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ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ((ΜΜΑΑΠΠ)) 
 
ΩΩςς  ΜΜέέσσαα  ((ήή  εεξξοοππλλιισσµµόόςς))  ΑΑττοοµµιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ννοοεείίττααιι  κκάάθθεε  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  

ττοονν  οοπποοίίοο  οο  εερργγααζζόόµµεεννοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορράά  ήή  νναα  φφέέρρεειι  κκααττάά  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  

γγιιαα  νναα  ππρροοσσττααττεεύύεεττααιι  ααππόό  έένναανν  ηη  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  

αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  σσυυµµππλλήήρρωωµµαα  ήή  εεξξάάρρττηηµµαα  

ττοουυ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  πποουυ  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ααυυττόό  ττοο  σσκκοοππόό..    

  

ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ΜΜΑΑΠΠ  ππρρέέππεειι  νναα  θθεεωωρρεείίττααιι  ωωςς  ηη  ττεελλεευυττααίίαα  λλύύσσηη  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααιι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  µµόόννοονν  εεφφόόσσοονν  οοιι  

κκίίννδδυυννοοιι  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ααπποοφφεευυχχθθοούύνν  οούύττεε  νναα  ππεερριιοορριισσττοούύνν  εεππααρρκκώώςς  µµεε  

ττεεχχννιικκάά  µµέέττρραα  ήή  µµέέσσαα  σσυυλλλλοογγιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ήή  µµεε  µµέέττρραα  µµεεθθόόδδοουυςς  ήή  

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  οορργγάάννωωσσηηςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς.. 

 

ΚΚάάθθεε  ΜΜΑΑΠΠ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  ττοουυςς  σσχχεεττιικκοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς,,  

χχωωρρίίςς  ττοο  ίίδδιιοο  νναα  οοδδηηγγεείί  σσεε  ααυυξξηηµµέέννοο  κκίίννδδυυννοο..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  

σσττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν  σσττοο  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  νναα  ττααιιρριιάάζζεειι  

σσωωσσττάά  σσττοο  χχρρήήσσττηη..  

  

••  ΟΟ  εερργγοοδδόόττηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρέέχχεειι  τταα  ΜΜΑΑΠΠ  κκααιι  νναα  ππλληηρρώώννεειι  κκάάθθεε  

δδααππάάννηη  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ααυυττόόνν,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  ττηηνν  

κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη  ααυυττοούύ  ααππόό  άάπποοψψηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  υυγγιιεειιννήήςς..  

••  ΗΗ  κκααττάάρρττιισσηη  κκααιι  ηη  εεππίίδδεειιξξηη  γγιιαα  ττηη  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  µµέέσσωωνν  

ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ααπποοττεελλεείί  εεππίίσσηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  

εερργγοοδδόόττηη..
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΠΠ  ππρρέέππεειι    ::  

11..ΝΝαα  εείίννααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  

σσχχεεδδιιαασσµµόό  κκααιι  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυςς  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  υυγγεείίααςς..  

22..ΝΝαα  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  γγιιαα  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  

ππρροολλααµµββάάννοοννττααιι  κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυςς  νναα  µµηη  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ννέέοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς..  

33..ΝΝαα  εεππιιλλέέγγοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  κκάάθθεε  φφοορράά  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  

ααννάάγγκκεεςς..  

44..ΝΝαα  ππρροοσσααρρµµόόζζοοννττααιι  σσττοο  χχρρήήσσττηη..  

55..ΝΝαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  µµόόννοο  γγιιαα  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  χχρρήήσσεειιςς  κκααιι  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή..  

66..ΝΝαα  σσυυννοοδδεεύύοοννττααιι  µµεε  σσααφφεείίςς  οοδδηηγγίίεεςς  χχρρήήσσηηςς  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  

77..ΝΝαα  σσυυννττηηρροούύννττααιι,,  νναα  εεππιισσκκεευυάάζζοοννττααιι  κκααιι  νναα  κκααθθααρρίίζζοοννττααιι  τταακκττιικκάά..  

