB.   

Σν decibel (dB) σο ινγαξηζκηθή κνλάδα παξνπζηάδεη κηα ηδηαηηεξφηεηα πνιχ ζεκαληηθή 

ζηελ εθηίκεζε ησλ ερεηηθψλ επηπέδσλ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο.                                    

Γηα θάζε δηπιαζηαζκφ ηεο ερεηηθήο έληαζεο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ ερεηηθνχ 

επηπέδνπ θαηά 3dB, δειαδή ην δηπιάζην ησλ 85 dB δελ είλαη ηα 170 αιιά ηα 88 dB. 

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήρνπ είλαη ε ρξνηά, ε νπνία εθθξάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ήρνπ.  

Γχν ήρνη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη έληαζε κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο.  

Ζ ρξνηά ηνπ ήρνπ εμαξηάηαη απφ ηε κνξθή ησλ ερεηηθψλ δνλήζεσλ 

 

Μεηξήζεηο ζνξύβνπ 

Ζ κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα γίλεη ε εθηίκεζε 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ έθζεζε ζε απηφ ην βιαπηηθφ γηα ηελ πγεία 

εξγαζηαθφ παξάγνληα. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο κε ερφκεηξα θαη 

κεηξήζεηο ρξνληθήο δηάξθεηαο (νθηάσξεο ζπλήζσο) κε θνξεηά δνζίκεηξα ή ζηαζεξά 
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ερφκεηξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ εθθξάδνληαη ζε Decibel (dB) θαη 

αλαπαξηζηνχλ ην επίπεδν ηεο αθνπζηηθήο πίεζεο. 

Ζρόκεηξα θαη δνζίκεηξα 

Απηέο νη ζπζθεπέο κεηξνχλ ηελ αθνπζηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηελ κεκβξάλε ελφο 

κηθξνθψλνπ.  

Σν ερφκεηξν είλαη ην απινχζηεξν φξγαλν γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ. Ρπζκίδνληάο ην κε 

ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ κπνξνχκε λα πξνζνκνηψζνπκε ηελ επαηζζεζία 

ηνπ (ζηαζκηζηηθφ θχθισκα Α) κε απηήλ ηνπ αλζξψπηλνπ απηηνχ (Βέβαηα έηζη ππνηηκά ηηο 

ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο θαη ππεξεθηηκά ηηο πςειφηεξεο).Ζ κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ 

εθθξάδεηαη ζε dB. 

 
 

 

 

 

 

Μεηξήζεηο ζνξύβνπ 

 

Ζ ηηκή ηεο ερεηηθήο πίεζεο εθθξάδεηαη ζε κPa (κηθξν- Pascal). Σν αλζξψπηλν φξγαλν ηεο 

αθνήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ήρνπο απφ20 κPa κέρξη θαη 100.000.000 

κPa. 

dB = 10 * log 10 (p/po)2 

Po = ζηάζκε αθνπζηηθφηεηαο ή θαηψθιη αθνήο (20 κPa). p = ε κεηξνχκελε ζηάζκε ήρνπ 

(κέζε ηεηξαγσληθή). 

 

Ηζνδχλακν επίπεδν ηνπ ιακβαλφκελνπ ζνξχβνπ (Leq) 
Ζ ελφριεζε, ε θνχξαζε, ν θίλδπλνο βαξεθνΐαο ζπλδένληαη κε ην ερεηηθφ επίπεδν, αιιά 

επίζεο θαη κε ηελ δηάξθεηα έθζεζεο ζε έλαλ ζφξπβν.  

Δίλαη ρξήζηκν λα ελζσκαησζεί ζε κία κφλν εθηίκεζε, ην ερεηηθφ επίπεδν θαη ε δηάξθεηα 

ηεο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν.  

Απηφ εθθξάδεηαη κε ην ζπλερέο ηζνδχλακν επίπεδν (Leq). 

  

Ηζνδχλακν επίπεδν ηνπ ιακβαλφκελνπ ζνξχβνπ (Leq) 
Σν ζπλερέο ηζνδχλακν επίπεδν είλαη έλα ηδεαηφ ερεηηθφ επίπεδν, πνπ δηαηεξνχκελν 

ζηαζεξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζα παξήγαγε ηελ ίδηα νιηθή αθνπζηηθή ελέξγεηα κε 

ην θπκαηλφκελν πξαγκαηηθφ ερεηηθφ επίπεδν ζην νπνίν εθηίζεηαη ν εξγαδφκελνο. 
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ΓΗΑΓΟΖ ΣΟΤ ΖΥΟΤ 

 

Ζ κεηαθίλεζε ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα είλαη ζπλάξηεζε ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο απφ ηελ 

ερεηηθή πεγή ζηελ εθθίλεζε (ερεηηθή ελέξγεηα ή αθνπζηηθή ηζρχο). Ζ ηαρχηεηα κεηάδνζεο 

ηνπ ήρνπ εμαξηάηαη απφ ην κέζνλ κέζα ζην νπνίν κεηαθηλείηαη, 331m/s ζηνλ αέξα, 1430 

m/s ζην λεξφ, 4000 m/s ζην κπεηφλ. ε επαθή κε ην ηνίρσκα ελφο ρψξνπ έλα κέξνο 

κεηαδίδεηαη, έλα κέξνο απνξξνθάηαη θαη έλα ηειεπηαίν αληαλαθιάηαη πξνο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ρψξνπ. 
 

ΑΚΟΖ 

 
Σν αηζζεηήξην φξγαλν ηεο αθνήο πεξηθιείεηαη ζην θξνηαθηθφ νζηφ θαη δηαηξείηαη ζε ηξία 
κέξε:  
 
 Σν εμσηεξηθφ απηί, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην αθνπζηηθφ πηεξχγην θαη ηνλ έμσ 

αθνπζηηθφ πφξν,  
 Σν κέζν απηί, πνπ πεξηιακβάλεη ην ηπκπαλνζηαξηψδεο ζχζηεκα θαη ηελ επζηαρηαλή 

αθνπζηηθή ζάιπηγγα θαη ην εζσηεξηθφ απηί.,  
 
 

 
Σν φξγαλν ηνπ Corti δηαζέηεη 30.000 ηξηρσηά θχηηαξα δηαλεκεκέλα ζε πεξηνρέο 
«επαίζζεηεο» ζηηο δηάθνξεο ζπρλφηεηεο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην ερεηηθφ θάζκα. Ο 
ζπλερήο ζφξπβνο πξνθαιεί κεησκέλε/αλεπαξθή παξνρή ζηα ηξηρσηά θχηηαξα, 
αγγεηνζχζπαζε θαη ρξφληεο κεηαβνιηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αιινηψζεηο. 
Ο παικηθφο ζφξπβνο πξνθαιεί θαηαζηξνθή ηνπ λεπξηθνχ επηζειίνπ θαη κεγαιχηεξεο 
έθηαζεο βιάβε, απφ ηνπο ζπλερείο. 

Μεηάδνζε ερεηηθώλ θπκάησλ 

Δμσηεξηθό 
απηί 

δηα αέξνο έμσ αθνπζηηθόο 
πόξνο 

Παικηθή 
θίλεζε 

    

 Μέζν απηί δηα 
ζηεξενύ 

αθνπζηηθά νζηάξηα (ζθχξα, 

άθκνλαο, αλαβνιέαο) 

Παικηθή 
θίλεζε 

  Μεκβξάλε σνεηδνχο 
ζπξίδαο 

 

Δζσηεξηθό 
απηί 

δηα πγξνύ ιέκθνο φξγαλν ηνπ 
Corti (ηξηρσηά 
θχηηαξα), θνριηαθφ 
λεχξν 

Μεραληθή, 

ειεθηξηθή 

ελέξγεηα 
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Δπηπηώζεηο ηνπ ζνξύβνπ ζηνλ νξγαληζκό 
 

Οη επηδξάζεηο ηνπ ζνξχβνπ ζηνλ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ: 
 

 ηηο επηδξάζεηο ζην αηζζεηήξην φξγαλν ηεο αθνήο. 

 ηηο «κε αθνπζηηθέο επηδξάζεηο» πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 
ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, ην θπθινθνξηθφ, ην γαζηξεληεξηθφ θαη ην ελδνθξηλνινγηθφ. 

 
Γεληθέο επηδξάζεηο 
 

 Αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη εχθνιε θφπσζε. 

 Γηαηαξαρέο ζηελ πέςε. 

 Τπεξέληαζε, άγρνο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ. 

 Πνλνθέθαινη, λαπηία. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηαθνχ, ππέξηαζε. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ησλ νξκνλψλ. 

 Απμεκέλν βαζκφ λεπξηθφηεηαο θαη επηζεηηθφηεηα. 

 

Με αθνπζηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζνξύβνπ 

 

Δπηδξάζεηο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα: 

Ο ζφξπβνο πξνθαιεί πεξηθεξεηαθή αγγεηνζχζπαζε θαη ειάηησζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζε 

νξηζκέλα φξγαλα θαη ηζηνχο  κεηαβνιέο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ζηελ θαξδηαθή 

ζπρλφηεηα. 

 

Δπηδξάζεηο ζην λεπξηθό ζύζηεκα 
 

 Τςειά επίπεδα ζνξχβνπ πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα. 

 δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ. 
 

Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 
 

Ο ζφξπβνο πξνθαιεί ειάζζνλεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο(δείθηεο εππάζεηαο).  

Δπηδξάζεηο ζην ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο θαη ζηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο. 

Μείσζε ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηνλ πιαθνχληα κε απνηέιεζκα πξφσξνπο ηνθεηνχο, απνβνιέο 
εκβξχσλ. 

Αχμεζε ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ, ππεξιεηηνπξγία ηεο ππφθπζεο, θιπ. 

Οη θύξηεο κε αθνπζηηθέο επηπηώζεηο ηνπ ζνξύβνπ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηηο 
επηδεκηνινγηθέο κειέηεο επηπηώζεηο ηνπ ζνξύβνπ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηηο 
επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ: 
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 Σν θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν πξνθαινχλ κηα απμαλφκελε επίπησζε ηνπ 
πνζνζηνχ ππέξηαζεο, δηαηαξαρέο ζην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ζηελ θαξδηαθή 
ζπρλφηεηα κέρξη έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

 Σν γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα κε αχμεζε ησλ κε εηδηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηνπ 
δσδεθαδαθηπιηθνχ έιθνπο θαη επηπιένλ. 

 Νεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο φπσο ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο, ηελ αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ζνξχβνπ 
ζηελ αληίιεςε πξνεηδνπνηήζεσλ γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο. 
 

Όιεο απηέο νη επηπηψζεηο δελ πξέπεη λα ππνηηκεζνχλ επεηδή κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
έλαλ απμαλφκελν θίλδπλν αηπρεκάησλ. 

Δπηδξάζεηο ζην αηζζεηήξην όξγαλν ηεο αθνήο 

Ζ έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ζην φξγαλν ηεο αθνήο ιεηηνπξγηθέο αιινηψζεηο 
πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ραξαθηήξα. ηελ πξψηε πεξίπησζε κηιάκε γηα «αθνπζηηθή 
θόπσζε»,  ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηα «επαγγεικαηηθή βαξεθνΐα απφ ρξφλην 
αθνπζηηθφ ηξαχκα» ή «ζνξπβνγελή βαξεθνΐα». 

Ζ «αθνπζηηθή θόπσζε» ή πξνζσξηλή κεηαηφπηζε ζην αθνπζηηθφ θαηψθιη, είλαη ε 

παξνδηθή πηψζε ηεο αθνπζηηθήο νμχηεηαο (Temporary ThresholdShift – TTS). Έλαο ήρνο 
ή έλαο ζφξπβνο ηδηαίηεξα έληνλνο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κηα αλχςσζε ηνπ 
αθνπζηηθνχ θαηψηαηνπ νξίνπ (ζε ζχγθξηζε κε ην θαηψηαην φξην θαηά ηελ αλάπαπζε), ε 
νπνία αθνινπζείηαη απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο ζε 16 ψξεο απφ ην 
ηέινο ηεο έθζεζεο. Οθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή εμάληιεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αθνπζηηθψλ 
θπηηάξσλ. 
 

Δπαγγεικαηηθή βαξεθνΐα από ρξόλην αθνπζηηθό ηξαύκα 
 

Ζ «επαγγεικαηηθή βαξεθνΐα απφ ρξφλην αθνπζηηθφ ηξαχκα» ραξαθηεξίδεηαη σο κία 
ακθνηεξφπιεπξε βαξεθνΐα αληηιήςεσο (λεπξναηζζεηήξηα), πνπ πξνθαιείηαη απφ 
εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ζην φξγαλν ηνπ Corti θαη ην αθνπζηηθφ λεχξν, ζπλέπεηα ηεο 
επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε ζφξπβν. Αλαπηχζζεηαη πξννδεπηηθά. 
Αξρηθά αθνξά ζην θάζκα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ (3000-6000 Hz), κε κία 

ραξαθηεξηζηηθή εθιεθηηθή αθννκεηξηθή πηψζε (ηχπνπ ιαηηληθνχ V ζηα 4000 Hz). 

 
ηάδηα αλάπηπμεο επαγγεικαηηθήο βαξεθνΐαο 
 

Αθννκεηξηθά: 
 
 Αξρηθά εκθάληζε πηψζεο >30 dB ζηα 4000 Hz. 
 Αξγφηεξα πηψζε θαηά 35-40 dB ζηα 1000- 4000 Hz. 

 Σειηθά πηψζε >30 dB ζηα 500-1000 Hz θαη >70-80dB ζηα 1000-4000 Hz). 

 

Δπαγγεικαηηθή βαξεθνΐα από νμύ αθνπζηηθό ηξαύκα. 
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Πξνθαιείηαη απφ έλα αηθλίδην θαη νμχ αθνπζηηθφ εξέζηζκα (έλαλ πνιχ ηζρπξφ ζφξπβν): 

 

 Μνλφπιεπξε. 

 Άιγνο, εκβνέο. 

 Νεπξναηζζεηήξηα βιάβε. 

 

Δπηδξάζεηο ζηελ εξγαζία 
 

 Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία. 

 Υακειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο. 

 Γπζθνξία. 

 Κνχξαζε. 

 Νεπξηθφηεηα. 

 Υακειή παξαγσγηθφηεηα. 

 Αηπρήκαηα. 

 
Παξάγνληεο πνπ ζπλεξγνύλ ζηηο επαγγεικαηηθέο σηνπάζεηεο 
 

Ζ ηαπηφρξνλε έθζεζε ζε ζφξπβν θαη νινζσκαηηθέο δνλήζεηο, απμάλεη ηα επίπεδα 
απψιεηαο ηεο αθνήο θαηά 10 – 13 dB ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο. 

Γηάθνξεο νπζίεο φπσο νη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (βελδφιην, ηνινπφιην, μπιφιην, 
ζηπξφιην), είλαη σηνηνμηθέο θαη πξνθαινχλ ιεηηνπξγηθέο αιινηψζεηο ζην επίπεδν ηνπ 
θνριία. 

Γηάθνξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη, φηη θαηά ηε λπρηεξηλή εξγαζία 
(λπρηεξηλή βάξδηα), ν ζφξπβνο γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελνριεηηθφο θαη ε πηψζε ηεο 
αθνπζηηθήο νμχηεηαο απμάλεηαη ζην αθννγξάθεκα θαηά 10-13 dB. 

Πξόιεςε 
 

Ζ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο βαξεθνΐαο βαζίδεηαη θχξηα ζηελ άκεζε δηάγλσζή ηεο 
κέζσ ηεο ιήςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηεο αθννκεηξηθήο εμέηαζεο πνπ 
νινθιεξψλεη ηνλ ηαηξηθφ θιηληθφ έιεγρν. 
Ζ αθννκεηξηθή εμέηαζε εθηειείηαη ππφ ηελ επζχλε Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο πεξηνδηθά (κηα 
θνξά ην ρξφλν) ζε ζπλζήθεο αθνπζηηθήο αλάπαπζεο (ηνπιάρηζηνλ 14 ψξεο κεηά ηελ 
έθζεζε).  
Ζ βαξεθνΐα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ επξσπατθφ θαηάινγν ησλ επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ (2003/670/ΔΚ). 

 
ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 
Οδεγία 86/188/ΔΟΚ  
Οδεγία 2003/10/ΔΚ  
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Π.Γ. 149/2006: «Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ 

έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία» ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ ΔΚ: 
 
Όηαλ ε εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε είλαη πηζαλφ λα ππεξβεί ηα 80 dB (A) κέρξη ηα 85 Db 
(A), ε επηρείξεζε νθείιεη: 
 

• Να γλσζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα, 

• Να ελεκεξψλεη γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 

• Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα Ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο αθνήο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
 

Όηαλ ε εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε ππεξβεί ηα 87dB (A),ε επηρείξεζε νθείιεη: 
 

• Να αλαξηήζεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα νξηνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο 
εξγαζίαο, θαη αλ είλαη εχινγα εθηθηφ ε πξνζπέιαζε ζε απηέο λα ππφθεηηαη ζε 
πεξηνξηζκνχο. 

• Να ππνρξεψζεη ζηελ ρξήζε αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, λα θαηαξηίζεη κε ηνλ 
Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο, πξφγξακκα ηερληθψλ κέηξσλ κε ζηφρν 
ηελ κείσζε ηεο ερνέθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 
Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ζφξπβν γίλεηαη κε: 
  

 Παξεκβάζεηο (πεγή – δηαδξνκή – απνδέθηε).  

 Ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. 
 
Παξεκβάζεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζνξύβνπ 
 

Ο ζφξπβνο έρεη ηξία ζθέιε: 
 

 Σελ πεγή ή πνκπφ. 

 Σε δηαδξνκή κεηάδνζήο ηνπ θαη 

 Σνλ απνδέθηε, ν νπνίνο είλαη ν εξγαδφκελνο. 
Παξεκβάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ 

Παξεκβάζεηο ζηελ πεγή 
 

 Δμάιεηςε ή αληηθαηάζηαζε κε κεραλήκαηα ιηγφηεξν ζνξπβψδε απνκάθξπλζε ή 
απνκφλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ηνπο. 
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Παξεκβάζεηο ζηελ κεηάδνζε ηνπ ζνξύβνπ 
 

Γηα ην ζφξπβν πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ζηεξεψλ ρξήζε αληηθξαδαζκηθψλ πιηθψλ 
αληηθξαδαζκηθή κφλσζε κέζσ εδξάλσλ, ειαηεξίσλ θ.α. 
 

Γηα ην ζφξπβν πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ αέξα, πεηάζκαηα θαη δηαρσξηζηηθά κε απνξξνθεηηθή 
θάιπςε νιηθή ή κεξηθή θάιπςε ησλ κεραλψλ  εμάιεηςε ηεο αληαλάθιαζε (αληήρεζεο) 
απφ ηελ νξνθή θαη ηνπο ηνίρνπο κε απνξξνθεηηθά πιηθά (γχςν, παινβάκβαθα, 
ζπζζσκαησκέλα μχια, ηλψδε πνξψδε θαη άιια πιηθά). 
 
Παξεκβάζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο 
 

 Απνκφλσζε ζε θακπίλεο κε ερνκφλσζε. 

 Αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 
 

Μνξθέο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ, από ηελ πεγή ζηνλ εξγαδόκελν 
 

1. Μείσζε ηεο δηάδνζεο κέζσ αλάθιαζεο. 
2. Γηαρσξηζκφο ηεο πεγήο απφ ηνλ εξγαδφκελν (κείσζε ηεο απεπζείαο δηάδνζεο θαη ηεο 

δηάδνζεο κέζσ αλάθιαζεο). 
3. Μείσζε ηεο δηάδνζεο κέζσ ζηεξεψλ ζσκάησλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε αληηδνλεηηθψλ 

πεικάησλ ζηε ζνξπβψδε κεραλή. 
4. Μείσζε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ, κε εγθισβηζκφ ηεο ζνξπβψδνπο κεραλήο. 
 

Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία γξακκή άκπλαο θαηά ηνπ 
ζνξχβνπ θαη πξέπεη ε ρξήζε ηνπο λα έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 
 
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
 

 Χηνβχζκαηα κηαο ρξήζεο (απφ αθξψδεο πιηθφ) πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα 
επίπεδα ζνξχβνπ θαηά 10-20 dB. 

 Δπαλαρξεζηκνπνηνχκελα σηνβχζκαηα (απφ ειαζηηθφ, καιαθφ πιαζηηθφ, πνιπκεξή) 
πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ζνξχβνπ θαηά 15-20 dB. 

 Χηναζπίδεο κε αθνπζηηθά πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ζνξχβνπ θαηά 20-
40 Db. 

 Χηναζπίδεο ζε θξάλε πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ζνξχβνπ έσο 50 dB. 
 

 
Κξηηήξηα επηινγήο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 

Ζ επηινγή ηεο αθνπζηηθήο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπήο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηνπ 

ζνξχβνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αθνήο ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη απφ ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί. 
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Σα σηνβχζκαηα δεκηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο, εξεζηζκνχ, 
δεξκαηίηηδαο ή θαη κφιπλζεο ηεο αθνπζηηθήο νδνχ. Σα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα πξέπεη λα 
θξνληίδνληαη επηκειψο θαη λα πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ζην άηνκν. 
Οη σηαζπίδεο (θεθαιηνχ ή θξάλνπο) πξέπεη λα είλαη ειαθξέο, απνηειεζκαηηθέο θαη θαιήο 
πνηφηεηαο. Να κελ πηέδνπλ θαη εξεζίδνπλ ην απηί θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 
γπαιηψλ. 
Δπί πιένλ πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη νη πξνζηαηεπηηθέο ζπζθεπέο ηεο αθνήο ηξνπνπνηνχλ 
ηελ ερεηηθή αληίιεςε, επηβάιινληαο έηζη ηελ εθ λένπ εθκάζεζε ηνπ ζνξχβνπ ησλ 
κεραλψλ, ψζηε λα κπνξεί λα αληρλεπζεί θάπνην πξφβιεκα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
ΓΟΝΖΔΗ  

 
Ζ ρξήζε κεραλψλ ή εξγαιείσλ πνπ παξάγνπλ δνλήζεηο ή θξαδαζκνχο, νη νπνίνη 
κεηαδίδνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ έθηαζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ 
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ έληαζε ησλ θξαδαζκψλ, ηε ζπρλφηεηα, ηε δηάξθεηα ηεο 
έθζεζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θξαδαζκνί κεηαθέξνληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη 
ηελ επαηζζεζία ηνπ αηφκνπ. 
 
Ση είλαη δνλήζεηο 

Οη δνλήζεηο ή θξαδαζκνί είλαη κεραληθέο ηαιαληψζεηο πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεξεψλ 
ζσκάησλ. Ζ δεκηνπξγία θξαδαζκψλ νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο. ηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο νη θξαδαζκνί κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, 
νρεκάησλ, ειθπζηήξσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. Οη θξαδαζκνί πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο νθείινληαη ζε αηηίεο φπσο είλαη νη κε ηέιεηεο πεξηζηξνθηθέο 
θαη παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο, ε άζθεζε αλνκνηφκνξθσλ δπλάκεσλ θαη γεληθά νη 
θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο. 
 
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δνλήζεσλ:  
 

 Μεηαηφπηζε,  

 πρλφηεηα(Hz), 

 Σαρχηεηα,  

 Δπηηάρπλζε,  

 Καηεχζπλζε θίλεζεο (άμνλεο ρ, ς, δ),  

 Μνλάδα  κέηξεζεο : επηηάρπλζε (m/s2). 
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Σύπνη δνλήζεσλ 

 

Γνλήζεηο νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο 

 

 

 

 

 
   
 
 

 
Γνλήζεηο άλσ άθξσλ ζώκαηνο 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηάδνζε ησλ δνλήζεσλ 

 

Ζ κεηάδνζε ησλ δνλήζεσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ γίλεηαη κέζσ: 
 
 Σεο επηθάλεηαο ζηήξημεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζην κέζν πνπ δνλείηαη θαη ηφηε 

έρνπκε έθζεζε νινθιήξνπ ηνπ ζψκαηνο. 
 Σνπ άμνλα ρεηξφο – βξαρίνλα φηαλ ν εξγαδφκελνο ρεηξίδεηαη δηάθνξα θξνπζηηθά ή 

πεξηζηξεθφκελα εξγαιεία ρεηξφο. 
 

