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1. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 

Οι υποχρεώςεισ των εργοδοτών, ςυνίςτανται ςε [1]: 

 

 Λιψθ κάκε απαιτοφμενου μζτρου, ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι εργαηόμενοι και οι 

τρίτοι που παραβρίςκονται ςτουσ τόπουσ εργαςίασ από κάκε κίνδυνο που μπορεί 

να απειλιςει τθν υγεία ι τθν ςωματικι τουσ ακεραιότθτα. 

 Εφαρμογι κάκε υποδείξεωσ των τεχνικϊν και υγειονομικϊν επικεωρθτϊν 

εργαςίασ και γενικά διευκόλυνςθ του ζργου τουσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ. 

 Επίβλεψθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ εργαςίασ.  

 υλλογικι λιψθ μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων. 

 Γνωςτοποίθςθ ςτουσ εργαηομζνουσ  του επαγγελματικοφ κινδφνου από τθν 

εργαςία τουσ. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ εκπαιδεφςεωσ των εργαηομζνων ςε κζματα υγιεινισ και 

αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. 

 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τθν νομοκεςία που ιςχφει ςχετικά με τθν 

υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ και για τον τρόπο εφαρμογισ τθσ από τθν 

επιχείρθςθ. 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ προλθπτικισ δράςθσ και βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν 

εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ. 

 Σιρθςθ ειδικοφ βιβλίου ατυχθμάτων ςτο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και θ 

περιγραφι του ατυχιματοσ. 

 

Οι υποχρεώςεισ των εργαηομζνων, ςυνίςτανται ςε [1]: 

 

 Εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

 Διατιρθςθ των διατάξεων και των μθχανιςμϊν αςφαλείασ. 

 Παρακολοφκθςθ ςχετικϊν ςεμιναρίων ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 

2. ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

 

Οι εργοδότεσ και οι εργαηόμενοι πρζπει να είναι πάντοτε ενιμεροι για τθν ςθμαςία τθσ 

αςφάλειασ και τθσ πρόλθψθσ των ατυχθμάτων ςτον χϊρο εργαςίασ. Αςφαλισ χϊροσ 

εργαςίασ ςθμαίνει: 

 

 Λιγότερα ατυχιματα. 

 Λιγότερουσ κινδφνουσ για τθν υγεία. 

 Καλφτερθ ποιότθτα εργαςίασ.  

 Μείωςθ ςτισ απουςίεσ που οφείλονται ςε αςκζνειεσ. 

 Μεγαλφτερθ παραγωγικότθτα. 
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3. ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

 

Θόρυβοσ & Δονιςεισ  

Πυρκαγιά 

Απελευκζρωςθ ωματιδίων 

Εκδορζσ/ κοψίματα 

Ηλεκτροπλθξία 

Μυοςκελετικι καταπόνθςθ 

 

4. ΕΚΣΙΘΕΜΕΝΟΙ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

 

Εργαηόμενοι  

Σρίτοι 

 

5. ΟΔΗΓΙΕ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

κοπόσ των οδθγιϊν είναι να προςδιοριςτοφν τα μζτρα αςφαλείασ που πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ από το προςωπικό κατά τθ χριςθ εργαλείων χειρόσ για τθν προςταςία 

του κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν.  

 

Ο εργοδότθσ πρζπει να εξαςφαλίςει ότι: 

 

 Η επιλογι των εργαλείων γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εργονομία και το ςκοπό 

χριςθσ τουσ. 

 Όλα τα εργαλεία χειρόσ πρζπει να φζρουν ςιμανςθ C.E.  

 Όλα τα φκαρμζνα εργαλεία αντικακίςτανται άμεςα όταν ηθτθκεί. 