88..ΝΝαα  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  όότταανν  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ππρροοχχωωρρηηµµέέννηη  φφθθοορράά  ήή  έέχχεειι  

λλήήξξεειι  οο  εεππιιττρρεεππόόµµεεννοοςς  χχρρόόννοοςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς..  

99..ΝΝαα  φφυυλλάάσσσσοοννττααιι  σσεε  εειιδδιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  ήή  χχώώρροουυςς  µµεε  κκααλλέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  

κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  υυγγιιεειιννήήςς..    

1100..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποολλλλααππλλώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  αανν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  

ππεερριισσσσόόττεερραα  ττοουυ  εεννόόςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσυυµµββααττάά  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκάά..  

1111..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  τταα  ΜΜΑΑΠΠ  δδιιααθθέέττοουυνν  σσύύσσττηηµµαα  µµεε  ττοο  οοπποοίίοο  µµπποορροούύνν  

νναα  σσυυννδδέέοοννττααιι  µµεε  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκόό  σσύύσσττηηµµαα,,  ττοο  εεξξάάρρττηηµµαα  σσύύννδδεεσσηηςς  

ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  µµεελλεεττηηθθεείί  κκααιι  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  µµπποορρεείί  νναα  

ππρροοσσααρρµµοοσσττεείί  µµόόννοο  σσεε  σσύύσσττηηµµαα  κκααττάάλλλληηλλοουυ  ττύύπποουυ..  
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1122..ΤΤαα  ΜΜΑΑΠΠ  πποουυ  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσεε  εεκκρρηηκκττιικκήή  ααττµµόόσσφφααιιρραα  

ππρρέέππεειι  νναα  σσχχεεδδιιάάζζοοννττααιι  κκααιι  νναα  κκαατταασσκκεευυάάζζοοννττααιι  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  µµηηνν  εείίννααιι  

δδυυννααττόό  νναα  ππααρρααχχθθεείί  σσ’’  ααυυττάά  ττόόξξοο  ήή  σσππιιννθθήήρρααςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  ήή  

ηηλλεεκκττρροοσσττααττιικκήήςς,,  ήή  λλόόγγωω  κκρροούύσσηηςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  

ααννάάφφλλεεξξηη  εεκκρρηηκκττιικκοούύ  µµίίγγµµααττοοςς..  

1133..ΝΝαα  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  ππρροοσσωωππιικκήή  χχρρήήσσηη..  

1144..ΤΤαα  ΜΜΑΑΠΠ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  ααγγοορράά  κκααιι  νναα  ττίίθθεεννττααιι  σσεε  

χχρρήήσσηη  εεφφόόσσοονν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  κκαατταασσκκεευυαασσµµέένναα  ώώσσττεε  νναα  

ππρροοφφυυλλάάσσσσοουυνν  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  

χχρρηησσττώώνν  ((χχωωρρίίςς  νναα  θθίίγγεεττααιι  ηη  υυγγεείίαα  κκααιι  ηη  αασσφφάάλλεειιαα  άάλλλλωωνν  ππρροοσσώώππωωνν))  

κκααιι  εεφφόόσσοονν  σσυυννττηηρροούύννττααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  κκααιι  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττοονν  

κκααττάάλλλληηλλοο  σσκκοοππόό  

..1155..  ΤΤαα  ΜΜΑΑΠΠ  πποουυ  δδιιααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  ααγγοορράά  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  φφέέρροουυνν    ττηη  

σσήήµµααννσσηη      CCEE    εεππ’’  ααυυττώώνν  κκααιι  σσττηη  σσυυσσκκεευυαασσίίαα  ττοουυςς  µµεε  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  

ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  οορρααττήή  κκααιι  εευυααννάάγγννωωσσττηη  κκααιι  νναα  ππααρρααµµεείίννεειι  ααννεεξξίίττηηλληη  

κκααττάά  ττηηνν  ααννααµµεεννόόµµεεννηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς  ττωωνν  µµέέσσωωνν  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς..  