Κξαδαζκνί πνπ επηδξνύλ ζηνλ άμνλα ρεηξόο-βξαρίνλα 

 

Οη θξαδαζκνί απηνί πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ ή κεραλνθίλεησλ 

εξγαιείσλ, φπσο ηξππάληα, αιπζνπξίνλα θαη άιια θξνπζηηθά ή πεξηζηξνθηθά εξγαιεία 

θαη είλαη ζπλήζσο πςειήο ζπρλφηεηαο (>15 Hz). 

 

 

 

 ζζζψκαηνο 
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Κξαδαζκνί πνπ επηδξνύλ ζε νιόθιεξν ην αλζξώπηλν ζώκα 

 
Οη θξαδαζκνί απηνί πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, γεσξγηθψλ ή άιισλ 

κεραλεκάησλ θαη γεληθά απφ εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε δνλνχκελα παηψκαηα θαη είλαη 

ζπλήζσο ρακειήο ζπρλφηεηαο (2-15 Hz). 

  

Οη ηδηνζπρλόηεηεο ησλ κειώλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

 

Σα κέιε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο δελ έρνπλ ηελ ίδηα επαηζζεζία ζε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο 
ησλ δνλήζεσλ.  
ηηο δνλήζεηο κε ζπρλφηεηα 1-2 Hz (ρακειέο δνλήζεηο) ην αλζξψπηλν ζψκα αληηδξά ζαλ 
νκνηνγελήο κάδα.  
ηηο δνλήζεηο κε ζπρλφηεηα πάλσ απφ 20 Ζz αληηδξά ζαλ έλα ζχλζεην ζχζηεκα, ηα 
δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ νπνίνπ αληηδξνχλ αλάινγα κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 
δηαθξίλνπλ, φπσο ε ειαζηηθφηεηα θαη ε αδξάλεηα. 
 
 

 
 

Έθζεζε ζε δνλήζεηο πνπ επηδξνύλ ζηνλ άμνλα ρεηξόο-βξαρίνλα 
 
Σέηνηα έθζεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ: 
 

 Σε ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ ή πεξηζηξεθφκελσλ θνξεηψλ εξγαιείσλ. 

 Σε ρξήζε ζπζθεπψλ /εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα. 

 Σε ρξήζε αιπζνπξίνλσλ. 

 Σε ζηήξημε αληηθείκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηνπο απφ θάπνην κεράλεκα. 
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Έθζεζε ζε δνλήζεηο πνπ επηδξνύλ ζε νιόθιεξν ην αλζξώπηλν ζώκα 
 
Γνλήζεηο άλσ άθξσλ: 

 

 Υεηξηζηέο θνκπξεζέξ (δνλήζεηο απφ 11 m/s2 –16 m/s2)*. 

 Υεηξηζηέο θνξεηψλ εξγαιείσλ.  

 Σξππάληα (δνλήζεηο απφ 8 m/s2 – 16 m/s2). 

 Σξηβεία (δνλήζεηο απφ 4 m/s2 – 7 m/s2). 

 
Γνλήζεηο νινθιήξνπ ζώκαηνο: 
 

 Υεηξηζηέο ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ:  (δνλήζεηο απφ 0,3 m/s2 – 1,1 m/s2)*.  

 Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ νδνπνηίαο: (δνλήζεηο απφ 0,5 m/s2 – 2 m/s2). 

 Υεηξηζηέο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί, θιάξθ): (δνλήζεηο απφ 0,4 m/s2 – 0,9 
m/s2). 

 Υεηξηζηέο αγξνηηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ ειθπζηήξσλ: (δνλήζεηο απφ 0,4 m/s2 – 0,9 
m/s2). 
 

Μέζνδνη κέηξεζεο ησλ δνλήζεσλ 
 

Μία πιήξεο εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ζε δνλήζεηο απαηηεί κηα ζεηξά κεηξήζεσλ: 
 

 Σεο επηηάρπλζεο ζε έλα ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα φηαλ πξφθεηηαη γηα έθζεζε ζε 
νιφθιεξν ην αλζξψπηλν ζψκα. 

 Σεο δχλακεο ηεο ρεηξνιαβήο φηαλ πξφθεηηαη γηα δφλεζε θαηά ηνλ άμνλα ρεηξφο – 
βξαρίνλα. 

 Σεο δηάξθεηαο ηεο έθζεζεο. 
 

Μέηξεζε 
 

Ζ κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο επηηαρπλζηφκεηξα 
(accelerometer) θαη ην απνηέιεζκα κπνξεί λα εθθξαζζεί ζαλ επηηάρπλζε (m/s2), ηαρχηεηα 
(m/s), πιάηνο (m). Σα επηηαρπλζηφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζηελ επηθάλεηα φπνπ ε δφλεζε 
κεηαδίδεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα :  
 

 ε θνξεηά εξγαιεία ζηα ρεξνχιηα,   

  ' έλα ιεσθνξείν ή ζ’ έλα θνξηεγφ ζην θάζηζκά ηνπ. 
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Οξηαθέο ηηκέο 
 
Γηα θξαδαζκνύο κεηαδηδόκελνπο ζην ζύζηεκα ρεξηνύ-βξαρίνλα: 

 
1. Ζ εκεξήζηα νξηαθή ηηκή έθζεζεο αλαγφκελε ζε πεξίνδν αλαθνξάο 8  σξψλ 

θαζνξίδεηαη ζε 5 m/s2. 

2. H εκεξήζηα ηηκή έθζεζεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο, αλαγφκελε ζε πεξίνδν αλαθνξάο 
8 σξψλ θαζνξίδεηαη ζε 2,5 m/s2. 

 
Γηα θξαδαζκνύο κεηαδηδόκελνπο ζε νιόθιεξν ην ζώκα: 

 
α)    Ζ εκεξήζηα νξηαθή ηηκή έθζεζεο αλαγφκελε ζε πεξίνδν αλαθνξάο 8 σξψλ 

θαζνξίδεηαη ζε 1,15 m/s2 ή θαη΄ επηινγήλ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ζε ηηκή δφζεο 
θξαδαζκψλ 21 m/s1,75. 

β)   H εκεξήζηα ηηκή έθζεζεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο, αλαγφκελε ζε πεξίνδν αλαθνξάο 
8 σξψλ θαζνξίδεηαη ζε 0,5 m/s2 ή θαη΄ επηινγήλ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ζε ηηκή δφζεο 
θξαδαζκψλ 9,1 m/s1,75. 

 
Δθηίκεζε ηεο έθζεζεο από δνλήζεηο 
 

 Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ κηα εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ 
θξαδαζκνχο, ε νπνία αλαζεσξείηαη ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Γεληθά ν εξγνδφηεο νθείιεη λα εμαιείθεη ηνπο θηλδχλνπο απφ θξαδαζκνχο ζηελ πεγή 
ηνπο ή λα ηνπο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην. 

 Με βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, αλ ε ηηκή έθζεζεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο 
ππεξβαίλεη ην φξην, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα πάξεη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε 
κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ θξαδαζκνχο. Ζ κείσζε απηή γίλεηαη βάζεη ησλ γεληθψλ 
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αξρψλ πξφιεςεο φπσο αλαθέξνληαη ζην Νφκν πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία. 
 
 

ε θακία πεξίπησζε νη εξγαδόκελνη δελ κπνξνύλ λα εθηίζεληαη ζε ηηκέο 

αλώηεξεο ησλ νξηαθώλ ηηκώλ έθζεζεο 

 

 

Παζνθπζηνινγία ηεο έθζεζεο ζε δνλήζεηο 

 

Οη δνλήζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο θαη δηαηαξαρέο ζηηο θπζηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαζψο θαη δηάθνξεο αλαηνκηθέο αιινηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

Ζ έθζεζε ζε κεραληθέο δνλήζεηο πξνθαιεί επίζεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ είλαη 

ηθαλέο λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο επεμίαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Έηζη κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. 

 

Οη δνλήζεηο πνπ επηδξνύλ ζηα άλσ άθξα πξνθαινύλ: 

 

 Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο (θαηλφκελν άζπξνπ δαθηχινπ, Raynaud). 

 Μπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο. 

 Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. 

 

 
Οη δνλήζεηο πνπ επηδξνύλ ζε νιόθιεξν ην ζώκα θαη εληάζζνληαη ζην θάζκα ησλ 

ρακειώλ θαη κέζσλ ζπρλνηήησλ, πιήηηνπλ θχξηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ φξζηα θαη θαζηζηηθή ζηάζε πξνθαιψληαο κηα ζεηξά απφ ζπκπηψκαηα φπσο: 

 

 Ναπηία. 

 Τπέξηαζε. 

 Γηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 

 Γηαηαξαρέο ηεο φξαζεο. 

 Γηαηαξαρέο ηεο πέςεο. 
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 Γεληθή δπζθνξία. 

 Γχζπλνηα. 

 Γηαηαξαρέο ζηελ ηζνξξνπία θαη ζηηο θηλήζεηο 

 Βιάβεο ζην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα θ.α. 

 

Ζ επίδξαζε ησλ δνλήζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ έρεη σο απνηέιεζκα επίζεο ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ ζηα ρέξηα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ 

άθξσλ ζηελ αθή θαη ζηε ζεξκνθξαζία. 

Σαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηνπο κπο, ζηα νζηά θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο 

ησλ νζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο κπτθήο δχλακεο θαη ηελ εκθάληζε πφλνπ ζηηο 

αξζξψζεηο θαη ηνπο βξαρίνλεο. 

Έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο δηαηαξαρέο, παζήζεηο ηνπ ήπαηνο θαη 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη αζηαζήο αξρηθά ππέξηαζε ζηνπο νδεγνχο ησλ 

επίγεησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

Οη δνλήζεηο κέζσλ πξνο πςειώλ ζπρλνηήησλ πξνζβάιινπλ ηα νζηά θαη ηηο 

αξζξψζεηο θπξίσο ησλ άθξσλ θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνθαιψληαο εθθχιηζε ηνπ 

ζθειεηνχ. 

Οη δνλήζεηο πςειώλ ζπρλνηήησλ (>50Hz) φπσο απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηξππάληα, αιπζνπξίνλα θαη άιια θξνπζηηθά ή πεξηζηξεθφκελα εξγαιεία πξνθαινχλ 

δηάθνξεο λεπξαγγεηαθέο παζήζεηο. 

Οη δνλήζεηο πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ιεπθνύ δαθηύινπ (Vibration White Finger) ην 

νπνίν πξνυπνζέηεη ηε ρξφληα έθζεζε. πλήζσο πξνεγνχληαη θαηλφκελα πφλνπ θαη 

αηκσδίαο ησλ δαθηχισλ. Ζ ιεχθαλζε αξρηθά παξαηεξείηαη ζε 1-2 δάθηπια θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα κε θξχν θαη πγξαζία αιιά φζν πξνρσξάεη ε θαηάζηαζε φια ηα 

δάθηπια πξνζβάιινληαη θαη ε ιεχθαλζε παξνπζηάδεηαη ρεηκψλα θαη θαινθαίξη.  

Ο εξγαδφκελνο πνπ έρεη εκθαλίζεη ηηο παζνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ έθζεζε ζε 

δνλήζεηο αληηκεησπίδεη πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη κηα ζεηξά άιισλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ φπσο: δπζθνιία ζηε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ πξνθαινχλ δνλήζεηο θαζψο ηα 

ζπκπηψκαηα ρεηξνηεξεχνπλ, δπζθνιία εξγαζίαο θάησ απφ ζπλζήθεο ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πςειήο πγξαζίαο, δπζθνιία εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ ιεπηφ 

θαη πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ εξγαιείσλ φπσο εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε θαηζαβηδηψλ, ζθπξηψλ 

θ.α. 

Ζ δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ πνπ εθδειώλνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηηο 

δνλήζεηο - θξαδαζκνύο, βαζίδεηαη ζην επαγγεικαηηθό ηζηνξηθό θαη ζηα θιηληθά θαη 

εξγαζηεξηαθά επξήκαηα. 

 

ΓΟΝΖΔΗ ΠΟΤ ΜΔΣΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΩΜΑ 

 

 Γηαηαξαρέο θαη βιάβεο ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 
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 Γηαηαξαρέο θαη βιάβεο ηεο απρεληθήο θαη βξαρηφληαο πεξηνρήο. 

 Δπηπηψζεηο ζην αηζνπζαίν, γαζηξεληεξηθφ, θπθινθνξηθφ θαη νπξνγελλεηηθφ ζχζηεκα. 

 Με εηδηθή νζθπαιγία, νμεία νζθπαιγία, νζθπνηζρηαιγία. 

 Πξψηκεο εθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο (πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία) ηεο νζθπτθήο 

κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

 Γηζθνπάζεηεο θαη θήιεο ησλ κεζνζπνλδχιησλ δίζθσλ ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

 
ΓΟΝΖΔΗ ΠΟΤ ΜΔΣΑΓΗΓΟΝΣΑΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΥΔΡΗΟΤ- ΒΡΑΥΗΟΝΑ 
 
 Αγγεηνλεπξνπάζεηα (Φαηλφκελν Raynaud).  
 Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα θπξίσο αηζζεηηθή (κέζν, σιέλην θαη θεξθηδηθφ λεχξν). 
 χλδξνκα παγίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ησλ λεχξσλ ησλ άλσ άθξσλ. 
 Οζηεναξζξνπάζεηεο θαξπψλ θαη αγθψλσλ. 
 Παζήζεηο κπψλ θαη ηελφλησλ ησλ άλσ άθξσλ. 

 Φεπδνθχζηεηο ή θελνηφπηα ησλ νζηψλ ηνπ θαξπνχ. 

 

Έθζεζε (δόζε) – απάληεζε 

 

 Ζ δηαιείπνπζα έθζεζε βιάπηεη ιηγφηεξν απφ ηε ζπλερή έθζεζε. 

 Ζ ηήξεζε ρακειψλ επηπέδσλ έθζεζεο ζηηο δνλήζεηο δελ ζα απνηξέςεη απαξαηηήησο 

ηα ζπκπηψκαηα. 

 ε επίπεδα έθζεζεο θάησ απφ 1m/sec  (ζηαζκηζκέλε ζπρλφηεηα) ν θίλδπλνο HAVS 

είλαη κηθξφο. 

 Γνλήζεηο <2Hz θαη >1510Hz θαίλεηαη φηη δελ πξνθαινχλ βιάβεο ζηα αηκνθφξα αγγεία 

(αγγεηνζπζηνιή). 
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Μέζνδνη πξόιεςεο ηεο έθζεζεο ζε δνλήζεηο- θξαδαζκνύο 

 

1. Δμάιεηςε θηλδχλνπ απφ έθζεζε ζε δνλήζεηο: Αιιαγή κεζφδσλ εξγαζίαο ψζηε λα κελ 

απαηηείηαη έθζεζε ζε δφλεζε. 

2. Μείσζε ηεο δφλεζεο ζηελ πεγή: Δπηινγή εμνπιηζκνχ κε ηερλνινγία ρακειήο 

εθπνκπήο δνλήζεσλ. 

3. Μείσζε ηεο κεηάδνζεο ηεο δφλεζεο ζην ρεηξηζηή: Τιηθά πνπ απνζβέλνπλ ηε δφλεζε 

κεηαμχ ηεο πεγήο θαη ηνπ ρεηξηζηή (απνζβεζηήξεο ζηε κεραλή, θαηάιιειεο 

αλαξηήζεηο κε απνζβεζηήξεο ζηελ θακπίλα, θαζίζκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηνπο 

θξαδαζκνχο, καιαθά ειαζηηθά, εξγαιεία κε εηδηθέο ιαβέο, θιπ). 

4. Καηάιιειε επηινγή θαζίζκαηνο (ζπκπαγέο ή κε θάζηζκα αλάινγα κε ην φρεκα, 

αξθεηά καθξχ γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο, κε ειάρηζηε 

θιίζε, ξχζκηζε ζην βάξνο ηνπ ρεηξηζηή, θ.α.). 

 

Μέηξα πξόιεςεο 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

 Αληηθαηάζηαζε θάπνησλ δηαδηθαζηψλ κε άιιεο πνπ απαηηνχλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο 

έθζεζε ζε θξαδαζκνχο.  

 Αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ εξγαιείσλ κε θαηλνχξγηα εξγαιεία εξγνλνκηθά 

ζρεδηαζκέλα πνπ παξάγνπλ θξαδαζκνχο κηθξφηεξεο έληαζεο.  

 Απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ ηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ησλ εξγαδφκελσλ 

ζε πςειήο έληαζεο θξαδαζκνχο.  

 Υξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο.  

 Υξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο π.ρ. εηδηθά γάληηα, εηδηθφ ξνπρηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ην θξχν θαη ηελ πγξαζία, εηδηθά παπνχηζηα, θαηάιιεια θαζίζκαηα.  

 Καηάιιεια πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο.  

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πνπ λα πεξηνξίδεη ηελ 

πνιχσξε ή ζπλερή έθζεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε θξαδαζκνχο.  

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ 

εθηίζεληαη ζε θξαδαζκνχο.  

 Δπαξθήο ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Σα ζπλεζηζκέλα γάληηα απφ βακβάθη ή δέξκα, δελ κεηψλνπλ ηνπο θξαδαζκνχο πνπ 

κεηαθέξεηαη ζην ρέξη ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηα εξγαιεία ρεηξφο.  

Σα γάληηα απνξξφθεζεο ηεο δφλεζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ εηδηθφ πιηθφ. Μεηψλνπλ ηελ 

απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ, απηψλ πνπ επζχλνληαη γηα ηα 

πεξηζζφηεξα παζνινγηθά επξήκαηα κε εμαίξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ιεπθνχ δαθηχινπ, 

φπνπ θαη δελ πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξε. 
 

Σερληθή Πξόιεςε 

 

Δξγαιεία κεησκέλσλ δνλήζεσλ: 

Υξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία κε κηθξφηεξεο δνλήζεηο κεηψλεηαη ν παξάγνληαο ηεο 

επηηάρπλζεο. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο είλαη ε ζπληήξεζή ηνπ ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη ηαθηηθή θαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

απνξξνθεηήξσλ δφλεζεο. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κείσζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο δνλήζεηο. 

 
Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα 

ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα έθζεζεο ζε δνλήζεηο-θξαδαζκνχο. Ζ 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αζθαιείο ηξφπνπο εξγαζίαο κε ηα εξγαιεία ρεηξφο 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ζε δνλήζεηο. Δπηπιένλ επεηδή ηα κεραλήκαηα ή ηα 

εξγαιεία καδί κε πςειέο δνλήζεηο παξάγνπλ θαη ζφξπβν ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην ζεκαηνιφγηφ ηνπο καδί κε ηελ πξνζηαζία απφ δνλήζεηο 

θαη πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν. 
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Ηαηξηθή επηηήξεζε (2002/44/ΔΚ γηα ηηο δνλήζεηο) 

 

ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε ηαηξηθή επηηήξεζε απνθαιχπηεη φηη έλαο εξγαδφκελνο πάζρεη 

απφ κηα αλαγλσξηζκέλε λφζν ή πξνζβνιή, ηελ νπνία έλαο γηαηξφο ή έλαο εηδηθφο γηαηξφο 

εξγαζίαο απνδίδεη ζηελ έθζεζε ζηηο κεραληθέο δνλήζεηο ιφγσ ηεο ζέζεο εξγαζίαο:  

 

 Ο εξγνδφηεο επαλαμηνινγεί ηελ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη.  

 Ο εξγνδφηεο επαλαμηνινγεί ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ 

ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ.  

 Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ απνινγηζκφ ηεο άπνςεο ηνπ εηδηθνχ γηαηξνχ 

εξγαζίαο ή άιινπ επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ αηφκνπ πνπ είλαη ηεο αξκφδηαο αξρήο, 

θαηά ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ ειάηησζε ηνπ 

θηλδχλνπ θίλδπλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

πεξαηηέξσ έθζεζεο. 

 Ο εξγνδφηεο νξγαλψλεη κηα ζπλερή ηαηξηθή επηηήξεζε θαη ιακβάλεη κέηξα γηα λα 
επαλεμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο φισλ ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ 
ππνζηεί παξφκνηα έθζεζε…. 
 

θνπόο ηεο ηαηξηθήο επηηήξεζεο ζηνπο εθηεζεηκέλνπο εξγαδόκελνπο ζηηο δνλήζεηο. 
 

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζηηο κεραληθέο δνλήζεηο. Αμηνιφγεζε γεληθφηεξα ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφσξνο (έγθαηξνο) εληνπηζκφο (δηάγλσζε) 
ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ θιηληθψλ ζεκείσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ 
έθζεζε ζηηο κεραληθέο δνλήζεηο. 
 

Πξόγξακκα ηαηξηθήο επηηήξεζεο ζηνπο εθηεζεηκέλνπο ζηηο δνλήζεηο εξγαδόκελνπο: 
 

 Πξνιεπηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

 Πεξηνδηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

 Δηδηθέο θιηληθέο ή εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε. 

 Γεκηνπξγία θαη ζπλερή βειηίσζε εηδηθνχ ηαηξηθνχ εληχπνπ (θάξηαο) θαη εληχπνπ 
θαηαγξαθήο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 χληαμε κε θαλνληθή πεξηνδηθφηεηα κηαο ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ (αλσλχκσλ) ζε 

επηδεκηνινγηθή κνξθή. 

 
Θεξκηθό Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ ή Μηθξνθιίκα 
 
Σν «Θεξκηθφ Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ ή Μηθξνθιίκα», απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ 

ζπλζεθψλ ελφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 
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Οη ζεξκηθέο ζπλζήθεο πξνζδηνξίδνπλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνξθή θαη ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο, ηηο ζεξκηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν «Θεξκηθφ Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ» εθθξάδεη επίζεο ηε ζεξκηθή θαηάζηαζε (ζεξκηθή 

άλεζε ή ζεξκηθή θαηαπφλεζε), ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

Οη επηβαξεκέλνη ζεξκηθά εξγαζηαθνί ρψξνη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία, ιφγσ ηεο εμάληιεζεο θαη ηεο θφπσζεο ησλ θπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ 

ζεξκνξχζκηζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ θαη πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ λα 

αληηδξάζεη ζσζηά ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ή λα παξαθνινπζήζεη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο. 

Γεκηνπξγνχληαη έηζη εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηα εξγαηηθά αηπρήκαηα Ο 

άλζξσπνο σο νκνηφζεξκνο νξγαληζκφο, δηαηεξεί ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 

(αθφκα θαη φηαλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δελ ην 

επλννχλ) θαη ηδηαίηεξα εθείλε ηνπ εζσηεξηθνχ ππξήλα, δειαδή νξγάλσλ φπσο ν 

εγθέθαινο, ε θαξδηά θαη ηα ζπιάρλα, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη ζεξκηθέο κεηαβνιέο γηα ηε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο. ε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο είλαη 36,6 °C,  κε δηαθπκάλζεηο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 36,1 °C θαη ησλ 37,3 

°C 

Ζ ζεξκνθξαζηαθή ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο ζπληειείηαη κέζσ ηεο ζεξκνξχζκηζεο θαη είλαη 

ην απνηέιεζκα δχν κεραληζκψλ, ηεο ζεξκνγέλεζεο θαη ηεο ζεξκναπνβνιήο. 

Ζ ζεξκνγέλεζε ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο δηάθνξνπο βηνρεκηθνχο 

κεραληζκνχο θαη αληηδξάζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε επίπεδν ήπαηνο, ελδνθξηλνινγηθνχ θαη 

κπτθνχ ζπζηήκαηνο. 