 

Από τθν νομοκεςία προβλζπεται ότι [2]: 

 

Ο εργοδότθσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα ϊςτε ο εξοπλιςμόσ εργαςίασ που τίκεται ςτθ 

διάκεςθ των εργαηομζνων μζςα ςτθν επιχείρθςθ ι /και τθν εγκατάςταςθ να είναι 

κατάλλθλοσ για τθν προσ εκτζλεςθ εργαςία ι κατάλλθλα προςαρμοςμζνοσ προσ το ςκοπό 

αυτό, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια και θ υγεία των εργαηομζνων κατά τθ 

χρθςιμοποίθςι του.  

 

Κατά τθν επιλογι του εξοπλιςμοφ εργαςίασ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί, ο εργοδότθσ 

λαμβάνει υπ’ όψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ εργαςίασ, τουσ κινδφνουσ 

που υπάρχουν ςτθν επιχείρθςθ ι/και τθν εγκατάςταςθ, ιδίωσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ, για τθν 

αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων, τουσ κινδφνουσ που ενδζχεται να προςτεκοφν 

λόγω τθσ χρθςιμοποίθςθσ του εν λόγω εξοπλιςμοφ εργαςίασ κακϊσ και ζγγραφθ γνϊμθ του 

τεχνικοφ αςφαλείασ.  
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Όταν δεν είναι δυνατό να εξαςφαλιςτεί πλιρωσ, κατά τον τρόπο αυτό, θ αςφάλεια και θ 

υγεία των εργαηομζνων κατά τθν χρθςιμοποίθςθ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ, ο εργοδότθσ 

λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε να περιορίςει τουσ κινδφνουσ ςτο ελάχιςτο.  

 

 

Β. ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 Να γίνεται χριςθ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ), όπωσ ορίηει το εγχειρίδιο 

του καταςκευαςτι για κάκε εργαλείο (υποδιματα, γάντια, γυαλιά αςφαλείασ, 

ωταςπίδεσ, φόρμα). ε εργαςίεσ με εργαλεία που υπάρχει κίνδυνοσ εκτίναξθσ 

ρινιςμάτων, όχι μόνο αυτοί που χρθςιμοποιοφν τα εργαλεία αλλά και οι άλλοι 

εργαηόμενοι κοντά ς’ αυτοφσ, κα πρζπει να φοράνε προςτατευτικά γυαλιά 

αςφαλείασ. 

 Χρθςιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο για το ςκοπό και τθ λειτουργία για τθν οποία 

ζχουν καταςκευαςτεί. Να μθ χρθςιμοποιείται ζνα κλειδί ι πζνςα αντί για ςφυρί, 

λίμα για ανοίγματα κλπ. 

 Σα εργαλεία κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με ςωςτό τρόπο. Μερικζσ κοινζσ αιτίεσ 

ατυχθμάτων είναι: κατςαβίδια που εφαρμόηονται ςε  αντικείμενα που κρατιοφνται 

ςτα χζρια, μαχαίρια που ςπρϊχνονται προσ το μζροσ του ςϊματοσ, θλεκτρικά 

εργαλεία με απαίτθςθ γείωςθσ τροφοδοτοφμενα από θλεκτρικό ςφςτθμα χωρίσ 

γείωςθ κλπ. 

 Να γίνεται ζλεγχοσ των εργαλείων πριν τθ χριςθ: Σα εργαλεία κα πρζπει να 

διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ. Να μθν χρθςιμοποιοφνται κλειδιά με φκαρμζνεσ 

ι ςπαςμζνεσ ςιαγόνεσ, κατςαβίδια  με ςπαςμζνεσ μφτεσ ι χειρολαβζσ, ςφυριά με 

ςπαςμζνεσ κεφαλζσ, ςτομωμζνα πριόνια, θλεκτρικά καλϊδια επζκταςθσ ι 

θλεκτρικά εργαλεία με ςπαςμζνουσ ρευματολιπτεσ, ακατάλλθλεσ γειϊςεισ ι 

φκαρμζνθ μόνωςθ, κλπ. Σα εργαλεία που ζχουν υποςτεί τισ παραπάνω φκορζσ δεν 

κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται. 