  

1166..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  µµέέσσοο  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  πποουυ  δδιιααττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  ααγγοορράά,,  οο  

κκαατταασσκκεευυαασσττήήςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  σσυυννττάάσσσσεειι  κκααιι  ππααρρααδδίίννεειι  εεννηηµµεερρωωττιικκόό  

σσηηµµεείίωωµµαα  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα  πποουυ  ππεερριιέέχχεειι  χχρρήήσσιιµµαα  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  τταα  

µµέέσσαα  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς,,  όόππωωςς::
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••  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ττοουυ  µµέέσσοουυ  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  

••  ΤΤιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  χχρρήήσσηηςς,,  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς,,  σσυυννττήήρρηησσηηςς,,  κκααθθααρριισσµµοούύ,,  

εεππιιθθεεώώρρηησσηηςς,,  ααπποολλύύµµααννσσηηςς..  

••  ΤΤιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  πποουυ  εεππιιττεεύύχχθθηηκκαανν  ααππόό  ττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  δδοοκκιιµµέέςς  γγιιαα  ττοονν  

ππρροοσσδδιιοορριισσµµόό,,  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ήή  ττηηνν    κκααττηηγγοορρίίαα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν  

µµέέσσωωνν  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  

••  ΤΤαα  ππρρόόσσθθεετταα  εεξξααρρττήήµµαατταα  πποουυ  µµπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  

••  ΤΤιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ππρροοσστταασσίίααςς  σσυυννααρρττήήσσεειι  ττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  

κκιιννδδύύννωωνν  κκααιι  τταα  όόρριιαα  εεκκττόόςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααννττεεννδδεείίκκννυυττααιι  ηη  

χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  µµέέσσωωνν  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  

••  ΤΤηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ήή  χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ααππόόσσυυρρσσηηςς  ττωωνν  µµέέσσωωνν  

ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς    

••  ΤΤηη  σσυυσσκκεευυαασσίίαα  ττηηςς  αασσφφααλλοούύςς  µµεεττααφφοορράάςς    

••  ΤΤηη  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  σσήήµµααννσσηηςς  πποουυ  υυππάάρρχχεειι
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ΚΚααττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΜΜΑΑΠΠ  κκααιι  µµεεττάά::  

  
 

••  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  ααππεειιλλοούύνν  

ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττοουυςς,,  τταα  ππρροολληηππττιικκάά  µµέέττρραα  πποουυ  

έέχχοουυνν  ήήδδηη  λληηφφθθεείί,,  τταα  µµέέττρραα  κκααιι  ττιιςς  ππρροοφφυυλλάάξξεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  

ττηηρροούύνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  ππααρρααµµέέννοουυνν  σσεε  

οορριισσµµέέννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  ήή  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  κκάάννοουυνν  ααννααγγκκααίίαα  ττηη  

χχρρήήσσηη  ττωωνν  µµέέσσωωνν  ααττοοµµιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  

••  ΠΠααρροοχχήή  οοδδηηγγιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ΜΜΑΑΠΠ,,  µµεε  

σσχχεεττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ήή  κκααιι  εεξξάάσσκκηησσηη  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  όόπποοττεε  

χχρρεειιάάζζεεττααιι..  

••  ΠΠεερριιοοδδιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  σσωωσσττήήςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς..  

••  ΦΦρροοννττίίδδαα  γγιιαα  ττηη  φφύύλλααξξήή  ττοουυςς  σσεε  θθέέσσεειιςς  µµεε  κκααλλέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  

κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  υυγγιιεειιννήήςς..  

••  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  κκααττάάλλλληηλλωωνν  δδιιεευυκκοολλύύννσσεεωωνν  κκααιι  µµέέσσωωνν  γγιιαα  ττιιςς  

ααννααγγκκααίίεεςς  σσυυννττηηρρήήσσεειιςς,,  εεππιισσκκεευυέέςς  κκααιι  κκααθθααρριισσµµοούύςς  ττωωνν  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή..  