Όιε ε δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηηάξσλ ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ ζπλίζηαηαη ζηε ζπλερή 

δηαθίλεζε ηεο χιεο, δειαδή ζηελ παξαγσγή έξγνπ. 
Γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ έξγνπ, ην πνζφλ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη 

πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαηαβνιηζκνχ ησλ ηξνθψλ. 
Οη κεηαβνιηθνί κεραληζκνί νμεηδψλνληαο ηνπο πδαηάλζξαθεο, ηηο πξσηεΐλεο θαη ηα ιίπε κε 

ην εηζπλεφκελν νμπγφλν, κεηαηξέπνπλ ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζηε ιεγφκελε κεηαβνιηθή 

ελέξγεηα. 
Ζ κεηαβνιηθή ελέξγεηα ρξεζηκεχεη αθελφο κελ ζηε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, αθεηέξνπ ζηελ παξαγσγή κεραληθνχ (κπτθνχ) έξγνπ. 
ε θαηάζηαζε πιήξνπο αλάπαπζεο θαη ζ’ έλα ζεξκηθά νπδέηεξν πεξηβάιινλ, φιε ε 

ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ε ιεγφκελε ελεξγεηαθή 

δαπάλε, κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα (βαζηθή κεηαβνιηθή ζεξκφηεηα). 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο κηαο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εξγαζίαο), ην 20% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο κεηαβνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθφ έξγν, 

ελψ ην ππφινηπν 80% απνδίδεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα σο ζεξκφηεηα (κεηαβνιηθή 

ζεξκφηεηα δξαζηεξηφηεηαο). 
Απηή ηε ζεξκφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ηελ 

απνβάιεη ζην πεξηβάιινλ, γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζεξκηθή ηνπ ηζνξξνπία. 
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Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεξκναπνβνιή είλαη : 

 
Ζ αθηηλνβνιία (40–50%). Με απηή γίλεηαη αληαιιαγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο), αλάκεζα ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο (δέξκα, ξνχρα) θαη ηηο δηάθνξεο επηθάλεηεο ή ζψκαηα 
πνπ ην πεξηβάιινπλ (ηνίρνπο, εξγαιεία, κεραλέο θ.ιπ.). 
Ζ αγσγή (2-3%). Έηζη, γίλεηαη κεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηα αθίλεηα ζηεξεά ή πγξά ζψκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε άκεζε επαθή (δάπεδν, 

θαξέθια, εξγαιεία θ.ιπ.). 
Ζ κεηαθνξά (25-30%). Ο αέξαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα πξνζδίδεη ή αθαηξεί 

ζεξκφηεηα. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα, ηε 

ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηνπ αέξα θαη απφ ηελ 

έλδπζε. 
Ζ εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα (25-30%). Απνηειεί ην κφλν ελεξγφ κεραληζκφ ζεξκναπνβνιήο. 

Έλαο πγηήο νξγαληζκφο παξάγεη κέρξη θαη έλα ιίηξν ηδξψηα ηελ ψξα, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

απνβνιή πεξίπνπ 675 W ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

Ζ ζεξκηθή ηζνξξνπία ηνπ ζώκαηνο (ζεξκνξύζκηζε), βαζίδεηαη ζ’ έλα πνιύπινθν 

απηνξξπζκηδόκελν ζύζηεκα πνπ ειέγρεηαη από ηνλ εγθέθαιν, θαη ζπγθεθξηκέλα 

από ηνλ ππνζάιακν, θαη εθθξάδεηαη κε ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ηνπ ζεξκηθνύ 

ηζνδπγίνπ:  

 

S = M – W ± R ± C ± K - E  

S = ξπζκφο ζπζζψξεπζεο ζεξκφηεηαο ζην ζψκα 
M = πνζφηεηα κεηαβνιηθήο ελέξγεηαο 
W = κεραληθφ έξγν 
R = αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία 
C = αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κε κεηαθνξά 
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Κ = αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κε αγσγή 
Δ = απνβνιή ζεξκφηεηαο δηακέζνπ ηνπ ηδξψηα 

 

’ έλα ζεξκηθά νπδέηεξν πεξηβάιινλ ε παξαρζείζα ζεξκφηεηα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε 

ηελ απνβιεζείζα δηα κέζνπ ηεο αθηηλνβνιίαο, ηεο αγσγήο θαη ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ή ησλ ζσκάησλ θαη ησλ επηθαλεηψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ 

εξγαδφκελν είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ε πνζφηεηα 

ηεο ζεξκφηεηαο πνπ δχλαηαη λα απνβιεζεί δηα κέζνπ ηεο αθηηλνβνιίαο, ηεο αγσγήο θαη 

ηεο κεηαθνξάο κεηψλεηαη αηζζεηά. Ωο εθ ηνχηνπ ε παξαγφκελε κεηαβνιηθή ζεξκφηεηα, 

ζπζζσξεχεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ. 
Γηα λα δηαηεξήζεη, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζηαζεξή: 

Απμάλεη ηελ κεηαθνξά αίκαηνο (κεηαθνξέαο ζεξκφηεηαο) πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη 

εηδηθφηεξα πξνο ην δέξκα, δηα κέζνπ ηεο δηαζηνιήο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ παζεηηθψλ 

κεραληζκψλ ηεο ζεξκναπνβνιήο (αθηηλνβνιία, αγσγή, κεηαθνξά)  
Απμάλεη ηελ εθίδξσζε δηα κέζνπ ηεο έληνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ αδέλσλ πνπ εθθξίλνπλ 

ηδξψηα (ηδξσηνπνηψλ). 
Ζ εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα είλαη ν κφλνο ελεξγφο κεραληζκφο απνβνιήο ηεο παξαγφκελεο 

ζεξκφηεηαο, ζ’ έλα ζεξκφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

ε έθζεζε ζε ζεξκφ θαη πγξφ πεξηβάιινλ, νη δπν παξαπάλσ κεραληζκνί απνβνιήο ηεο 

παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ νξγαληζκφ δελ επαξθνχλ, θαζψο ε κπτθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπληειεί ζηελ επηπιένλ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ε νπνία 

ζπζζσξεπκέλε ζην αλζξψπηλν ζψκα, απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη ζπλεπψο ε 

ππάξρνπζα «ζεξκηθή ηζνξξνπία» κεηαηξέπεηαη ζε θαηάζηαζε «ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο». 

Απνηέιεζκα ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο είλαη ε εκθάληζε δηάθνξσλ παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ησλ 

κεραληζκψλ ηεο ζεξκνξχζκηζεο. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειφηεξε 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ε πνζφηεηα ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ 

απνβάιιεηαη κέζσ ησλ παζεηηθψλ κεραληζκψλ ηεο ζεξκναπνβνιήο (αθηηλνβνιία, αγσγή, 

κεηαθνξά), είλαη απμεκέλε. 

Ο νξγαληζκφο ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ην ζεξκηθφ θνξηίν ηνπ ζψκαηνο, 

ελεξγνπνηεί κεραληζκνχο ηθαλνχο λα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηελ παξαγσγή 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 
Σέηνηνη κεραληζκνί, είλαη ε ζπζηνιή ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ πνπ ζπληειεί ζηε κείσζε 

κεηαθνξάο αίκαηνο πξνο ην δέξκα θαη ε ζεξκνγέλεζε πνπ βαζίδεηαη θχξηα ζηελ αχμεζε 

ηεο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 
Οη θαηαζηάζεηο ηεο «ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο» ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ζχλζεηεο 

θαη θαζνξίδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 
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Οη παξάκεηξνη πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ κειέηε ηνπ ζεξκηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη νη εμήο: 

 

Φπζηθνί  Άιινη 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα βαξχηεηα ηεο εξγαζίαο 

ζρεηηθή πγξαζία έλδπζε 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα δηάξθεηα έθζεζεο 

ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαηάζηαζε πγείαο 

 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα (Rh%), εθθξάδεη ην επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ (%) θνξεζκνχ 
ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζε πδξαηκνχο.  
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ρξεζηκνπνηείηαη ην «ςπρξφκεηξν 
ηνπ Assman. 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ζθαηξηθνχ ζεξκφκεηξνπ (Tg), πξνζδηνξίδεηαη κε ην ζθαηξηθφ 
ζεξκφκεηξν ηνπ Vernon, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα ζακπή καχξε ράιθηλε ζθαίξα, 
πάρνπο 0,2 mm θαη δηακέηξνπ 15 cm, ζην θέληξν ηεο νπνίαο έρεη ηνπνζεηεζεί ν βνιβφο 
ελφο πδξαξγπξηθνχ ζεξκνκέηξνπ. 
Ζ ελζσκάησζε ησλ θπζηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζε έλα θαη κνλαδηθφ 
«αξηζκφ» ηθαλφ λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, νδήγεζε ζηελ 
επεμεξγαζία θαη θαζηέξσζε ησλ κηθξνθιηκαηηθψλ δεηθηψλ. 
 
ΓΔΗΚΣΖ WBGT Wet Bulb Globe Temperature (ζεξκνθξαζία ζεξκνκέηξσλ πγξνύ 
θαη ζθαηξηθνύ). 

 
Ο δείθηεο εθθξάδεη ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν εξγαδφκελνο πνπ 
εθηίζεηαη ζε έλα πνιχ ζεξκφ ππαίζξην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  
Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε WBGT ζπλεπάγεηαη ηε κέηξεζε ηξηώλ ζεξκηθώλ 
παξακέηξσλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο: 

 Σεο θπζηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πγξνύ ζεξκνκέηξνπ (tnw).   

 Σεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζθαηξηθνύ ζεξκνκέηξνπ (tg). 
 Σεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα (ta), πνπ κεηξήζεθε κ’ έλα μεξό ζεξκόκεηξν ηνπ 

νπνίνπ ν βνιβόο (θεθαιή) πξνζηαηεύεηαη από ην ειηαθό θνξηίν. 
 

WBGT = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta (°C) 
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Γείθηεο ηνπ Fanger, Πξνβιεπόκελε Μέζε Φήθνο (PMV) θαη Πηζαλό Πνζνζηό 

Γπζαξέζθεηαο (PPD) 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κηθξνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα κέηξην ζεξκηθφ θνξηίν, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο πνπ έρεη 

επεμεξγαζηεί ν Γαλφο Fanger ην 1970, δειαδή ε Πξνβιεπφκελε Μέζε Φήθνο (PMV) θαη 

ην Πηζαλφ Πνζνζηφ Γπζαξέζθεηαο (PPD).  

 

Δξγαζία Γηαθνπή Καηεγνξία  εξγαζίαο 

Διαθξηά Μέηξηα Βαξηά 

πλερήο 

75% 

50% 

25% 

− 

25% 

50% 

75% 

29,5°C 

 

30,5°C 

31,5°C 

32,5°C 

27,5°C 

28,5°C 

29,5°C 

31,0°C 

26,0°C 

27,5°C 

27,5°C 

30,0°C 
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Απηνί νη δείθηεο είλαη ζε άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ 

κηθξνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηε βάζε ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο πνπ εθθξάδνπλ ηα άηνκα 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη (θαηάζηαζε δέζηεο ή 

θαηάζηαζε ςχρνπο). 

 

Οη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε δπζκελέο 

ζεξκηθφ πεξηβάιινλ, ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο αλάινγεο ησλ ζεξκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ηηο θαζνξίδνπλ: 

 

Α. Παζνινγία από ζεξκό εξγαζηαθό  πεξηβάιινλ  

Β. Παζνινγία από ςπρξό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟ ΘΔΡΜΟΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΘΔΡΜΟΡΤΘΜΗΖ 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή εμάληιεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ζεξκνξχζκηζεο πξνθαιεί ηελ άλνδν ηεο 

θεληξηθήο ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 40,5 °C κε ηαπηφρξνλε θαηαζηνιή ησλ κεραληζκψλ ηεο 

εθίδξσζεο. 
Απηή ε ιεηηνπξγηθή εμάληιεζε εθδειψλεηαη θχξηα κε δχν παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηε 

ζεξκνπιεμία θαη ηελ ππεξππξεμία. 
Ζ ζεξκνπιεμία, κπνξεί λα εθδεισζεί είηε ζηαδηαθά κε πξφδξνκα ζπκπηψκαηα είηε κε 

νμχ ηξφπν. ηελ πξψηε πεξίπησζε εθδειψλεηαη κε αίζζεκα αλππφθνξεο ζεξκφηεηαο, 

γεληθή εμάληιεζε, θεθαιαιγία θαη λαπηία ζπλνδεπφκελε απφ εκεηνχο. 
ηελ νμεία εκθάληζή ηεο εθδειψλεηαη κε άλνδν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζψκαηνο, πιήξε θαηαζηνιή ηεο εθίδξσζεο, πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, δηαηαξαρέο 

ηνπ ςπρηζκνχ, ζπαζκνχο θαη θψκα, εκθαλίδεη επίζεο εξπζξφηεηα, μεξφηεηα θαη 

ππεξζεξκία ηνπ δέξκαηνο. 
Ζ ππεξππξεμία, ραξαθηεξίδεηαη θαη απηή απφ ηελ άλνδν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ ζψκαηνο πνπ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο 40,5 °C, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ πιήξε 

θαηαζηνιή ησλ κεραληζκψλ ηεο εθίδξσζεο. Σα ζπκπηψκαηα απηά ζπλνδεχνληαη απφ 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη θαηάζηαζε παξαιεξήκαηνο. 
 

ΘΔΡΜΗΚΖ ΤΓΚΟΠΖ (ΘΔΡΜΗΚΖ ΛΗΠΟΘΤΜΗΑ) 

 

Δίλαη ε παξνδηθή θαη αηθλίδηα απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία νθείιεηαη ζε ηζραηκηθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην ιφγσ κεησκέλεο αηκαηηθήο παξνρήο. 

Ζ πηψζε ηεο παξνρήο ζηνλ εγθέθαιν εμαξηάηαη ή απφ ηε κείσζε ηεο θαξδηαθήο 

ηθαλφηεηαο ή απφ κηα πεξηθεξεηαθή αγγεηνδηαζηνιή πνπ πξνθαιεί ζηάζε θαη ππφηαζε. 
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ε ςπρξφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δηαηαξαρέο ζηνπο κεραληζκνχο 
ηεο ζεξκνξχζκηζεο, εθφζνλ ην πνζφλ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ απνδίδεηαη κέζσ ησλ 
παζεηηθψλ κεραληζκψλ ηεο ζεξκναπνβνιήο ζην πεξηβάιινλ, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 
πνζφλ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεη ελδνγελψο ν νξγαληζκφο. 
Σν αξλεηηθφ ζεξκηθφ ηζνδχγην νδεγεί ζε κείσζε ηεο θεληξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
νξγαληζκνχ (ππνζεξκία), πνπ πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην 
κπνθάξδην θαζψο επίζεο θαη ζην θέληξν ηεο αλαπλνήο ζηνλ πξνκήθε κπειφ. 
Σα θξπνπαγήκαηα απνηεινχλ ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ ηζραηκία πνπ 

πξνθαιεί ε έληνλε αγγεηνζπζηνιή.  
 
ΘΔΡΜΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δεκηνπξγνχληαη 
εηδηθέο ζπλζήθεο κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (ζπλζήθεο 
θαχζσλα), ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζε θιεηζηνχο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο 
απαηηείηαη, ε ζχληαμε ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο. 

 
Σν ζρέδην ζπληάζζεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εξγνδφηε, ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο, ηνπ 

Δηδηθνχ Γηαηξνχ Δξγαζίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ. 
ην ζρέδην απηφ εμεηδηθεχνληαη ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα πνπ παίξλεη ε επηρείξεζε 
κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά 
ηε ζχληαμή ηνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηηο νκάδεο εξγαδφκελσλ κε 
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο (νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ). 
 
Οξγαλσηηθά κέηξα 
 
1. Γεκηνπξγία δηαιεηκκάησλ θαηάιιειεο δηάξθεηαο, γηα ηε κείσζε ηεο ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδφκελσλ. 
2. Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ θιηκαηηζκέλσλ ρψξσλ, θπιηθείσλ ή άιισλ, γηα ηελ 

αλάπαπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
3. Γηάζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο πφζηκνπ δξνζεξνχ λεξνχ (10 – 15 °C). 
4. Πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ θαηαπνλνχλ ζεξκηθά, εθηφο ζεξκνθξαζηαθψλ 

αηρκψλ. 
 

Ηαηξηθή πξόιεςε 
 
Βαζίδεηαη θχξηα: 

 

 ε νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο θαη ηεο 
εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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 ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη (ηαηξηθφο 

πεξηνδηθφο έιεγρνο εζηηαζκέλνο ζηελ θαξδηναγγεηαθή, λεθξηθή θαη αλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ζε ηπρφλ δηαηαξαρέο ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ). 

 

Σερληθά κέηξα: 

 

 Δπαξθήο γεληθφο εμαεξηζκφο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ 

ζηα ςειά ζεκεία ησλ αηζνπζψλ θαη αεξηζκφο δσλψλ εξγαζίαο κε θπγνθεληξηθνχο 

αλεκηζηήξεο.  

 Δπαξθήο αλαλέσζε ηνπ αέξα ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ κε πξνζαγσγή λσπνχ αέξα 
(κε θιηκαηηδφκελνπ) θαη ζχγρξνλε απαγσγή ηνπ αέξα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.  

 Απαγσγή ησλ ξχπσλ θαη ηνπ ζεξκνχ αέξα ζην πιεζηέζηεξν δπλαηφ ζεκείν πξνο ηελ 
πεγή ηνπο. 

 Δπηζπκεηή είλαη ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία θιηκαηηζηηθψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, φηαλ 
απηφ είλαη δπλαηφ.  

 Θεξκνκφλσζε, βάςηκν κε ιεπθφ ρξψκα, βξέμηκν ηεο πιάθαο ή ζηέγεο.  

 Να ππάξρνπλ ή λα θαηαζθεπαζηνχλ ζθίαζηξα.  

 Μφλσζε ησλ πεγψλ ζεξκφηεηαο.  
 

Οκάδεο Τςεινύ θηλδύλνπ 

Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο νη εξγαδφκελνη, πνπ κε ηε γλσκάηεπζε Ηαηξνχ Δξγαζίαο 

αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

θξνληίδα θαη ζπλίζηαηαη ε απνρή ηνπο απφ ηελ εξγαζία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

επηθξάηεζεο «ζπλζεθψλ θαχζσλα»:  

 

1. Καξδηνπαζείο: κε ζηεθαληαία λφζν, βαιβηδνπάζεηεο, κπνθαξδηνπάζεηεο. 

2. Πλεπκνλνπαζείο: κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, πλεπκνληθφ εκθχζεκα, άζζκα. 

3. Δξγαδφκελνη κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, δηαηαξαρέο ηεο 

επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ζπξενεηδνχο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, αλαηκία, ςπρηθά 

λνζήκαηα, δεξκαηνπάζεηεο, παρπζαξθία. 

4. Δξγαδφκελνη πνπ παίξλνπλ θάξκαθα: δηνπξεηηθά, αλαζηνιείο ηφλησλ αζβεζηίνπ, 

αληηρνιηλεξγηθά, ςπρνθάξκαθα, αληηεπηιεπηηθά, αληηδηαβεηηθά, νξκφλεο. 

5. Δγθπκνλνχζεο. 

 

Με ηελ επηθξάηεζε ζπλζεθψλ θαχζσλα, πξέπεη επίζεο λα παίξλνληαη ηα αθφινπζα 
κέηξα: 
 

 Παχζε ηεο εξγαζίαο ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο απφ ηηο 12:00 έσο ηηο 15:00. 

 Μείσζε ή θαη παχζε ηεο εξγαζίαο ζε ηδηαίηεξα επηβαξπκέλνπο ζεξκηθά ρψξνπο, απφ 

ηηο 12:00 έσο ηηο 15:00. 
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 Παχζε ησλ ηδηαίηεξα βαξέσλ εξγαζηψλ. 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ  

 

 Ηζνξξνπία πγξψλ θαη αιάησλ.  

 Άθζνλν δξνζεξφ λεξφ.  

 Αλ δελ έρεη εγθιηκαηηζζεί ν εξγαδφκελνο θαη ηδξψλεη πνιχ, λα ξίρλεη αιάηη ζην λεξφ (ε 
κχηε ζε έλα θ.ζ. αλά  ιίηξν λεξνχ). 

 Απαγνξεχνληαη ιηπαξά θαη βαξηά γεχκαηα, απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ.  

 Άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά.  
 
Δλδπκαζία: 
 

 Σα ξνχρα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζψκαηνο , λα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε 
ηνπ ηδξψηα, λα είλαη ειαθξά, άλεηα θαη πνξψδε (βακβαθεξά). 

 Να κελ κέλεη αθάιππην ην ζψκα φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη ζηνλ ήιην ή θνληά ζε 
επηθάλεηεο πνπ αθηηλνβνινχλ.  
 
Τπαίζξηεο εξγαζίεο: 

 

 Όρη κηζφγπκλνο ζηνλ ήιην.  

 Να εξγάδεζηε γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα  ζηε ζθηά.  

 Να ρξεζηκνπνηείηαη θάιπκκα θεθαιήο.  

 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

 
Αλ θάπνηνο  παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα φπσο: δπζθνξία, εμάληιεζε, ίιηγγν, θξάκπεο, 
θ.ι.π., λα θιεζεί  ακέζσο  ηαηξηθή βνήζεηα.  
 
Μέρξη λα έιζεη βνήζεηα θάλνπκε ηα εμήο : 
 

 Ξαπιψλνπκε ηνλ αζζελή ζε ζθηά θαη ζε δξνζεξφ κέξνο. 

 Σνπ αθαηξνχκε ηα πεξηζζφηεξα ξνχρα.  

 Φχρνπκε  ην ζψκα ηνπ κε δξνζεξφ λεξφ ή βξεγκέλα ξνχρα.  

 Παξαζθεπάδνπκε αιαηνχρν δξνζεξφ δηάιπκα (έλα θνπηαιάθη αιάηη ζε θάζε πνηήξη 
λεξφ) θαη δίλνπκε ζηνλ αζζελή κηζφ πνηήξη θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο επί κία ψξα (ή 
κέρξη εμαθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ).  

 Δπηπιένλ πίλεη  δξνζεξφ λεξφ. 

 Αλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηνλ ηνπνζεηνχκε ζε αζθαιή ζέζε αλάλεςεο. 
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Φσηηζκόο:  

Ο θαηάιιεινο θσηηζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ απνηειεί ζηνηρείν πξσηαξρηθήο 
ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη 
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  
Ο αλεπαξθήο θσηηζκφο πξνθαιεί: 
  

 Αηζζήκαηα δπζθνξίαο.  

 Κνχξαζε.  

 Δλφριεζε ζηα κάηηα.  

 Πνλνθέθαιν.  

 Ναπηία.  

 Κίλδπλν αηπρήκαηνο. 

  

Ο ππεξβνιηθφο θσηηζκφο πξνθαιεί: 
  
 Κνχξαζε ζηα κάηηα  
 Κίλδπλν ζάκπσζεο, πξφθιεζε αηπρήκαηνο.  

 

πληζηώκελεο εληάζεηο θσηηζκνύ αλάινγα κε ηε θύζε ηεο εξγαζίαο 
 

ΣΤΠΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ 

ΔΝΣΑΖ 

ΦΧΣΗΜΟΤ 

(Lux) 

Πεξηζηαζηαθή απαζρόιεζε ζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζε 

εξγνζηάζηα (casual work) 

200 

Απιή παξαγσγή εύθνια νξαηή, ρσξίο ηδηαίηεξεο νπηηθέο απαηηήζεηο 

(rough work) 

300 

Δξγαζία κε κέηξηεο νπηηθέο απαηηήζεηο (medium work) 500 

Δξγαζία κε απμεκέλεο νπηηθέο απαηηήζεηο (demanding  work) 750 

Γύζθνιε εξγαζία κε πνηνηηθέο νπηηθέο απαηηήζεηο (fine  work) 1000 

Πνιύ ιεπηή εξγαζία κε ηδηαίηεξεο νπηηθέο απαηηήζεηο (very fine  work) 1500 

Δξγαζία όπνπ ε ιεπηνκέξεηα θαη ε απόιπηε αθξίβεηα έρνπλ 

πξσηαξρηθή ζεκαζία (minute work) 

 

> 2000 

 

Αθηηλνβνιία : Κάζε αθηηλνβνιία, εθηφο απφ ην νξαηφ ηκήκα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θάζκαηνο, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε ακειεηέα, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο 
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, επίπεδα.  
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ΟΜΑΓΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

 
 
Ννκνζεζία 

 
Οδεγία 2000/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 
επηεκβξίνπ 2000 
 
Π.Γ. 15/1999 (ΦΔΚ 9/Α`/2.2.1999) Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 186/95 «πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 
93/88/ΔΟΚ» (97/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 174/97 (150/Α), ζε ζπκκφξθσζε κε 
ηηο νδεγίεο 97/59/ΔΚ θαη 97/65/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
 
Π.Γ. 174/1997 (ΦΔΚ 150/Α`/15.7.1997) Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 186/95 «πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 
93/88/ΔΟΚ» (97/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/30/ΔΚ 
 

Π.Γ. 186/1995 (ΦΔΚ 97/Α`/30.5.1995) Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/EOK θαη 93/88/EOK 
 
Π.Γ. 77/1993 (ΦΔΚ 34/Α`/18.3.1993) Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ/ηνο 
307/86, (135/Α) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ 
Ν. 3850/2010 - Κχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ  
 
Με ηνλ φξν βηνινγηθνύο παξάγνληεο ελλννχκε θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο 
(βαθηήξηα, κχθεηεο, ηνί, ξηθέηζηεο, πξσηφδσα, κεηάδσα, θηι).Ζ έθζεζε ζε ηέηνηνπο 
παξάγνληεο πξνθαιεί εξεζηζηηθέο θαη αιιεξγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ θαη ζνβαξφηεξεο επαγγεικαηηθέο παζήζεηο (ζαικνλέισζε, ζηγθέιισζε, 
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αγθπινζηνκίαζε, ηνμφπιαζκα, ηέηαλνο, επαηίηηδα) φπσο θαη δσνλφζνπο (άλζξαθαο, 
ιεπηνζπείξσζε, ππξεηφο, θηι.).  
 
