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ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

Ζ Πηπρηαθή Δξγαζία εθπνλήζεθε κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

κνπ ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (πξψελ Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (πξψελ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο (Πάηξα) θαη πξαγκαηεχεηαη ηελ κειέηε εθηίκεζεο 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ, ζε ζπλεξγείν Απηνθηλήησλ ζηελ Πάηξα. 

Ο βαζηθφο γλψκνλαο πνπ επηιέρζεθε ην παξφλ ζέκα είλαη ην ελδηαθέξνλ κνπ 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο 

ελδειερνχο δηεξεχλεζεο ησλ ηξφπσλ δηαζθάιηζεο απηψλ, κε αθεηεξία ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο επηζθεπήο απηνθηλήησλ, ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ Παηξψλ.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Γξ. Καιαξάθε 

Αιέμαλδξν, Δπίθνπξν Καζεγεηή, ν νπνίνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηβιέπνληα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ δίπια κνπ ζε θάζε δπζθνιία, επηδεηθλχνληαο ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή πξνζπκία λα κνπ κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπο. Δπίζεο, ζην πεδίν εθπφλεζεο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εηιηθξηλψο θαη λα εθθξάζσ ηελ 

εθηίκεζε κνπ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε βνήζεηα ηνπο θαη ηελ 

πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σέινο, δε ζα κπνξνχζα λα κελ εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο 

θίινπο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ, νη νπνίνη ήηαλ δίπια κνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο κνπ ζηεξίδνληαο κε θαη δείρλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε κέλα, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε ζηελ εθπαηδεπηηθή κνπ 

πξνζπάζεηα. 
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Τπεύζπλε Γήισζε πνπδαζηή: Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ζπνπδαζηήο έρσ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (EEK) ζε κία επηρείξεζε 

θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ηεο εμαζθαιίδεη: 

Έγθαηξε δηάγλσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο αληηκεηψπηζε ηνπο, πξηλ απηνί γίλνπλ αληηιεπηνί θαη 

επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

πληειεί ζηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ επηβαξπκέλσλ θαηαζηάζεσλ εξγαζίαο πνπ 

θαζηζηνχλ ηελ αλζξψπηλε εξγαζία θνπηαζηηθή, δπζάξεζηε θαη αλαπνηειεζκαηηθή. 

Ηεξαξρεί ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, φπσο επίζεο θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ ηηο αληηκεησπίδνπλ, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

πεξηηηψλ δαπαλψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, θαηαγξάθεη ηνπο ηνπο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγείν θνξηεγψλ 

νρεκάησλ θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ αθνινπζνχληαη. Δλ ζπλερεία, 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ελδερφκελε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ ή/θαη αιιαγή 

ησλ πθηζηακέλσλ. 

Ο εθάζηνηε εξγνδφηεο, έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έθδνζή ηεο EEK έλαληη ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ νπνία εθπνλεί θαη ππνγξάθεη ν Σερληθφο αζθαιείαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη θαηά πεξίπησζε ν Ηαηξφο εξγαζίαο (Ν.3850/2010). 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην Κεθ. 1 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο θαη νξίδεηαη ν 

επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο. ην Κεθ.2 παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο εθηίκεζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ελψ ζην Κεθ.3 αλαιχνληαη νη δχν δηαδηθαζίεο, θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα Πνηνηηθά θαη Πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σειηθψο, ζην έλζεην παξάξηεκα, δηαηππψλεηαη σο παξάδεηγκα, κηα 

νινθιεξσκέλε κειέηε ελφο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θνξηεγψλ νρεκάησλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ειινρεχνπλ θηλδχλνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of the Occupational Risk Assessment in a company is 

considered necessary as it ensures: 

Early diagnosis of occupational hazards in the workplace, and promotes their timely 

treatment, before they are perceived and affect the operation of the company. 

It contributes to the recognition of all the burdensome work situations that make 

human labor tedious, unpleasant and inefficient. 

It prioritizes occupational risks, as well as determines the priorities they face, based 

on national legislation, technology development and business policy. This results in 

the avoidance of unnecessary expenses. 

This work records the dangers in a truck repair workshop and the safety rules that 

are followed. Then, proposals are formulated for the possible taking of additional 

measures and / or change of the existing ones. 

The respective employer has the obligation for its issuance against the legal 

framework and the preparation and signing by the company's safety technician and, 

as the case may be, the occupational physician (Law 3850/2010). 

In more detail, Chapter 1 presents the basic concepts and defines occupational risk. 

Chapter 2 presents the phases of occupational risk assessment, while Chapter 3 

analyzes the two procedures, and presents the Qualitative and Quantitative 

characteristics of a professional activity. Finally, in the appendix, an integrated study 

of a truck repair shop is given as an example, while the relevant directions for the 

resolution of the problematic situations that pose risks for the employees are 

presented.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην αληηθείκελν ηεο γξαπηήο 

Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ, σο εξγαιείν πξνζηαζίαο ηεο πγηεηλήο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ κηαο κεζνδνινγίαο πνπ αξρηθά πεξηγξάθεηαη 

ζεσξεηηθά θαη ελ ζπλερεία εθαξκφδεηαη ζε επηρείξεζε πνπ δηελεξγεί επηζθεπέο ζε 

θνξηεγά νρήκαηα. 

Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλέρεηα, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

1.1  Γεληθά 

 

Με δεδνκέλν εξγαζηαθφ πιεζπζκφ γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πεξίπνπ 150 εθαη., 

πεξίπνπ ην 7% (10 εθαη.) πιήηηνληαη θάζε ρξφλν απφ ζπκβάληα, αηπρήκαηα ή 

αζζέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ρψξν εξγαζίαο. Σα 8.000 πεξηζηαηηθά απφ απηά 

δπζηπρψο νδεγνχλ ζε ζάλαην1. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 5000 ζάλαηνη ζπκβαίλνπλ θάζε εκέξα ή 2.000.000 θάζε ρξφλν2 ζε φιν ηνλ 

θφζκν 

 160 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηνλ θφζκν, πιήηηνληαη απφ επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο. ην 30% απφ απηνχο, ε αζζέλεηα ηζνδπλακεί κε 3ήκεξε απνπζία 

απφ ηελ εξγαζία 

 Σα ζπλνιηθά εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηνλ θφζκν, ζαλαηεθφξα θαη κε, αλέξρνληαη 

πεξίπνπ ζηα 270 εθαηνκκχξηα 

 Σν εηήζην θφζηνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, απφ ηα αηπρήκαηα, ηηο αζζέλεηεο θαη 

ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, αλέξρεηαη ζηα 1,25 ηξηζεθαηνκκχξηα USD (ηζνδχλακν 

ηνπ 4% ηνπ ΑΔΠ) 
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί ζεκαληηθή επζχλε, ζηελ νπνία ππφινγνη είλαη:  

 Ζ πνιηηεία, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε ζέζπηζε ηνπ θαηάιιεινπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη κε ηε ζχζηαζε ηνπ θαηάιιεινπ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ 

 Οη εξγνδφηεο, νη νπνίνη νθείινπλ λα ηεξνχλ επιαβηθά ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Οη ίδηνη νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη θαινχληαη λα επηδείμνπλ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα 

θαη επαηζζεζία έλαληη ελφο ηφζν ζνβαξνχ ζέκαηνο 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ην πην θαίξην θαη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκν δήηεκα πξέπεη λα είλαη απηφ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο, θαζψο έρεη αληίθηππν φρη κφλν ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν αιιά ζηελ 

επίζεο ζηελ επηρείξεζε, ζην θξάηνο θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ππάξρεη πινχζηα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εζληθφ θαη παλεπξσπατθφ επίπεδν. 

 

1.2  Οξηζκνί 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζρεηηθνί νξηζκνί είλαη: 

Δπαγγεικαηηθόο Κίλδπλνο: Δπαγγεικαηηθφο θίλδπλνο νλνκάδεηαη θάζε θαηάζηαζε 

πνπ πθίζηαηαη ή είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε νπνία κπνξεί λα 

ππάξμεη απηφλνκε ή σο ζπλδπαζκφο άιισλ παξαγφλησλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

γεγνλφηα φπσο ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ θαη βιάβεο ζηελ πγεία. 

Τγηεηλή & Αζθάιεηα θαηά ηελ Δξγαζία: Με ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πξνζδηνξίδεηαη 

ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ρψξν εξγαζίαο θαη 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο απνηεινχλ ην ζχλνιν ηεο κέξηκλαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Δξγαηηθό Αηύρεκα: Οξίδεηαη σο ην εμσγελνχο επίδξαζεο αθνχζην θαη αηθλίδην 

ζπκβάλ πνπ πξνθαιεί ζσκαηηθή ή ςπρηθή θάθσζε. Ο δηαρσξηζκφο έλαληη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «αηθλίδην», ελψ έλαληη ζηνλ 

απηνηξαπκαηηζκφ ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «αθνχζην». 

Δπαγγεικαηηθή Αζζέλεηα: Οξίδεηαη σο ε αζζέλεηα πνπ ηεθκεξησκέλα πξνθαιείηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο απηέο θαζαπηέο εξγαζίεο ή ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ ζπρλφηεηα πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη, είλαη κεγαιχηεξε ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζε νξηζκέλν λνζνγφλν παξάγνληα, ζε 

ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα εηδηθά θιηληθά, εξγαζηεξηαθά 

θαη παζνιν-αλαηνκηθά επξήκαηα. 

Πξόιεςε: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ή κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ή 

πξνβιέπνληαη θαζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

1.3  Ζ Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Ζ πην ζεκαληηθή πξφβιεςε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 17/96 (Μέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ) πνπ αθνξά ζηελ 

νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, είλαη ε Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΔΚ) ε 

νπνία θαη απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ εξγνδνηψλ. 

Ζ Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ απνηειεί ηελ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα ησλ: 

 εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο απφ ηε κία πιεπξά, ψζηε λα εμαθξηβψζνπλ 

ηνπο θίλδπλνπο πνπ ελέρεη κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

ηεο εξγαζίαο 

 ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο λα αλαιχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ή ηε ζχκπησζε 

ηνπ εκπιεθφκελνπ θηλδχλνπ 
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 εξγνδνηψλ/δηεχζπλζεο λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ 

Οπζηαζηηθά ε ΔΔΚ, απνηειεί ην ελαξθηήξην θαη νπζηαζηηθφ βήκα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε ή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επέκβαζεο & πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο ή/θαη ηνλ Γηαηξφ 

Δξγαζίαο ή/θαη απφ Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο, πάληα φκσο 

κε ηελ ελεξγή παξνπζία θαη ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αληίζεηα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Διιεληθνχ θαηεζηεκέλνπ ε Δθηίκεζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ, δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηεο εξγνδνζίαο, αιιά λα αλαινγηζηεί σο έλα πξαγκαηηθά 

ρξήζηκν εξγαιείν αθνχ δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ έγθαηξε 

εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

 Δπηηξέπεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ βάζεη ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο βάζεη ησλ πηζαλνηήησλ πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο 

 πληειεί ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο, θαζψο δηεπθνιχλεη ζηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ θάλνπλ ηελ εξγαζία θνπξαζηηθή θαη 

πξαθηηθά κε παξαγσγηθή 

 Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ 

Κηλδχλνπ, είλαη ε ζέζπηζε κηαο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη: 

 Σε ζπκκφξθσζε ηνπ εξγνδφηε ζηηο λνκηθά θαηνρπξσκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

 Σε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ αζζελεηψλ, ηα νπνία έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

 Σε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

Σέινο, πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε Δθηίκεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ δελ 

αθνξά κφλν ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη απηέο κε πςειή επηθηλδπλφηεηα, αιιά θάζε 

επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη εξγαζίεο ελέρνπλ θηλδχλνπο πνπ δπλεηηθά 
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απεηινχλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε γεληθφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο.   
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1.4  Κίλδπλνη ζηνπο ρώξνπο Δξγαζίαο 

 

Οη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη έρνπλ απαξρή θαη εκπεξηέρνληαη ζε θάζε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

1ε Οκάδα: 

Κίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ή θίλδπλνη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο 

Αλαθέξνληαη ζηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ηξαπκαηηζκνχ ή βηνινγηθήο βιάβεο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ηνπο ζηελ πεγή θηλδχλνπ. Ζ θχζε ηεο 

πεγήο θηλδχλνπ νξίδεη ηελ αηηηνινγία θαη ην είδνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο βηνινγηθήο 

βιάβεο, κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ζε κεραληθή, ειεθηξηθή, ρεκηθή, 

ζεξκηθή θ.ι.π.. Δλδεηθηηθά, θάπνηεο απφ ηηο αηηίεο απηψλ είλαη: 

ηηο θηηξηαθέο δνκέο (κπνξεί λα νθείινληαη ζε παξεθθιίζεηο απφ ηνπο πνιενδνκηθνχο 

θαη πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο, αλεπαξθείο εμφδνπο θηλδχλνπ, δάπεδα κε απμεκέλε 

νιηζζεξφηεηα, πιεκκειψο ζπληεξεκέλεο θαηαζθεπέο, ρσξίο πξνζηαηεπηηθά έλαληη 

πηψζεο θ.ιπ.) 

 ζηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο (πρ επηθίλδπλεο δψλεο ζηηο κεραλέο ρσξίο 

πξνζηαηεπηηθά κέζα, πιεκκειήο ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ απφ 

αλεθπαίδεπην πξνζσπηθφ θιπ.) 

 ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (πρ. κε ηήξεζε θαλνληζκνχ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πιεκκειήο ε ειιηπήο ζπληήξεζε θιπ.) 

 ζε ρξήζε εχθιεθησλ ή/θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ (π.ρ. ρξήζε θαη απνζήθεπζε 

ησλ νπζηψλ, εθηφο πξφηππσλ θαλνληζκψλ, ειιηπήο εμαεξηζκφο, αλεπαξθήο 

δηάηαμε ππξαλίρλεπζεο-ζπλαγεξκνχ-ππξφζβεζεο, απνπζία δηαηάμεσλ 

αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θιπ.) 
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 ζε ρξήζε ινηπψλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ηνμηθψλ, δηαβξσηηθψλ θιπ. (π.ρ. κε ζπκκφξθσζε κε ην δειηίν δεδνκέλσλ 

αζθαιείαο πξντφλησλ θαη ηηο ππνδείμεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ νπζηψλ) 

 ζε θπζηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. δηάζπαζε πξνζνρήο πξνζήισζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ιφγσ εμσηεξηθψλ έληνλσλ εξεζηζκάησλ φπσο ζφξπβνο, ζξαχζε 

ζσιελψζεσλ ιφγσ απμεκέλεο πίεζεο αέξα, αδπλακία εληνπηζκνχ θηλδχλσλ 

ιφγσ ρακεινχ εληνπηζκνχ) 

 

2ε νκάδα: 

Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία 

Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία, πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα κέζα απφ ηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ελέρνπλ ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο βιαπηηθνχο παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, λα πξνθιεζεί 

αιινίσζε ζηε βηνινγηθή ηζνξξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ (αζζέλεηα). 

Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε: 

 Φπζηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ππέξβαζε Οξηαθψλ Σηκψλ Έθζεζεο ζε θάπνην 

παξάγνληα, φπσο ζφξπβνο πνπ νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή βαξεθνΐα) 

 Υεκηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ππέξβαζε Οξηαθψλ Σηκψλ Έθζεζεο ζε θάπνην 

παξάγνληα φπσο ζθφλε θαη επηθίλδπλεο νπζίεο) 

 Βηνινγηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. κηθξφβηα ή κνχρια ή βηνινγηθνί ξχπνη) 
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3ε νκάδα: 

Δγθάξζηνη θίλδπλνη 

Απηνί νη θίλδπλνη αληηπξνζσπεχνπλ  ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο, ζηε νπνία απηφο εληάζζεηαη. 