 Αποφφγετε τθ χριςθ εργαλείων ςε εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε φψοσ, πάνω από 

το κεφάλι του εργαηόμενου 

 Μθν χρθςιμοποιείτε αυτοςχζδια εργαλεία  

 Μθν αφινετε αφφλακτα τα εργαλεία ςασ, και ειδικά τα θλεκτρικά εργαλεία, για τθν 

αποφυγι ακοφςιου χειριςμοφ 

 Ο θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι γειωμζνοσ 

 Να υπάρχει επαρκισ μόνωςθ ςτα θλεκτρικά εργαλεία 

 Ο ζλεγχοσ και θ επιςκευι ςε θλεκτρικά εργαλεία, μθχανζσ ι ενϊςεισ πρζπει να 

γίνεται από εξειδικευμζνουσ θλεκτρολόγουσ 

 Ελαττωματικά ι μονωμζνα με ταινία καλϊδια δεν επιτρζπονται. Η ςκλθρι 

μεταχείριςθ και θ επαφι των καλωδίων με αιχμθρά αντικείμενα πρζπει να 

αποφεφγεται.  

 Οι κεφαλζσ και λαβζσ των εργαλείων να είναι ςτακερζσ και χωρίσ φκορζσ, οι 

επιφάνειεσ κοπισ να διατθροφνται κοφτερζσ. 
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 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ εργαλείων ςε ςθμεία από όπου μποροφν να πζςουν 

ςε χαμθλότερο επίπεδο. 

 Σα εργαλεία χειρόσ πρζπει να φζρουν κατάλλθλεσ προςτατευτικζσ διατάξεισ (για τα 

κινοφμενα μζρθ) όπωσ προτείνει ο καταςκευαςτισ τουσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ 

να μελετθκεί και να εφαρμοςτεί θ τοποκζτθςι τουσ. 

 Να γίνεται κακαριςμόσ όλων των εργαλείων μετά το πζρασ των εργαςιϊν  

 Να μθν αφινονται τα εργαλεία υπό τάςθ μετά τθ χριςθ τουσ.  

 Να μθν γίνεται χριςθ θλεκτρικϊν εργαλείων που μπορεί να παράγουν θλεκτρικό 

ςπινκιρα, ςε χϊρο όπου υπάρχουν εφφλεκτα υλικά. 

 Μεταφζρετε και αποκθκεφετε τα εργαλεία ςωςτά. Πολλά ατυχιματα ζχουν ςυμβεί 

από πτϊςεισ εργαλείων από φψοσ, από εργαλεία με κοφτερά ςθμεία (μαχαίρια, 

ςκαρπζλα κλπ.) όταν μεταφζρονται ςτισ τςζπεσ ι τοποκετοφνται ςε κουτιά με το 

κοφτερό τμιμα ακάλυπτο.  

 

Γ. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

 Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να μεταφζρουν εργαλεία με τα χζρια τουσ, όταν 

πρόκειται να ανζβουν ι κατζβουν ςε μια καταςκευι. Ο λόγοσ είναι ότι τα χζρια του 

εργαηόμενου πρζπει να είναι ελεφκερα κατά τθν άνοδο ι κάκοδο. 

 τθν περίπτωςθ που ο εργαηόμενοσ πρζπει να ανζβει ι κατζβει ςε μια καταςκευι, 

πρζπει να χρθςιμοποιείται ζνα γερό ςακίδιο ι μία ηϊνθ εργαλείων.  

 Σα εργαλεία να μθν εγκαταλείπονται και να μθν τοποκετοφνται ςε ακατάλλθλα 

ςθμεία, από τα οποία μπορεί να πζςουν από φψοσ πάνω ςε πρόςωπα όπωσ 

ςκαλωςιζσ, ςκάλεσ, ςωλθνϊςεισ ι κζςεισ όπου υπάρχει δόνθςθ ι όπου κινοφνται 

εργαηόμενοι. 