Μηθξννξγαληζκφο: Μηθξνβηαθή νληφηεηα, θπηηαξηθή ή κε θπηηαξηθή πνπ είλαη ηθαλή λα 
αλαπαξάγεηαη ή λα κεηαθέξεη γελεηηθφ πιηθφ.  
 
Δίδε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο  
 
Βαθηήξηα: Μνλνθχηηαξνη κηθξννξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ην ρξσκφζσκα δελ πεξηθιείεηαη 
ζε κεκβξάλε, δε δηαζέηνπλ δειαδή πξαγκαηηθφ ππξήλα (πξνθαξπσηηθά). 
Ηνί: Βηνινγηθή κνλάδα πνπ δηαζέηεη κηα απιή αθπηηαξηθή νξγάλσζε. Έρεη έλα πξσηετληθφ 

πεξίβιεκα θαη απιφ ηχπν λνπθιετληθνχ νμένο αιιά δε δηαζέηεη αλεμάξηεην κεηαβνιηζκφ 
θαη αλαπαξάγεηαη κφλν κέζα ζε μέλα δσληαλά θχηηαξα (μεληζηέο). 
Μύθεηεο: Μνλνθχηηαξνη ή πνιπθχηηαξνη κηθξννξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ πξαγκαηηθφ 

ππξήλα (επθαξπσηηθνί) θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θσηνζπλζέηνπλ ή θαη λα 
θηλνχληαη. 
Παξάζηηα: Μνλνθχηηαξνη ή πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί νη νπνίνη πξνζσξηλά ή κνλίκσο 

δηαβηνχλ ζην ζψκα άιισλ έκβησλ φλησλ (μεληζηψλ) θαη ηξέθνληαη απ’ απηά.   
 
Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία 

 
Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο πξνθαινχλ ηα εμήο ζπκπηψκαηα: 
 

 Μνιχλζεηο απφ παξάζηηα, ηνχο ή βαθηεξίδηα 

 Αιιεξγίεο  

 Γειεηεξηάζεηο ή ηνμηθέο ζπλέπεηεο 
 

Μεηάδνζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηνλ νξγαληζκό 
 

Πνιινί απφ ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο κεηαθέξνληαη θαη δηαζπείξνληαη κε ηνλ αέξα. 

Οη κηθξννξγαληζκνί εηζέξρνληαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ 

δέξκαηνο ή ησλ βιελλνγφλσλ κεκβξαλψλ. Δπίζεο εηζπλένληαη ή  θαηαπίλνληαη  

πξνθαιψληαο κνιχλζεηο ηεο άλσ αλαπλεπζηηθήο νδνχ ή ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Οκάδεο θηλδύλνπ  

 

Βηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο νκάδαο 1: Απίζαλν λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα ζηνλ 

άλζξσπν. Παξαδείγκαηα: Lactobacillus spp., Bacillus subtilis, Naegleria gruberi, 

Micrococcusspp.,   E.  coli   K12.  

 

Βηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο νκάδαο 2: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα ζηνλ άλζξσπν 

θαη ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ δελ ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα εμαπισζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γεληθψο ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή αγσγή.  
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Παξαδείγκαηα: S. Aureus, C. Tetani, B. Pertussis, N.Meningitidis, E.Coli, K12, 

HHelicobacterpylori, C.diphteriae, Legionellaspp, Coronaviridae 

 

Βηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο νκάδαο 3: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα ζηνλ άλζξσπν 

θαη ζπληζηά ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη θίλδπλνο λα 

δηαδνζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά, γεληθψο ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πξνιεπηηθή ή 

ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

Παξαδείγκαηα: Yersiniapestis, Bacillusanthracis, Mycobacteriumtuberculosis, HBV, HCV, 

HIV, S.Typhi, Creutzfeldt-Jakob 

 

Bηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο νκάδαο 4: πξνθαιεί ζνβαξή αζζέλεηα ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζπληζηά ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη πςειφ θίλδπλν 

δηάδνζεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη γηα ηνλ νπνίν ζπλήζσο δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

Παξαδείγκαηα: ηνί Marburg, Ebola θαη αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ, Κνλγθφ/Κξηκαίαο 

 

Αλ έλαο αμηνινγνχκελνο βηνινγηθφο παξάγνληαο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαηαρζεί ζε κία 
απφ ηηο νκάδεο πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη ζηελ πςειφηεξε εμεηαδφκελε νκάδα θηλδχλνπ. 

 
Δληνπηζκόο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ γηα βηνινγηθνύο παξάγνληεο 
 
Γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ: 
 

 Φχζε, βαζκφο θαη δηάξθεηα έθζεζεο. 

 πλεθηίκεζε φισλ ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. 

 Σαθηηθή επαλάιεςε, ηδηαίηεξα φηαλ νη ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη. 

 Παξνρή ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθηίκεζεο 

 

Πεγέο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ: 

 http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/53_risk-assessment-biological-

agents.pdf https://tools.niehs.nih.gov/wetp/public/hasl_get_blob.cfm?ID=10823 

 
Μέηξα – Πεξηνξηζκόο ησλ θηλδύλσλ  

  

 Μείσζε ηεο έθζεζεο: 
 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εθηεζεηκέλσλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο απειεπζέξσζεο βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. 

 Μέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. 

 Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
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 Δθπφλεζε ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.  

 Έιεγρνο γηα ηελ παξνπζία βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. 

 Αζθαιήο ζπιινγή, απνζήθεπζε, απνθνκηδή απνβιήησλ. 

 Αζθαιήο ρεηξηζκφο θαη κεηαθνξά. 
 

Τγηεηλή θαη αηνκηθή πξνζηαζία 

 
 Όρη θαγεηφ θαη πνηφ ζε επηθίλδπλνπο ρψξνπο. 
 Καηάιιεινο πξνζηαηεπηηθφο ηκαηηζκφο. 

 Λνπηξά, απνρσξεηήξην, ζπζηήκαηα πιχζεο καηηψλ, αληηζεπηηθά δέξκαηνο, θιπ. 
 
Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
 

1. Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία. 
2. Πξνθπιάμεηο. 
3. Απαηηήζεηο πγηεηλήο. 
4. Πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο. 
5. Πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 
6. Γξαπηέο νδεγίεο εξγαζίαο.  
7. Δλεκέξσζε γηα θάζε αηχρεκα.  
8. Πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαιφγνπ εθηεζεηκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ 

πξνζσπηθά. 
9. Πξφζβαζε ζε αλψλπκεο ζπιινγηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπίβιεςε ηεο πγείαο – ηαηξηθή παξαθνινύζεζε 
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1. Σερληθή πξόιεςε : 
 

 Δλεξγεηηθή: βαζίδεηαη θχξηα ζηελ απνκάθξπλζε ησλ γελεζηνπξγψλ παξαγφλησλ 

θηλδχλσλ θαη απνθπγή ρξήζεο απφ ηνλ εξγνδφηε επηβιαβψλ παξαγφλησλ 
θηλδχλσλ θαη αληηθαηάζηαζε απφ παξάγνληεο αθίλδπλνπο ή ιηγφηεξν επηθίλδπλνπο 
φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία 

 

 Παζεηηθή: ηερληθέο κείσζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

ηελ ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 
 
2. Ζ ηαηξηθή πξόιεςε ζπλίζηαηαη: 
 

 ηελ δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ. 

 Γηαηχπσζε νδεγηψλ γηα θαζαξηφηεηα. 

 Γηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ αξρψλ γηα ηελ παξνπζία λφζνπ επηβιαβνχο γηα ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν. 
 

 
Οη εξγαδφκελνη ζηελ κνλάδα θαζαξηζκνχ ιπκάησλ θαη απνρέηεπζεο είλαη εθηεζεηκέλνη ζε 
θηλδχλνπο απφ κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ ιχκαηα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ θαζψο θαη απφ 
ηελ έθζεζε ζε ινηκνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηνλ θαζαξηζκφ αγσγψλ θαη ρσλεπηήξσλ ζε 
πεξίπησζε δαγθψκαηνο απφ δψα, θχξηα ηξσθηηθά. Οη εξγαδφκελνη ζηελ απνρέηεπζε θαη 
ζηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ελέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. Οη ηξφπνη κεηάδνζεο είλαη 
απφ ην πεπηηθό ζύζηεκα , ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, ην δέξκα (ηξαύκαηα, ακπρέο, 
θιεγκνλέο) θαη νη νθζαικνί. 

 
 
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΝΑ ΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 
ΚΑΗ ΑΠΟΦΤΓΖ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ 
 
 
Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη πηζαλόηεξνη βιαπηηθνί παξάγνληεο κε ην ηη πξνθαιεί ν 
θαζέλαο, πνπ αλεπξίζθεηαη θύξηα, πσο κεηαδίδνληαη θηι.: 
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ΠΑΘΖΔΗ ΠΟΤ ΠΔΡΗΟΡΗΕΟΤΝ - ΑΠΟΚΛΔΗΟΤΝ ΣΖΝ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΟΛΔΧΝ - ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

1. Ηζηνξηθφ απψιεηαο ζπλείδεζεο. 
2. Ηζηνξηθφ ζπαζκψλ (επηιεςίαο). 
3. Καξδηνπάζεηεο. 
4. Βξνγρηθφ άζζκα. 
5. Γχζπλνηα θφπσζεο. 
6. Ίιηγγνο. 

7. Κψθσζε. 
8. νβαξά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα (αληζνζθειίεο, αθξσηεξηαζκνί, ΚΜΓ). 
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9. Υξφληεο δεξκαηνπάζεηεο (ςσξίαζε, πέκθπγα, θηι.). 
10. νβαξή κείσζε φξαζεο. 
11. Αλνζκία. 
12. νβαξέο λεπξνινγηθέο ή ςπρηαηξηθέο θαθψζεηο. 

 
Οη θέξνληεο αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πξέπεη λα : 

 

1. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
2. Φπζηνινγηθή αθηηλνγξαθία ζώξαθα. 
3. Φπζηνινγηθό ΖΚΓ. 
4. Φπζηνινγηθή ζπεηξνκέηξεζε. 

 
Οη εξγαδφκελνη ζε χδξεπζε πνπ θαηεβαίλνπλ ζε αγσγνχο ή θξεάηηα βάζνπο άλσ ηνπ 1.5 
κέηξσλ κε θαιφ αεξηζκφ αλ είλαη πάλσ απφ 45 εηψλ ρξήδνπλ λα έρνπλ θπζηνινγηθό 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη αθηηλνγξαθία ζώξαθνο. ε πεξίπησζε πνπ ν αεξηζκφο 

είλαη πξνβιεκαηηθφο (θιεηζηφο ρψξνο, χπαξμε πηεηηθψλ νπζηψλ ) ζα πξέπεη πξηλ λα 
ειέγρνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ νπζηψλ κε ην θνξεηφ κεράλεκα αλίρλεπζεο αεξίσλ, λα 
αεξίδεηαη φζν ην δπλαηφ ν ρψξνο θαη λα γίλεηαη ρξήζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο.  
 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ : 

 
1. Να ειέγρνπλ ηελ χπαξμε αεξίσλ ζηνπο ππνλφκνπο ή ρψξνπο δνπιεηάο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή γηα ππνλφκνπο ή ε κάζθα κε θίιηξν γηα 
ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. 

2. Να ηεξνχλ ζρνιαζηηθά ηα  κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη λα 
θάλνπλ ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

3. Να πξνθπιάζζνπλ ηα (κηθξά) ηξαχκαηα ζηα ρέξηα θαηά ηελ εξγαζία θαη λα 
απνιπκαίλνπλ θάζε λέα πιεγή κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ. Να δεηάλε ηαηξηθή βνήζεηα 
φηαλ ρξεηάδεηαη .Να θάλνπλ πξνιεπηηθφ εκβφιην γηα ηέηαλν θαη νξφ αλ δελ είλαη 
εκβνιηαζκέλνη. 

4. Να πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε αληηζεπηηθφ κεηά ηελ δνπιεηά ή φηαλ πξφθεηηαη λα θάλε 
ή λα θαπλίζνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 

5. Να θνξάλε πάληα ηα πξνζηαηεπηηθά γάληηα , πνδηέο, αδηάβξνρεο θφξκεο θαη κπφηεο 
θαζψο θαη ηα ινηπά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε . 

6. Να κελ αθήλνπλ καθξηά λχρηα ζηα ρέξηα ηνπο. 
7. Να ηνπνζεηνχλ ηα παπνχηζηα εξγαζίαο  εθηφο ηνπ ηκαηηνθπιαθίνπ αθνχ ηα 

θαζαξίζνπλ. 
8. Να θαζαξίδνπλ θαη λα απνιπκαίλνπλ ηηο θφξκεο εξγαζίαο ζηα πιπληήξηα θαζψο θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο. 
9. Να κε κεηαθέξνπλ ηα ξνχρα δνπιεηάο ζην ζπίηη ηνπο. αλά 12κελν ζε πεξηνδηθή βάζε. 
10. Να γίλεηαη ν πξνβιεπφκελνο θαζαξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζεκεξηλά (απνθνκηδή 

ππνιεηκκάησλ, έθπιπζε κε άθζνλν δεζηφ λεξφ , ρισξίσζε ρψξσλ θαη έθπιπζε 
επηθαλεηψλ). 
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11. Να γίλεηαη ηαθηηθή απνθνκηδή ζθνππηδηψλ θαζεκεξηλά απφ ζπλεξγείν θαη ηα 
απνξξίκκαηα λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θιεηζηνχο θάδνπο απνθνκηδήο. Να κελ 
ππάξρνπλ ιηκλάδνληα χδαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

12. Να γίλεηαη ςεθαζκφο ρψξσλ επηρείξεζεο γηα έληνκα, ηξσθηηθά θαζψο θαη θίδηα αλά 
6κελν ηνπιάρηζηνλ απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν κε πηζηνπνίεζε. 

13. Λεηηνπξγία βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο. 
14. Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ θαη παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηνπο ηξφπνπο απνθπγήο ησλ. 
15. Σα θιηκαηηζηηθά ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο λα πιέλνληαη ηα θίιηξα αλά κήλα κε 

άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ λα ζηεγλψλνληαη θαη λα επαλαηνπνζεηνχληαη θαη λα ππάξρεη 
ζπληήξεζε απφ ςπθηηθφ αλά 6κελν κε ςεθαζκφ κε εηδηθά ρεκηθά πγξά. Σν ζπλεξγείν 
πνπ ζα θάλεη ηελ αλά εμάκελν ζπληήξεζε λα παξέρεη πηζηνπνηεηηθφ ζπληήξεζεο θαη 
λα ηεξείηαη αξρείν ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ. 

 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ - ΣΡΟΠΟ ΔΗΟΓΟΤ   
 

 Οη εξγαδφκελνη ζηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πξέπεη λα εηζέξρνληαη απφ ηελ πιατλή 
πφξηα φηαλ έξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη φρη απφ ηελ θεληξηθή πφξηα.  

 Αλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο έρεη ζρέζε κε ζηελή επαθή κε ιχκαηα λα αθαηξνχλ ηελ 
θφξκα θαη ηα ππνδήκαηα εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαη λα γίλεηαη 
ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα κε ρξήζε αληηζεπηηθνχ.  

 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε κπνηψλ εξγαζίαο ζην εξκάξην κε ηα άιια ξνχρα. 

 Καηά ηελ είζνδν ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ επηβάιιεηαη ε 
ηνπνζέηεζε εηδηθψλ νζνλψλ παηψκαηνο εκπνηηζκέλα κε ριψξην γηα απνιχκαλζε ησλ 
ππνδεκάησλ πνπ λα αιιάδνπλ θαζεκεξηλά.  

 Να γίλεηαη θαιφο θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ βηνινγηθνχ  απφ ην 
πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα βνεζνχλ ζηελ δηαηήξεζε θαζαξνχ ηνπ εξγαζηαθνχ ησλ 
πεξηβάιινληνο. 

 ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ε αλάπηπμε ρφξησλ θαη ζάκλσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο απφ 
ηελ βιάζηεζε (θσιηά ηξσθηηθψλ ,θηδηψλ, εληφκσλ). Πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά θαη 
λα γίλεηαη εληνκνθηνλία κε ςεθαζκφ. Σα θνπλνχπηα θχξηα αιιά θαη άιια έληνκα 
κπνξεί λα ππάξμνπλ ελδηάκεζνη μεληζηέο γηα αλάπηπμε λφζσλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 
εμ νξηζκνχ είλαη κνιπζκαηηθφ (δεμακελέο, ρσλεπηήξεο). 

 Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε ειεχζεξσλ θαη ιηκλαδφλησλ πδάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε εθηφο 
απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο. 
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ΔΓΚΑΡΗΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 
 
ΑΝΤΦΧΖ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΑΡΧΝ 

 
Έλα θνξηίν κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ ξάρε ή ηελ νζθχ ελφο εξγαδφκελνπ φηαλ 
κεηαθέξεηαη αλ : 
 

 Δίλαη ππεξβνιηθά βαξχ. 

 Δίλαη νγθψδεο θαη δχζθνιν ζην πηάζηκν. 

 Βξίζθεηαη ζε αζηαζή ηζνξξνπία απηφο πνπ ην πηάλεη.  

 Δπηβάιιεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ απφ απφζηαζε, κε ζηξνθή ηνπ θνξκνχ ή ππεξβνιηθφ 
ζθχςηκν.  

 Ο ειεχζεξνο ρψξνο ηδίσο ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα είλαη αλεπαξθήο. 

 Σν δάπεδν είλαη νιηζζεξφ θαη αλψκαιν.  
 
Ζ αλύςσζε βάξνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσζηό ηξόπν. 
 
 

 
 

 
Ζ κεηαθνξά βαξέσλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεραλήκαηα, θαξφηζηα, ρξήζε 
πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ηνπ ελφο γηα ηα βαξηά αληηθείκελα, λα θνξά ν εξγαδφκελνο γάληηα 
ζηα ρέξηα (απνθπγή απφ ηξππήκαηα, γδαξζίκαηα), κπφηεο πξνζηαζίαο γηα πηψζε 
αληηθεηκέλσλ. 
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ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 
 
Με ηνλ φξν κπνζθειεηηθέο παζήζεηο (ΜΠ) ελλννχκε ηηο παζήζεηο εθείλεο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζε: 
 

 Μχεο.  

 Σέλνληεο.  

 Θπιάθνπο.  

 Νεχξα.   

 Oζηά.  
 

Κχξηα δε εληνπίδνληαη ζηνλ απρέλα, ηα άλσ άθξα, ηελ νζθχ θαη ηα θάησ άθξα. 
 
Απφ ηηο πην γλσζηέο καο παζήζεηο είλαη  ην απρεληθό ζύλδξνκν,  ε νζθπαιγία, ε θήιε 
δίζθνπ,  νη ηελνληίηηδεο, ε επηθνλδπιίηηδα,  ην ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα θ.α. 
 

Απνηεινχλ ζήκεξα ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 
ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο απαζρφιεζεο. πρλά ε ζεξαπεία ηνπο θαη ε 
αλάθηεζε ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία απνβαίλνπλ αλαπνηειεζκαηηθέο, θαη κεηαπίπηνπλ ζηελ 
ρξνληφηεηα κε άιινηε άιιεο κνξθήο θαηάινηπα. Σα αξλεηηθά επαθφινπζα αθνξνχλ θχξηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο , αιιά θαη ηνπο εξγνδφηεο, ηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία ,ηελ εζληθή νηθνλνκία. 
 
ΣΗ ΠΡΟΚΑΛΔΗ ΣΗ ΜΠ – ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΑΤΞΑΝΟΤΝ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ 
 

 Δπίπνλεο ζηάζεηο. 

 Δπαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο κε έληνλν ξπζκφ. 

 Υεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ δχλακε. 

 Γνλήζεηο ζηα ρέξηα θαη ζηνπο βξαρίνλεο. 

 Άκεζε κεραληθή πίεζε ζε ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. 

 Φπρξφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο εξγαζίαο. 
 

Κάζε παξάγνληαο μερσξηζηά αιιά ζπλήζσο πνιινί παξάγνληεο καδί ζπκβάιινπλ ζηε 
εθδήισζε ΜΠ. 
 
ΟΜΑΓΔ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 

 Οη ρεηξψλαθηεο. 

 Οη ειηθησκέλνη. 

 Οη γπλαίθεο. 

 Οη εξγαδφκελνη κε πξνζσξηλή απαζρφιεζε θαη νη αλεηδίθεπηνη. 

 Οη εξγαδφκελνη κε ηζηνξηθφ παζήζεσλ ΜΠ. 
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ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 
 

ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ 
 
Οη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ηεο  αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία αλάπηπμεο παζήζεσλ ζηελ  είλαη : ν απρέλαο, ε 
ξάρε θαη ε νζθχ. 
Ζ εκθάληζε απηψλ ησλ παζήζεσλ νθείιεηαη ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο. 
 
ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 

 Αλαηνκηθή θαηαζθεπή αηφκνπ. 

 Μπτθή θαηάζηαζε. 

 Ηδηνζπγθξαζία αηφκνπ. 

 Σν θχιν. 
 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 

 Δίδνο θαη κνξθή ηεο εξγαζίαο. 

 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ. 

 Έιιεηςε θίλεζεο. 

 Δπίκνλεο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο. 

 Έθζεζε ζε θξαδαζκνχο δνλήζεηο. 

 Έθζεζε ζε ςχρνο. 
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ΑΝΑΣΟΜΗΑ  
 
Ζ  απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζηεξηθηηθφ ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ. Δίλαη κηα 
πνιχπινθε θαηαζθεπή κε απνζηνιή ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηαηηθήο, θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο 
ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ. Παξάιιεια πξνζηαηεχεη θχξηα ηκήκαηα ηνπ 
ΚΝ φπσο ν λσηηαίνο κπειφο. 
Ζ  εθηείλεηαη απφ ηελ βάζε ηνπ θξαλίνπ κέρξη ηελ ιεθάλε. Απνηειείηαη απφ 33-34 νζηά 
ηνπο ζπνλδχινπο θαη δηαθξίλεηαη ζε πέληε κνίξεο, ηελ απρεληθή, ηελ ζσξαθηθή, ηελ 
νζθπτθή, ηελ ηεξή θαη ηε θνθθπγηθή. 
Ζ  δελ είλαη επζεία αιιά εκθαλίδεη 4 θπξηψκαηα πξνζζνπίζζηα ην απρεληθφ, ην 
ζσξαθηθφ, ην νζθπτθφ θαη ην ηεξφ. Δίλαη απνηειέζκαηα ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη έρνπλ 
ζθνπφ λα απμάλνπλ ηελ ζηεξηθηηθή ηθαλφηεηα ηεο . 
Ζ ζηεξηθηηθή ηθαλφηεηα ηεο  επηβνεζείηαη θαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηνπο κχεο. 
 
Έηζη ππάξρνπλ νη παξαζπνλδπιηθνί κχεο ,ν ηξαπεδνεηδήο θαη ν ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδήο 
ζηνλ απρέλα, νη ξαρηαίνη, νη ηεξνλσηηαίνη θαη νη θνηιηαθνί ζηελ νζθχ. Οη κχεο επηβνεζνχλ 
ζηελ δηαηήξεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο θαη δίλνπλ θίλεζε (θάκςε, έθηαζε θαη ζηξνθέο) ζηηο 
θηλεηέο κνίξεο ηεο  (απρέλαο θαη νζθχ). 
 
Αλάκεζα απφ ηνπο ζπνλδχινπο παξεκβάιινληαη ιεπηνί ηλνρφλδξηλνη ειαζηηθνί δίζθνη ,νη 
κεζνζπνλδχιηνη δίζθνη πνπ δξνπλ ζαλ πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κε ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε 
ησλ θξαδαζκψλ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ πηέζεσλ. 
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ΤΓΗΔΗΝΖ ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ΑΔΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 
 

1. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο (δεκφζηεο ππεξεζίεο, κέζα καδηθήο 
κεηαθνξάο, θηι).  

2. Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα αεξίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ην πξνζσπηθφ. 
3. ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο λσπφο αέξαο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ  κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηελ 
νπνία θαηαβάινπλ νη εξγαδφκελνη.  

      ηνλ θαησηέξσ πίλαθα αλαγξάθνληαη ελδεηθηηθά νη αλάγθεο ζε παξνρή λσπνχ αέξα, 
αλά εξγαδφκελν θαη ψξα ζπλαξηήζεη ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

Eίδνο Eξγαζίαο Aέξαο ζε m
3
/ ψξα θαη εξγαδφκελν 

 

20 ÷ 40 

40 ÷ 60 

≥ 65 

 
 
4. H πνηφηεηα ηνπ αέξα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο πγηεηλήο. 
5. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαλέσζε ηνπ αέξα επηηπγράλεηαη κε ηερλεηά κέζα ή ζπζηήκαηα  

(εμαεξηζκφο, θιηκαηηζκφο)  ηφηε απηά πξέπεη : 
 
 Nα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο. 
 Nα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
 Kάζε βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηζεκαίλεηαη θαηάιιεια απφ απηφκαηε δηάηαμε 

ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα ή ην  κέζν. 
 
6.  Eάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ή κεραληθνχ εμαεξηζκνχ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ελνριεηηθά ξεχκαηα. 

7. Aπνζέζεηο θαη ξχπνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ή  κεραληθνχ εμαεξηζκνχ πνπ 
ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ  κφιπλζεο ηνπ 
εηζπλενκέλνπ αέξα, πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη άκεζα. 

8. Oη ρψξνη εξγαζίαο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ 
ζεξκνθξαζία αλάινγε κε ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο, ιακβαλνκέλσλ πάληα ππφςε θαη ησλ θιηκαηνινγηθψλ 
ζπλζεθψλ ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο. 

       Πεξηνρέο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επίδξαζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 
πνπ εθιχνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ςχρνληαη κέρξη κηα αλεθηή 
ζεξκνθξαζία, φζν απηφ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ. 
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9.   H ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ αλάπαπζεο, πγηεηλήο, παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ θαη ησλ 

θπιαθίσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ. 

10. ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ παξάζπξα θαη γπάιηλα ηνηρψκαηα πξέπεη λα  
ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ππεξβνιηθφο ειηαζκφο ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θχζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

11. ε πεξίπησζε θαχζσλα εθαξκφδνληαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο νδεγίεο. 

 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΗΜΑΣΗΟΦΤΛΑΚΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΝΓΤΜΑΣΑ 
 
 

 
 

 Δθφζνλ ην πξνζσπηθφ ππεξβαίλεη ηνπο 50 εξγαδφκελνπο ή αλ νη εξγαδφκελνη πξέπεη 
λα θνξνχλ εηδηθά ξνχρα εξγαζίαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ απηνχο γηα 
ιφγνπο πγηεηλήο ή εππξέπεηαο λα αιιάδνπλ ζε άιιν ρψξν πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηνπο 
εξγαδφκελνπο θαηάιιεινη ρψξνη απνδπηεξίσλ μερσξηζηνί γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 

 Ζ πξφζβαζε ζηα απνδπηήξηα πξέπεη λα είλαη επρεξήο θαη λα είλαη ν ρψξνο επαξθήο 
θαη εθνδηαζκέλνο κε θαζίζκαηα. 

 

 Σα απνδπηήξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αηνκηθά εξκάξηα ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ζε 

θάζε εξγαδφκελν λα θιεηδψλεη ηα ελδχκαηα ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 

 Δάλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ (επηθίλδπλεο νπζίεο, πγξαζία, ξχπνη) πξέπεη λα 
ππάξρνπλ μερσξηζηά εξκάξηα γηα ηνλ ηκαηηζκφ εξγαζίαο θαη γηα ηελ ηδησηηθή πεξηβνιή 
ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαζαξά ηα εξκάξηα ηνπο θαη λα κελ αθήλνπλ 
ηκαηηζκφ εξγαζίαο εθηφο ησλ εξκαξίσλ, παξά κφλν ζηα πιπληήξηα γηα θαζαξηζκφ. 
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ΛΟΤΣΡΑ ( ΝΣΟΤ ) – ΝΗΠΣΖΡΔ 
 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή θαη θαηάιιεια ινπηξά (ληνπο) ζηελ δηάζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ρσξηζηά γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 Σα ινπηξά πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο ψζηε θάζε εξγαδφκελνο λα πιέλεηαη 
αλεκπφδηζηα θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη λα δηαζέηνπλ ηξερνχκελν 
λεξφ, δεζηφ θαη θξχν. Παξάιιεια ρξήδεη ε παξνπζία επαξθνχο αξηζκνχ θαηάιιεισλ 
ληπηήξσλ κε ηξερνχκελν λεξφ. Αλ νη αίζνπζεο ινπηξψλ ή νη ληπηήξεο θαη ηα 
απνδπηήξηα είλαη μερσξηζηά, νη ρψξνη απηνί πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ησλ. 

 Οη εξγαδόκελνη επηβάιιεηαη λα θάλνπλ ληνπο κε ηξερνύκελν δεζηό λεξό θαη 
πγξό ζαπνύλη (αληηζεπηηθό) κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα αθήλνπλ ηηο 
αθάζαξηεο θόξκεο εξγαζίαο ζηα πιπληήξηα ηεο ππεξεζίαο γηα θαζαξηζκό θαη 
λα κελ κεηαθέξνπλ θόξκεο εξγαζίαο ζην ζπίηη ηνπο γηα πιύζηκν. 
 
ΑΠΟΥΧΡΖΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΝΗΠΣΖΡΔ  

 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ , θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο , 
ζηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο μερσξηζηνχο ρψξνπο κε επαξθή αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ 
θαη ληπηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο (Γηγ/9900/27.11.74, 
Γ1/2400/26.3.75, 371β θαη Αηβ/2055/4.380 338/Β) 

 Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ρψξσλ πξέπεη λα ηχρεη ζρεδηαζκνχ απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη 
ζα πξέπεη λα είλαη δύν δξόκσλ , κία είζνδνο (ξππνγφλνο) θαη κία έμνδνο (θαζαξή).  

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη ηαθηηθά λα θαζαξίδνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ζηεξεφ ή πγξφ ζαπνχλη 
θαη άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ πξηλ απφ ηελ ιήςε πξνγεχκαηνο, θαθέ ή ηζηγάξνπ. 

 Δπηπιένλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε αληηζεπηηθνχ πγξνχ θαη πιχζηκν 10-30 δεπηεξφιεπηα 
δχν-ηξεηο θνξέο ζε επαθή ρεξηψλ κε κνιπζκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Οη ρψξνη απνδπηεξίσλ θαη ηα ινπηξά λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 
θαζεκεξηλά απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο. 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ 

 
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πνπ αζρνιείηαη κε θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηεο ΓΔΤΑΗ πξέπεη 
λα έρεη ππφςε ηνπ, ηα αθφινπζα : 
 

 Πξέπεη λα γλσξίδεη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 Να ιακβάλεη νδεγίεο γηα ην ρψξν επζχλεο θαζαξηζκνχ πνπ ηνπ αλαινγεί. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα εηδηθά εξγαιεία θαζαξηζκνχ (ζθνχπεο, θνπβάδεο, θαξφηζηα 
θαζαξηζκνχ). 

 Να θνξά θφξκα εξγαζίαο, κπφηεο θαη γάληηα αλζεθηηθά ζηα πγξά θαζαξηζκνχ. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηα εκβφιηα γηα ηέηαλν θαη επαηίηηδα Α ,Β . 

 Να πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ κε αληηζεπηηθφ ηξεηο θνξέο  κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 Καηά ηελ ρξήζε πγξψλ θαζαξηζκνχ ζηα δνρεία λα ηνπνζεηείηαη πξψηα ην λεξφ θαη 
κεηά ην πγξφ θαζαξηζκνχ ρσξίο βία γηα ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ρεκηθνχ, 
αλαπλεπζηηθνχ εγθαχκαηνο. 



ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ  
70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Να κελ ηνπνζεηείηαη ην θεθάιη θαη ε κχηε πάλσ απφ ην ζηφκην εθξνήο ησλ πγξψλ 
θαζαξηζκψλ. 

 Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη άηνκα κε γλσζηφ ηζηνξηθφ αιιεξγίαο ή δεξκαηίηηδαο εμ΄ 
επαθήο ζε ηέηνηεο εξγαζίεο.  

 Να θέξνπλ κάζθα θαη γπαιηά πξνζηαζίαο θαηά ηελ ρξήζε ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ ζε 
κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο. 

 Να ππάξρεη αεξηζκφο ησλ ρψξσλ θαζαξηζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά κε ξνή 
θαζαξνχ αέξα.  

 Σα πγξά θαζαξηζκνχ δαπέδσλ λα είλαη ηα εγθεθξηκέλα θαη ηα ρνξεγνχκελα απφ ηελ 
ππεξεζία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηέο 
νδεγίεο ρξήζεο κε αξαίσζε απφ 1: 50 κέρξη 1 : 10 γηα πην βξψκηθα πεξηβάιινληα. 

 Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο ζπλζήθεο (π.ρ. ζην 
βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη ζηα ζπλεξγεία απνρέηεπζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εκεξεζίσο κε 
15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ λα αθήλεηαη ην αληηζεπηηθά ζηηο επηθάλεηεο κε αξαίσζε 1: 10). 

 
ΥΧΡΟΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ 
 

 
 

ε ρψξνπο εξγαζίαο πνπ απαζρνινχληαη πάλσ απφ 100 άηνκα πξνβιέπεηαη εηδηθφο 
ρψξνο πξψησλ βνεζεηψλ. Δπίζεο ρψξνο πξψησλ βνεζεηψλ πξνβιέπεηαη ζε ρψξνπο πνπ 
ε θχζε ηεο εξγαζίαο ή ε πηζαλφηεηα γηα αηπρήκαηα είλαη απμεκέλε. 

 
Οη ρψξνη πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηα βαζηθά πιηθά πνπ ζα αλαθέξνληαη πην θάησ, 
λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θνξεία (ηζφγεην) θαη λα δηαζέηνπλ ηξερνχκελν λεξφ. 
Πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλα εμεηαζηηθφ θξεβάηη θαη δχν ηνπιάρηζηνλ θαξέθιεο. Ο 
θσηηζκφο λα είλαη επαξθήο, είηε θπζηθφο ή ηερλεηφο. 
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ΔΛΑΥΗΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα πιηθά ησλ ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη ησλ θαξκαθείσλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ Β'2562/11-10-2013  είλαη: 

α) Aθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ. 

β) Παξαθεηακφιε. 

γ) Aληηηζηακηληθά δηζθία. 

δ) Γηζθία θνξηηδφλεο (πξεδληδνιφλε 4 mg). 

ε) Δλέζηκν ζθεχαζκα θνξηηδφλεο (κεζπιπξεδληδνιφλε 125 mg). 

ζη) Aληηφμηλα δηζθία. 

δ) παζκνιπηηθά δηζθία. 

ε) Αληηδηαξξντθά δηζθία − Loperamide. 

ζ) Οθζαικηθφ δηάιπκα γηα πιχζε. 

η) Aληηζεπηηθφ θνιιχξην. 

ηα) Aληητζηακηληθή αινηθή 

ηβ) Αινηθή γηα επνχισζε εγθαπκάησλ. 

ηγ) Γάληηα. 

ηδ) Τγξφ απνιχκαλζεο ρεξηψλ. 

ηε) Απνζηεηξσκέλεο γάδεο θνπηηά ησλ πέληε εθαηνζηψλ, δέθα εθαηνζηψλ θαη δεθαπέληε 

εθαηνζηψλ. 

ηζη) Γάδεο εκπνηηζκέλεο κε αληηβηνηηθφ (Fusidicacid). 

ηδ) Bακβάθη. 

ηε) Λεπθνπιάζηεο πιάηνπο 0,08 κέηξα. 

ηζ) Tεκάρηα ιεπθνπιάζηε κε γάδα απνζηεηξσκέλε. 

θ) Eπίδεζκνο 2,50 Υ 0,05 κέηξα. 

θα) Eπίδεζκνο 2,50 Υ 0,10 κέηξα. 

θβ) Tξηγσληθφο επίδεζκνο. 

θγ) Aηκνζηαηηθφο επίδεζκνο. 

θδ) Φπζηνινγηθφο νξφο 250 ή 500 ml. 

θε) Oμπδελέ. 

θζη) Oηλφπλεπκα θαζαξφ. 
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θδ) Αληηζεπηηθφδηάιπκα (solutionext. Use Povidone Iodine 10 %). 

θε) Γισζζνπίεζηξα. 

θζ) Πνηεξάθηα κηαο ρξήζεο (ράξηηλα ή πιαζηηθά). 

Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ γλψζεηο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

Με επζύλε ησλ πξντζηάκελσλ, ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο (απνρέηεπζε, χδξεπζε, 

αληιηνζηάζηα, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο) πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλα ή λα ππάξρνπλ ζε 
ειεχζεξε πξφζβαζε: 
 
1. Καλνληζκόο Τπεξεζίαο 
2. Καλνληζκόο αζθάιεηαο θαη Τγείαο Δξγαζίαο 
3. Οδεγίεο πξώησλ βνεζεηώλ 
4. Κπηίν πξώησλ βνεζεηώλ   
5. Σειέθσλα πξώηεο αλάγθεο 
 

ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ 
 

 
 
 

ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ 100 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ 199 

ΓΔΤΑΗ 2651054500 

ΒΛΑΒΔ ΓΔΖ 125 

ΒΛΑΒΔ ΟΣΔ 121 

ΑΘΔΝΟΦΟΡΑ ΔΚΑΒ 166 ή 112 

ΠΑΝ.ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΟΤΡΟΤΣΖ 26513 62111 

ΠΔΡ.ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ 2651366111 

ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ 2107793777 

ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 2651054500 (εζση.4091) 
6977921463 
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ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ-ΣΡΗΣΟΤ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 
ηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ ( ζρνιείσλ, ΗΔΚ, ΣΔΗ, Παλεπηζηεκίνπ ) αιιά θαη απφ 
ηδησηηθή πξσηνβνπιία παξνπζηάδνληαη επηζθέπηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ γηα λα γλσξίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη μελαγνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ. 
 
Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ είλαη : 

 
1. Απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ππεπζχλνπο 

εγθαηάζηαζεο γηα θαζνξηζκφ εκέξαο επίζθεςεο. 
 
2. Απαγφξεπζε επηζθέςεσλ θαηά ηηο εκέξεο ζπληήξεζεο ,φπσο θαη θαηά ηελ δηεμαγσγή 

εξγαζηψλ επηθίλδπλσλ (εμαέξσζε δεμακελψλ, κεηαθνξά ιάζπεο θηι.). 
 
3. Δπίζθεςε πξψηα ζην ρψξν ησλ γξαθείσλ, ελεκέξσζε γηα ην δξνκνιφγην θαζψο θαη 

εμήγεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
 
4. Απνθπγή επίζθεςεο ζε ρψξνπο δπλεηηθά επηθίλδπλνπο (πχξγνπο, ρσλεπηήξεο, 

δεμακελέο αλάδεπζεο θηι). 
 
5. Παξνπζία ζπλνδψλ ηφζν απφ ηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ ηνλ θνξέα (θαζεγεηέο, 

γνλείο). 
 
6. Σήξεζε απιψλ θαλφλσλ πγηεηλήο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ επηζθεπηψλ (πιχζηκν 

ρεξηψλ, θαζαξηζκφ παπνπηζηψλ). 
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ΛΔΠΣΟΠΔΗΡΧΖ 
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ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ 
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ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΜΟΛΤΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ ΣΟΤ ΓΤΣΗΚΟΤ ΝΔΗΛΟΤ»  

 

ΓΔΝΗΚΑ  

Ο ηφο ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ (West Nile Virus-WNV) κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν θπξίσο κέζσ 
δήγκαηνο κνιπζκέλσλ θνπλνππηψλ. Ζ θχξηα δεμακελή ηνπ ηνχ ζηε θχζε είλαη ηα πηελά, 
ελψ νη άλζξσπνη θαη ηα ζειαζηηθά ζεσξνχληαη σο αδηέμνδνη μεληζηέο. Σα θνπλνχπηα 
ζπρλά αλαπηχζζνληαη ζε λεξά πνπ ιηκλάδνπλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 4 εκέξεο θαη είλαη 
πην δξαζηήξηα απφ ην ζνχξνππν έσο ην μεκέξσκα. Πηζίλεο, ιίκλεο, ζηέξλεο, ηάθξνη 
άξδεπζεο, βαξέιηα βξνρήο, αιιά θαη ζακλψδεηο θαη δαζηθέο εθηάζεηο επλννχλ ηελ 
αλάπηπμή ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ινηκψμεηο ζπκβαίλνπλ απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ην 
επηέκβξην.   
Ζ πεξίνδνο κεηαμχ ηνπ δήγκαηνο θαη ηεο εθδήισζεο ζπκπησκάησλ ζηνλ άλζξσπν είλαη 2 
έσο 14 εκέξεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ κνιχλνληαη κε ηνλ ηφ 
ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ (πεξίπνπ 80%) δελ πξνθαιείηαη θαλέλα ζχκπησκα, ελψ ζε πνζνζηφ 
πεξίπνπ 20% παξνπζηάδνληαη ζπκπηψκαηα γξίπεο, φπσο ππξεηφο, θφπσζε, θεθαιαιγία 
θαη πφλνο ζηνπο κπο ή ζηηο αξζξψζεηο. Ληγφηεξν απφ ην 1% ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 
κνιπλζεί κε ηνλ ηφ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο εθδειψζεηο φπσο πςειφ ππξεηφ, δπζθακςία 
απρέλα, απνπξνζαλαηνιηζκφ, ηξφκν, κπτθή αδπλακία, θαη παξάιπζε. Πξνο ην παξφλ δελ 
ππάξρεη δηαζέζηκν εκβφιην γηα ηνλ άλζξσπν, νχηε εηδηθή ζεξαπεία γηα ηε ινίκσμε απφ 
ηνλ ηφ. Άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ θαη θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ. Χζηφζν, 
φζνη είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ ή είλαη αλνζνθαηαζηαικέλνη δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν 
ζνβαξήο λφζνπ.  
Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη ε ιήςε 
κέηξσλ απνθπγήο ησλ θνπλνππηψλ, ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ ελδπκάησλ θαη ε ρξήζε 
εληνκναπσζεηηθψλ ή εληνκνθηφλσλ. Σα εληνκναπσζεηηθά εθαξκφδνληαη ζην δέξκα ή γηα 
ηνλ ςεθαζκφ ησλ ξνχρσλ θαη πεξηέρνπλ DEET (N, N- δηαηζπινηνινπακίδε), πηθαξηδίλε 
(picaridin), ή αηζέξηα έιαηα επθαιχπηνπ. Σα εληνκνθηφλα πεξηέρνπλ ζπλήζσο 
ππξεζξηλνεηδή φπσο π.ρ. πεξκεζξίλε θαη θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην ζε κνξθή 
αεξνιχκαηνο (αεξνδφι), ηακπιεηψλ, εμαηκηδφκελνπ δηαιχκαηνο, ζπηξάι θιπ. ε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο ή ησλ 
ζπζθεπψλ.   
 
ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ Δ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κφιπλζεο κε ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ 
δελ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν εξγαζίαο, εληνχηνηο ππάξρνπλ θαηεγνξίεο εξγαδφκελσλ πνπ 
δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν κφιπλζεο φπσο είλαη: εξγαδφκελνη ζηε γεσξγία, 
γεσπφλνη, νηθνδφκνη, ειαηνρξσκαηηζηέο, κεραληθνί, θεπνπξνί, δαζνιφγνη, θχιαθεο, 
εξγαδφκελνη ζηελ απνθνκηδή ζθνππηδηψλ θαη ζε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο, εξγαδφκελνη 
ζε πηελνηξνθεία θαη θάξκεο θ.α.  
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Δπηπξφζζεηα εξγαδφκελνη ζε εξγαζηήξηα φπνπ ρεηξίδνληαη ηζηνχο ή πγξά πνπ έρνπλ 
κνιπλζεί κε ηνλ ηφ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, ηδίσο εάλ ην δέξκα ηνπο έρεη ακπρέο θαη δελ 
ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο.   
 

πζηάζεηο πξνο ηνπο εξγνδόηεο:   

1. Παξνρή ελεκέξσζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο πεγέο έθζεζεο, 

ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο θαη κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ, ηηο ψξεο πνπ ηα θνπλνχπηα είλαη πην 

δξαζηήξηα, ηα ζπκπηψκαηα ηεο κφιπλζεο θιπ.  

2. Δθφζνλ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνιέο, λα πεξηιακβάλνληαη πνπθάκηζα κε 

καθξηά καλίθηα θαη καθξηά παληειφληα σο επηινγέο. Γηαθνξεηηθά λα πξνηξέπνληαη νη 

εξγαδφκελνη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο λα θνξνχλ πνπθάκηζα κε καθξηά καλίθηα, καθξηά 

παληειφληα θαη θάιηζεο.  

3. Παξνρή εληνκναπσζεηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαη ελεκέξσζε γηα ηε 
ρξήζε ηνπο.  

4. Λήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θνπλνχπηα:  
 
 Μέξηκλα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ πεγψλ ζηάζηκνπ λεξνχ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

εξγαζίαο, φζν είλαη δπλαηφ, ψζηε λα κεησζεί ν πιεζπζκφο ησλ θνπλνππηψλ.  
 Άδεηαζκα ησλ δνρείσλ κε ιηκλάδνληα χδαηα θαη αλαπνδνγχξηζκα, θάιπςε, ή 

απνζήθεπζε δνρείσλ φπσο θνπβάδεο, βαξέιηα, θαξφηζηα, θιπ. πνπ ελδέρεηαη λα 
ιηκλάδνπλ λεξά (απνηεινχλ ζεκεία ελαπφζεζεο ησλ απγψλ ησλ θνπλνππηψλ). 
Γηάλνημε νπψλ απνζηξάγγηζεο ζε δνρεία ηα νπνία ζπιιέγνπλ λεξφ θαη δελ 
κπνξνχλ λα αδεηάζνπλ.  

 Καζάξηζκα ησλ πδξνξξνψλ βξνρήο θαη αθαίξεζε ππνιεηκκάησλ (θχιια, θιαδηά, 
ζθνππίδηα) απφ ραληάθηα θαη θξεάηηα.  

 Κνχξεκα γξαζηδηνχ, ζάκλσλ θαη θπιισζηψλ (απνηεινχλ ζεκεία φπνπ βξίζθνπλ 
θαηαθχγην ηα ελήιηθα θνπλνχπηα) θαη πφηηζκα θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο.  

 Υξήζε ιακπηήξσλ θίηξηλνπ ρξψκαηνο γηα ην θσηηζκφ εμσηεξηθψλ ρψξσλ 
(πξνζειθχνπλ ιηγφηεξν ηα θνπλνχπηα).   

 Απνθπγή εξγαζίαο, εάλ είλαη εθηθηφ, ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηηο ψξεο πνπ ηα 
θνπλνχπηα είλαη πην δξαζηήξηα (πην ζπρλά απφ ην ζνχξνππν έσο ην μεκέξσκα).  

 Σνπνζέηεζε, εάλ είλαη εθηθηφ, αληηθνπλνππηθψλ πιεγκάησλ (ζήηεο), ζε παξάζπξα 
θιπ. ζε πεξίπησζε εξγαζίαο ζε εζσηεξηθφ ρψξν, θπξίσο ζε πεξηνρέο κε κεγάιε 
ππθλφηεηα θνπλνππηψλ.  
 

πζηάζεηο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο: 
   
1. Υξήζε πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ, φπσο πνπθάκηζα κε καθξηά καλίθηα, καθξηά 

παληειφληα θαη θάιηζεο.   
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2. Υξήζε εληνκναπσζεηηθψλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο:   

 Απνθπγή εθαξκνγήο ηεο αληιίαο ή ησλ πξντφλησλ αεξνδφι απεπζείαο ζην 
πξφζσπν. Αληί απηνχ, πξνηείλεηαη ςεθαζκφο ησλ πξντφλησλ πάλσ ζηα ρέξηα θαη 
πξνζεθηηθή επάιεηςε ζην πξφζσπν, απνθεχγνληαο ηα κάηηα θαη ην ζηφκα. ε 
θάζε πεξίπησζε λα αθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά νη νδεγίεο ηεο εηηθέηαο.  