Οη αηηίεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ εληνπίδνληαη ζε απηή θαζαπηή ηε δνκή ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. 

Σν ζθεπηηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξά ζηελ παξέκβαζε γηα ηελ 

πξφιεςε ή/θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, νθείιεη 

λα βαζίδεηαη ζηελ επίηεπμε κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γηα λα γίλεη απηφ πξάμε, ζα πξέπεη νη δηεξγαζίεο λα 

ελαξκνληζηνχλ νη εξγαζίεο ζηνλ άλζξσπν, ελψ ε ελαξκφληζε απηή πξνυπνζέηεη ηε 

γλψζε ησλ θπζηνινγηθψλ αιιά θαη παζνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. 

Σα αίηηα ησλ εγθάξζησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ: 

 ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (π.ρ. κνλνηνλία ζηελ εξγαζία, εληαηηθνπνίεζε, 

βάξδηεο, ππεξσξίεο θ.ι.π.) 

 ε ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο (π.ρ. άηππεο κνξθέο εξγαζίαο, εζηθή 

παξελφριεζε, πίεζε απφ ηνπο πειάηεο θ.ιπ.) 

 ε εξγνλνκηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. απνπζία εξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο) 

 ε αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (π.ρ. ρξήζε αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, εξγαζία 

ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.) 

Οη θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο 

παξαθάησ δηαθνξεηηθέο νκάδεο: 
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Κίλδπλνη πνπ νθείινληαη ζε ειιείςεηο ζηηο θηηξηαθέο δνκέο 

 Ύςνο ρψξνπ εξγαζίαο (<2,70m) 

 Δκβαδφλ ρψξνπ εξγαζίαο 

 Όγθνο ρψξνπ εξγαζίαο 

 Φσηηζκφο (θπζηθφο, ηερλεηφο θαη θσηηζκφο θηλδχλνπ) 

 Γάπεδα (νιηζζεξφηεηα, έιιεηςε επηπεδφηεηαο, αλσκαιία ζηελ επηθάλεηα) 

 Σνηρνπνηία (ειεχζεξε επηθάλεηα ή ρξήζε ξαθηψλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.) 

 Παηάξηα (ρξήζε ππνζηπιψζεσλ) 

 Φεπδνξνθέο (πξννξηζκφο ρξήζεο, ππνζηχισζε, εκπιεθφκελα θνξηία) 

 Έμνδνη (ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ) 

 Πφξηεο (ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ) 

 Τπφγεηα (επηθάλεηα, κέξηκλα γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα) 

 Γηάδξνκνη (εκπφδηα, επαξθήο θσηηζκφο) 

 ήκαλζε αζθαιείαο  ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

Κίλδπλνη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ειιείςεηο ζηελ αζθάιεηα ησλ 

κεραλψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο: 

 Πξνθπιαθηήξεο ζηα φξγαλα εθθίλεζεο ησλ κεραλψλ 

 Πξνθπιαθηήξεο ζηνπο κεραληζκνχο κεηάδνζεο θίλεζεο 

 Πξνθπιαθηήξεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ κεραλψλ 

 Πξνθπιαθηήξεο ζηα φξγαλα ρεηξηζκνχ ησλ κεραλψλ 

 Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ 

 ήκα αζθαιείαο CE (νδεγία 89/392 ΔΔ, ελαξκφληζε κε ην Π.Γ. 377/3 θαη 

ηξνπνπνίεζε κε ην Π.Γ. 18/96) 

 Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε αλειθπζηήξσλ αηφκσλ ή θνξηίσλ 



18 

 

 Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ζπζθεπψλ ή θπθισκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

πίεζε 

 Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ πξφζβαζε ζε θιηκαθνζηάζηα, θξεάηηα, δεμακελέο 

Κίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε κέηξσλ αζθαιείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ: 

 Δχθιεθησλ νπζηψλ 

 Καπζηηθψλ νπζηψλ 

 Γηαβξσηηθψλ νπζηψλ 

 Δξεζηζηηθψλ νπζηψλ 

 Ομεηδσηηθψλ νπζηψλ 

 Σνμηθψλ νπζηψλ 

 Δθξεθηηθψλ νπζηψλ 

Κίλδπλνη πξνεξρφκελνη απφ ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο: 

 Αθαηάιιειεο Δγθαηαζηάζεηο 

 Αθαηάιιειε ρξήζε 

 Δγθαηαζηάζεηο ζε εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ 

 Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ρσξίο ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

 

Κίλδπλνη γηα ππξθαγηέο-εθξήμεηο, πξνεξρφκελεο απφ: 

 Παξνπζία θαη ρξήζε εχθιεθησλ πιηθψλ 

 Υξήζε αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ελαπφζεζε ησλ 

εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ πιηθψλ (πρ εξκάξηα, αεξηζκφο ηνπο θ.ι.π.) 
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 Απνζήθεπζε εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ πιηθψλ ζε κε εγθεθξηκέλνπο γηα απηή 

ηε ρξήζε ρψξνπο 

 Απνπζία ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη απαξαίηεησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη 

ππξαζθάιεηαο 

 Απνπζία θαηάιιειεο ζεκαηνδφηεζεο 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο, πνιχ ζεκαληηθή νκάδα θηλδχλσλ είλαη απηή 

πνπ πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζε ειιείςεηο ζηελ ελεκέξσζε, 

πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο 

βαζηθέο νκάδεο βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ: 

 Οκάδα ρεκηθψλ παξαγφλησλ 

 Οκάδα θπζηθψλ παξαγφλησλ 

 Οκάδα βηνινγηθψλ παξαγφλησλ 
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2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΡΟΛΖΦΖ 

2.1  Γέζκεο Μέηξσλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο 

 

Όιεο νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ ελέρνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγεία ζηελ εξγαζίαο, πξαθηηθά ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή ηεο 

έθζεζεο ζε επηθίλδπλεο ζπλζήθεο θαη ην πην ζεκαληηθφ, ζηελ εθκεδέληζε ή έζησ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεγψλ θηλδχλνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δέζκεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη, εζηηάδνληαη ζηελ 

 Δμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζηελ πεγή ηνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ επηθίλδπλνπ απφ θάηη ιηγφηεξν επηθίλδπλν 

 Δγθαηάζηαζε θαη ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάεμσλ 

 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) 

 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

 Δλψ φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο  γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηνπο, ελψ κπνξεί 

λα θξηζεί απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζε ηνπο. 

Γηα λα πινπνηεζεί ε παξαπάλσ πξφιεςε, είλαη θαηαλνεηφ πσο πξψηα ζα πξέπεη λα 

γίλεη ε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επηθηλδπλφηεηαο, κε άιια ιφγηα λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη θίλδπλνη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 
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2.2  Πιαίζην Τπνρξεώζεσλ Δξγνδόηε-Δξγαδνκέλσλ-Σερληθνύ Αζθαιείαο 

 

2.2.1 Τπνρξεψζεηο Δξγνδφηε 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, απαηηείηαη ε θνηλή πξνζπάζεηα εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλσλ, ελψ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα απηέο ηηο ππνρξεψζεηο καο δίλεη ην Άξζξν 

8 ηνπ λ. 3850/2010, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε, ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Να ιακβάλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη εξγαδφκελνη 

αιιά θαη νη ηξίηνη, απφ θάζε πηζαλφ θίλδπλν, πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ 

πγεία θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. 

 Πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο πνπ ελδερνκέλσο πθίζηαληαη θαη λα 

επηδηψθεη ηε βειηίσζε ησλ ελ ηζρχ ζπλζεθψλ. 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ππνδείμεσλ ησλ Σερληθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη γεληθφηεξα λα θξνληίδεη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Να αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Να πξνθξίλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο, έλαληη 

ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε εξγαζία 

ηνπο. 

 Να ελζαξξχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 Να ελεκεξψλεη ηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ ελ ηζρχ λνκνζεζία ζρεηηθά ηελ 

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. 

 Να δηαζθαιίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αζθαινχο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Να θαηαξηίδεη πξφγξακκα πξνιεπηηθήο δξάζεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε. 

 Να ηεξεί εηδηθφ βηβιίν αηπρεκάησλ. 
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 Να ιακβάλεη κέηξα γηα ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο φπσο ηηο εγθαηαζηάζεηο Α’ 

Βνεζεηψλ, ππξαζθάιεηαο ή ην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ ρψξνπ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Να εθαξκφδεη κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ αξρέο: 

o Σελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ 

o Σελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί 

o ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηε βάζε ηνπο 

o ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξφιεςεο ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ηηο πξνζαξκνγέο ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο θαζψο 

θαη ηεο εξγαζίαο ζηε ζηνλ άλζξσπν  

o θαη ηέινο ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ νδεγηψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

 Να θάλεη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ επηινγή ησλ εμνπιηζκψλ εξγαζίαο, ησλ ρεκηθψλ 

θαη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ή παξαζθεπαζκάησλ, θαηά ηε δηαξξχζκηζε ησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο. 

 

2.2.2 Τπνρξεψζεηο Δξγαδνκέλσλ 

 

Παξάιιεια, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ πεξηιακβάλνληαη: 

Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα κεξηκλά αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ηφζν ηε δηθή ηνπ φζν θαη ησλ 

ππνινίπσλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε ηνπ. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη εξγαδφκελνη πην ζπγθεθξηκέλα, νθείινπλ -πάληα 

ζχκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε ηνπο: 

1. Να ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα 

εξγαιεία, ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο, ηα κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα. 

2. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθή πξνζηαζίαο πνπ ηνπο δηαηίζεηαη θαη 

λα ηνλ ηαθηνπνηνχλ κε ην πέξαο ηεο ρξήζεο ηνπ. 
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3. Να ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο 

ησλ κεραλψλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζπζθεπψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ 

θαη ζαθψο λα κελ ηνπο ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηνπο αιιάδνπλ ή ηνπο 

κεηαηνπίδνπλ απζαίξεηα απφ ηελ εγθεθξηκέλε ζέζε ηνπο. 

4. Να αλαθέξνπλ άκεζα ζηνλ εξγνδφηε ηνπο ή/θαη ζε φζνπο δηαζέηνπλ ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, φιεο εθείλεο ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα πσο εκθαλίδνπλ άκεζν θαη 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

έιιεηςε δηαπηζηψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

5. Να ζπληξέρνπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο θαζψο θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 

ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, γηα φζνλ θαηξφ ρξεηαζηεί, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπιήξσζε φισλ  ησλ θαζεθφλησλ ή απαηηήζεσλ, πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 

6. Να ζπληξέρνπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο θαζψο θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 

ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, γηα φζνλ θαηξφ ρξεηαζηεί,  ψζηε 

απηνί λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

είλαη αζθαιείο θαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία εληφο ηνπ 

πεδίνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

Σέινο, νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά 

ζεκηλάξηα ή άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο. 

 

2.2.3 Σερληθφο Αζθαιείαο 

 

Καζψο, ν ξφινο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ, ζχκθσλα κε ην Κεθ. Β’ ηνπ Ν.3850 

(Φ.Δ.Κ. 84/02-06-2010) «Κχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ». 

Έηζη ινηπφλ,  ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεη θαη λα ζπκβνπιεχεη 

ηελ εξγνδνζία, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ ζηελ εξγαζία. 
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Δηδηθφηεξα, πξνζθέξεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο 

λέσλ αζθαιέζηεξσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσ θαη εμνπιηζκνχ 

βάζεη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηε ρξήζε ηνπο, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Μέζσ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) -πνπ ζα αλαιχζνπκε 

ζηελ επφκελε ελφηεηα-δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο, νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ κέζσλ, πνπ πξνεγείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

θαζψο επίζεο λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

Δξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα θάλεη ηε ζρεηηθή αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη πξνηάζεηο κέηξσλ γηα 

ηελ απνηξνπή παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ 

 Δλεκεξώλεη ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ ή ηε Γηεχζπλζε 

ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ηπρφλ παξαιείςεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα θάλεη πξνηάζεηο 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαη λα θάλεη επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Οη ππνδείμεηο ηνπ Σερληθνχ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην εηδηθφ βηβιίν ππνδείμεσλ, 

ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14, πνπ ζειηδνκεηξείηαη θαη 

ζεσξείηαη ζην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ ηεο νηθείαο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο. Δλ ζπλερεία, ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνδείμεσλ. 

Ζ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο, δελ απνθιείεη θαη ηελ αλάζεζε 

άιισλ θαζεθφλησλ, πέξα θπζηθά απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζεο ηνπ σο 

Σερληθφο Αζθαιείαο. 
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2.2.4 Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Χο Μέζα (ή εμνπιηζκφο) Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) λνείηαη θάζε εμνπιηζκφο ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί (λα θνξάεη ε λα θέξεη) ν εξγαδφκελνο φηαλ εθηειεί ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γηα λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο απφ έλα ή πην πνιινχο 

θηλδχλνπο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ φπσο επίζεο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθφ εμάξηεκα ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, πνπ εμππεξεηεί απηφ ηνλ ζθνπφ. 

Παξφηη ε ρξήζε ησλ ΜΑΠ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, πξέπεη λα απνηειεί ηελ χζηαηε 

ιχζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ρξήζε ηνπο λα γίλεηαη κφλν εάλ νη 

ελερφκελνη θίλδπλνη, δε κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ή έζησ λα πεξηνξηζηνχλ κε 

ηερληθά κέηξα ή κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή ηέινο κε νξγαλσηηθέο κεζφδνπο ή 

δηαδηθαζίεο ζπλνιηθά ηεο εηαηξείαο. 

Κάζε Μέηξν Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο δελ ζα πξέπεη λα εγείξεη λένπο θαη απμεκέλνπο 

θηλδχλνπο αιιά λα εμππεξεηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ θίλδπλν γηα 

ηνλ νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν. Πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν ζην ρψξν ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην ρξήζηε θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ πξνκήζεηα 

θαη ε δαπάλε ησλ ΜΑΠ, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη πγηεηλήο, απνηεινχλ απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ εξγνδφηε. Δπίζεο 

ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε απνηεινχλ ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ΜΑΠ. 

Ζ ρξήζε ησλ Σα ΜΑΠ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

1. Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

2. Να είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη θαη  

ρξήζε ηνπο λα κε ζπλεπάγεηαη λένπο θηλδχλνπο. 

3. Να επηιέγνληαη κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. 

4. Να πξνζαξκφδνληαη ζην ρξήζηε. 

5. Να ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

6. Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
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7. Να ζπληεξνχληαη, λα επηζθεπάδνληαη θαη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά. 

8. Να αληηθαζίζηαληαη φηαλ παξνπζηάδνπλ πξνρσξεκέλε θζνξά ή έρεη ιήμεη ν 

επηηξεπφκελνο ρξφλνο ρξήζεο ηνπο. 

9. Να θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο ή ρψξνπο κε θαιέο ζπλζήθεο θαζαξηφηεηαο 

θαη πγηεηλήο. 

10. ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ αλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ΜΑΠ, απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη απνηειεζκαηηθά. 

11. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΜΑΠ, δηαζέηνπλ ζχζηεκα κε ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ζπλδένληαη κε ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα, ην εμάξηεκα ζχλδεζεο πξέπεη λα 

έρεη κειεηεζεί θα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κφλν 

ζε ζχζηεκα θαηάιιεινπ ηχπνπ. 

12. Σα ΜΑΠ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξεθηηθή αηκφζθαηξα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφ λα 

παξαρζεί ζε απηά ηφμν ή ζπηλζήξαο πξνέιεπζεο ειεθηξηθήο ή 

ειεθηξνζηαηηθήο, ή ιφγσ θξνχζεο θαη ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλάθιεμε εθξεθηηθνχ κίγκαηνο. 

13. Να πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε. 