••  ΑΑννττιικκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  φφθθοορράάςς  ήή  όότταανν  έέχχεειι  λλήήξξεειι  οο  

εεππιιττρρεεππόόµµεεννοοςς  χχρρόόννοοςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς..  
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ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ππρρέέππεειι::  

  
 

11..  ΝΝαα  φφοορροούύνν  τταα  ΜΜΑΑΠΠ  όόπποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  

αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυςς..  

  

22..      ΝΝαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  σσωωσσττάά  τταα  ΜΜΑΑΠΠ  πποουυ  ττίίθθεεττααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυςς  κκααιι  

µµεεττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  νναα  τταα  τταακκττοοπποοιιοούύνν  σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ..  

  

33..      ΝΝαα  αακκοολλοουυθθοούύνν  ππιισσττάά  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  χχρρήήσσηηςς..  

  

44..  ΝΝαα  ααννααφφέέρροουυνν  ααµµέέσσωωςς  σσττοουυςς  εεππιικκεεφφααλλήήςς  κκάάθθεε  ππααρρααττηηρροούύµµεεννηη  

ααννωωµµααλλίίαα  κκααττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ΜΜΑΑΠΠ  ήή  άάλλλληη  ααιιττίίαα  πποουυ  δδιικκααιιοολλοογγεείί    ττηη  

σσυυννττήήρρηησσηη,,  ττηηνν  εεππιισσκκεευυήή  ήή  ττηηνν  ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς..  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥ  

  
 

ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  εεκκττίίθθεεννττααιι  σσεε  κκίίννδδυυννοο  

ττρρααυυµµααττιισσµµοούύ  ττοουυ  κκεεφφααλλιιοούύ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ππρρέέππεειι  νναα  

εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε  κκααττάάλλλληηλλοο  κκρράάννοοςς  αασσφφααλλεείίααςς..  ΟΟ  κκίίννδδυυννοοςς  ααυυττόόςς  

µµπποορρεείί  νναα  ππρροοέέλλθθεειι  κκύύρριιαα  ααππόό::  

  

••  ΠΠττώώσσηη  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  

••  ΠΠττώώσσηη  ήή  εεκκττίίννααξξηη  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν  

••  ΠΠρρόόσσκκρροουυσσηη  σσεε  ααννττιικκεείίµµεεννοο,,  µµηηχχάάννηηµµαα  ήή  σσττοοιιχχεείίοο  κκαατταασσκκεευυήήςς  

••  ΗΗλλεεκκττρριισσµµόό
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  

  
 

ΌΌτταανν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  υυππάάρρχχεειι  κκίίννδδυυννοοςς  νναα  λλεερρωωθθοούύνν  ήή  

νναα  κκαατταασσττρρααφφοούύνν  τταα  κκααννοοννιικκάά  ρροούύχχαα    ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ππρρέέππεειι  ααυυττοοίί  νναα  

εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  γγιιαα  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  εεννδδύύµµαατταα  

εερργγαασσίίααςς  όόππωωςς  :: 

 

••  ΕΕννδδύύµµαατταα  ππρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  ττιιςς  κκαακκοοκκααιιρρίίεεςς  όόππωωςς  σσεε  εερργγαασσίίεεςς  

σσττοο  ύύππααιιθθρροο  µµεε  ββρροοχχήή  ήή  κκρρύύοο..  

••  ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκάά  εεννδδύύµµαατταα  πποουυ  ααννααφφλλέέγγοοννττααιι  δδύύσσκκοολλαα  γγιιαα  

εερργγαασσίίεεςς  σσυυγγκκόόλλλληησσηηςς..    

••  ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκάά  εεννδδύύµµαατταα  γγιιαα  εεκκττέέλλεεσσηη  εερργγαασσιιώώνν  σσεε  θθέέσσεειιςς  µµεε  

ππιιθθααννόόττηητταα  ύύππααρρξξηηςς  εεκκρρηηκκττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  

••  ∆∆εερρµµάάττιιννεεςς  πποοδδιιέέςς  γγιιαα  εερργγαασσίίεεςς  σσυυγγκκόόλλλληησσηηςς..  