 Απνθπγή εθαξκνγήο ησλ εληνκναπσζεηηθψλ ζην δέξκα πνπ θαιχπηεηαη απφ 
ξνχρα.  

 Φεθαζκφ ησλ ελδπκάησλ κε εληνκναπσζεηηθά πξντφληα, θαζψο ηα θνπλνχπηα 
κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζηα ιεπηά ξνχρα.  

 Αλαλέσζε ηνπ εληνκναπσζεηηθνχ φηαλ απαηηείηαη.  
 Πιχζηκν ηνπ δέξκαηνο κε ζαπνχλη θαη λεξφ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο.  
 Πιχζηκν ησλ ξνχρσλ πνπ έρνπλ ςεθαζηεί κε εληνκναπσζεηηθά πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά.  
 
ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΔΠΟΥΗΚΖ ΓΡΗΠΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ & ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  
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ην πιαίζην απηφ, ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ απνηειεί θαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
κέηξσλ πξφιεςεο ηεο δηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ πξνζηαζία 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ [ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
κέηξσλ πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαη δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κέζσλ γηα ην 
ζθνπφ απηφ, κέξηκλα γηα εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ απαηηείηαη, κέξηκλα γηα θαιφ 
αεξηζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, θ.α. (N. 3850/2010- «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ 
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», Π.Γ. 186/95 – «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά 
ηελ εξγαζία ….»).  
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο 
γξίπεο, ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ ηνχ θαη ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ.   

πκπηώκαηα ηεο επνρηθήο γξίπεο   

Σα ζπκπηψκαηα ηεο γξίπεο πεξηιακβάλνπλ αηθλίδηα έλαξμε κε πςειφ ππξεηφ, βήρα, 
θαηαξξνή, θαξπγγαιγία, θεθαιαιγία, κπαιγίεο θαη ζπρλά έληνλε θαηαβνιή. Σα παηδηά 
κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, εκεηνχο, 
δηάξξνηα, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα 
δηαξθνχλ 2–7 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 
πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαξξψλνπλ πιήξσο κέζα ζε 1–2 εβδνκάδεο.  
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Μεηάδνζε ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο   

Ζ γξίπε κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα πηαξκνχ ή βήρα, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλε επηθάλεηα. Ζ 
πεξίνδνο επψαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-4 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο δχν εκέξεο. Οη ελήιηθεο 
κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε γξίπε απφ κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη 
θαη πέληε εκέξεο κεηά. Σα παηδηά κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε λφζν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 
10 εκέξεο. Σα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ γηα εβδνκάδεο ή κήλεο. 
Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα κνιπλζνχλ θαηφπηλ επαθήο κε αληηθείκελα ή 
επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ζηαγνλίδηα αζζελή, αλ ζηε ζπλέρεηα αθνπκπήζνπλ 
κε ηα ρέξηα ηνπο ηα κάηηα, ην ζηφκα ή ηε κχηε ηνπο. 
  
Τπνρξεώζεηο εξγνδνηώλ γηα ηελ πξόιεςε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ:  

 Να παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη γξαπηέο νδεγίεο 
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ λα αλαξηνχλ ζε πεξίνπηε ζέζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζρεηηθέο νδεγίεο.  

 Να κεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε επαξθνχο αεξηζκνχ ησλ ρψξσλ 
εξγαζίαο κε θπζηθή ή ηερλεηή θπθινθνξία θαζαξνχ αέξα.   

 Να παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, φπσο ζαπνχλη θαη 
ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο, φπνπ είλαη δηαζέζηκνη ληπηήξεο, ή αιθννινχρν 
αληηζεπηηθφ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο είλαη νη αίζνπζεο αλακνλήο, νη 
δηάδξνκνη θαη νη ρψξνη αλάπαπζεο.   

 Να κεξηκλνχλ γηα ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο κε ηηο 
νπνίεο έξρνληαη ζπρλά ζε επαθή νη εξγαδφκελνη ή ην θνηλφ, φπσο είλαη ηα γξαθεία, νη 
πάγθνη πσιήζεσλ, ηα πφκνια θαη νη επηθάλεηεο ησλ ινπηξψλ, κε έλα νηθηαθφ 
απνιπκαληηθφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ.   

 Να κεξηκλνχλ γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην λα 
εκβνιηαζζνχλ, εηδηθά απηψλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο (εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα 
απαζρνιεί Ηαηξφ Δξγαζίαο) ή ηηο θαηά ηφπνπο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 
  

Τπνρξεώζεηο εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ πξόιεςε κεηάδνζεο 

ηεο επνρηθήο  γξίπεο: 

  

 Ζ ηήξεζε κέηξσλ αηνκηθήο πγηεηλήο: π.ρ. λα πιέλνπλ ζπρλά ηα ρέξηα ηνπο κε 
ζαπνχλη θαη λεξφ, εηδηθά κεηά απφ βήρα ή θηάξληζκα, ή λα ρξεζηκνπνηνχλ 
αιθννινχρν αληηζεπηηθφ θαη λα απνθεχγνπλ λα αγγίδνπλ ηα κάηηα, ηε κχηε ή ην 
ζηφκα ηνπο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κεηαδνζεί ν ηφο.   

 Ζ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο: π.ρ. λα θαιχπηνπλ ηε κχηε θαη ην 
ζηφκα κε έλα ραξηνκάληηιν φηαλ βήρνπλ ή θηαξλίδνληαη.   

 Ζ απνθπγή ζηελήο επαθήο κε αζζελείο ή, εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ε ιήςε 
θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνθχιαμεο.   
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 Οη νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ζνβαξή λφζν θαη επηπινθέο απφ ηε γξίπε, φπσο 
άηνκα ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ, εξγαδφκελνη πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα 
(ζαθραξψδεο δηαβήηεο, θαξδηαθέο παζήζεηο, άζζκα ή άιιεο ρξφληεο 
πλεπκνλνπάζεηεο, ρξφληα λεθξνπάζεηα, αλνζνθαηαζηνιή, λεπξνκπτθά λνζήκαηα, 
κεηακφζρεπζε νξγάλσλ), εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο 
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ινηπνί εξγαδφκελνη λνζειεπηηθψλ θαη άιισλ 
ηδξπκάησλ (θιεηζηνί πιεζπζκνί), γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, πξέπεη λα 
ζπκβνπιεχνληαη ην ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπο ή ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο γηα 
νδεγίεο.  
  

Ζπαηίηηδα Α 

 
Ζ επαηίηηδα Α είλαη κηα νμεία, ζπλήζσο απηνπεξηνξηδφκελε λφζνο. Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Α 
έρεη παγθφζκηα θαηαλνκή. Δηεζίσο εκθαλίδνληαη πεξίπνπ 1,5 εθαη. λέεο πεξηπηψζεηο 
επαηίηηδαο Α ζε φιν ηνλ θφζκν.  
Ζ λφζνο έρεη ελδεκηθφ ραξαθηήξα ζε πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαζψο ε κεηάδνζή ηνπ ηνχ 
επλνείηαη απφ θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ζ βειηίσζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ζπλζεθψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηε ρψξα καο, είρε σο 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ θαη ηα λέα πεξηζηαηηθά πιένλ λα αθνξνχλ 
ηαμηδηψηεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή άηνκα πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε αζζελείο. 
 
Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Α κεηαδίδεηαη κε : 

 

 Σελ θαηαλάισζε ηξνθήο ή λεξνχ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή, θαηά θάπνην ηξφπν, κε 
θφπξαλα αηφκνπ πνπ πάζρεη απφ επαηίηηδα Α. Απηφ εμεγεί ηνλ φξν « θνπξαλν-
ζηνκαηηθή» νδφο κεηάδνζεο ηεο επαηίηηδαο Α θαη ην γηαηί ε λφζνο εκθαλίδεηαη πην 
ζπρλά ζε πεξηνρέο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, κε αλεπαξθέο δίθηπν 
χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη ζε νκάδεο αηφκσλ κε πησρή αηνκηθή πγηεηλή. 

 Σε ζηελή επαθή κε άηνκν πνπ έρεη επαηίηηδα Α ή κε ζεμνπαιηθή (ζηνκαην-πξσθηηθή) 
επαθή. 

 παλίσο κε αίκα (ρξεζηκνπνίεζε ζπξηγγψλ ζε ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ) θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο λφζνπ πνπ ν ηφο βξίζθεηαη γηα ιίγεο κέξεο ζην 
αίκα ησλ αζζελψλ. 

 
Ζ ζπλήζεο θνηλσληθή επαθή ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ή ζην ζρνιείν, δελ ελέρεη 
θηλδχλνπο γηα ηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Α. 
 
Πώο εμειίζζεηαη ε επαηίηηδα A  

 
Ζ επαηίηηδα Α είλαη θαινήζεο λφζνο, απηνπεξηνξηδφκελε ζε κεξηθέο εβδνκάδεο θαη πνηέ 
δελ νδεγεί ζε ρξφληα επαηίηηδα. H λφζνο εθδειψλεηαη ζε 15-50 εκέξεο κεηά ηελ επαθή 
ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Α (πεξίνδνο επψαζεο). Ζ κεηαδνηηθφηεηα ειαηηψλεηαη 
ζεκαληηθά κε ηελ εθδήισζε ηνπ ηθηέξνπ, αθνχ δελ απνβάιιεηαη πιένλ ν ηφο ζηα θφπξαλα. 
ηα παηδηά, ηδίσο ζε απηά θάησ ησλ 6 εηψλ, ε λφζνο πεξλά ζπλήζσο ππνθιηληθά, ρσξίο 
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ζπκπηψκαηα, ελ αληηζέζεη κε ηνπο ελήιηθεο πνπ εκθαλίδνπλ λφζν (ίθηεξν) ζε ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ(70%). 
 
Πώο κπνξεί θαλείο λα μέξεη όηη πάζρεη από επαηίηηδα Α: 

 
Ζ αλεχξεζε εηδηθψλ αληηζσκάησλ (Ig Manti-HAV) έλαληη ηνπ ηνχ, ζην αίκα αηφκνπ κε 
χπνπηα ζπκπηψκαηα γηα  επαηίηηδα, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάγλσζε. 
Δλψ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζε θάπνην βαζκφ κε 
μεθνχξαζε θαη ζσζηή δηαηξνθή, δελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφ. 
Eηζαγσγή ζην λνζνθνκείν απαηηείηαη κφλνλ εάλ ππάξρνπλ ζνβαξά ζπκπηψκαηα (επίκνλνη 
έκεηνη, επηπινθέο) ή ππνςία θεξαπλνβφινπ επαηίηηδαο. 
Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ πξφιεςε ηεο επαηίηηδαο Α είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 
πγηεηλήο θαη κπνξείηε λα πξνζηαηεπζείηε εάλ : 
     
 Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ ηελ εηνηκαζία θαη θαηαλάισζε ηξνθήο, θαη κεηά απφ θάζε 

ρξήζε ηνπαιέηαο, αιιαγή πάλαο ζε παηδηά ή ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ, 
 Δάλ βξεζείηε ζε ρψξεο κε απμεκέλε ελδεκηθφηεηα, πίλεηε εκθηαισκέλν λεξφ, κε 

ρξεζηκνπνηείηε παγάθηα θαη κελ πιέλεηε θξνχηα θαη ιαραληθά κε λεξφ βξχζεο, 
 Απνθχγεηε λα κνηξάδεζηε ηξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα κε άιινπο, 
 ε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπνπ ην δίθηπν χδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

κπνξεί λα έρεη ππνζηεί δεκηέο, ζπκβνπιεπηείηε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, 

 Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Α αδξαλνπνηείηαη ζηηγκηαία κε ην βξαζκφ ηνπ λεξνχ θαη ησλ 
ηξνθψλ, κε παζηεξίσζε θαη κε ηε ρξήζε νηθηαθήο ρισξίλεο (γηα επηθάλεηεο). 

 Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Α αδξαλνπνηείηαη ζηηγκηαία κε ην βξαζκφ ηνπ λεξνχ θαη ησλ 
ηξνθψλ, κε παζηεξίσζε θαη κε ηε ρξήζε νηθηαθήο ρισξίλεο (γηα επηθάλεηεο). 
 

Οκάδεο πνπ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη γηα ηελ επαηίηηδα Α είλαη θπξίσο : 

 Όζνη πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζε ρψξεο κε κεγάιε ελδεκηθφηεηα ηεο λφζν. 
 Όια ηα επαίζζεηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελείο κε νμεία επαηίηηδα A. 
 Σξφθηκνη θαη πξνζσπηθφ ηδξπκάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 Υξήζηεο ελδνθιεβίσλ νπζηψλ, νκνθπιφθηινη άλδξεο, ρξφληνη επαηνπαζείο. 

 Δξγαδφκελνη ζε εξγαζηήξηα πνπ ρεηξίδνληαη πιηθά δπλεηηθά κνιπζκαηηθά. 

HΠΑΣΗΣΗΓΑ Β  

Δπηδεκηνινγία  

Ζ επαηίηηδα Β απνηειεί έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο. Απφ ηα 2 
δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ κνιπλζεί παγθνζκίσο, πεξηζζφηεξνη απφ 350 
εθαη. έρνπλ ρξφληα ινίκσμε. Οη αζζελείο κε ρξφληα ινίκσμε επξίζθνληαη ζε απμεκέλν 
θίλδπλν γηα αλάπηπμε θίξξσζεο θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ, επηπινθέο πνπ είλαη 
ππεχζπλεο γηα 1 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο εηεζίσο.  
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Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Β κεηαδίδεηαη:  

  
Με ζεμνπαιηθή επαθή, ρσξίο ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, κε άηνκν πνπ έρεη: 

 

 Μνιπλζεί κε ηνλ ηφ  κε ηελ θνηλή ρξήζε ζπξηγγψλ ή άιισλ εξγαιείσλ γηα ηελ   
πξνεηνηκαζία. 

 Τιηθνχ γηα ηε ρξήζε ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ  απφ κνιπζκέλε κεηέξα ζε παηδί  θαηά 
ηνλ ηνθεηφ (θάζεηε κεηάδνζε). 

 Με ηελ θνηλή ρξήζε πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ (μπξαθάθηα, νδνληφβνπξηζα, 
λπρνθφπηεο)  ρξήζε ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ. 

 Με ηξχπεκα κε κνιπζκέλε βειφλα ή αηρκεξφ αληηθείκελν (π.ρ. ζπλήζεο ηξφπνο 
κεηάδνζεο ζε πξνζσπηθφ λνζνθνκείνπ ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηαηνπάδ). 

 Με κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή παξαγψγσλ ηνπ (εμαηξεηηθά ζπάληα πηα ιφγσ ηνπ 
ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ζηηο αηκνδνζίεο).  

 
Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Β δελ κεηαδίδεηαη κε: 
 

 Νεξφ.  

 Σξνθή. 

 θεχε καγεηξηθά ή εζηηάζεσο. 

 Σνπαιέηεο. 

 Σελ θνηλσληθή επαθή (ρεηξαςία, αγθαιηά, θηιί, βήραο, θηέξληζκα).  
 

Άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα επαηίηηδα Β, είλαη :   
 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή κε πάζρνληεο. 

 Οκνθπιφθηινη άλδξεο. 

 Όζνη έρνπλ πνιιαπινχο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο ή έρνπλ άιιν ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελν λφζεκα.  

 Νενγλά κνιπζκέλσλ κεηέξσλ. 

 Υξήζηεο ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ. 

 Δπαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Αζζελείο ζε κνλάδεο ηερλεηνχ λεθξνχ. 

 Μέιε νηθνγέλεηαο ρξφλησλ παζρφλησλ απφ επαηίηηδα Β πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί. 
 

Αλ αλήθεηε ζηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν, ξσηήζηε ην γηαηξφ ζαο ζρεηηθά 
κε ην εκβφιην γηα ηελ επαηίηηδα Β.  
 
 
Πώο εμειίζζεηαη ε επαηίηηδα Β 
  
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο κέρξη ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ, 
θπκαίλεηαη απφ 45-180 εκέξεο (πεξίνδνο επψαζεο).  
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Απφ ην 1982 ππάξρεη αζθαιέο θη απνηειεζκαηηθφ εκβφιην θη είλαη ην πξψην πξνιεπηηθφ 
εκβφιην έλαληη ελφο ζνβαξνχ θαξθίλνπ (επαηνθπηηαξηθνχ). Υνξεγείηαη ζε 3 δφζεηο 
ελδνκπτθά (0,1 θαη ζε 6 κήλεο). Δάλ ην πξφγξακκα ηνπ εκβνιηαζκνχ δηαθνπεί κεηά ηελ 
πξψηε δφζε, ε δεχηεξε πξέπεη λα δνζεί φζν γίλεηαη πην γξήγνξα. Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε 
δφζε πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο. Δάλ θαζπζηεξήζεη κφλνλ ε ηξίηε δφζε, ζα 
πξέπεη λα ρνξεγεζεί κε ηελ πξψηε επθαηξία θαη λα κελ αξρίδεη ν εκβνιηαζκφο εμ αξρήο. 
Πφηε αξρίδεη ε πξνζηαζία κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ; Αλ θαη κεξηθή θάιπςε παξέρεηαη κε ηελ 
πξψηε θαη δεχηεξε δφζε, πιήξεο θάιπςε πξνυπνζέηεη θαη ηηο 3 δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ.  
Πνηνη πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη:  
Τπνρξεσηηθφο είλαη ζήκεξα ν εκβνιηαζκφο θαη ζπληζηάηαη ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο 
νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
 
ΣΔΣΑΝΟ 

 
Ο ηέηαλνο νθείιεηαη ζην θισζηεξίδην ηνπ ηεηάλνπ, ην νπνίν είλαη ζεηηθφ θαηά Gram 
αλαεξφβην κηθξφβην πνπ παξάγεη ζπφξνπο. Σν θισζηεξίδην ηνπ ηεηάλνπ είλαη επαίζζεην 
ζηε ζεξκφηεηα θαη θαηαζηξέθεηαη παξνπζία νμπγφλνπ. Αληίζεηα νη ζπφξνη είλαη πνιχ 
αλζεθηηθνί ζηε ζεξκφηεηα θαη ηα ζπλήζε αληηζεπηηθά. Αληέρνπλ ζηνπο 1210 C γηα 10-15 
ιεπηά θαη είλαη επίζεο ζρεηηθά αλζεθηηθνί ζηε θαηλφιε θαη άιινπο ρεκηθνχο παξάγνληεο.  
Σν θισζηεξίδην θαη νη ζπφξνη ηνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζην έδαθνο, ηε ζθφλε θαη ηνλ 
εληεξηθφ ζσιήλα αλζξψπσλ θαη δψσλ. ε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
αηφκσλ θέξεη ηνλ κηθξννξγαληζκφ, νη ζπφξνη ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ επίζεο λα βξεζνχλ ζε 
δεξκαηηθέο επηθάλεηεο. 
 
Παζνγέλεηα: 
Σν θισζηεξίδην δελ θπθινθνξεί ζηνλ νξγαληζκφ. Πνιιαπιαζηάδεηαη κφλν ζην ζεκείν πνπ 
ελνθζαικίδεηαη. Παξάγεη ηηο ηνμίλεο ηεηαλνζπαζκίλε θαη ηεηαλνιπζίλε πνπ θπθινθνξνχλ 
κέζσ αηκαηηθήο θαη ιεκθηθήο θπθινθνξίαο. Ζ ηεηαλνζπαζκίλε είλαη ηζρπξφηαηε 
λεπξνηξφπνο ηνμίλε θαη επζχλεηαη γηα ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο λφζνπ. Ζ ηνμίλε δξα ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηνπ ΚΝ φπσο ηα πξφζζηα θέξαηα, ν λσηηαίνο κπειφο, ην ζπκπαζεηηθφ 
λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ε ηειηθή θηλεηηθή πιάθα φπνπ ε ηνμίλε αλαζηέιιεη ηελ απειεπζέξσζε 
αθεηπινρνιίλεο απφ ηηο λεπξηθέο απνιήμεηο θαη παξαθσιχεη ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο 
λεπξνκπηθήο ζχλαςεο. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε κφληκε κπτθή ζχζπαζε θαη νη ζπαζκνί 
πνπ εθιχνληαη απηφκαηα ή κεηά απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Ζ άιιε ηνμίλε, ηεηαλνιπζίλε, 
πξνθαιεί αηκφιπζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. 
 
Δπηδεκηνινγία: 
Ζ λφζνο είλαη ζπρλφηεξε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε πεξηνρέο φπνπ είλαη πηζαλφηεξε ε 
επαθή κε πεξηηηψκαηα δψσλ θαη φπνπ ηα πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ είλαη αλεπαξθή. Ο 
ηέηαλνο είλαη ζπάληνο ζηε Γπηηθή Δπξψπε. ηελ Αγγιία θαη Οπαιιία γηα παξάδεηγκα 
δειψλνληαη εηεζίσο ιηγφηεξα απφ 20 θξνχζκαηα εηεζίσο. ηελ Δπξψπε ν ζπλνιηθφο 
δείθηεο δήισζεο απφ 27 ρψξεο παξακέλεη πνιχ ρακειφο ζην 0,02/100.000 πιεζπζκνχ. 
Ζ θχξηα νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ είλαη νη ειηθησκέλνη πνπ κπνξεί λα κελ είλαη πιήξσο 
εκβνιηαζκέλνη θαζψο επίζεο νη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ θαη νη δηαβεηηθνί. ηελ 
Δπξψπε ην 74% ησλ δεισκέλσλ θξνπζκάησλ αθνξά ελήιηθεο ≥65 εηψλ (επίπησζε 0,13 
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αλά 100.000 πιεζπζκφ). ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηα λενγλά απνηεινχλ επίζεο 
νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ (>270.000 ζάλαηνη παγθνζκίσο ην ρξφλν ην 2000-2003). ε 
ρψξεο κε απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ θαη θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ν 
κεηξηθφο θαη ν λενγληθφο ηέηαλνο έρνπλ εμαιεηθζεί ζε κεγάιν βαζκφ (<1 πεξίπησζε αλά 
1000 γελλήζεηο δψλησλ). 
 
Σξφπνο κεηάδνζεο: 
Οη ζπφξνη ηνπ  θισζηεξηδίνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ ζεκείν ιχζεο ηεο 
ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο π.ρ. απφ ηξαχκα, έγθαπκα ή ην νκθαιηθφ θνιφβσκα. Κιεηζηά 
ηξαχκαηα φπσο απφ αηρκεξά φξγαλα είλαη ηδηαηηέξσο επηθίλδπλα γηαηί δεκηνπξγνχλ 
άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε αλαεξφβησλ κηθξνβίσλ. Πεξηπηψζεηο ηεηάλνπ έρνπλ 
αλαθεξζεί θαη κεηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε ρισξίδα ηνπ 
νπνίνπ κπνξεί λα ππάξρεη ην κηθξφβην.   
Ζ κεηάδνζε γίλεηαη θπξίσο κέζσ επηκνιπζκέλνπ ηξαχκαηνο. Σν ηξαχκα κπνξεί λα είλαη 
κεγάιν ή κηθξφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε κεγαιχηεξε αλαινγία πεξηπηψζεσλ ηεηάλνπ 
νθείιεηαη ζε κηθξά ηξαχκαηα πνπ πεξλνχλ απαξαηήξεηα ελψ ζηα κεγάια ε πεξηπνίεζε 
ηνπ ηξαχκαηνο είλαη πξνθαλήο. Λνίκσμε απφ θισζηεξίδην ηεηάλνπ  κπνξεί λα ζπκβεί 
κεηά απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, εγθαχκαηα, βαζηά ηξαχκαηα απφ βειφλα, κέζε 
σηίηηδα, νδνληηθή ινίκσμε, δήγκα δψνπ, έθηξσζε θαη εγθπκνζχλε. 
Ο ηέηαλνο δελ κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν. Απνηειεί ην κφλν λφζεκα πνπ 
πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκφ πνπ είλαη ινηκψδεο ρσξίο λα είλαη κεηαδνηηθφ. 
   
Υξφλνο επψαζεο: 
Ο ρξφλνο επψαζεο ηεο λφζνπ πνηθίιιεη απφ 3 σο 21 εκέξεο (ζπλήζσο 7-10 εκέξεο). 
πλήζσο φζν καθξχηεξα απφ ην ΚΝ είλαη ην ζεκείν ελνθζαικηζκνχ ηφζν κεγαιχηεξνο 
είλαη ν ρξφλνο επψαζεο. Δπίζεο φζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο επψαζεο ηφζν 
κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ηνπ ζαλάηνπ.  
 