14. Σα ΜΑΠ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ηίζεληαη ζε ρξήζε εθφζνλ 

είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα πξνθπιάζζνπλ ηελ πγεία θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ (ρσξίο λα ζίγεηαη ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα άιισλ πξνζψπσλ) θαη εθφζνλ ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαηάιιειν ζθνπφ. 

15. Σα ΜΑΠ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, απαηηείηαη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE επ’ 

απηψλ θαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη νξαηή θαη 

επαλάγλσζηε θαη λα παξακείλεη αλεμίηειε θαηά ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα 

δσήο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

16. Γηα θάζε Μέζν Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, ν 

θαηαζθεπαζηήο ππνρξεσηηθά ζπληάζζεη θαη παξαδίδεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ην νπνίν λα πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηα Μέζα 

Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, φπσο: 

I. Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ΜΑΠ 

II. Σηο νδεγίεο ρξήζεο, απνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, 

επηζεψξεζεο, απνιχκαλζεο 
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III. Σηο επηδφζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηηο ηερληθέο δνθηκέο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ην επίπεδν ή ηελ θαηεγνξία πξνζηαζίαο ησλ κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

IV. Σα πξφζζεηα εμαξηήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

V. Σηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο ζπλαξηήζεη ηνπ επηπέδνπ 

θηλδχλσλ θαη ηα φξηα εθηφο ησλ νπνίσλ αληελδείθλπηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

VI. Σε ζπζθεπαζία ηεο αζθαινχο κεηαθνξάο 

VII. Σε ζεκαζία ηεο ζήκαλζεο πνπ ππάξρεη 

 

 

2.3  Οη θάζεηο ηεο Δθηίκεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Ζ Δθηίκεζε Κηλδχλνπ, πεξηιακβάλεη ηελ επηκειή εμέηαζε ζρεηηθά κε ην ηη ζα 

κπνξνχζε λα βιάςεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαη λα 

εθηηκεζεί έηζη εάλ έρνπλ ιεθζεί φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο ή θξίλεηαη αλαγθαία 

ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελνπ πεξηζηαηηθνχ. Ζ γεληθή 

κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

απνηειείηαη απφ 5 βήκαηα πνπ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θάζεηο. 

Φάζε Α: Δληνπηζκόο ησλ πεγώλ θηλδύλνπ 

Πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ θηλδχλνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εξγαδφκελσλ ζηηο βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 

Πξψην Βήκα Πηζαλέο Πεγέο Κηλδχλνπ 

θνπφο ζε απηφ ην πξψην βήκα, είλαη λα γίλεη ν εληνπηζκφο πηζαλψλ πεγψλ 

θηλδχλσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη: 

 Κηλνχκελα κέξε κεραλεκάησλ 
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 Δχθιεθηεο νπζίεο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζνπλ ππξθαγηά 

 Ζιεθηξηζκφο 

 Δπηθίλδπλεο Οπζίεο 

 Θφξπβνο 

 θφλε 

 Αλαζπκηάζεηο 

 Αθηηλνβνιία 

 πζηήκαηα ππφ πίεζε  

 Δθηίλαμε πιηθψλ 

 Ορήκαηα 

 Δξγαζία ζε χςνο 

 Πεγέο θηλδχλνπ ππεχζπλεο γηα πηζαλφ γιίζηξεκα-παξαπάηεκα 

 Υεηξσλαθηηθή δηαρείξηζε θνξηίνπ 

 Αθαηάιιεινο θσηηζκφο 

 Αθχζηθεο ζεξκνθξαζίεο 

 

Γεχηεξν Βήκα: Πξνζδηνξηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε πηζαλή βιάβε 

θνπφο ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλεηηθά παζφλησλ απφ 

ηηο ελ ιφγσ πεγέο θηλδχλνπ (ηνπ πξψηνπ βήκαηνο). Απηνί κπνξεί λα είλαη: 

Νένη εξγαδφκελνη, εθπαηδεπφκελνη, έγθπεο, ιερψλεο θαη γαινπρνχζεο εξγαδφκελεο 

θιπ, πνπ κπνξεί λα έρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο. 

Καζαξηζηέο, επηζθέπηεο, εξγνιάβνη, εξγάηεο ζπληήξεζεο θιπ, πνπ κπνξεί λα κελ 

βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Κνηλφ ή άιινη άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη θνηλνχο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη πνπ 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα βιαθηνχλ απφ ηηο επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο  
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ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΦΑΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Κίλδπλνη γηα ηελ 

Αζθάιεηα 

Κίλδπλνη γηα ηελ Τγεία Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Υεκηθνί Παξάγνληεο Οξγάλσζε Δξγαζίαο 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Φπζηθνί Παξάγνληεο Φπρνινγηθνί Παξάγνληεο 

Ππξθαγηέο-Δθξήμεηο Βηνινγηθνί Παξάγνληεο Δξγνλνκηθνί Παξάγνληεο 

Δπηθίλδπλεο Οπζίεο  
Αληίμνεο πλζήθεο 

Δξγαζίαο 

Μεραλέο   

 

Γηάγξακκα-Πίλαθαο 2.1: Φάζε Α: εληνπηζκόο θηλδύλσλ 
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Φάζε Β: Δμαθξίβσζε ησλ θηλδύλσλ έθζεζεο 

Σα επφκελα δχν βήκαηα εμππεξεηνχλ ηελ εμαθξίβσζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 2.1. 

 

Σξίην Βήκα: Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ 

ην ηξίην βήκα εμαθξηβψλεηαη ε επάξθεηα ησλ ππαξρνπζψλ πξνθπιάμεσλ ή ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο ελέξγεηεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θάπνηεο 

κεηξήζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα δείμνπλ εάλ ζα απαηηεζνχλ πξφζζεηα 

κέηξα γηα λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη. Δάλ νη θίλδπλνη έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε 

κέξηκλα, απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνθπιάμεηο 

πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα ιεθζνχλ. Όηαλ νη θίλδπλνη δελ είλαη επαξθψο ειέγμηκνη, 

αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν βήκα (ηέηαξην βήκα). 

Δίλαη θαηαλνεηφ, πσο φηαλ επίθεηηαη ε ιήςε λέσλ ή πξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο, 

απηά ζα πξέπεη λα βειηηψλνπλ ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα κέηξα 

απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

ζρεηηθέο επηζεσξήζεηο, έιεγρνη ή άιιεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σέηαξην Βήκα: Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ βήκαηνο, ππνδεηθλχνπλ πσο απαηηείηαη βειηίσζε 

ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, είλαη απαξαίηεην λα θαηαξηηζηεί έλαο θαηάινγνο 

ελεξγεηψλ, κε ηεξάξρεζε ζεκαζίαο ζηνπο πςεινχο θηλδχλνπο ή/θαη ζε απηνχο πνπ 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ πνιιά άηνκα. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη 

παξαθάησ αξρέο, κε πξνηηκφηεξε ηελ σο θάησζη ζεηξά: 

Γνθηκήο κηαο επηινγήο κε κηθξφηεξν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο 

Δπηινγή νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εξγαζίαο, κε κεησκέλε ρξνληθά έθζεζε ζηελ 

πεγή θηλδχλνπ 

Δπέκβαζε γηα εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ πεγή (π.ρ. κε ηνπνζέηεζε 

πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο ζηε κεραλή θαηεξγαζίαο) 
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Πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

Παξνρή ησλ θαηάιιεισλ δηεπθνιχλζεσλ (π.ρ. γηα πιχζηκν, γηα νλ θαζαξηζκφ απφ 

ρεκηθά θαη γηα Πξψηεο βνήζεηεο) 

Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξνρή νδεγηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.2: Φάζε Β Δμαθξίβσζε θηλδύλσλ έθζεζεο 

 

 

Φάζε Γ: Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ έθζεζεο 

ηε θάζε Γ΄, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο ζε έλα βήκα πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ (Πίλαθαο 2.3) 

Πέκπην Βήκα: Έιεγρνο ηεο εθηίκεζεο θαη αλαζεψξεζε εάλ είλαη απαξαίηεην 

ε απηφ ην πέκπην θαη ηειηθφ βήκα, πνπ αθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξφζζεησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο, γίλεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ θηλδχλσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο. Οη πηζαλέο πεξηπηψζεηο είλαη: 

 Ζ εθηίκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, φπσο ππνθαηάζηαζε ελφο επηθίλδπλνπ παξάγνληα (π.ρ. ελφο 

ρεκηθνχ παξάγνληα), απφ έλαλ κε κηθξφηεξν δπλακηθφ βιάβεο, ή κε ρξήζε 

ελαιιαθηηθνχ εμνπιηζκνχ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

λέσλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ. 
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Δπηπξνζζέησο, αθνχ εθαξκνζζνχλ νη αιιαγέο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

επαλεθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ψζηε λα εθηηκεζνχλ ελ ζπλερεία ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πξάμε. 

 Σα κέηξα  πξνθχιαμεο πνπ εηζάγνληαη γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ, κπνξεί 

λα επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο, γελλψληαο έλα λέν θίλδπλν. 

 Ζ αξρηθή εθηίκεζε ελδέρεηαη λα κελ είλαη έγθπξε, ιφγσ ελδερφκελσλ αιιαγψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία 

ζηεξίρηεθε ε ελ ιφγσ εθηίκεζε. 

 Σα κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο πνπ είλαη ελ ηζρχ, είλαη αλεπαξθή ή πιένλ 

έρνπλ θαηαζηεί αθαηάιιεια. Γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ, κπνξεί λα 

σθειήζεη ε δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ε παξαιίγν λα 

νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα εξγαδνκέλνπ. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή γξαπηνχ 

θεηκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα θάζε πεγή θηλδχλνπ πνπ θαηαγξάθεηαη, ζα πξέπεη 

λα αθνινπζνχληαη ηα παξαπάλσ πέληε βήκαηα. Δπίζεο, εάλ ζε κειινληηθφ ρξφλν, ζε 

έλα ρψξν εξγαζίαο εγθαηαζηαζνχλ λέα κεραλήκαηα, νπζίεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε λέεο πεγέο θηλδχλνπ, εάλ απηέο ζπληεινχλ ζεκαληηθή 

δηαθνξά, ζα πξέπεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνζζήθε ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ, ψζηε 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη λέεο απηέο πεγέο θηλδχλνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 

ζρεηηθφ αξρείν ζα πξέπεη πάληα λα θπιάζζεηαη γηα κειινληηθή ρξήζε θαη αλαθνξά. 
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Πίλαθαο 2.3: Φάζε Γ’ Δθηίκεζε θηλδύλσλ Έθζεζεο 
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3. ΠΟΗΟΣΗΚΖ-ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

3.1  Πνηνηηθή Αλάιπζε 

 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε, απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, εηδηθφηεξα θαηά ηηο δχν 

ηειεπηαίεο θάζεηο εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία φπνπ αλαιχνπκε έλα 

ζπλεξγείν θνξηεγψλ, θαζψο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη πξαθηηθά απιή 

(επηδηφξζσζε θνξηεγψλ) θαη επίζεο ην πιήζνο ησλ ππαιιήισλ είλαη κηθξφ, δελ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ηεο, παξφια απηά ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο. 

Ζ εθηίκεζε απφ πνηνηηθήο πιεπξάο, εδξάδεηαη ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο πνπ ππάξρεη λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα θαη λα πξνθχςνπλ επηβιαβείο 

θαηαζηάζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπξνζζέησο, ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ ελφο αηπρήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ ηνλ εμεηαδφκελν θίλδπλν, ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο. Γηα απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο, παξαηίζεληαη δχν πίλαθεο, ε δηαβάζκηζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη δηαθνξεηηθή ρσξίο λα πξνθχπηεη αιιαγή ζην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, 

ην νπνίν είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. Σα απνηειέζκαηα, δελ είλαη 

απφιπηα αιιά εθθξάδνπλ κηα έλδεημε θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ππνθεηκεληθήο 

εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ. ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο, γίλεηαη απνηχπσζε ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ. 
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Πίλαθ

αο 3.1.  

Πξνζδηνξη

ζκόο  ηεο 

ζνβαξόηεη

αο ησλ 

ζπλεπεηώλ 

ηνπ 

αηπρήκαην

ο [5,6] 

 

 

 

Πίλαθαο 3.2.  Πξνζδηνξηζκόο  ηεο πηζαλόηεηαο εθδήισζεο θηλδύλνπ – εκθάληζε  

αηπρήκαηνο [5,6] 

 

Οη πην πάλσ παξάγνληεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία εθδειψλεηαη 

έλαο θίλδπλνο θαη ε δξηκχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ, νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

πίλαθα επηθηλδπλφηεηαο, ν νπνίνο αθνινπζεί. Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο, κε ην νπνίν ραξαθηεξίδνπκε θάζε δξαζηεξηφηεηα, καο νδεγεί ζηελ 

επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνθχιαμεο. 

 

 

 

 4 Β2 Β1 Α2 Α1 

 3 Γ1 Β2 Β1 Α2 

1.  Αμηνζεκείσηεο (ειάρηζηα πξνβιήκαηα  ζηελ  παξαγσγηθή  

δηαδηθαζία, κηθξνί ηξαπκαηηζκνί, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ) 

2. εκαληηθέο (πεξηνξηζκέλεο    ζπλέπεηεο,  δελ αλακέλνληαη   ζνβαξνί 

ηξαπκαηηζκνί) 

3. Κξίζηκεο (πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

πςειφ δπλακηθφ δεκηάο, πνιχ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί)  

4. Μνηξαίεο (πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, δεκηέο, θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, κνηξαίν 

ζπκβάλ)  

1. Απίζαλν (πξαθηηθά αδχλαην) 

2. Λίγν Πηζαλό (ζπλέβε θάπνηε) 

3. Πηζαλό (ζα κπνξνχζε λα κε ζπκβαίλεη ζπλήζσο) 

Δαξ 

αζ 

4. Πνιύ Πηζαλό (ζα κπνξνχζε λα είλαη αλακελφκελν) 
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ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 2 Γ2 Γ1 Β2 Α2 

 1 Γ2 Γ2 Γ1 Β2 

  1 2 3 4 

   νβαξόηεηα   

Πίλαθαο 3.3. Πίλαθαο Δπηθηλδπλόηεηαο [5,6] 

 

Α1 Απαξάδεθηα κεγάιε επηθηλδπλφηεηα 

Α2 Πνιχ κεγάιε επηθηλδπλφηεηα 

Β1 Μεγάιε επηθηλδπλφηεηα 

Β2 ρεηηθά κηθξή επηθηλδπλφηεηα 

Γ1 Αλεθηή επηθηλδπλφηεηα 

Γ2 Υακειή επηθηλδπλφηεηα 

 

3.2  Πνζνηηθή αλάιπζε  

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο, βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ θαη εθηίκεζε 

κηαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαη απνδεθηήο ηηκήο, ηελ αηνκηθή επηθηλδπλόηεηα ή 

δηαθηλδύλεπζε. 

Μέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο γίλεηαη αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο θαη πνζνηηθή 

εθηίκεζε ζε θιίκαθα ξεαιηζηηθψλ κεγεζψλ, ηεο αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο 

επηθηλδπλόηεηαο γηα θάζε έλα εξγαδφκελν, ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο: 

• αλά θαηεγνξία ζπλέπεηαο π.ρ. ζάλαην, βαξχ ηξαπκαηηζκφ, ειαθξχ 

ηξαπκαηηζκφ θ.ιπ. 