 Αιχμθρά ι κοφτερά εργαλεία (ςκαρπζλα, μαχαίρια, κατςαβίδια) δεν πρζπει να 

μεταφζρονται ςτισ τςζπεσ. Θα πρζπει να μεταφζρονται ςε καροτςάκια, κουτιά, 

ςακίδια ι δερμάτινεσ ηϊνεσ. 

 Σα εργαλεία κα πρζπει να δίνονται από τον ζνα εργαηόμενο ςτον άλλον με το χζρι 

και όχι με πζταγμα. Αιχμθρά ι κοφτερά εργαλεία είναι προτιμότερο να δίνονται με 

τθ χειρολαβι προσ το μζροσ του παραλιπτθ. 

 

Δ. ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΗΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟ 

 

Οι κίνδυνοι από τθν χριςθ θλεκτροκίνθτων εργαλείων προζρχονται κυρίωσ από το 

θλεκτρικό ρεφμα (φκαρμζνα καλϊδια, επαφζσ κλπ.) τα κινθτά μζρθ τουσ (ιδιαίτερα όταν 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ ςυςτιματα προςταςίασ), τθ χριςθ των εργαλείων με διαφορετικά 

εξαρτιματα από αυτά που προβλζπει ο καταςκευαςτισ και τα εκτοξευόμενα τμιματα του 

υλικοφ επεξεργαςίασ. 
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Σα εργαλεία πρζπει να είναι γειωμζνα και να χρθςιμοποιοφνται γάντια και ειδικά 

παποφτςια που παρζχουν προςταςία από το θλεκτρικό ρεφμα, κακϊσ και γενικότερα όλα 

τα ΜΑΠ. 

τουσ χϊρουσ που υπάρχει υγραςία, είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιείται ρεφμα χαμθλισ 

τάςθσ. Σα μθχανιματα, τα καλϊδια και οι πρίηεσ, να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ, 

διαφορετικά να μθν χρθςιμοποιοφνται. 

Πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ τουσ ςε χϊρουσ όπου υπάρχει θ ζνδειξθ ότι υπάρχουν 

εφφλεκτα υλικά ι αζρια γιατί υπάρχει κίνδυνοσ πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ και να μθν 

χρθςιμοποιείται κανζνα εργαλείο χωρίσ τα προςτατευτικά του ςυςτιματα.   

 

Ηλεκτροπλθξία - Ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν: 
Η επζμβαςι κα πρζπει να είναι άμεςθ και χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ. 

Η πρϊτθ ενζργεια κα είναι θ διακοπι τυχόν παρατεινομζνθ, λόγω μυϊκοφ ςπαςμοφ του 

κφματοσ, θλεκτρικι επαφι.  

Η διακοπι αυτι, εάν δεν υπάρχει κοντινόσ διακόπτθσ, κα πρζπει να γίνει με τθν βοικεια 

ενόσ μονωτικοφ ςϊματοσ, π.χ. ςτεγνοφ ξφλου, ςχοινιοφ, δερμάτινθσ ηϊνθσ κλπ. 

Σαυτόχρονα κα πρζπει να πατάμε ςε ςτεγνό δάπεδο, μθ αγϊγιμο (ςτρωμζνο με ςτεγνζσ 

εφθμερίδεσ, υφάςματα, ξφλα) οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απαραίτθτθ μόνωςι μασ από 

τθ γθ. 

Δεφτερθ ενζργεια κα πρζπει να είναι, εφ’ όςον το κφμα δεν αναπνζει, θ άμεςθ και ςυνεχισ 

εφαρμογι τεχνθτισ αναπνοισ, απαγορευμζνθσ κάκε άςκοπθσ μεταφοράσ του. 

Σαυτοχρόνωσ,  κα πρζπει να ζχει ειδοποιθκεί γιατρόσ ι /και το 166. 
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