Γηάγλσζε: 
Γελ ππάξρνπλ εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηεηάλνπ. Ζ δηάγλσζε είλαη 
απνθιεηζηηθά θιηληθή θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε βαθηεξηνινγηθή επηβεβαίσζε αθνχ ην 
θισζηεξίδην απνκνλψλεηαη ζηελ πχιε εηζφδνπ κφλν ζε 30% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ε 
απνκφλσζε ηνπ θισζηεξηδίνπ απφ ην ηξαχκα δελ παξνπζηάδεη νχηε επαηζζεζία νχηε 
εηδηθφηεηα. Δπίζεο ην θισζηεξίδην κπνξεί λα απνκνλσζεί θαη ζε αζζελείο πνπ δελ 
πάζρνπλ απφ ηέηαλν. Σν ηζηνξηθφ πξφζθαηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη κε εκβνιηαζκνχ θαη ε 
αλάινγε θιηληθή εηθφλα απνηεινχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε δηάγλσζε. 
Δπηπινθέο: 
Ο ιαξπγγφζπαζκνο θαη ν ζπαζκφο ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ νδεγνχλ ζε αζθπμία. Οη 
ηζρπξέο κπηθέο ζπζπάζεηο πξνθαινχλ ζπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδχισλ θαη ησλ 
καθξψλ νζηψλ ελψ ε ππεξιεηηνπξγία ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα ππέξηαζε θαη θαξδηαθή αξξπζκία. Ζ θαηαθξάηεζε ησλ εθθξίζεσλ ζην 
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ηελ πξφθιεζε πλεπκνλίαο απφ άιια κηθξφβηα. Ζ 
πλεπκνλία απφ εηζξφθεζε επίζεο είλαη ζπρλή θαη αλεπξίζθεηαη ζε πνζνζηφ 50%-70% 
ησλ απηνςηψλ. Οη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο είλαη απνηέιεζκα παξαηεηακέλεο λνζειείαο. 
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Παγθνζκίσο ν ηέηαλνο παξακέλεη έλα κεγάιν πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο πξνθαιψληαο 
200.000-300.000 ζαλάηνπο θάζε ρξφλν. Ο ζπλνιηθφο δείθηεο ζλεηφηεηαο θπκαίλεηαη 
κεηαμχ 10-70% αλάινγα κε ηε ζεξαπεία, ηελ ειηθία θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο 
ηνπ αζζελνχο. Υσξίο λνζειεία ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο, ε ζλεηφηεηα είλαη ζρεδφλ 
100% γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο λεαξνχο αζζελείο. Με βέιηηζηεο ζπλζήθεο ην 
πνζνζηφ κπνξεί λα κεησζεί θάησ απφ 10%.  
Ο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε 1 ή 2 δφζεηο αληηηεηαληθνχ 
εκβνιίνπ αιιά δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί πιήξσο είλαη ν κηζφο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ 
είλαη αλεκβνιίαζηνη. ηηο ΖΠΑ, ζάλαηνο αλαθέξεηαη ζε 11% ησλ πεξηπηψζεσλ. 
Θαλαηεθφξα θαηάιεμε είλαη ζπρλφηεξε ζε άηνκα >60 εηψλ (18%) θαη ζε αλεκβνιίαζηνπο 
(22%). ε πνζνζηφ 20% ησλ ζαλάησλ απφ ηέηαλν δελ ππάξρεη εκθαλήο αηηία ζαλάηνπ θαη 
απηφο απνδίδεηαη ζε άκεζε δξάζε ηεο ηεηαληθήο ηνμίλεο. 
 
Δπαηζζεζία θαη αληνρή: 
Ζ επαηζζεζία είλαη γεληθή. Δλεξγεηηθή αλνζνπνίεζε επηηπγράλεηαη κε εκβνιηαζκφ θαη 
δηαξθεί 10 έηε κεηά ηνλ πιήξε εκβνιηαζκφ. Παξνδηθή παζεηηθή αλνζνπνίεζε γίλεηαη κεηά 
απφ ρνξήγεζε ππεξάλνζεο αληηηεηαληθήο γ-ζθαηξίλεο ή ηεηαληθήο αληηηνμίλεο. Ζ θπζηθή 
ινίκσμε δελ πξνθπιάζζεη απφ επαλαινίκσμε θαη ζπληζηάηαη πιήξεο εκβνιηαζκφο κεηά 
ηελ αλάξξσζε.  
 
Πξνιεπηηθά κέηξα: 

 
Ζ πξφιεςε ηνπ ηεηάλνπ γίλεηαη κε ρνξήγεζε αληηηεηαληθνχ εκβνιίνπ. Σν εκβφιην πεξηέρεη 
10κνλ. Lf ηνμνεηδνχο ηνπ ηεηάλνπ πνπ είλαη ζπλήζσο πξνζξνθεκέλα ζε άιαηα αινπκηλίνπ 
θαη πιενλεθηνχλ γηαηί επηκεθχλνπλ ηε δηάξθεηα αλνζίαο. Κπθινθνξεί σο κνλνδχλακν, 
δηδχλακν (DT) ζε ζπλδπαζκφ κε δηθζεξίηηδα θαη ηξηδχλακν (DTaP/ Tdap) κε δηθζεξίηηδα 
θαη θνθθχηε θαη ρνξεγείηαη ελδνκπτθά. Πξαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξηδχλακν εκβφιην 
πνπ πξνζηαηεχεη θαη ελαληίνλ ηνπ θνθθχηε θαη ηεο δηθζεξίηηδαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ εκβνιίνπ ηνπ ηεηάλνπ θζάλεη ην 100% θαη ε δηάξθεηα αλνζίαο ηα 10 ρξφληα. To ηξηπιφ 
εκβφιην γίλεηαη ζην 2ν, 4ν, 6ν, 15ν-18ν κήλα δσήο θαη αθφκε ζηα 4-6 ρξφληα. Αλακλεζηηθέο 
δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ (Tdap ή Td) ζπζηήλνληαη θάζε 10 έηε μεθηλψληαο απφ ηα 11-12 έηε. 
Χο πξψηε αλακλεζηηθή δφζε ρνξεγείηαη άπαμ ην Tdap θαη ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα κε 
ην Td. ε εξγαδφκελνπο ζε πεξηβάιινλ πςεινχ θηλδχλνπ πξνζβνιήο απφ ηέηαλν, ε 
αλακλεζηηθή δφζε ηνπ εκβνιίνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε 5 ρξφληα. Παηδηά 7-10 εηψλ, 
έθεβνη θαη ελήιηθεο κε αηειή ή άγλσζην εκβνιηαζηηθφ ηζηνξηθφ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 3 
δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ μεθηλψληαο κε κία δφζε Tdap αθνινπζνχκελε απφ κηα δφζε Td 
ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο αξγφηεξα θαη κηα δεχηεξε δφζε Td κεηά απφ 6-12 κήλεο. 
Δλήιηθεο, αθφκε θαη άλσ ησλ 65 εηψλ, πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε Tdap ζα πξέπεη λα 
εκβνιηαζηνχλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπο ρνξεγείηαη αλακλεζηηθή δφζε Td θάζε 10 έηε. 

 
Πξνθχιαμε ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ: Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε 
(εκβνιηαζκφο) ή παζεηηθή (εηδηθή ζθαηξίλε TIG) εμαξηάηαη ηφζν απφ ην ηζηνξηθφ 
εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ αζζελή φζν θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο. 
Αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν αλνζνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, θάζε επηκνιπζκέλν ηξαχκα ζα 
πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη ζσζηά θαζψο θαη λα απνκαθξχλνληαη ηπρφλ λεθξσκέλνη ηζηνί. 
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Παζεηηθή αλνζνπνίεζε κε ηνπιάρηζηνλ 250 i.u. ππεξάλνζεο αληηηεηαληθήο γ-ζθαηξίλεο 
(TIG) ρνξεγνχληαη ελδνκπτθά, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, ζε αζζελείο κε 
ξππαξά θαη βαζηά ηξαχκαηα θαη ηζηνξηθφ κε εκβνιηαζκνχ ή άγλσζην ηζηνξηθφ ή 
εκβνιηαζκφ κε ιηγφηεξεο απφ 3 δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ. 

 
Έιεγρνο επαθψλ, θξνπζκάησλ, ζηελνχ πεξηβάιινληνο 

 Γήισζε ηνπ θξνχζκαηνο ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο.  

 Απνκφλσζε θξνχζκαηνο: Γελ εθαξκφδεηαη.  

 Απνιχκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο: Γελ εθαξκφδεηαη.  

 Αλνζνπνίεζε ησλ επαθψλ: Γελ εθαξκφδεηαη.  

 Γηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο έγηλε ν ηξαπκαηηζκφο. 
 
Δηδηθή ζεξαπεία αζζελνχο: Υνξήγεζε ππεξάλνζεο γ-ζθαηξίλεο ελδνκπτθά ζε δφζε 3.000-
6.000 κνλάδεο. Ζ κεηξνληδαδφιε είλαη ην αληηβηνηηθφ εθινγήο θαη ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη 
γηα 7-14 εκέξεο ζε κεγάιεο δφζεηο. Ζ ρνξήγεζε ηεο ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ 
ρνξεγνχκελσλ κπνραιαξσηηθψλ θαη αληηζπαζκσδηθψλ θαξκάθσλ. ρνιαζηηθφο 
ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο ζπζηήλεηαη ζε βαζηά θαη κεγάια ηξαχκαηα. Ζ δηαηήξεζε 
αλνηρηψλ αεξαγσγψλ, ε ρνξήγεζε θαηαζηαιηηθψλ θαη κπνραιαξσηηθψλ θαξκάθσλ θαζψο 
θαη ε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ ελεξγεηηθή 
αλνζνπνίεζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα κε ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 
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ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 
 

Οη πξψηεο βνήζεηεο κπνξεί λα αξρίζνπλ λα παξέρνληαη απφ νπνηνλδήπνηε ζε 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε.  
 
Ωο παξνρέαο πξψησλ βνεζεηψλ νξίδεηαη ην άηνκν πνπ είλαη εθπαηδεπκέλν ζηελ παξνρή 
πξψησλ βνεζεηψλ, ην νπνίν πξέπεη λα:  
 

 Αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ παξνρή ησλ πξψησλ βνεζεηψλ. 

 Παξέρεη θξνληίδα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. 

 Αλαγλσξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη αλαδεηά επηπξφζζεηε θξνληίδα φηαλ απαηηείηαη. 

θνπφο πνπ ζα δνζνχλ νη πξψηεο βνήζεηεο είλαη: 
 

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ πάζρνληα ζηελ δσή,  

 Ζ κε ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ θαη 

 Ζ φζν ηνλ δπλαηφλ γξεγνξφηεξε αλάξξσζή ηνπ. 
 

Γηα λα παξέρεη θάπνηνο πξώηεο βνήζεηεο πξέπεη: 

 

 Να έρεη ςπρξαηκία θαη γλψζεηο. 

 Να θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ηνπ, ηνπ ζύκαηνο θαη ησλ ινηπώλ 
παξεπξηζθνκέλσλ. 

 Να εθηηκήζεη ζσζηά ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο. 

 Να θαιέζεη ην 166 ή 112 (αλ ρξεηάδεηαη). 

 Να εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζην ζχκα. 

 Να αμηνπνηήζεη φινπο φζνπο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα. 

 Να παξακείλεη κε ηνλ πάζρνληα κέρξη λα έξζεη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα (αλ ρξεηάδεηαη). 

 Να έρεη θαξκαθεπηηθφ πιηθφ (φηαλ ρξεηάδεηαη). 
 

Μέηξα πξνζηαζίαο παξνρέα πξώησλ βνεζεηώλ: 

 

 Να δηαηεξήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ. 
 Τγηεηλή ρεξηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 
 Υξήζε γαληηψλ. 
 Άκεζν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ ζε πεξίπησζε πνπ ιεξσζεί κε αίκα.  
 ε πεξίπησζε πνπ δέξκα κε ιχζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπ (εθδνξά, ακπρή θιπ)  εθηεζεί ζε 

βηνινγηθά πγξά, εθηίκεζε απφ ηαηξφ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Δθηίκεζε πάζρνληα 

 
Ζ εθηίκεζε ηνπ πάζρνληα γίλεηαη ζχκθσλα κε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ: 

 
Airway = Έιεγρνο ηνπ αεξαγσγνχ 
Breathing =Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε αλαπλνήο 
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Circulation = Έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο 

Disability = Νεπξνινγηθφο Έιεγρνο 

Exposure – Environmen t= Έθζεζε θαη πξνζηαζία απφ ην πεξηβάιινλ κε κηα ζεηξά 
ελεξγεηψλ 

Ζ εθηίκεζε ζηνλ κε αληηδξώληα αζζελή πξέπεη λα γίλεηαη ζηε ζέζε πνπ 
βξέζεθε ηδίσο αλ ππνπηεπόκαζηε ηξαπκαηηθή βιάβε. 
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Βαζηθή Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΡΠΑ) θαη ρξήζε Απηόκαηνπ 
Δμσηεξηθνύ Απηληδσηή (ΑΔΑ) 

 
Καξδηνλαπλεπζηηθή αλαθνπή 

 

Ο φξνο θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή αλαθέξεηαη ζηελ μαθληθή θαη απξφβιεπηε 

αλεπάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο ή/ θαη ηεο αλαπλνήο πνπ νδεγεί ζε αλεπαξθή παξνρή 
νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ζηα δσηηθά φξγαλα. 
 
Παηδηά: ζπλήζσο αλαπλεπζηηθήο αηηηνινγίαο (θαιχηεξε έθβαζε) 

 
Δλήιηθεο: ζπλήζσο θαξδηαθήο αηηηνινγίαο (ρεηξφηεξε έθβαζε)  

 

Ζ θαξδηαθή αλαθνπή νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο.  
ηελ θαξδηαθή αλαθνπή ν ζάλαηνο ζπκβαίλεη φηαλ ε θαξδηά μαθληθά ζηακαηά λα 
ιεηηνπξγεί ζσζηά. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αθαλφληζην ή κε θπζηνινγηθφ θαξδηαθφ 
ξπζκφ (Αξξπζκίεο). 
Μηα ζπρλή αξξπζκία ζηελ θαξδηαθή αλαθνπή είλαη ε θνηιηαθή καξκαξπγή. Απηφ ζπκβαίλεη 
φηαλ νη θαηψηεξνη ζάιακνη (θνηιίεο) ηεο θαξδηάο μαθληθά ρηππνχλ ρανηηθά θαη δελ αληινχλ 
αίκα. Ο αζζελήο πεζαίλεη ζε κεξηθά ιεπηά απφ φηαλ ζηακαηήζεη ε θαξδηά. Ζ θαξδηαθή 
αλαθνπή κπνξεί λα αλαηαρζεί αλ γίλεη θαξδηναλαπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡΠΑ) θαη 
ρξεζηκνπνηεζεί απηληδσηήο γηα λα επαλαθέξεη θπζηνινγηθφ θαξδηαθφ ξπζκφ κέζα ζε ιίγα 
ιεπηά. 
Γηα λα δήζνπκε, ρξεηαδφκαζηε κηα θαλνληθή παξνρή νμπγφλνπ ζε φια ηα κέξε ηνπ 
ζψκαηφο καο. Ηδηαίηεξα ν εγθέθαινο ζα ππνζηεί ζνβαξή βιάβε εάλ ζηεξεζεί νμπγφλν γηα 
πάλσ απφ κεξηθά ιεπηά (πέληε σο επηά ην κέγηζην). Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ παξνρή 
νμπγφλνπ ζηνλ εγθέθαιν, ηξία πξάγκαηα είλαη βαζηθά: 
 

 Έλαο αλνηθηφο θαη θαζαξφο ΑΔΡΑΓΩΓΟ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν αέξαο πνπ πεξηέρεη 
νμπγφλν κπνξεί λα πεξάζεη ζηνπο πλεχκνλεο. 
 

 Ζ ΑΝΑΠΝΟΖ – ε νπνία δίλεη αέξα κέζα ζηνπο πλεχκνλεο, απφ φπνπ ην νμπγφλν 
κπνξεί λα πεξάζεη κέζα ζην αίκα. 

 Ζ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ πνπ απαηηεί κηα αληιία, ηελ θαξδηά, πνπ καδί κε ην απαξαίηεην αίκα 
ζηα αηκνθφξα αγγεία ζα κεηαθέξνπλ νμπγφλν απφ ηνπο πλεχκνλεο ζην ζψκα. 

 Αλαδσνγφλεζε, είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επείγνπζα αληηκεηψπηζε 
πνπ απαηηείηαη γηα λα μεπεξαζηεί ε αλεπάξθεηα ελφο ή φισλ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. 
Μπνξεί λα αθνξά απιά ζηε δηαηήξεζε αλνηρηνχ αεξαγσγνχ θαη ην γχξηζκα ελφο 
αλαίζζεηνπ αζζελή ζηα πιάη ή κπνξεί λα ζεκαίλεη ηε ρνξήγεζε αέξα ζηνπο 
πλεχκνλέο (τεχνητή αναπνοή) ή ζπκπίεζε ηνπ ζψξαθα, ψζηε ην αίκα λα 

θπθινθνξήζεη κέζα ζην ζψκα. 
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Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο — Basic Life Support (BLS):   Basic Life Support 
(BLS):   Δίλαη ε δηαηήξεζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αεξαγσγνχ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αεξηζκνχ 
θαη ηεο θπθινθνξίαο ρσξίο εμνπιηζκό ή κε ειάρηζηα κέζα.   Ζ εθαξκνγή ησλ 

ελεξγεηψλ απηψλ δελ απαηηεί εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γίλεηαη νπνπδήπνηε ή απφ 
νπνηνδήπνηε έρεη εθπαηδεπηεί. 

 

Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε ηεο Εσήο– Advanced Life Support (ALS):  Αλαθέξεηαη 
ζηελ ππνζηήξημε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε εμεηδηθεπκέλεο 
κεζόδνπο από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 
 
ηαζεξνπνίεζε::  Δίλαη ε δηαηήξεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο ,ηεο αληαιιαγήο 

ησλ αεξίσλ, ηεο λεπξνινγηθήο θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηαπηφρξνλα ε 
απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αηηίσλ θαη επηπινθψλ ηεο αλαθνπήο. 

 

 

 
 

 
 

 

Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο 

 
ηελ Δπξψπε, θάζε 45΄΄ ζπκβαίλεη κία θαξδηαθή αλαθνπή (700.000 θαξδηαθέο αλαθνπέο 
εηεζίσο). 
5-10% παίξλνπλ εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν. 
Ζ έλαξμε ΚΑΡΠΑ απφ ηνπο παξηζηάκελνπο είλαη δσηηθή παξέκβαζε έσο φηνπ θζάζεη ε 
εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. 

Έγθαηξε έλαξμε αλαδσνγφλεζεο θαη άκεζνο απηληδηζκφο (κέζα ζε 1-2 ιεπηά), κπνξεί λα 
επηηχρεη >60% επηβίσζε. 
 

Βαζηθή ΚΑΡΠΑ    Κεξδίδνπκε ρξόλν 



ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ  
93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αιπζίδα επηβίσζεο 

 

 
 

Αιγόξηζκνο ΚΑΡΠΑ ζε ελήιηθεο 
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Πξνζέγγηζε κε αζθάιεηα 
 

 

Έιεγμε επηθνηλσλία 
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Κνχλεζε απαιά ηνπο ψκνπο ηνπ θαη ξψηεζε “Δίζαη θαιά;” Αλ αληαπνθξίλεηαη: 

 

 Με κεηαθηλήζεηο ην ζχκα απφ ηε ζέζε ηνπ. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ην ζπκβάλ. 

 Κάλε ζπρλέο επαλεθηηκήζεηο. 

 Άλνημε/απειεπζέξσζε αεξαγσγφ. 
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Άλνημε/ απειεπζέξσζε αεξαγσγό 
 
Κάλνπκε αλάζπαζε ηεο θάησ γλάζνπ κε ηνλ δείθηε θαη ην κέζν δάθηπιν ηεο παιάκεο καο 
ζην νζηέηλν ηκήκα ηεο θαη κηα κηθξή έθηαζε ηεο θεθαιήο βάδνληαο ην άιιν καο ρέξη ζην 
κέησπν ηνπ πάζρνληα 

αεξαγσγό 

Έιεγμε αλαπλνή 

ε  
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Έιεγμε αλαπλνή 

 

 

Γηα 10΄΄ Βιέπσ, Αθνύσ θαη Αηζζάλνκαη γηα θπζηνινγηθή αλαπλνή 

 
Με θπζηνινγηθή αλαπλνή 
 

πκβαίλεη γηα ιίγν, αθνχ ζηακαηήζεη ε θαξδηά ζε έσο θαη 40% ησλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ 
Πεξηγξάθεηαη σο αλεπαξθήο, δχζθνιε, ζνξπβψδεο ή αγσληψδεο αλαπλνή. 

 

Αλαγλώξηζέ ηελ σο έλδεημε θαξδηαθήο αλαθνπήο 
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30 Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο 

               

 
    Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο 

 

 

 

Σν ζχκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζθιεξή επηθάλεηα 

 

• Σνπνζέηεζε ηελ παιάκε ηνπ ελφο ρεξηνχ ζνπ ζηε κέζε ηνπ ζψξαθα 

• Φέξε ην άιιν ρέξη απφ πάλσ 

• Πιέμε ηα δάρηπιά ζνπ θαη απέθπγε λα εθαξκφδεηο πίεζε ζηα πιάγηα ηνπ ζψξαθα 

• Σεληψλνπκε ηνπο αγθψλεο κε ηνπο ψκνπο παξάιιεια ζην ζχκα 

• πκπίεζε ην ζψξαθα: 
 
 πρλφηεηα 100 – 120 / ιεπηφ 
 Βάζνο 5 – 6 cm 
 Ίζεο ζπκπηέζεηο : απνζπκπηέζεηο 
 Όπνηε είλαη εθηθηφ, λα αιιάδεη ν αλαλήπηεο θάζε 2 ιεπηά 
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Δκθπζήζεηο δηάζσζεο 
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Δκθπζήζεηο δηάζσζεο 

 
 Κιείζε ηε κχηε 
 Πάξε κία θαλνληθή εηζπλνή 
 Σνπνζέηεζε ηα ρείιε γχξσ απφ ην ζηφκα 

ηνπ ζχκαηνο 
 Φχζεμε έσο φηνπ αλαζεθσζεί ν ζψξαθαο 

Γηάξθεηα πεξίπνπ 1” 
 Άθεζε ηνλ ζψξαθα λα επαλέιζεη 
 Δπαλέιαβε 

 
 

πλέρηζε ΚΑΡΠΑ 

 

 
 

 

Απηληδηζκόο 
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Άλνηγκα ΑΔΑ 
 
Κάπνηνη ΑΔΑ μεθηλνχλ απηφκαηα, κφιηο αλνηρηεί ην θαπάθη ηεο ζπζθεπήο 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
ύλδεζε ηα απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα ζην γπκλό ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο 
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Μελ αθνπκπάηε ην ζύκα 
 

 
 

πληζηάηαη απηληδηζκόο 

 
 

Απνκάθξπλζε όισλ 
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Μεηά ηε ρνξήγεζε απηληδηζκνύ: Αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΑΔΑ. 

 

30               2 

 

   

 
 

Αλ ην ζύκα αξρίζεη λα αλαπλέεη θπζηνινγηθά: Σνπνζέηεζέ ην ζε ζέζε 
αλάλεςεο/αζθαιείαο. 
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Θέζε αλάλεςεο 
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3. Φέξνπκε θαη ην άιιν άλσ άθξν πάλσ ζην ζηήζνο κε θαηεύζπλζε πξνο ηνλ ώκν 
θαη ηελ παιάκε πξνο ηα θάησ 

 

 
 

 

 

4. Λπγίδνπκε ην πόδη πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ ώζηε λα παηήζεη νιόθιεξν ην 
πέικα ηνπ. 
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πρλή επαλεθηίκεζε ηνπ ζχκαηνο γηα αλαπλνή. 
 