• Αλά βαζκό έθζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηηο ζπλέπεηεο απφ δηαθξηηά 

αηπρεκαηηθά γεγνλφηα ή εθιχζεηο βιαπηηθψλ παξαγφλησλ 

• αλά ζέζε εξγαζίαο 
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, είλαη απαξαίηεηε ε αλαγλψξηζε θαη ν αθξηβήο θαη 

ζαθήο θαζνξηζκφο, ησλ: 

• ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηέο 

• ησλ αηπρεκαηηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία πηζαλφλ λα εθδεισζνχλ, θαζψο 

επίζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ δχλαληαη λα βιάςνπλ θαη πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

εθιπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

• Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθδήισζε ησλ αηπρεκαηηθψλ γεγνλφησλ ή ησλ 

βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία θηλείηαη ν εξγαδφκελνο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ (πεξηνρή ζέζεσο εξγαζίαο) 

 

ηε ζπλέρεηα, ε κεξηθή ή ζπλνιηθή επηθηλδπλφηεηα ζπγθξίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ: 

• κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (αλά θίλδπλν & ζπλέπεηα) 

• κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ (αλά ζέζε εξγαζίαο & ζπλέπεηα) 

• κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπλεπεηψλ (αλά θίλδπλν & αλά ζέζε εξγαζίαο) 

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαιπηηθήο 

εθηίκεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο (ζε επίπεδν 

νξγαλσηηθφ, ηερληθφ, δηαρεηξηζηηθφ), γηα θάζε ζέζε θαη είδνο εξγαζίαο, εμεηάδνληαο ηα 

παξαθάησ ζεκεία: 

• Έληαζε πεγήο θαη βαζκφο θηλδχλνπ (ξπζκφο έθιπζεο βιαπηηθνχ 

παξάγνληα, ζπρλφηεηα ελαξθηήξηνπ αηπρεκαηηθνχ γεγνλφηνο) 

• πρλφηεηα παξνπζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ ζηε δψλε επηπηψζεσλ ελφο 

βιαπηηθνχ παξάγνληα 

• Βαζκφο δηαρσξηζκνχ (απνκάθξπλζεο) ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηε δψλε 

επηπηψζεσλ 

• Βαζκφο ηξσηφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ (ιήςε επηπξφζζεησλ ή πην εληαηηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο) 

 

Ζ Αηνκηθή Δπηθηλδπλφηεηα απνηειεί ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο κίαο ζπλέπεηαο 

ζηελ πγεία ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ελφο εξγαδνκέλνπ, ιφγσ ηεο ζπλερνχο, 

ηαθηηθήο, πεξηζηαζηαθήο ή αηπρεκαηηθήο έθζεζεο ηνπ ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο, νη 
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νπνίνη πξνθχπηνπλ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, πνπ εθηειεί ν εξγαδφκελνο θαη ζπλδένληαη 

κε ην ρψξν θαη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Ζ αηνκηθή επαγγεικαηηθή επηθηλδπλφηεηα R ζε 

κία ζέζε εξγαζίαο (x), εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην 

γηλφκελν ηξηψλ παξακέηξσλ: 

• ηεο ζπρλφηεηαο έθιπζεο (f) ηνπ βιαπηηθνχ παξάγνληα (ζπρλφηεηα 

αηπρεκαηηθνχ γεγνλφηνο) 

• ηεο πηζαλφηεηαο έθζεζεο (ε) ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην βιαπηηθφ παξάγνληα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο 

• ηεο ηξσηφηεηαο (V) ηνπ αηφκνπ (εξγαδνκέλνπ) ζηηο ζπλέπεηεο απηέο [4,6]  

XI IZ Z ZX II XR f V  

Όπνπ: 

       ε αηνκηθή επηθηλδπλφηεηα ζηελ εθάζηνηε ζέζε (x), ιφγν αηπρήκαηνο (I) θαη 

δεδνκέλε ζπλέπεηα (z). 

Ζ αηπρεκαηηθή επηθηλδπλόηεηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα αλεπηζχκεην 

γεγνλφο, ιφγσ έθιπζεο βιαπηηθνχ παξάγνληα ζε έλαλ εξγαδφκελν, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε κία ζέζε εξγαζίαο. Ζ επηθηλδπλφηεηα       εθθξάδεηαη ζε     .  

x = 1, ...,m φπνπ m ην πιήζνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε  

I = 1,…,n  φπνπ  n ην  πιήζνο ησλ αηπρεκαηηθψλ γεγνλφησλ (βιαπηηθψλ 

παξαγφλησλ), πνπ εμεηάδνληαη ζηελ εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

z = 1,..,σ φπνπ σ ην πιήζνο ησλ ζπλεπεηψλ απφ αηπρεκαηηθά γεγνλφηα, πνπ 

εμεηάδνληαη ζηελ εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

 

      ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ην αηπρεκαηηθφ γεγνλφο ζηε ζέζε 

εξγαζίαο (x). Ζ ζπρλφηεηα     εθθξάδεηαη ζε      

      ε πηζαλφηεηα έθζεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ ζηε ζέζε (x) θαη εληφο ηεο δψλεο 

επηπηψζεσλ (ζπλέπεηαο z), απφ φπνπ θαη εάλ πξνέξρεηαη εληφο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Ζ πηζαλφηεηα απηή είλαη αδηάζηαην κέγεζνο. 
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     (δείθηεο ηξσηφηεηαο) είλαη ε πηζαλφηεηα ν εξγαδφκελνο λα ππνζηεί ηελ 

ζπλέπεηα (z) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο ζπλέπεηαο (z) απφ ην 

γεγνλφο αηπρήκαηνο (I). Ο δείθηεο ηξσηφηεηαο είλαη αδηάζηαην κέγεζνο.   

 

Ζ πηζαλφηεηα έθζεζεο      εθθξάδεηαη απφ ην γηλφκελν:  XIZ X XIZE P   

Όπνπ: 

Ex
  =  ε παξνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζα ζην  ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζία (x), θαη 

απηφ ην κέγεζνο είλαη αδηάζηαην.  

     =  ην πνζνζηφ ηνπ ηφπνπ ηεο ζέζεο εξγαζίαο, πνπ θαιχπηεη ε δψλε ζπλέπεηαο 

(z) ζηε ζέζε εξγαζίαο (x) απφ ην γεγνλφο αηπρήκαηνο (I). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ 

γίλεηαη απφ εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη γηα 

θάζε παξάγνληα. 

Όηαλ ην δεηνχκελν είλαη ε εθηίκεζε ηεο αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο R γηα  κία ζπγθεθξηκέλε ζπλέπεηα π.ρ. ζάλαην, απφ φινπο ηνπο 

βιαπηηθνχο παξάγνληεο– θηλδχλνπο – αηπρεκαηηθά γεγνλφηα, ε επηθηλδπλφηεηα 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Γηα θάζε ζπλέπεηα (z) πρ. ζαλαηεθφξν πεξηζηαηηθφ, ε ζπλνιηθή αηνκηθή 

επηθηλδπλφηεηα ζαλάηνπ     ζηε ζέζε εξγαζίαο (x) είλαη ην άζξνηζκα γηα φια ηα 

αηπρήκαηα n:  

1,..,

XI XIZ IX

n

ZZ

I

f VR 


 
 

ηε πεξίπησζε απηή ε ζπλνιηθή επηθηλδπλφηεηα XR  γηα θάζε ζέζε 

επηθηλδπλφηεηαο x, είλαη ην άζξνηζκα γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο  z =1,….,σ  
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Z XZ

X

Z

c R
R

c


   

 γηα z=1 (ζάλαηνο ) , z=2 (βαξχο ηξαπκαηηζκφο), z=3 (επηφηεξνο ηξαπκαηηζκφο) 

,……,z=σ  

φπνπ Zc  ν δείθηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ζπλέπεηαο z. Ο δείθηεο θαζνξίδεηαη απφ θαηά 

πεξίπησζε απφ ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη γηα ηελ ζπλέπεηα θαηά ηελ αλάιπζε.  

Όηαλ ην δεηνχκελν είλαη ε εθηίκεζε ηεο αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο R γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο βιαπηηθφο 

παξάγνληαο ζε κία ζέζε εξγαζίαο, ε επηθηλδπλφηεηα ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Γηα έλα γεγνλφο αηπρήκαηνο πρ. θσηηά, ε ζπλνιηθή αηνκηθή επηθηλδπλφηεηα 

XIR  ζηε ζέζε εξγαζίαο (x) θαη γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θσηηάο είλαη ην άζξνηζκα γηα 

φιεο ηηο ζπλέπεηεο z=1,..., σ, δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

,XI XI X XIZ IZR f c V   γηα z=1 (ζάλαηνο), 2(βαξχο ηξαπκαηηζκφο),…,σ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ θιηκάθσλ, ζρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκαηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ηνλ βαζκφ έθζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηε ζέζε απηή. Ζ αλαγσγή ησλ 

θιηκάθσλ απηψλ είλαη ζε 2000 ψξεο εξγαζίαο αλά έηνο. [4,5] 
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 πρλόηεηα έθιπζεο θηλδύλνπ Γηαβάζκηζε 

1 
Αλακελφκελν 

«πεξηζζφηεξν απφ 1 θνξά ηνλ ρξφλν» 
1000 

2 
Πνιχ πηζαλφ 

«1 θνξά ηνλ ρξφλν ή ζε 2000 ψξεο εξγαζίαο » 
500 

3 

Πηζαλφ 

«1 θνξά ζηα 3 ρξφληα ή ζηηο 6000 ψξεο 

εξγαζίαο » 

200 

4 
Λίγν πηζαλφ 

«1 θνξά ζηα πέληε ρξφληα » 
100 

5 
Πνιχ ιίγν πηζαλφ 

«1 θνξά ζηα 17 ρξφληα » 
30 

6 

Πξαθηηθά απίζαλν 

«1 θνξά ζηα 35 ρξφληα πνπ απνηεινχλ θαη ηε 

κέγηζηε δηάξθεηα εξγαζίαο » 

15 

7 
Απίζαλν 

«1 θνξά ζηα 500 ρξφληα » 
1 

Πίλαθαο 3.4. Κιίκαθα ζπρλόηεηαο έθιπζεο θηλδύλνπ – εκθάληζεο αηπρεκαηηθνύ γεγνλόηνο 
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 πρλόηεηα έθιπζεο θηλδύλνπ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 

1 
πλερήο (κφληκα) 

πεξηζζφηεξεο απφ 4 ψξεο αλά νθηάσξν 
1000 

2 
πρλή (θαζεκεξηλά) 

1 – 4 ψξεο ζε 8 ψξεο εξγαζίαο 
250 

3 
Δπθαηξηαθή 

1 – 5 ψξεο ζε 40 ψξεο εξγαζίαο 
50 

4 
Αζπλήζεο 

1 – 5 ψξεο ζε 165 ψξεο εξγαζίαο 
12 

5 
πάληα 

6 – 12 ψξεο ζε 2000 ψξεο εξγαζίαο 
2 

6 
Πνιχ ζπάληα 

1 – 5 ψξεο ζε 2000 ψξεο εξγαζίαο 
1 

7 Καζφινπ έθζεζε 0 

Πίλαθαο 3.5. Κιίκαθα πηζαλόηεηαο παξνπζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηε ζέζε εξγαζίαο 
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Ζ ζπλνιηθή επηθηλδπλφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη 

δπλαηφλ λα ζπγθξηζεί κε αληίζηνηρεο επηθηλδπλφηεηεο άιισλ βιαπηηθψλ 

παξαγφλησλ, γηα θάζε ζπλέπεηα. Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζχγθξηζε ζπλνιηθψλ 

επηθηλδπλνηήησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θιίκαθα δείθηε ζεκαληηθφηεηαο ζπλεπεηψλ ηνπ επφκελνπ πίλαθα. [4,5] 

 πρλόηεηα έθιπζεο θηλδύλνπ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 

1 

Θάλαηνο (κνηξαίν ζπκβάλ απφ επίδξαζε 

βιαπηηθνχ παξάγνληα) 

Μόληκε αλαπεξία απφ επίδξαζε βιαπηηθνχ 

παξάγνληα 

10 

2 

νβαξόο ηξαπκαηηζκόο κε εηζαγσγή ζην 

λνζνθνκείν γηα δηάξθεηα  >24h 

Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε γηα δηάξθεηα 

>3 κήλεο 

2 

3 

Διαθξύο ηξαπκαηηζκόο, πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ηνπηθά ή απαηηείηαη 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε <24h 

Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε γηα δηάξθεηα 

<3 κήλεο 

1 

Πίλαθαο 3.6. Κιίκαθα ζνβαξόηεηαο ζπλεπεηώλ 
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Ζ ζχγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο επηθηλδπλφηεηαο απφ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο 

θαη γηα ηηο δηάθνξεο ζπλέπηεο, είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ σο 

πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ακεζφηεηα ιήςεο κέηξσλ. Δίλαη, φπσο αλαθέξακε 

ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ εξγαιείν, γηα λα θξίλεη θαη λα νδεγήζεη ηνλ ηερληθφ 

αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν εξγαζίαο, ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο σο 

πξνο απηήλ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα αλαθέξεηαη ε θιίκαθα ζπλνιηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο,  ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. [4,5] 

 πρλόηεηα έθιπζεο θηλδύλνπ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 

Α 1.000.001 – 10.000.000 Δμαηξεηηθά κεγάιε 

Β 500.0001 – 1.000.000 Πνιύ Μεγάιε 

Γ 100.001 – 500.000 Μεγάιε 

Γ 50.001 – 100.000 εκαληηθή 

Δ                                   0 – 50.000 Αλεθηή 

Α 1.000.001 – 10.000.000 Δμαηξεηηθά κεγάιε 

Πίλαθαο 3.7. Κιίκαθα επηθηλδπλόηεηαο 

 

Βάζεη ηνπ επηπέδνπ επηθηλδπλφηεηαο, πνπ πξνθχπηεη, θαζνξίδνληαη ε έληαζε θαη 

ην πιήζνο ησλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, θαζψο επίζεο ην πφζν άκεζα 

πξέπεη απηά λα ιεθζνχλ. 

Γηα ην επίπεδν επηθηλδπλόηεηαο Α είλαη επηβεβιεκέλε ε άκεζε ιήςε δξαζηηθψλ 

κέηξσλ. Δπηπξνζζέησο, είλαη πάξα πνιχ πηζαλφ λα θξηζνχλ ζθφπηκεο, ξηδηθέο 

κεηαβνιέο ζην εηαηξηθφ ηερλνινγηθφ ή νξγαλσηηθφ επίπεδν. 

Γηα πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζην επίπεδν επηθηλδπλόηεηαο Β, ηα πξνο 

εθαξκνγή κέηξα, πξέπεη λα είλαη άκεζα θη απνηειεζκαηηθά. Αθφκε, πξαθηηθέο 

εξγαζίεο, πηζαλψο λα απαηηνχλ αλαζεψξεζε θαη ζηνηρεία ηνπ ηερλνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε. Δλέξγεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο απαηηείηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Γηα ζπλζήθεο πνπ ππάγνληαη ζην επίπεδν επηθηλδπλόηεηαο Γ, ελδείθλπηαη λα 

ιεθζνχλ κέηξα αζθαιείαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο εηαηξίαο, φπνπ εληνπίδνληαη 

θαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θηλδχλνπ. Ζ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν Γ, ζα πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ εθαξκνγή θαη 

ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, θαζψο θαη ζηελ ηαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ζέκαηα αζθαιείαο. Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ζ χπαξμε αλεθηνχ επηπέδνπ επηθηλδπλόηεηαο Δ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή 

εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ ηζρπφλησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηελ αδηάιεηπηε 

ελεκέξσζε θη ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε απηά. 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο εξγαζίαο, ε παξνχζα κειέηε 

απνηειεί νπζηαζηηθή αλάγθε γηα θάζε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελνπο, 

θαζψο εθηφο απφ ηε ζπκβαηηθή λνκηθή ππνρξέσζε (Ν.3850/2010), απφ ην ζχλνιν 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο 

(εξγνδνζία θαη εξγαδφκελνπο), πσο εθηφο απφ πξαθηηθφο, ππάξρεη θαη νπζηαζηηθφο 

ιφγνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο. 

Απηφο δελ είλαη άιινο, απφ ην λα απνηειέζεη έλα πιάλν πνπ πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ ηξφπσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ πηζαλψλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, 

κεηψλνληαο παξάιιεια ηνλ παξαγφκελν νηθνλνκηθφ θίλδπλν γηα ηνλ εξγνδφηε, 

παξέρνληαο ηνπ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζαλ επηπιένλ θίλεηξν θαη έλα νηθνλνκηθφ 

φθεινο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε αλάιπζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην θπξίσο κέξνο αιιά θαη ηε κειέηε ζην παξάξηεκα, γίλεηαη 

αληηιεπηή  ε αλαγθαηφηεηα ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ θαη εθηέιεζεο παξεκβάζεσλ, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ θαιχηεξεο θαη πην αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

Σερληθφ Αζθαιείαο, σο εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεληαίαο επηζεψξεζεο 

πνπ ηνλ αθνξά. 
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Παράρηημα: Τπόδειγμα ΜΔΔΚ   

(Μελέηη ζε ζσνεργείο ασηοκινήηων) 

 

 

 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηα πξφηππα ηεο κειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θαη λα θπιάζζεηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελ ιφγσ ζπλεξγείνπ θαη ηελ νπνία 

ζα πξέπεη  λα ζπκβνπιεχεηαη ν ηερληθφο αζθαιείαο, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

Καζψο ε θχζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν 

είλαη απιή θαη δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί Πνζνηηθή αλάιπζε, ε παξνχζα κειέηε ζα 

πεξηνξηζηεί ζηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ.  
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1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1.1 Δπσλπκία Δπηρείξεζεο - Γηεύζπλζε 

 

Δπσλπκία :     ΑΦΟΗ ΠΗΣΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

Γηεχζπλζε θαηαζηήκαηνο :  Θέζε Κνπξιακπά, Γ. Δξπκάλζνπ, Φαξέο Αραίαο 

 

1.2 1.2 Νόκηκνο Δθπξόζσπνο, θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη δηεύζπλζε 

Καηαζηήκαηνο 

 

 Αλδξέαο Πίηζεο 

 ΑΦΜ :  

 ΓΟΤ :  

 Γηεχζπλζε: Θέζε Κνπξιακπά, Γ. Δξπκάλζνπ, Φαξέο Αραίαο 

 Σει. Δπ : . 2610590471 

 

1.3 1.3 Τπεύζπλν πξόζσπν επηθνηλσλίαο 

 Όλνκα:     Αλδξέαο Πίηζεο 

 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 6988976392 

 

1.4 1.4 Γξαζηεξηόηεηα Καηαζηήκαηνο 

 

πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

 

 

1.5 1.5 Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό 

ην ζπλεξγείν απαζρνινχληαη 2 άηνκα 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 8 πκ κε 4 κκ , Απφ Γεπηέξα σο θαη άββαην. 

2. Δηζαγσγή 

 

Ζ Μειέηε Δθηίκεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΜΔΔΚ εθεμήο) γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ  ΑΦΟΗ ΠΗΣΖ & ΗΑ Ο.Δ., κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ  πεξηιακβάλεη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ ΜΔΔΚ έρεη σο ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 
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Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσκέλνπ Ηζφγεηνπ θαηαζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: 

 πλεξγείν 

 Παηάξη 

 Γξαθείν 

 WC 

 

H Δπηρείξεζε ζπλνξεχεη Βφξηα κε δξφκν, Νφηηα κε δξφκν ζην ρψξν, Αλαηνιηθά 

κε αθάιππην θαη Γπηηθά κε θαηάζηεκα. 

Σν ζπλεξγείν έρεη έμη εηζφδνπο γηα ην απηνθίλεηα πξνο επηζθεπή θαη ην παηάξη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθεπζε αληαιιαθηηθψλ. 

 

Ζ παξνχζα ΜΔΔΚ αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ελψ 

έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςε φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξν μερσξηζηά. 
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3. Μέζνδνο 

 

χκθσλα κε ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, νη εξγαζίεο πνπ 

θπξίσο πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνξίδνληαη ζηνλ ρψξν επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ έγηλε κε πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηαο 

επηζεψξεζεο ησλ ρψξσλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζηνπο ρψξνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε μερσξηζηή εμέηαζε 

ησλ : 

 Σν γεληθφ πεξηβάιινλ Θεξκνθξαζία, ζφξπβνο, θσηηζκφο, εμαεξηζκφο 

 Σα κέζα πξφζβαζεο 

 Σα κεραλήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο 

 Σνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ 

 Σηο εηδηθέο εξγαζίεο 

 Σελ αζθάιεηα απφ ειεθηξνινγηθήο πιεπξάο 

 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γηαθφξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζην άγρνο ή ηελ έληαζε θαηά ηελ 

εξγαζία. 

 

 

Καηά ηε ζχληαμε ηεο παξαπάλσ κειέηεο θαηαγξάθεθαλ πεξηπηψζεηο θηλδχλσλ 

πνπ ρξήδνπλ πιεξέζηεξεο εθηίκεζεο. 
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4. ηνηρεία αζζελεηώλ θαη εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

 

Γελ θαηαγξάθνληαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, νχηε ππάξρνπλ ελδείμεηο πηζαλήο 

χπαξμή ηνπο. Ζ απνπζία απφ ηελ εξγαζία νθείιεηαη θπξίσο ζε ηππηθά λνζήκαηα, γηα 

ηα νπνία αθνινπζείηαη ε πνξεία ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 
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5. Αλάιπζε θηλδύλσλ (εγθαηάζηαζεο) 

5.1 ρέδην δηαθπγήο 

 

5.1.1 Γηαδηθαζία 

Γελ έρεη θαηαγξαθεί δηαδηθαζία εθθέλσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο νχηε απηή 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαζψο ν ρψξνο είλαη απινχζηαηα δηακνξθσκέλνο. 

5.1.2 5.1.2 Γηάδξνκνη -  έμνδνη δηαθπγήο   

 

Έμνδνη δηαθπγήο 

 Ζ εθθέλσζε ηνπ ηζνγείνπ γίλεηαη δηα κέζνπ ησλ θπξίσλ εμφδσλ – εηζφδσλ ησλ 

βαξέσλ νρεκάησλ (εηθόλα 5.3 Παξαξηήκαηνο), νη νπνίεο θαηά ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο δηαηεξνχληαη ζπλερψο μεθιείδσηεο θαη απηέο 

νδεγνχλ απφ ηε κία πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ζην πεδνδξφκην θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζηνλ αθάιππην πίζσ ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ. 

Οη δηαζηάζεηο (θαηά πιάηνο θαη χςνο) ηνπο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη πάλει αινπκηλίνπ. 

Γηάδξνκνη δηαθπγήο 

 

 Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο πνπ απνηεινχλ θαη νδεχζεηο δηαθπγήο, πξέπεη λα  

 δηαηεξνχληαη ειεχζεξνη απφ εκπφδηα  

 λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο 

Πξνηάζεηο 

 

 Οη ζθάιεο ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο απφ εκπφδηα θαη λα εθνδηαζηνχλ κε 

θνππαζηέο γηα ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ  εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο (εηθφλα 5.4 Παξαξηήκαηνο) 

 

5.1.3 5.1.3 ήκαλζε 

 

Ζ ζήκαλζε νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γελ ππάξρεη ε πξνβιεπφκελε απφ ην Π.Γ. 105/1995 ζήκαλζε αζθαιείαο ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο ζηελ εγθαηάζηαζε (εηθφλα 5.5 Παξαξηήκαηνο). 
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5.1.4 Φσηηζκόο αζθαιείαο  

 

Γελ ππάξρνπλ θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζηελ εγθαηάζηαζε.  

 

5.1.5 5.1.5 Δθπαίδεπζε – Αζθήζεηο 

 

  Ζ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ εθθέλσζεο ηνπ θηεξίνπ ή ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ  ηνλ 

Σερληθφ Αζθαιείαο. 

 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Καηάξηηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ εθθέλσζεο ησλ ρψξσλ θαη ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε (πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη εθθέλσζε, θαηάιιειε 

ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά, θιπ.) 

 Ο εξγαδφκελνη ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο (Σερληθφο 

αζθαιείαο), γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Οη Έμνδνη θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ ζπλερψο μεθιείδσηεο θαη νη 

νδεχζεηο δηαθπγήο λα κελ παξεκπνδίδνληαη ζε θαλέλαλ βαζκφ . 

 Απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ζεκάλζεσλ γηα ηηο νδεχζεηο θαζψο θαη γηα ηηο 

εμφδνπο δηαθπγήο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/1995. 

 Απαγφξεπζε παξακνλήο πειαηψλ ζην ρψξν επηζθεπήο. 

 Δθαξκνγή αληηνιηζζεηηθψλ ηαηληψλ ζηα ζθαιηά πνπ νδεγνχλ ζην παηάξη 

(εηθφλα 5.6 Παξαξηήκαηνο). 

 Απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ρψξνπ αλακνλήο ησλ πειαηψλ.  
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5.2 5.2 Ππξνπξνζηαζία   

 

5.2.1 5.2.1  Μειέηε ππξαζθάιεηαο 

Γηαηίζεηαη πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή 

ππεξεζία. 

5.2.2 5.2.2 Ππξνζβεζηήξεο 

Βάζεη ηεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 

ππξνζβεζηήξσλ θαη απηνί έρνπλ ζπληεξεζεί πξφζθαηα (εηθόλα 5.7 Παξαξηήκαηνο). 

5.2.3 5.2.3 Ππξνζβεζηηθή Φσιηά 

Τπάξρνπλ δχν  ππξνζβεζηηθέο  θσιηέο ζε αληηδηακεηξηθά ζεκεία ζην φπηζζελ ηκήκα 

ηνπ θαηαζηήκαηνο (εηθόλα 5.7 Παξαξηήκαηνο). 

5.2.4 5.2.4 ήκαλζε 

Γελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε απφ ην ΠΓ 1-5/1995 ζήκαλζε ησλ ζέζεσλ ησλ 

ππξνζβεζηήξσλ. 

5.2.5 5.2.5 πληήξεζε 

Ζ εηήζηα ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ απφ εμσηεξηθφ θνξέα, 

είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πξέπεη λα ηεξείηαη απφ ηελ εηαηξία. 

5.2.6 5.2.6 Δθπαίδεπζε 

Ο ηερληθφο αζθαιείαο πξαγκαηνπνηεί ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε  
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Πξνηάζεηο 

 

 ήκαλζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ, φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 105/95 

 Σνπνζέηεζε θαη θαηαλνκή ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαηά ηξφπν, ψζηε ν θάζε 

ππξνζβεζηήξαο λα εμππεξεηεί θάζε δηαθξηηφ ρψξν. Όινη νη ππξνζβεζηήξεο 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξά θαη εκθαλή ζεκεία θαη ζε χςνο 40-60 

cm πάλσ απφ ην έδαθνο. 

 Γελ ζα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη θαη ε πξφζβαζε ζε απηνχο θαζψο θαη ζηελ 

ππξνζβεζηηθή θσιηά ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε απφ εκπφδηα. 

 Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εηήζηα ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε ησλ 

ππξνζβεζηήξσλ απφ εμσηεξηθφ θνξέα, θαη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη 

λα ηεξείηαη απφ ηελ εηαηξία. 

 Να ππάξρεη ζρεηηθή ζήκαλζε απαγφξεπζεο ηνπ ηζηγάξνπ ζε φινπο ηνπο 

θιεηζηνχο ρψξνπο 

 Γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο απφ βξαρπθχθισκα, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, απφ 

αδεηνχρν ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο απαηηείηαη έθδνζε αληίζηνηρεο βεβαίσζεο 

ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ ίδην, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ζηα κέηξα ππξαζθάιεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο. 

 πλίζηαηαη εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηήξα ζην ρψξν ηνπ παηαξηνχ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ζηε βάζε ηεο ζθάιαο πνπ νδεγεί ζε απηφ. 

 Κξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηήξα 5kg CO2 θνληά ζηνπο 

ειεθηξηθνχο πίλαθεο, θαζψο θαη πιεζίνλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

εχθιεθηα πιηθά. 
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5.3 5.3 Δμαεξηζκόο – θιηκαηηζκόο 

 

5.3.1 5.3.1 Δμαεξηζκόο 

Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηζνγείνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θπζηθφ ηξφπν απφ 

ηηο ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ζπλεξγείνπ (εηθόλα 5.3 Παξαξηήκαηνο). 

5.3.2 5.3.2 Κιηκαηηζκόο 

Γελ δηαηίζεηαη θιηκαηηζκφο 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ ζην ρψξν εξγαζηψλ. 

 Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εηήζηα ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ζπληεξεηή ε νπνία ζα 

πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζην θαηάζηεκα. 

 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θάζε έμη κήλεο ή 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Καζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (άπαμ κεληαίσο). Σα 

ζηνηρεία ςχμεο/ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

κε πεπηεζκέλν αέξα θαη αληηκηθξνβηαθά πγξά, ζε εμακεληαία βάζε. 

 πληζηψκελε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ψζηε λα ππάξρεη ζεξκηθή άλεζε : 

 Υεηκψλαο :   Θεξκνθξαζία Ξεξνχ βνιβνχ  20 έσο 24 νC 

ρεηηθή Τγξαζία   35% έσο 40% 

 

 Καινθαίξη:    Θεξκνθξαζία Ξεξνχ βνιβνχ  25 έσο 27 νC 

ρεηηθή Τγξαζία   45% έσο 55% 

 

 

 Απαξαίηεηε  ε χπαξμε ζπζηήκαηνο απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ ξχπσλ ησλ 

ππφ επηζθεπή νρεκάησλ. Σν ζπλεξγείν δελ δηαζέηεη εμνπιηζκφ απαγσγήο 

θαπζαεξίσλ, ηνπηθήο αιιά θαη ζπλνιηθήο απαγσγήο ηνπο. 



 

Π-16 

5.4 5.4 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 

5.4.1 5.4.1 Αλειθπζηήξεο – κεραλήκαηα αλύςσζεο απηνθηλήησλ 

Γελ ππάξρεη αλειθπζηήξαο ζηελ εγθαηάζηαζε. 

5.4.2 5.4.2 Αλαβαηόξην εκπνξεπκάησλ 

 Γηαηίζεηαη αλαβαηφξην κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ (εηθόλα 5.8 Παξαξηήκαηνο) 

 Βξίζθεηαη ζην πιατλφ ηκήκα ηεο απνζήθεο 

 Τπάξρεη κεραληζκφο καλδάισζεο πνπ δελ επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 

γηα ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ, φηαλ ην αλαβαηφξην βξίζθεηαη ζε θίλεζε, ή 

φηαλ ην δάπεδν ηνπ αλαβαηνξίνπ δελ είλαη ζηελ ίδηα επζεία κε ην επίπεδν ηεο 

πφξηαο. 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζήκαλζε CE ζηε δηάηαμε ηνπ αλαβαηνξίνπ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέγηζην θνξηίν αλχςσζεο. 

 Θα πξέπεη λα αλαξηεζεί ζήκαλζε πσο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΣΟΜΧΝ. 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ 

θαη λα ηεξείηαη απφ ηελ επηρείξεζε βηβιίν ζπληήξεζεο. 

 Απαηηείηαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο 
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5.4.3 5.4.3 Πίλαθεο δηαλνκήο 

 

 Ο θχξηνο πίλαθαο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο 

απνζήθεο (εηθόλα 5.9 Παξαξηήκαηνο). 

 Ο πίλαθαο βξίζθεηαη είλαη αζθαιηζκέλνο ζε θιεηζηφ θαη αζθαιηζκέλν θνπηί 

βάζεη πξνδηαγξαθψλ. 