 Αιιαγή ζέζεο θάζε 30 ιεπηά. 
 Γελ ζπλίζηαηαη, αλ ππάξρεη ππνςία ηξαχκαηνο ή αγσληψδεο αλαπλνή. 
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Σξαπκαηηζκόο πνλδπιηθήο ηήιεο 
 
Γηαηεξήζηε ηνλ απρέλα θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε αθηλεζία έσο φηνπ θζάζεη ην  ΔΚΑΒ. 

  
ΜΖΝ κεηαθηλήζεηε ηνλ ηξαπκαηία κε πηζαλφ ηξαπκαηηζκφ απρέλα ή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, 

εθηφο εάλ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί επεηδή θηλδπλεχεη ε αζθάιεηα ηνπ.  
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Δάλ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί θάπνηνο ηξαπκαηίαο κε έλαλ πηζαλφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ απρέλα ή 
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

,  

,  

.  
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Πληγκνλή από μέλν ζώκα 

 
Ζ απφθξαμε κπνξεί λα είλαη κεξηθή ή πιήξεο. 
ηε κεξηθή απφθξαμε ην ζχκα έρεη βήρα θαη έληνλε αλεζπρία. 

ηελ πιήξε απφθξαμε ην ζχκα δελ κπνξεί λα βήμεη, λα κηιήζεη ή λα αλαπλεχζεη. 

Σν ζχκα γξήγνξα ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.  
Σν ζχκα ζπλήζσο θέξλεη ηα ρέξηα ηνπ ζην ιαηκφ ηνπ 
Δάλ ην ζχκα αλαπλέεη ην ελζαξξχλνπκε λα βήμεη θνηηάδνληαο πξνο ηα θάησ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ην μέλν ζώκα δελ απειεπζεξσζεί: 

 

 ηεθφκαζηε ζην πιάη ηνπ ζχκαηνο θαη ειαθξψο 

πξνο ηα πίζσ 

 Βνεζάκε ην ζχκα λα ζθχςεη κπξνζηά. 

 Τπνζηεξίδνπκε ην ζψξαθα ηνπ κε ην έλα καο  ρέξη.  

 Με ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ άιινπ 
ρεξηνχ δίλνπκε 5 δπλαηά ρηππήκαηα, 
αλάκεζα ζηηο 2 σκνπιάηεο.  

 

 

 
 

 
 

 

Δάλ ζπλερίδεη λα ππάξρεη απόθξαμε ηόηε εθαξκόδνπκε θνηιηαθέο όζεο ζην άλσ 
ηκήκα ηεο θνηιηαθήο ρώξαο (θάησ από ηελ μηθνεηδή απόθπζε) 
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 ηάζνπ πίζσ απφ ην ζχκα θαη ηνπνζέηεζε ηα ρέξηα ζνπ γχξσ απφ ην αλψηεξν 
κέξνο ηεο θνηιηάο.  

 θίμε ηε γξνζηά ζνπ θαη πηάζε ηελ κε ην άιιν ρέξη ζνπ. 
 Έιμε απφηνκα πξνο ηα κέζα θη επάλσ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεηο αηθλίδηα 

έμνδν ηνπ αέξα καδί κε ην μέλν ζψκα απφ ηνλ αεξαγσγφ. 
 

 

ηηο έγθπεο γπλαίθεο γίλεηαη ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα 
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Δάλ ην μέλν ζψκα δελ απνκαθξπλζεί ζπλερίζηε ελαιιάζζνληαο 5 ρηππήκαηα ζηελ πιάηε 
θαη 5 θνηιηαθέο ψζεηο. 
Δάλ ην ζχκα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη θαηαξξεχζεη ηφηε μεθηλάκε ΚΑΡΠΑ. 
ε πεξίπησζε, πνπ ην ζχκα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αιιά αθφκα αλαπλέεη κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί θνηιηαθή ζπκπίεζε απφ χπηηα ζέζε.  
 

 

 



ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ  
114 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Γηα λα θάλεηε θνηιηαθέο σζήζεηο (ειηγκφο 
Heimlich) ζηνλ εαπηφ ζαο, ηνπνζεηήζηε κηα 
γξνζηά ιίγν πάλσ απφ ηνλ νκθαιφ ζαο. 
Πηάζηε ηε γξνζηά ζαο κε ην άιιν ρέξη θαη 
ζθχςηε πάλσ ζε κηα ζθιεξή επηθάλεηα. 
πξψμηε ηε γξνζηά ζαο πξνο ηα κέζα θαη 
πξνο ηα πάλσ. 
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Έιεγρνο αηκνξξαγίαο 

 

 
 

 

 
 

 
Ζ θαηάζηαζε ζεσξείηαη πην επείγνπζα φηαλ: 
 

α)   έρεη ραζεί κεγάιε πνζφηεηα αίκαηνο. 
β)   ε αηκνξξαγία είλαη αξηεξηαθή (αίκα δσεξφ θφθθηλν, ην νπνίν ηηλάδεηαη ξπζκηθά   

ζε θάζε θαξδηαθφ παικφ, ζαλ πίδαθαο). 
γ)   ε αηκνξξαγία, έζησ θη εάλ δελ είλαη κεγάιε, ζπλερίδεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 
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Πώο ζηακαηάκε κηα αηκνξξαγία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Με άκεζε πίεζε ζην ζεκείν ηεο  αηκνξξαγίαο γηα 5-15 ιεπηά. 
 

 Δάλ ην ηξαχκα είλαη κεγάιν, ζπκπηέδνπκε ηα ρείιε ηνπ ειαθξά αιιά ζηαζεξά ψζηε λα 
ζπκπιεζηάδνπλ θαη δηαηεξνχκε ηελ πίεζε. Δάλ ππάξρεη αληηθείκελν ζθελσκέλν κέζα 
ζην ηξαχκα, ε πίεζε αζθείηαη θαηά κήθνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο λα πξνθιεζεί 
αθαίξεζή ηνπ. 

• Βάδνπκε έλα απνζηεηξσκέλν θαη ρσξίο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο επίζεκα, ην νπνίν λα 
θαιχπηεη ην ηξαχκα. 

• Απνθεχγνπκε λα θαζαξίζνπκε κηα κεγάιε πιεγή γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί 
κεγαιχηεξε αηκνξξαγία. 

• Πηέδνπκε ην επίζεκα θαη ην ζηεξεψλνπκε κε επίδεζκν, ζθηθηά γηα λα ζηακαηήζεη ε 
αηκνξξαγία, αιιά φρη ηφζν ζθηθηά ψζηε λα δηαθνπεί ε θπθινθνξία. Δάλ δελ ππάξρεη 
θαηάιιειν επίζεκα, ηνπνζεηνχκε έλα θνκκάηη γάδα θαη πάλσ απ' απηήλ βάδνπκε 
βακβάθη. Καηφπηλ ηπιίγνπκε κε επίδεζκν. Απηνζρέδηα επηζέκαηα κπνξνχλ λα 
θηηαρηνχλ κε θάζε θαηάιιειν θαζαξφ χθαζκα (λα είλαη απνξξνθεηηθφ θαη φρη 
ρλνπδσηφ). 

• Δάλ ε αηκνξξαγία ζπλερίδεηαη, ρσξίο λα βγάινπκε ηα πξνεγνχκελα επηζέκαηα, 
βάδνπκε πάλσ απφ απηά θαη άιια επηζέκαηα θαη ηέινο ηπιίγνπκε ηνλ επίδεζκν.  
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Έιεγρνο ξηλνξξαγίαο 

 
Σν άηνκν πνπ δίλεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο θξνληίδεη: 
Να θαζίζεη ν πάζρσλ κε ην θεθάιη γεξκέλν κπξνζηά θαη φρη ζε έθηαζε, γηαηί απφ ηε ζέζε 
απηή ην αίκα ζα θηάζεη ζην πίζσ κέξνο ηεο ηξαρείαο θαη ζα πξνθαιέζεη εκεηφ 
Σν θεθάιη ειαθξψο γεξκέλν πξνο ηα κπξνζηά ηφζν φζν λα θνηηάεη ηηο κχηεο θαη ησλ δχν 
παπνπηζηψλ ηνπ.   
 

 
 

 

 

Ο πάζρσλ πξέπεη λα:  

 

 Πηέζεη ηηο ξηληθέο ζάιακεο γηα 10-15΄ θηχλεη ην αίκα θαη λα κελ ην θαηαπίλεη γηα λα 
κελ πξνθιεζεί εκεηφο. 

 Αλ ε αηκνξξαγία δελ ζηακαηήζεη ζε 10 ιεπηά, ε πίεζε ζηηο ξηληθέο ζάιακεο  
εθαξκφδεηαη γηα άιια 10 ιεπηά.  

 ε επίκνλε ξηλνξξαγία, δηαθνκηδή ζε ρψξν. 
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Οζηενκπτθέο θαθώζεηο 
 
 
Γηάζηξεκκα 
 
Γηάζηξεκκα είλαη ν ηξαπκαηηζκφο, πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα ζχλδεζκν ή ηνπο ζπλδέζκνπο κηαο 
άξζξσζεο. Γελ αθνινπζείηαη απφ κεηαηφπηζε αξζξηθψλ επηθαλεηψλ. 
 
 
   

 
 

Σα ζπκπηψκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ζπλέβε έλα δηάζηξεκκα, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηνπ, είλαη: 
 
1. Πόλνο ζην ζεκείν ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ζπλδέζκνπ ή ηνπ κπφο ηεο πεξηνρήο,  
2. Οίδεκα (πξήμηκν), κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο άξζξσζεο (δπζθακςία) θαη 
3. Γηρξσκαηηζκόο ηνπ δέξκαηνο, απφ ην αίκα πνπ δηεηζδχεη ζηνλ ππνδφξην ηζηφ. 
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Πξώηεο βνήζεηεο ζε πεξίπησζε δηαζηξεκκάησλ: 
 

1. Σνπνζέηεζε ςπρξψλ επηζεκάησλ γηα 10-20΄. 
2. Πεξίδεζε κε ειαζηηθφ επίδεζκν γηα αθηλεηνπνίεζε 

άξζξσζεο. 
3. Αλάξηεζε απφ ην ιαηκφ, αλ πξφθεηηαη γηα ρέξη, ή 

αλχςσζε ζε αλαπαπηηθή ζέζε αλ πξφθεηηαη γηα πφδη.  
4. Αλάπαπζε. 

 
 
 

 
Δμάξζξεκα 

 

Κάθσζε ζπλδέζκσλ κηαο άξζξσζεο κε κεηαηφπηζε ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ 
νζηψλ. 
 
πκπηώκαηα: 
 

 Παξακφξθσζε 

 Γπλαηφ, αθφξεην άιγνο κε ηελ θίλεζε    

 Έιιεηςε θίλεζεο 
 Οίδεκα (φρη απαξαίηεηα) 

 Δθρχκσζε (φρη απαξαίηεηα) 
 

Αληηκεηώπηζε 
  

 Σνπνζέηεζε ςπρξψλ επηζεκάησλ γηα 10-15΄  

 Αθηλεηνπνίεζε άξζξσζεο κε πξφρεηξν λάξζεθα  

 Σνπνζέηεζε κέινπο ζε αλαπαπηηθή ζέζε  

 Απαγνξεχεηαη ε αλάηαμε απφ κε εηδηθφ ηαηξφ 
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Καηάγκαηα 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάηαγκα (ιχζε ηεο ζπλέρεηαο) είλαη ν ηξαπκαηηζκφο (ζπάζηκν) πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα νζηφ 

Σν βαζηθφ ζχκπησκα πνπ δείρλεη φηη έγηλε έλα θάηαγκα είλαη έληνλνο πφλνο θαη 
επαηζζεζία ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ.  
 
Μεηαηνπηζκέλα θιεηζηά θαηάγκαηα ησλ νζηψλ  
 
Πξώηεο βνήζεηεο ζε θιεηζηά θαηάγκαηα 

 
Σν άηνκν πνπ δίλεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζηεξίδεη ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο κέρξη λα ην 
αθηλεηνπνηήζεη κε πεξίδεζε θαη ζηεξίγκαηα. ηε ζπλέρεηα θξνληίδεη λα κεηαθεξζεί ν 
ηξαπκαηίαο ζε Ννζνθνκείν. 

 
Πξώηεο βνήζεηεο ζε αλνηθηά θαηάγκαηα 

 

Σν άηνκν πνπ δίλεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο θξνληίδεη: 

  

1. Να ειέγμεη ηελ αηκνξξαγία. 
2. Να πεξηνξίζεη πηζαλή κφιπλζε 

ιφγσ ηεο αλνηθηήο πιεγήο. 
3. Να ζηαζεξνπνηήζεη ην κέινο. 
4. Να ζηείιεη ηνλ ηξαπκαηία ζε Ννζνθνκείν. 
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Έλα θάηαγκα ζην ρέξη… 

 

 

Έλα θάηαγκα ζην πφδη… 

 

 

Άιινο ηξφπνο γηα ην πφδη… 
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Δγθαύκαηα  
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Δπηθαλεηαθά θαη κεξηθνύ πάρνπο εγθαύκαηα 

 
Αληηκεηώπηζε 

 
1. Ρίμηε θξχν (δξνζεξφ) λεξφ γηα 10-15 ιεπηά. 
2. Βγάιηε φηη ζθίγγεη ην δέξκα (δαθηπιίδη, ξνιφη, παπνχηζηα θ.ιπ.), πξηλ αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη νίδεκα. 
3. Απνκαθξχλνληαη ηπρφλ ππνιείκκαηα, φπσο θακέλα ξνχρα. 

4. Απιψλεηε θαηαπξαυληηθφ gel 
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5. Μελ αθαηξείηε ην κεκβξαλψδεο ηνίρσκα ησλ θπζαιίδσλ θαη ησλ πνκθνιχγσλ πνπ 
έρνπλ ζρεκαηηζζεί. 

6. ε πεξίπησζε πνπ νη θπζαιίδεο «ζπάζνπλ» ζθεπάζηε ηελ πεξηνρή κε αληηζεπηηθά 
επηζέκαηα θαη ελ ζπλερεία απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα. Με ρξεζηκνπνηείηε 
απηνθφιιεηεο γάδεο. 

7. Υνξήγεζε αληηηεηαληθνχ νξνχ εάλ δελ έρεη γίλεη αληηηεηαληθφ εκβφιην. 

 

Σν έγθαπκα θάησ από ηε βξύζε 

 

 

 

 

https://www.stjohn.org.nz/First-Aid/First-Aid-Library/Burns/ 

https://www.stjohn.org.nz/First-Aid/First-Aid-Library/Burns/
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Οιηθνύ πάρνπο εγθαύκαηα 
 
Αληηκεηώπηζε 

 

1. Ρίμηε θξχν (δξνζεξφ) λεξφ γηα 10-15 ιεπηά. 

2. Βγάιηε φηη ζθίγγεη ην δέξκα (δαθηπιίδη, ξνιφη, παπνχηζηα θ.ιπ.), πξηλ αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη νίδεκα. 

3. Απνκαθξχλνληαη ηπρφλ ππνιείκκαηα, φπσο θακέλα ξνχρα 

4. Καιχπηνπκε κε αληηζεπηηθέο γάδεο (επίζεκα) θαη ελ ζπλερεία κε απνζηεηξσκέλα 

επηζέκαηα. 

5. Υνξήγεζε παπζίπνλνπ ζε έληνλν πφλν θαη εθφζνλ ν πάζρσλ κπνξεί λα θαηαπηεί.  

6. Υνξήγεζε αληηηεηαληθνχ νξνχ εάλ δελ έρεη γίλεη αληηηεηαληθφ εκβφιην. 

7. Αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο.  

 

Δάλ ππάξρεη έγθαπκα ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζψπνπ, θαιχςηε ην κε θαζαξή πθαζκάηηλε 
κάζθα, έρνληαο αλνίμεη ηξχπεο γηα ηα κάηηα, ηελ κχηε θαη ην ζηφκα.  
Δάλ έλα άθξν έρεη ππνζηεί ζνβαξφ έγθαπκα, αθηλεηνπνηήζηε ην. 

Δάλ ν πάζρσλ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, δψζηε ηνπ λα πηεί γνπιηά-γνπιηά θξχν λεξφ ζε 
ζπρλά δηαζηήκαηα, γηα λα αλαπιεξψλεη ηα πγξά ηα νπνία ράλνληαη απφ ηελ εγθαπκαηηθή 
επηθάλεηα.  

Δάλ ζηακαηήζεη ε αλαπλνή θαη ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία, θάλεηε θαξδηναλαπλεπζηηθή 
αλάλεςε. 

Φξνληίζηε γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληα ζε λνζνθνκεηαθή 
κνλάδα. 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία επηζεκάησλ. 

Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ζηεγλή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθαχκαηνο ππεξηεξεί 
ηεο πγξήο ή ην αληίζεην.  
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Ζιεθηξνπιεμία 

 
 

 

Καηεβάζηε ακέζσο ην γεληθό δηαθόπηε ή βγάιηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή από ηελ 
πξίδα. 
Αλ δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε, απνκαθξύλεηε ην ζύκα από ηελ πεγή ηνπ 
ειεθηξηζκνύ σο εμήο: παηήζηε θαη κε ηα δπν ζαο πόδηα πάλσ ζε έλα αληηθείκελν 
θηηαγκέλν από πιηθό πνπ είλαη θαθόο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο (μύιν, ιάζηηρν ή 
ραξηί).  
Πάξηε έλα καθξύ μύιηλν αληηθείκελν (π.ρ. έλα ζθνππόμπιν) θαη ζπξώμηε ην ζύκα 
καθξηά από ηελ πεγή ηνπ ειεθηξηζκνύ. Πξνζνρή: Απαγνξεύεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν θηηαγκέλν από κέηαιιν ή πιαζηηθό. 

 

Αζθάιεηα!!! 
 

 

 

 Δθηίκεζε γηα αλαπλνή θαη αλ δελ αλαπλέεη, έλαξμε ΚΑΡΠΑ. 
 Καιέζηε ακέζσο αζζελνθφξν. 



ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ  
130 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Δάλ ην ζχκα αλαπλέεη, αθαίξεζε ησλ ελδπκάησλ θαη έιεγρνο γηα εγθαχκαηα θαη γηα 
ηξαχκαηα απφ ηελ πηζαλή εθηίλαμε. 

 Πξνζηαζία απφ ηελ ππνζεξκία. 

 
Δπηιεςία- Δπηιεπηηθή θξίζε 
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Γειεηεξίαζε 

Ζ δηαηαξαρή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ απφ έθζεζε ζε θπζηθέο ή ρεκηθέο νπζίεο.  
ηφρνο ηεο πξψηεο αληηκεηψπηζεο είλαη:  

 
Ζ παξνρή απιψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ απφ ην ηειέθσλν ζην πεξηβάιινλ ηνπ 
ζχκαηνο γηα άκεζε αληηκεηψπηζε. 
 
πλεπψο πξέπεη λα απαληεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: 

  
1. Πνηνο; Ζιηθία; Ζ ζλεζηκφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζηα παηδηά θαη ζηνπο ππεξήιηθεο.  
2. Ση; Πνηα είλαη ε ηνμηθή νπζία;  
3. Πσο; Πνηα ε νδφο εηζφδνπ; απφ ην ζηφκα, δηαζεξκηθή, κε εηζπλνή, έλεζε ή δήγκα 

εληφκνπ, εξπεηνχ ή δψνπ;  
4. Πφηε; Πφζνο ρξφλνο έρεη πεξάζεη απφ ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ;  
5. Πνχ; Αγξνηηθή πεξηνρή, εξγνζηάζην, ζπίηη, δξφκνο;  
6. Καηάζηαζε αζζελνχο; Έρεη επαθή κε ην πεξηβάιινλ; Έρεη άιινπο ηξαπκαηηζκνχο;  
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Γειεηεξίαζε από ην ζηόκα 

 

1. Κέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ κε έκεην κε κεραληθφ ηξφπν (εξεζηζκφο κε ην δάθηπιν).  

2. Κάζε άιιε κέζνδνο πξέπεη λα απνθεχγεηαη, εηδηθά ην αιαηφλεξν.  

3. Απαγνξεχεηαη λα πξνθαιέζνπκε εκεηφ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζχκα:  

4. Έρεη θαηαπηεί ηζρπξέο θαπζηηθέο νπζίεο φπσο : λέθηη, δηαβξσηηθά, παξάγσγα 
πεηξειαίνπ, αθνπαθφξηε, θαπζηηθή πνηάζα, ριψξην.  

5. Έρεη απψιεηα αηζζήζεσλ ή ζπαζκνχο.  

Γειεηεξίαζε κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) 

Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη έλα ηνμηθφ αέξην, αιιά επεηδή είλαη άρξσκν, άνζκν, 
άγεπζην θαη αξρηθά κε-εξεζηζηηθφ, είλαη πνιχ δχζθνια αληρλεχζηκν. Σν CO είλαη πξντφλ 
ηεο αηεινχο θαχζεο ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή παξνρή νμπγφλνπ γηα 
λα επηηξέςεη ηελ πιήξε κεηαηξνπήο ηεο (νμείδσζε) ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Ζ 
θαχζε κηαο ρνχθηαο θάξβνπλν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην αλ θαεί κέζα ζε έλα θιεηζηφ 

δσκάηην. 

πκπηψκαηα:  

 Πνλνθέθαινο.  

 Γχζπλνηα. 

 Εαιάδα. 

 Αδπλακία. 

 Ναπηία. 

 Έκεηνο. 

 Γηαηαξαρέο φξαζεο. 

 χγρπζε. 
 

Αληηκεηψπηζε: 
 

 Κιήζε βνήζεηαο. 

 Κάιπςε κχηεο, ζηφκαηνο πξηλ ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν. 

 Άλνηγκα δηάπιαηα παξαζχξσλ. 

 Κιείζηκν ζεκείνπ δηαξξνήο. 

 Απνκάθξπλζε ζχκαηνο απφ ην ρψξν. 

 Μεηαθνξά πάζρνληα άκεζα ζε θαζαξφ αέξα. 

 Έιεγρνο δσηηθψλ ζεκείσλ – ΚΑΡΠΑ. 

 Άκεζε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν, ρνξήγεζε Ομπγφλνπ. 
 

Γειεηεξίαζε από ην δέξκα 

 

Άκεζε αθαίξεζε ησλ ελδπκάησλ θαη πιχζηκν κε άθζνλν λεξφ γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά  
Σν άηνκν πνπ βνεζά λα θνξά γάληηα. 
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Γειεηεξίαζε ζηα κάηηα 

 

 Με αλνηρηά ηα βιέθαξα πιέλνπκε 
       κε άθζνλν λεξφ ηα κάηηα πεξίπνπ 20 ιεπηά 

κε θνξά απφ κέζα πξνο ηα έμσ. 

 Σν λεξφ πνπ μεπιέλνπκε ην πάζρνλ κάηη, 
δελ πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ην άιιν 
κάηη. 

 Υξήζε γαληηψλ. 
 

Γειεηεξίαζε κε έλεζε 
 

Ζ ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ (λαξθσηηθά) πξνθαιεί απψιεηα αηζζήζεσλ ή ζηακάηεκα 
ηεο αλαπλνήο. 
 
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 
 
1. Άκεζε δηαθνκηδή ζην λνζνθνκείν  
2. Αζζελείο ρσξίο αηζζήζεηο: ζε ζέζε αλάλεςεο  
3. Αζζελείο ρσξίο αλαπλνή: έλαξμε ΚΑΡΠΑ 

 
ΠΡΟΟΥΖ!!! Γελ δίλνπκε εκθπζήζεηο θαη δελ αθνπκπάκε κε γπκλά ρέξηα ην ζύκα 
εάλ ππάξρεη ππνςία δειεηεξίαζεο κε ηνμηθέο νπζίεο. 
 
Αλαθπιαμία-αιιεξγηθό shock 

 

Αιιεξγηθή αληίδξαζε, απεηιεηηθή γηα ηε δσή. 

 
πκπηώκαηα: 

 

 Γέξκα: εμάλζεκα (γεληθεπκέλν), νίδεκα ζηα βιέθαξα ή θαη ζηα ρείιε. 

 Γαζηξεληεξηθφ: θνηιηαθφ άιγνο, έκεηνο, δηάξξνηα. 

 Αλαπλεπζηηθφ: Γχζπλνηα, βξαρλάδα. 

 Κπθινθνξηθφ: πηψζε αξηεξηαθήο πίεζεο, αδπλακία, απψιεηα αηζζήζεσλ. 

 

Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ φια καδί.  
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Ησάλληλα, 2021 

 

 

Ζ Ηαηξφο Δξγαζίαο  
ηεο  ΓΔΤΑΗ 

 

 

 
 

 

Αξεηή Ληάηζνπ   
 