 Τπάξρεη εγθαηεζηεκέλν ξειέ δηαθπγήο 

 Οη ηνπηθνί πίλαθεο δηαλνκήο είλαη ζηαζεξνί, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, ελψ 

δηαζέηνπλ κνλσκέλε φδεπζε θαισδίσλ (εηθόλα 5.9 Παξαξηήκαηνο). 

 Τπεχζπλνο γηα λα παξέκβεη ε λα ξπζκίζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζηελ 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, είλαη ν αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο εγθαηαζηάηεο 

ηεο εηαηξίαο. 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ηεθκεξίσζε, ηα νπνία θαη ζα θπιάζζνληαη ζηελ 

επηρείξεζε. 

 Ο αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο είλαη ν ΜΟΝΟ ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε ζηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα. 

 Πξνγξακκαηηζκέλνο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν. 

 Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ ζηα δάπεδα θαη ζηηο νδεχζεηο 

δηαθπγήο. 

 Ζ κφλσζε ησλ θαισδίσλ πνπ είλαη εκθαλή ζε θαλάιηα ή ζηεξεσκέλα ζε 

ηνίρνπο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 

 Οη αγσγνί δελ ζα πξέπεη λα αθνπκπνχλ ζην έδαθνο, ελψ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ πγξαζία. 

 Οη κπαιαληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξνθνδφηεζε εμνπιηζκνχ δελ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θζνξέο ζηελ κφλσζε θαη λα έρνπλ απαξαίηεηα δηαθφπηε 

ξεχκαηνο. 

 Ζ πξφζβαζε πξνο ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεηαη 

ΠΟΣΔ θαη κε θαλέλαλ ηξφπν. 
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 ε πεξίπησζε θσηηάο ε ππξφζβεζή ηνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά  κε ηελ ρξήζε 

ησλ ππξνζβεζηήξσλ ηνπ ρψξνπ. 

 Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί έλαο επηπιένλ ππξνζβεζηήξαο δίπια ζηνλ 

ειεθηξνινγηθφ πίλαθα. 

5.5 5.5 Φπζηθό πεξηβάιινλ 

 

5.5.1 5.5.1 Φσηηζκόο 

Φπζηθόο Φσηηζκόο 

Ο ρψξνο ησλ εξγαζηψλ θσηίδεηαη απφ ηηο ζχξεο εηζφδνπ/εμφδνπ ησλ νρεκάησλ ζην 

ρψξν εξγαζηψλ. 

Τερλεηόο Φσηηζκόο 

Ο ηερλεηφο θσηηζκφο επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξέρεηαη απφ 

πιήζνο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηελ νξνθή ηνπ ρψξνπο ηεο απνζήθεο (εηθόλα 5.10 

Παξαξηήκαηνο). 

Δπηζπκεηφο θαη νπζηαζηηθφο είλαη ν έιεγρνο ηεο έληαζεο ηνπ ηερλεηνχ  θσηηζκνχ απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ή φρη θάπνησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Απηή ε θιηκάθσζε πξνζθέξεη έιεγρν ζην γεληθφ επίπεδν 

θσηηζκνχ, αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θάησ απφ ηα νρήκαηα, ρξεζηκνπνηείηαη θνξεηή 

θσηηζηηθή δηάηαμε. 

Πξνβιήκαηα Φσηηζκνύ 

Γελ δηαπηζηψζεθε αλεπάξθεηα θσηηζκνχ. Ο ζπλδπαζκφο θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθέο γεληθά θσηηζηηθέο ζπλζήθεο ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο. 

Πξνηάζεηο 

Άκεζε αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ ή θακέλσλ ιακπηήξσλ θαη ζπαζκέλσλ 

ξεπκαηνδνηψλ θαη ξεπκαηνιεπηψλ, εθφζνλ ρξεηαζηεί ζην κέιινλ, δηφηη ζηελ 

παξνχζα θάζε φια ιεηηνπξγνχλ άξηζηα θαη βξίζθνληαη θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζηηο πξνεθηάζεηο ησλ θαισδίσλ ησλ θνξεηψλ 

θσηηζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 

5.5.2 5.5.2 Θόξπβνο 

Οη εξγαδφκελνη δε βξίζθνληαη εθηεζεηκέλνη ζε πςειά επίπεδα ζνξχβνπ, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 
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Πξνηάζεηο 

Γελ ππάξρνπλ πξνηάζεηο. 
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5.5.3 5.5.3 Αθηηλνβνιία 

Έθζεζε ζε Η/Υ 

Οη εξγαδφκελνη δε βξίζθνληαη ζε ζπλερή έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία ηεο νζφλεο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη επηπιένλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε νζφλε πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

ρακειήο αθηηλνβνιίαο. 

Πξνηάζεηο 

Γελ ππάξρνπλ πξνηάζεηο. 

 

5.5.4 5.5.4 Πξνζέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία 

 

Πξνηάζεηο 

o Σαθηηθή πληήξεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νρεκάησλ 

o Σήξεζε ησλ θαλφλσλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 
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5.6 5.6 Υξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ 

 

5.6.1 Έθζεζε ζε ζθόλε θαη ινηπά ζσκαηίδηα 

Οη εξγαδφκελνη δελ εθηίζεληαη ζε πςειά επίπεδα ζθφλεο, ινηπψλ ζσκαηηδίσλ θαη 

ρεκηθψλ νπζηψλ. 

Πξνηάζεηο 

 

 Σν πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ είλαη εθηεζεηκέλν ζε ηέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο, 

σο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ θαη θφξκαο εξγαζίαο. 

 Γηα ηελ απνθπγή έθιπζεο επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ παξαγψγσλ, ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ε αλάκημε ησλ θαζαξηζηηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ νπζηψλ. 

 πλίζηαηαη ν ηαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη επαξθήο εμαεξηζκφο ησλ ρψξσλ. 

 πληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γαληηψλ θαη καζθψλ αλαπλνήο κίαο ρξήζεο θαηά 

ηελ αληηθαηάζηαζε πιηθνχ toner. 

 Καηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πγξψλ κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ψζηε λα κελ έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα. Δπηβεβιεκέλε είλαη ε 

ρξήζε γαληηψλ θαη κάζθαο. 
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5.7 5.7 Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε θνξηίσλ 

 

Ζ κεηαθίλεζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ζπρλφηεηαο θαη πάληα εμαξηάηαη απφ ην θφξην εξγαζίαο ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαθίλεζε κεγάινπ ζπλνιηθνχ 

βάξνπο (αθφκα θαη εάλ απηφ είλαη επηκεξηζκέλν ζε αξθεηά κηθξφηεξα θνξηία) 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζε βάζνο ρξφλνπ ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ζην κπνζθειεηηθφ 

ζχζηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ (εηθόλα 5.11 Παξαξηήκαηνο). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ζηνπο εξγαδφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα θάλνπλ δηαιείκκαηα μεθνχξαζεο, γεγνλφο ζεκαληηθφ αθνχ ην κπνζθειεηηθφ 

ζχζηεκα έρεη ην πεξηζψξην λα αλαλήςεη. Ζ δπλαηφηεηα απηή βεβαίσο, φπσο θαη ε 

ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, εμαξηψληαη επζέσο απφ ην θφξην 

εξγαζίαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Οη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη εθπαίδεπζε ζηελ νξζή 

Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ. Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο έρεη ηε 

βάζε ηεο θπξίσο ζηελ εκπεηξία. 

 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Μέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξζή κεζνδνινγία 

Υεηξσλαθηηθήο Γηαθίλεζεο Φνξηίσλ. (Παξάξηεκα ) 

 Υξήζε κεραληθψλ δηαηάμεσλ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ ζε φιεο ηηο 

δπλαηέο πεξηπηψζεηο. 
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5.8 5.8 Δπηθίλδπλε ζηάζε εξγαζίαο 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη νη εξγαδφκελνη λα εξγάδνληαη πνιιέο 

ψξεο φξζηνη ή ζε άβνιεο ζηάζεηο, πξάγκα ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηαπφλεζε ηνπ κπνζθειεηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. 

 

Πξνηάζεηο 

 Καηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο δηαιεηκκάησλ γηα ηελ αλάλεςε ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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5.9 5.9 Μεραληθνί θίλδπλνη 

 

5.9.1 5.9.1 Πηώζε / νιίζζεζε 

 

ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ππάξρνπλ δηάδξνκνη ηθαλνπνηεηηθνχ πιάηνπο γηα ηελ 

θίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Τπάξρεη παηάξη απνζήθεπζεο πιηθψλ- αληαιιαθηηθψλ, ην νπνίν επηθνηλσλεί κε ην 

ππφινηπν ζπλεξγείν κε ηελ ρξήζε ζθάιαο. 

 

Πξνηάζεηο 

 

 Μεηά ηε ξίςε πγξψλ, λα θαζαξίδεηαη ηνπηθά ην δάπεδν. 

 ήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο νιηζζεξνχ δαπέδνπ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ, κε 

θνξεηέο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θίηξηλνπ ρξψκαηνο. 

 Άκεζε επηζθεπή / επηδηφξζσζε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο πιηθνχ. 

 Άκεζε εθαξκνγή αληηνιηζζεηηθψλ ηαηληψλ ζηα ζθαινπάηηα πνπ νδεγνχλ ζην 

παηάξη. 

 Δθαξκνγή θνππαζηήο ζηε ζθάια πνπ νδεγεί ζην ππφγεην. 
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5.9.2 5.9.2 Πηώζε Αληηθεηκέλσλ 

 

ην ρψξν εξγαζηψλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ξάθηα ηνπνζέηεζεο αληαιιαθηηθψλ. 

Πξνηάζεηο 

 

 Καηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ/εμαξηεκάησλ θαζ’ χςνο αλάινγα 

κε ην βάξνο ηνπο, κε ηα ειαθξχηεξα αληηθείκελα λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

ςειφηεξα ζεκεία (εηθόλα 5.11 Παξαξηήκαηνο). 

 Αζθάιηζε ησλ πξντφλησλ έλαληη πηψζεο. 

 Πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ αλαβαηνξίνπ. 

 πληζηάηαη ηα αληαιιαθηηθά λα θαζαξίδνληαη θαη λα ηαμηλνκνχληαη ζην ρψξν 

ηνπνζέηεζεο. 

 

5.9.3 5.9.3 Αηρκεξέο αθκέο 

Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί 

Πξνηάζεηο 

 

 ε ελδερφκελε κειινληηθή εκθάληζε αθκψλ, απηέο ζα πξέπεη λα 

ιεηαλζνχλ γηα ηελ απνθπγή  ηξαπκαηηζκψλ . 
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5.10 5.10 Τγηεηλή 

 

Ζ πγηεηλή ησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηνπ WC δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Θα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί ηνπ Π.Γ. 78/1988. 

Πξνηάζεηο 

 

 Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ηνπο (εηθόλα 5.12 Παξαξηήκαηνο) 

 Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ εληφο ηνπ WC. 

 

 

5.11 5.11 Φπρνινγηθνί Παξάγνληεο 

 

Οη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαιέο 

Πξνηάζεηο 

 

 ηαζεξφ σξάξην εξγαζίαο 
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5.12 5.12 Γεληθέο παξαηεξήζεηο πξνο ζπκκόξθσζε 

 

 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο αλακνλήο ησλ πειαηψλ. 

 Θα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη κε αλαξηεκέλε ζρεηηθή έλδεημε, ε παξακνλή 

ησλ πειαηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

 Σαηλίεο αληηνιίζζεζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην δάπεδν θαη ζηηο 

ζθάιεο. 

 Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηψληαη ζηνλ ηνίρν πνπ βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ηνλ πάγθν εξγαζίαο. 

 Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα θαζαξφο απφ 

αληηθείκελα θαη εξγαιεία κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε εξγαζίαο. 

 χκθσλα κε ηνλ Ν3850/2010, νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, φπσο ηνπο ππνδεηθλχεηαη απφ 

ηνλ ηερληθφ Αζθαιείαο. 
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6. εκάλζεηο 

 

6.1 6.1  Ζιεθηξνινγηθόο πίλαθαο 

 Θα πξέπεη λα αλαξηεζεί πην επδηάθξηηε ζήκαλζε ζηνλ ειεθηξνινγηθφ 

πίλαθα, πξνιακβάλνληαο πηζαλή ειεθηξνπιεμία (εηθόλα 5.9 

Παξαξηήκαηνο). 

 

 
 

 ήκαλζε πνπ απαγνξεχεη ηε ξίςε λεξνχ ζε πεξίπησζε θσηηάο. 
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6.2 Ππξνζβεζηήξεο 

 

 Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα παξακέλνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη ε ζρεηηθή 

ζήκαλζε, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηηο πξνηάζεηο ζηελ παξάγξαθν 5.2 

 

Ππξνζβεζηήξαο. 

6.3 Φαξκαθείν 

 

 ην ζπλεξγείν επηβάιιεηαη λα ππάξρεη θαξκαθείν (ηα πεξηερφκελα ηνπ 

νπνίνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 3) ελψ ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 

παξαθάησ ζήκαλζε: 

 

6.4 Κάπληζκα 

 

 Γελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 

επηρείξεζεο ελψ ε ζήκαλζή πνπ πξνηείλεηαη λα αλαξηεζεί, είλαη : 
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6.5 Όδεπζε δηαθπγήο 

 

 ηα θαηάιιεια ζεκεία ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεκάλζεηο γηα 

ηηο νδνχο δηαθπγήο : 

 

 

 

Οδόο δηαθπγήο 
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7. ΚΤΡΗΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ & ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

7.1 7.1 Κύξηεο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε 

ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν εξγνδφηεο θαιείηαη λα ιάβεη φια ηα κέηξα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ 

ζε απηά πεξηιακβάλνληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο θαη ε  δεκηνπξγία ηεο 

απαηηνχκελεο νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξέπεη: 

 Να θξνληίδεη γηα ηε ιήςε  φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ε πγεία ηφζν γηα ησλ εξγαδφκελσλ, φζν θαη φπνηνπ άιινπ 

βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο, δελ ζα δηαηξέρεη θίλδπλν. 

 Να θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα 

πξνζπαζεί γηα ηελ βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ ζπλζεθψλ. 

 Να θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνδείμεσλ ησλ ηερληθψλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ επηζεσξεηψλ εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα λα εμππεξεηεί ην έξγν 

ηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ  επίβιεςε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία. 

 Να θξνληίδεη γηα ηε ιήςε ζπλνιηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

ππαιιήισλ. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Να θξνληίδεη γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

 Να ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξφζσπνχο  ηνπο γηα ηε 

λνκνζεζία αζθάιεηαο θαη πγείαο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, θαζψο θαη γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζπλνδεπφκελα απφ ηα 

κέηξα πξφιεςήο ηνπο. 

 Να θξνληίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο δξάζεο θαη 

βειηίσζε ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε. 
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 Να δηαζθαιίδεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αζθαινχο 

ιεηηνπξγίαο κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Να ηεξεί ηα ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

(Α&ΤΔ) βηβιία φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην λφκν, δειαδή “Βηβιίν Γξαπηψλ 

ππνδείμεσλ ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο”, “Βηβιίν 

Καηαγξαθήο Αηπρεκάησλ”, “Βηβιίν πληήξεζεο” 

 Να είλαη επηιεθζεί γηα ηελ νξγάλσζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ηεο 

ππξαζθάιεηαο θαη ηεο εθθέλσζεο ησλ ρψξσλ, εάλ θάπνηνο άκεζνο 

θίλδπλνο ην απαηηήζεη. 

 Να δεηά ηε γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηα 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ 

εξγαζία. 

 Να θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιειεο θαη επαξθνχο εθπαίδεπζεο ζε 

θάζε εξγαδφκελν, πνπ άπηεηαη ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο. 

 

Άιιεο εξγνδνηηθέο ππνρξεώζεηο 

Ο εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα, φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνζεζία: 

Πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν 

Γηάζεζε ζηελ αγνξά θαη πξνκήζεηα κεραλψλ 

Υξήζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 

Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 

Δξγαζία κε νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο 

ήκαλζε ρψξσλ εξγαζίαο 

Υψξνη εξγαζίαο 

Δξγαζία Δγθχσλ 
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7.2 Τπνρξεώζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν 1568/1985 θαη 

ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/1996, θαη απφ ηνλ Ν.3850/10 ΦΔΚ84Α. 

 

7.2.1 Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

άιισλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά 

ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο 

ηνπ εξγνδφηε ηνπ. 

7.2.2 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη εξγαδφκελνη νθείινπλ 

εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο 

ηνπ εξγνδφηε ηνπο: 

 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία, ηηο 

επηθίλδπλεο νπζίεο, ηα κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο θαη κεηά ηε ρξήζε λα ηα ηαθηνπνηνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

 Να κε ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, αιιάδνπλ ή κεηαηνπίδνπλ απζαίξεηα ηνπο 

κεραληζκνχο αζθάιεηαο ησλ κεραλψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ 

θαη θηηξίσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά απηνχο ηνπο κεραληζκνχο 

αζθαιείαο. 

 Nα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ εξγνδφηε ή/θαη ζε φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 

Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί εχινγα φηη παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, θαζψο θαη θάζε έιιεηςε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα 

ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

 Να ζπληξέρνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο Σερληθνχ 

Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπιήξσζε 

φισλ ησλ θαζεθφλησλ ή απαηηήζεσλ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 
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 Να ζπληξέρνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο Σερληθνχ 

Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, ψζηε ν εξγνδφηεο λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη 

ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο θαη ρσξίο θηλδχλνπο 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία εληφο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 

7.2.3 Οη  εξγαδφκελνη έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά 

ζεκηλάξηα ή άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
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8. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

8.1 ΚΟΠΟ 

ηε δηαδηθαζίαο απηή πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο αλαθνξάο ησλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ, φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά επίζεο ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο. 

Με ηε βνήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο,  ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα 

ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή ηεο επαλάιεςεο ησλ αηπρεκάησλ ζην 

κέιινλ. Δπίζεο, ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία ησλ αηπρεκάησλ, δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζηαηηζηηθφ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο σο 

πξνο ηελ Αζθάιεηα & Τγεία Δξγαδνκέλσλ (Α&ΤΔ) θαηά ηελ Δξγαζία. 

8.2 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Ζ δηαδηθαζία βξίζθεη εθαξκνγή ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ αηπρεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο θχζεσλ, πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

ζην πξνζσπηθφ ησλ εξγνιάβσλ. 

8.3 ΔΝΣΤΠΑ 

Αλαγγειία Αηπρήκαηνο 

8.4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα 1: Γηεξεχλεζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη θαηάινγνο αηπρεκάησλ 

Παξάξηεκα 2: Καηάινγνο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ κε απνπζία απφ ηελ εξγαζία 

κεγαιχηεξε ησλ 3 εκεξψλ 

 

8.5 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Οξηζκόο - Καηεγνξηνπνίεζε Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ 

Δξγαηηθφ Αηχρεκα ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε ηπραίν, κε πξνζρεδηαζκέλν 

ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή εμ’ αηηίαο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ην νπνίν 

επηθέξεη ηξαπκαηηζκφ ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηεο πγείαο. Δπηπξφζζεηα, ζηνλ νξηζκφ 

πεξηιακβάλεηαη θάζε αηχρεκα πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ 

εξγαδνκέλνπ απφ θαη πξνο ηελ νηθία ηνπ/ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν κεηαθνξάο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ππάξρεη ζπλάθεηα ηνπηθή ή ρξνληθή κεηαμχ εξγαζίαο θαη 

αηπρήκαηνο. ηηο αξρέο αλαγγέιινληαη ηα αηπρήκαηα ηα νπνία ελέρνπλ απνπζία απφ 

ηελ εξγαζία πιένλ ησλ 24 σξψλ. 
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Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηπρεκάησλ έρεη σο θάησζη: 

Α. Βάζεη ηεο ζρέζεο εξγαζίαο: 

 Δξγαηηθά αηπρήκαηα ζε ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο 

 Δξγαηηθά αηπρήκαηα ζε πξνζσπηθφ εξγνιάβσλ 

 

Β. Βάζεη ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ αηπρήκαηνο, ηε δηάξθεηα απνπζίαο θαη ηελ 

αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία: 

1. Αζήκαληα αηπρήκαηα: απνπζία απφ ηελ εξγαζία κηθξφηεξε απφ κηα κέξα θαη 

φπνπ αξθεί ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

2. Αηπρήκαηα κε απνπζία απφ ηελ εξγαζία, κεγαιχηεξεο απφ κία εκέξα. Έρνπκε 

δηάθξηζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Σπλήζε αηπρήκαηα: Γηάζηεκα απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία κεγαιχηεξν ηεο κηαο 

θαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εκεξψλ. 

β) Σνβαξά αηπρήκαηα. Γηάζηεκα απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο 

ηξεηο εκέξεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αηπρεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

i) Μαδηθά αηπρήκαηα (φπνπ ηξαπκαηίδνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα) 

ii) Αηπρήκαηα ζηα νπνία ππάξρεη πξφθιεζε κφληκεο αλαπεξίαο. 

3. Θαλαηεθόξα αηπρήκαηα. 

 

Γ. Αλάινγα κε ην ρψξν φπνπ ζπκβαίλεη ην αηχρεκα: 

 Αηπρήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Σξνραία αηπρήκαηα θαζ’ νδφλ, απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία. 
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Αλαθνξά Αηπρεκάησλ 

 

Αλαθνξά αηπρεκάησλ ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο 

Όινη νη εκπιεθφκελνη νη παξηζηάκελνη ζην αηχρεκα εξγαδφκελνη, ζα πξέπεη λα 

ην αλαθέξνπλ, ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπο. 

Δλ ζπλερεία, ην γξαθείν πξνζσπηθνχ ή ν πξντζηάκελνο ελεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ 

Αζθαιείαο. 

 Όζν πην άκεζα γίλεηαη, ν Σερληθφο Αζθαιείαο εξεπλά ζην ζεκείν, ηα αίηηα ηνπ 

αηπρήκαηνο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ ή ζαλαηεθφξν αηχρεκα, φια ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαηά ην δπλαηφ ακεηάβιεηα, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί 

ε έξεπλα ησλ αξρψλ. 

 Ο Σερληθφο Αζθαιείαο πξνζδηνξίδεη ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε 

πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηνπ (Παξάξηεκα 1). Γίλεηαη 

θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, ζην Βηβιίν Τπνδείμεσλ. 

Δπίζεο ε πεξηγξαθή θαη ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν 

Αηπρεκάησλ. Οπνηνδήπνηε αηχρεκα επηθέξεη απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ 

ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εκέξεο, νθείιεη λα γίλεηαη θαηαγξαθή ζε εηδηθφ 

θαηάινγν(Παξάξηεκα 2). 

Ο Σερληθφο Αζθαιείαο θαηαγξάθεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αηχρεκα, ηα 

νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ αλαθνξά ηνπ αηπρήκαηνο ζηηο αξρέο (Έληππν 01-1): 

 Ζκεξνκελία αηπρήκαηνο 

 Ζκέξα & ψξα αηπρήκαηνο 

 Γξαζηεξηφηεηα ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο 

 εκείν αηπρήκαηνο 

 Σχπνο ηξαχκαηνο 

 Πεξηγξαθή αηπρήκαηνο 

 

Αλαθνξά αηπρεκάησλ ζηηο αξρέο 

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία (Π.Γ. 17/1996, άξζξν 8, παξάγξαθνο 2α), φια ηα 

αηπρήκαηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο φπσο επίζεο θαη 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο (π.ρ. ΗΚΑ) εληφο 24 σξψλ. ηελ 
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πεξίπησζε ζνβαξνχ ή ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο, ζα πξέπεη επίζεο λα εηδνπνηεζεί 

ην πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθφ ηκήκα. 

 

Σν ηκήκα πξνζσπηθνχ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαθνξά ησλ αηπρεκάησλ ζηηο 

αξρέο. Πξνο απηφ ην ζθνπφ, γίλεηαη ρξήζε ηνπ εληχπνπ αλαγγειίαο εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
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Έληππν 01-1: 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ: 

1. ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

3. ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 

4. ΔΗΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

5. ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ: 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΟΝΣΑ: 

6. ΔΠΧΝΤΜΟ: 7. ΟΝΟΜΑ: 

8. ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ: 9. ΖΛΗΚΗΑ: 

10. Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: 

 11. ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 

12. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 

13. ΦΤΛΟ: 14. ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ: 

15. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

16. ΖΜ/ΝΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ:  /  / 17. ΖΜΔΡΑ: 18. ΧΡΑ: 

19. ΣΗ ΔΡΓΑΗΑ ΔΚΑΝΔ ΣΖΝ ΧΡΑ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ (ΤΝΖΘΖ Ζ 

ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ): 

 

20. ΖΜ/ΝΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ: 
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21. ΔΑΝ ΔΥΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΘΔΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ (Ναη – Όρη): 

22. ΥΧΡΟ/ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ: 

23. ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ (ΘΑΝΑΣΖΦΟΡΟ, ΟΒΑΡΟ, ΔΛΑΦΡΤ): 

24. ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ ΠΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΗΣΖΚΔ: 

25. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ 

ΜΑΡΣΤΡΧΝ: 

Α) 

(ΜΔ Γ/ΝΔΗ ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΧΝΑ  

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟΤ) Β) 

  

  

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ: 

 

 

 

 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:   /   /20.. 

  

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Ολ/κν, Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

  

 

ΖΜΔΗΧΖ: 

1. ΘΑΝΑΣΖΦΟΡΑ ΚΑΗ ΟΒΑΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΓΓΔΛΟΝΣΑΗ ΑΜΔΑ ΚΑΗ 

ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΑΜΔΣΑΒΛΖΣΑ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΤΝΑΝΣΑΗ ΝΑ 

ΥΡΖΗΜΔΤΟΤΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΣΧΝ ΑΗΣΗΧΝ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ. 
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2. ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΔΝΣΟ 24 ΧΡΧΝ, ΣΟ 

ΚΔ.Π.Δ.Κ., ΣΟΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΚΑΗ ΣΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΤ ΤΝΔΒΖ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ (άξζξν 8 παξ. 2, Π.Γ. 17/96, ΠΓ 

159/99, άξζξν 2 παξ. 5). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1   

Έληππν Γηεξεύλεζεο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ 

 

Ζκεξνκελία Αηπρήκαηνο:  ........................  Tφπνο: 

.............................................................. 

Ολνκαηεπψλπκν εξγαδνκέλνπ: 

 

χληνκε πεξηγξαθή ζπλζεθψλ αηπρήκαηνο (πφηε, πνπ, κε ηη, γηα πνηνλ ζθνπφ, θιπ): 

 

 

 

 

 

Αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

Μέηξα πξφιεςεο – Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο: 
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Όλνκα – Τπνγξαθή – Ζκεξ/λία Σερληθνχ Αζθάιεηαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΠΟΤΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΣΧΝ 3 ΖΜΔΡΧΝ 

Α/Α 

 

Ζκεξ/λία 

 

Ολνκαηεπώλπκν Ζκέξεο 

απνπζίαο 

Σξνραίν 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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17.      

18.      

19.      

20.      
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ  

ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε έγθαηξε θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκβάλησλ έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο απηά νξίδνληαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία (Π.Γ. 17/1996, άξζξν 9). 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Ζ δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπκβάλησλ έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ζεηζκφο, 

ππξθαγηά). 

ΥΔΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

Γηαδηθαζία Παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ 

ΔΝΣΤΠΑ - ΟΓΖΓΗΔ 

 Δθθέλσζε Κηηξίνπ 

 Ππξθαγηά 

 εηζκφο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Οξηζκνί 

Έθηαθηε Αλάγθε: Ζ δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο πνπ νθείιεηαη ζε έλα 

ζπκβάλ θαη ε νπνία ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Ο δηεπζπληήο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο θαηάζηαζεο σο 

Έθηαθηεο. 

πκβάληα είλαη είηε ηπραία είηε νθεηιφκελα ζε αλζξψπηλν ιάζνο, γεγνλφηα ή 

πεξηζηαηηθά θαη γηα ηα νπνία, αλεμαξηήησο ηεο πεγήο πξνέιεπζήο ηνπο, είλαη 

αλαγθαία ε θαηά πεξίπησζε πξφβιεςε, άκεζσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο. 

Δλδεηθηηθά, θάπνηα ζπκβάληα είλαη: 

 πκβάληα ζαλαηεθφξσλ πεξηζηαηηθψλ, ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ή θαη 

γεληθφηεξα πξνζβνιή ηεο πγείαο εξγαδνκέλνπ πνπ απαηηεί άκεζε 

αληηκεηψπηζε. 

 Φπζηθά θαηλφκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη πνπ 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζεηζκνί. 

 Μηα ππξθαγηά ελ εμειίμεη ζηνλ εηαηξηθφ ρψξν ή ζε παξαθείκελν ζεκείν. 
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Αλαγγειία θηλδύλνπ - Σπλαγεξκόο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ, πξψηηζηεο ζεκαζίαο είλαη νη 

αξκφδηνη λα ελεκεξψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ηδηαίηεξα θαηά ηηο ψξεο 

εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα κε γίλεηαη παξάθακςε θαλελφο ή λα κε γίλεηαη ιήςε 

ηεο ίδηαο πιεξνθφξεζεο θαη επίζεο λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο νη ηειεθσληθέο 

γξακκέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην επφκελν άηνκν γηα ελεκέξσζε δελ είλαη 

δηαζέζηκν, ηφηε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν κεζεπφκελνο θαη λα γίλεη 

αξγφηεξα πξνζπάζεηα γηα  ηελ ελεκέξσζε ηνπ. πγθεθξηκέλα: 

1. Κάζε εξγαδφκελνο πνπ παξίζηαηαη ζε έλα εμειηζζφκελν ζπκβάλ, 

νθείιεη λα αλαγγείιεη άκεζα ηνλ θίλδπλν θαη λα ελεκεξψζεη, είηε 

κεηαθέξνληαο απηνπξνζψπσο είηε ηειεθσληθά ην κήλπκα, ζηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπ ή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. 

2. Ο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο, νθείιεη λα ελεκεξσζεί άκεζα απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. 

3. Ο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο ελεκεξψλεη αληίζηνηρα ηελ νκάδα 

δηαρείξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. νκάδα ππξαζθάιεηαο) θαη 

αλαιφγσο ηνπ ελ εμειίμεη ζπκβάληνο θαη ηεο έθηαζή ηνπ, φζνπο ε 

παξέκβαζε θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ Αζηπλνκία. 

 Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 Σν Δ.Κ.Α.Β. 

4. Θα πξέπεη λα αλαξηεζνχλ θνληά ζηηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θάζε 

ηκήκαηνο, θαηάινγνη κε ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηειεθσληθέο 

γξακκέο αλάγθεο. 

5. Γηα λα εηδνπνηεζνχλ φινη νη εξγαδφκελνη πνπ ελδέρεηαη ηνπο επεξεάζεη 

ε πθηζηάκελε ή ε δπλεηηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη γηα λα εηδνπνηεζνχλ 

γηα λα ζπλαζξνηζζνχλ φινη νη εξγαδφκελνη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο ν Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξίαο ζα ηειεθσλήζεη γηα λα 

εηδνπνηήζεη ηνπο αξκφδηνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο νη νπνίνη ζα 

θξνληίζνπλ γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο. 
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Απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ 

Οη εξγαδφκελνη ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο αθνχ 

αθνινπζήζνπλ ηελ νδεγία: “Δθθέλσζε θηηξίνπ”. 

ην πεξηζηαηηθφ ηεο ππξθαγηάο θαη ζε πεξηζηαηηθφ ζεηζκνχ νη 

εξγαδφκελνη ζα αθνινπζήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο. 

Απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο 

Αθνινχζσο ελφο ζνβαξνχ ζπκβάληνο ν Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο 

ζα δψζεη ηελ εληνιή ηνπ, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην νκαιή εθθίλεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ην πεξηζηαηηθφ πνπ έιαβε ρψξα, θαζψο επίζεο γηα ηα 

πηζαλά αίηηα θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ηνπ, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνθιεζέλησλ δεκηψλ. 

 

Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο παξακείλεηε ήξεκνη. Μελ παληθνβάιιεζηε. 

1. Όηαλ ιάβεηε εηδνπνίεζε πσο πξέπεη λα εθθελψζεηε ην θηίξην, πάξηε 

καδί ζαο ηα πξνζσπηθά ζαο είδε θαη εθθηλήζηε ηελ εθθέλσζε. Καιείζηε 

λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, ηνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη 

φπνην άιιν άηνκν δείηε, λα πξάμνπλ ην ίδην. 

2. Δμέιζεηε ηνπ θηηξίνπ, θάλνληαο ρξήζε ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ, ζην ηέινο 

ησλ δηαδξφκσλ θάζε νξφθνπ. 

3. Γηα ηελ εθθέλσζε δε ζα πξέπεη λα γίλεη πνηέ ρξήζε ηνπ αζαλζέξ αιιά 

κφλν ησλ ζθαιψλ. 

4. Θα πξέπεη λα παξέρεηε ηε βνήζεηα ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, 

θαζψο θαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηέινο ζηνπο επηζθέπηεο θαη 

γεληθά φπνηνλ ρξήδεη βνήζεηαο θαηά ηελ εθθέλσζε. 

5. Αθνχ εμέιζεηε απφ ην θηίξην, νδεγεζείηε ζην ζεκείν ζπγθέληξσζεο 

πνπ έρεη πξνθαζνξηζζεί. 

6. Αθνχ νινθιεξσζεί ε εθθέλσζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο απφ 

ηνπο ππεπζχλνπο θάζε νξφθνπ, μεθηλψληαο απφ ηηο ηνπαιέηεο θαη ηηο 

αίζνπζεο ππνινγηζηψλ. Αθνχ δηαζθαιηζζεί φηη ην θηίξην έρεη εθθελσζεί 

πιήξσο, ζα απελεξγνπνηήζνπλ ην ζπλαγεξκφ θαη ζα εγθαηαιείςνπλ 

θαη νη ίδηνη ην θηίξην. 
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7. Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπγθέληξσζε, αλακείλαηε νδεγίεο. Μελ 

εγθαηαιείςεηε ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο αλ δελ ιάβεηε ζρεηηθή νδεγία 

απφ θάπνηνλ ππεχζπλν. 

8. Μελ επηρεηξήζεηε λα εηζέιζεηε εθ λένπ ζην θηίξην αλ δε ιάβεηε ζρεηηθή 

νδεγία απφ θάπνηνλ αξκφδην. 

9. Όινη νη ππεχζπλνη ζα θάλνπλ θαηακέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Όινη 

νη απφληεο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ακέζσο ζηνλ γεληθφ ππεχζπλν. 

 

Πξηλ ηελ ππξθαγηά 

Ζ πξνεηνηκαζία γηα ην πεξηζηαηηθφ ηεο ππξθαγηάο πξέπεη λα νξγαλσζεί πνιχ 

πξηλ ηελ ππξθαγηά. 

Πξέπεη λα γλσξίδεηε: 

 Σελ ζέζε φισλ ησλ ζεκείσλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ 

ππξθαγηάο 

 Σε ζέζε, ηνλ ηχπν θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 

 Σε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ (πιεζηέζηεξε έμνδν, θ.ιπ.) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο 

ε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζείηε ππξθαγηά, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. Δλεκεξψζηε ηνλ πξντζηάκελφ ζαο 

2. Πξνζπαζήζηε λα ειέγμεηε ηελ ππξθαγηά ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

πιεζηέζηεξν ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ππξνζβεζηήξα. ΘΤΜΖΘΔΗΣΔ: Μφλν ηηο 

πνιχ κηθξέο εζηίεο πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα ειέγμεηε, φπσο θσηηέο 

απφ ηζηγάξν ζε δνρεία απνξξηκκάησλ. 

3. Αλ ε ππξθαγηά επεθηείλεηαη γξήγνξα, ελεξγνπνηήζηε ην ζπλαγεξκφ 

ππξθαγηάο (ζπάζηε ην ηδάκη θαη πηέζηε ην θνπκπί), ελεκεξψζηε ηνλ 

πξντζηάκελφ ζαο θαη εθθελψζηε ην θηίξην αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία 

εθθέλσζεο. 
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Πξηλ ην ζεηζκό 

Ζ Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζεηζκηθά ελεξγέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. Ζ εγξήγνξζε έλαληη ησλ ζεηζκψλ πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε. Παξφηη 

δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθξηβήο θαη ζίγνπξε πξφβιεςε ησλ ζεηζκψλ, 

φινη κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ παίξλνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα: 

 Γηακνξθψζηε ην ρψξν εξγαζίαο ζαο έηζη ψζηε ηα βαξηά θαη αζηαζή 

αληηθείκελα λα κε βξίζθνληαη ζε ζεκεία φπνπ κπνξνχλ λα πέζνπλ 

πάλσ ζαο ή λα εκπνδίζνπλ ηελ έμνδν. 

 Βξείηε ηψξα έλα αζθαιέο ζεκείν ζην ρψξν εξγαζίαο ην νπνίν κπνξείο 

λα ζαο παξέρεη πξνζηαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. 

 Αζθαιίζηε ηα βαξηά αληηθείκελα (ληνπιάπηα, βηβιηνζήθεο, έπηπια, 

θ.ιπ.) γηα ηα νπνία ππάξρεη θίλδπλνο απνζηαζεξνπνίεζεο ζε 

πεξηζηαηηθφ ζεηζκνχ. Σνπνζεηήζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζην πάησκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ζαο θαη ε εθαξκνγή 

ησλ παξαθάησ βεκάησλ: 

1. Αλ βξίζθεζηε εληφο ελφο θηηξίνπ, παξακείλεηε κέζα θαη κελ 

επηρεηξήζεηε λα εμέιζεηε γηα φζν δηαξθεί ν ζεηζκφο. Αλαδεηήζηε 

θαηαθχγην θάησ απφ θάπνην ηξαπέδη ή θάησ απφ ην θάζσκα κηαο 

πφξηαο. Μείλεηε καθξηά απφ παξάζπξα, ξάθηα θαη βαξηά αληηθείκελα. 

2. Αλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κείλεηε καθξηά απφ θηίξηα, ζηχινπο 

ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη παξφκνηεο θαηαζθεπέο πνπ ελδέρεηαη λα 

θαηαξξεχζνπλ. Απνθχγεηε ηα πεζκέλα θαιψδηα θαζψο ελδέρεηαη λα 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε. 

3. Αλ είζηε εληφο απηνθηλήηνπ, ζηακαηήζηε ζε έλα αζθαιέο ζεκείν, 

καθξηά απφ δέληξα θαη θαιψδηα. ηακαηήζηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

αιιά παξακείλεηε κέζα ζην απηνθίλεην θαζψο απηφ ζαο πξνζθέξεη 

θαηαθχγην. 

4. Όηαλ νη δνλήζεηο ζηακαηήζνπλ, εθηηκήζηε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη 

πξνθχςεη. Αλ ππάξρεη θάπνηα έθηαθηε αλάγθε, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

πξντζηάκελφ ζαο γηα λα πάξεηε νδεγίεο. Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, 

αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία, γηα ππξθαγηά, εθθέλσζε θηηξίνπ, θ.ιπ. 
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5. Μφιηο βγείηε έμσ, πεγαίλεηε ζε έλα αζθαιέο ζεκείν ηνπιάρηζηνλ 100 

κέηξα καθξηά απφ πηζαλφλ πιεγέληα θηίξηα. 

6. Αλαθέξεηε ηηο φπνηεο δεκηέο ζε κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, θαιψδηα, 

θ.ιπ. ζηνλ πξντζηάκελφ ζαο, θαζψο απνηεινχλ πεγή πηζαλνχ 

θηλδχλνπ. 

7. Μελ θαπλίδεηε, κελ αλάβεηε ζπίξηα θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο. 

8. Κξαηήζηε ηνπο δξφκνπο, ηηο εηζφδνπο θαη ηηο αληιίεο ειεχζεξεο γηα ηα 

ζπλεξγεία επέκβαζεο. 

9. Αλ ζαο δεηεζεί, βνεζήζηε ηα ζπλεξγεία επέκβαζεο φπσο κπνξείηε. 

10. Πξνζηαηεχζηε ηνλ εαπηφ ζαο. Να είζηε έηνηκνη γηα κεηαζεηζκηθέο 

δνλήζεηο. Θπκεζείηε φηη κηα κεηαζεηζκηθή δφλεζε, αλ θαη ζπλήζσο 

ιηγφηεξν ηζρπξή απφ ηελ αξρηθή δφλεζε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζνβαξέο δεκηέο ζε κηα θαηαζθεπή πνπ είλαη ήδε εμαζζελεκέλε απφ ηελ 

θπξίσο δφλεζε. 
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Παξάξηεκα 3: ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 

 

ΑΚΔΣΤΛΟΑΛΗΚΗΛΗΚΟ ΟΞΤ 

ΠΑΡΑΚΔΣΑΜΟΛΖ 

ΑΝΣΗΗΣΑΜΗΝΗΚΑ ΓΗΚΗΑ 

ΑΝΣΗΟΞΗΝΑ ΓΗΚΗΑ 

ΠΑΜΟΛΤΣΗΚΟ (ΣΑΓΟΝΔ Ή ΓΗΚΗΑ) 

ΑΝΣΗΓΗΑΡΟΗΚΟ ΚΑΟΛΗΝΖ / ΠΖΚΣΗΝΖ 

ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΚΟΛΛΤΡΗΟ 

ΑΝΣΗΗΣΑΜΗΝΗΚΖ  ΑΛΟΗΦΖ 

ΔΠΗΓΔΜΟ 

ΒΑΜΒΑΚΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΓΑΕΑ ΑΠΟΣΔΗΡΟΜΔΝΖ 

ΣΔΜΑΥΗΑ ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΑΜΜΧΝΗΑ 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 

ΒΑΜΜΑ ΗΧΓΗΟΤ 

ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ 

ΥΑΠΗΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
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Υεηξσλαθηηθή εξγαζία 

 

Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξάο ελφο θνξηίνπ; 

✔Ζ απνθπγή ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο ηνπ θνξηίνπ θαη ε δηαθίλεζε ηνπ 

κε ρξήζε κεραληθψλ βνεζεκάησλ 

✔Δάλ θάηη ηέηνην δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ, ζα πξέπεη λα κεησζεί ην βάξνο ηνπ 

θνξηίνπ 

✔Φέξηε ην θνξηίν ζην ζσζηφ χςνο 

✔Σν θνξηίν λα βξίζθεηαη θνληά ζην ζψκα ζαο 

✔Απνθχγεηε ηελ άξζε βάξνπο απφ εμαηξεηηθά ζθπθηή ζέζε 

✔Απνθπγή ηεο ζηξνθήο ηνπ θνξκνχ θαηά ηελ άξζε ηνπ βάξνπο 

✔Απνθπγή ηεο πιάγηαο θάκςεο ηνπ θνξκνχ θαηά ηελ άξζε ηνπ βάξνπο 

✔Απνθχγεηε ηηο πςειέο ηαρχηεηεο θαη επηηαρχλζεηο θαηά ηελ άξζε ηνπ 

βάξνπο 

✔Πξνζαξκφζηε ηε κέζνδν πνπ θάλεηε ρξήζε γηα ηελ άξζε ηνπ βάξνπο 

αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε 
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Πνηνη ηξφπνη ππάξρνπλ γηα λα κεηαθεξζεί έλα θνξηίν κε ηα ρέξηα; 

Γχν ηξφπνη έρνπλ ζπδεηεζεί θαη κειεηεζεί πνιχ: 

 

 Ζ άξζε ηνπ βάξνπο κε ηελησκέλα γφλαηα θαη πξφζζηα θάκςε ηνπ 

θνξκνχ (ζθχςηκν κπξνζηά) 

 Ζ άξζε ηνπ βάξνπο κε ηα γφλαηα ζε ιπγηζκέλε ζέζε γφλαηα θαη ηνλ 

θνξκφ ζε επζεία ζέζε (βαζχ θάζηζκα) 

 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη ππφ κειέηε θαη άιινη ηξφπνη, νη νπνίνη 

ζπλήζσο είλαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξναλαθαξζέλησλ. 
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Ο Ρόινο ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο 

 

Ο Σερληθφο Αζθαιείαο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη 

ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα ν Σερληθφο Αζθαιείαο: 

πκβνπιεύεη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ 

εμνπιηζκφ, ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηηο 

ζέζεηο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Διέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηερληθψλ κέζσλ, 

θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο. 

Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. 

Δλεκεξώλεη ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή 

ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ν Σερληθφο Αζθαιείαο 

ππνρξενχηαη γηα: 

 Σελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ηελ αλαθνξά ζηνλ 

εξγνδφηε ηπρφλ παξαιείςεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ 

πξφηαζε κέηξσλ αληηκεηώπηζεο θαη ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγή ηνπο, 

 ηελ επίβιεςε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 

 ηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, ηελ αλάιπζε  

ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή 

παξφκνησλ αηπρεκάησλ. 

 Σελ επνπηεία ηεο εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη 

ζπλαγεξκνχ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αηπρεκάησλ. 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν Σερληθφο 

Αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε: 

 ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ απνηξνπή επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ πνπ ελέρεη ε 

εξγαζία ηνπο, 
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 λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε κε βάζε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο εμήο δηαηάμεηο: 

 

1) Ννκφο 3850/2010: «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

2) Π.Γ. 16/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ». 

3) Π.Γ. 17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 

89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.» 

4) Ν. 1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

5) Π.Γ. 398/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά 

ηελ εξγαζία κε νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ». 

6) Π.Γ. 395/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 

89/655/ΔΟΚ». 

7) Π.Γ. 105/1995 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο 

ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ». 
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Παξάξηεκα 4: ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΊΑ 

 

 

Δηθόλα 5.1. Γεληθή άπνςε επηρείξεζεο 

 

 

Δηθόλα 5.2 - Γεληθή άπνςε νπίζζηαο πιεπξάο επηρείξεζεο 
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Δηθόλα 5.5 - Αλάγθε πξνζζήθεο ζήκαλζεο αζθαιείαο 

 

Δηθόλα 5.3 Κύξηνη είζνδνη-έμνδνη βαξέσλ νρεκάησλ 

 

Δηθόλα 5.4 Κιηκαθνζηάζην πνπ νδεγεί ζην παηάξη 
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Δηθόλα 5.6 – Σθαινπάηηα πνπ νδεγνύλ ζην παηάξη, ρσξίο αληηνιηζζεηηθή ηαηλία 

Δηθόλα 5.7 – Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο 
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Δηθόλα 5.8 – Αλαβαηόξην εκπνξεπκάησλ 

Δηθόλα 5.9 – Ηιεθηξνινγηθνί πίλαθεο δηαλνκήο 

Δηθόλα 5.10 Φσηηζκόο Οξνθήο 
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Δηθόλα 5.11 – Απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε 

αληαιιαθηηθώλ 
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Δηθόλα 5.13 – Φώξνη απνδπηεξίσλ θαη WC 