••  ΓΓιιλλέέκκαα,,  σσαακκάάκκιιαα  κκααιι  πποοδδιιέέςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  ττιιςς  µµηηχχααννιικκέέςς    κκααιι  

χχηηµµιικκέέςς  ππρροοσσββοολλέέςς..  

••  ΖΖώώννεεςς  σσυυγγκκρράάττηησσηηςς  κκοορρµµοούύ..
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΥΥ  

  

  
ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε  κκααττάάλλλληηλληη  ππρροοσσωωππίίδδαα,,  

οοθθόόννηη,,  κκααττάάλλλληηλλαα  γγυυααλλιιάά  ((µµεε  άάχχρρωωµµαα  ήή  έέγγχχρρωωµµαα  κκρρύύσσττααλλλλαα))  ήή  άάλλλλοο  

κκααττάάλλλληηλλοο  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηη  φφύύσσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  ααττοοµµιικκόό  µµέέσσοο  ππρροοσστταασσίίααςς  

όότταανν  υυππάάρρχχεειι  κκίίννδδυυννοοςς  ττρρααυυµµααττιισσµµοούύ  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  κκααιι  ττωωνν  µµααττιιώώνν  

ττοουυςς  ήή  ββλλάάββηη  ττηηςς  όόρραασσήήςς  ττοουυςς  ααππόό::  

 

••  ΕΕκκττιινναασσόόµµεενναα  σσωωµµααττίίδδιιαα..  

••  ΕΕππιικκίίννδδυυννεεςς  οουυσσίίεεςς  ((κκααυυσσττιικκάά,,  εερρεεθθιισσττιικκάά  υυγγρράά,,  ααττµµοούύςς  κκ..λλ..ππ..))..  

••  ΕΕππιικκίίννδδυυννεεςς  αακκττιιννοοββοολλίίεεςς..
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΟΟΗΗΣΣ  

  
 

          

ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  

ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ήή  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοέέλλθθοουυνν  κκααττάά  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  όότταανν  εεκκττίίθθεεννττααιι  

σσεε  θθόόρρυυββοο..  

          

ΟΟ  θθόόρρυυββοοςς  κκααττάά  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  εεκκττιιµµάάττααιι  κκααιι  εεφφόόσσοονν  υυππάάρρχχεειι  ααννάάγγκκηη,,  

µµεεττρράάττααιι  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εεππιισσηηµµααννθθοούύνν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  κκααιι  οοιι  ττόόπποοιι  

εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς  πποουυ  ππιιθθααννόόνν  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  ππρρόόββλληηµµαα  

        ΤΤαα  ττρρίίαα  ββαασσιικκάά  εείίδδηη  ΜΜέέσσωωνν  ΑΑττοοµµιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττηηςς  αακκοοήήςς  εείίννααιι::  

 

11..            ωωττοοαασσππίίδδεεςς  

22..            ωωττοοββύύσσµµαατταα  

33..            ωωττοοππώώµµαατταα  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΝΝΕΕΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  

  
 

  

  

ΤΤαα  ΜΜέέσσαα  ΑΑττοοµµιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττηηςς  ααννααππννοοήήςς  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  σσεε  ττρρεειιςς  

ββαασσιικκέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  

  

11..ΑΑννααππννεευυσσττήήρρεεςς  µµεε  φφίίλλττρροο  γγιιαα  ττοονν  κκααθθααρριισσµµόό  ττοουυ  εειισσππννεεόόµµεεννοουυ  ααέέρραα  

ττοουυ  άάµµεεσσοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ααππόό  τταα  ααιιωωρροούύµµεενναα  ττοοξξιικκάά  ααέέρριιαα  ήή  ττηη  σσκκόόννηη  

  

22..ΑΑυυττοοδδύύννααµµεεςς  ααννααππννεευυσσττιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς    

  

33..ΑΑννααππννεευυσσττιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  µµεε  σσυυννεεχχήή  ππααρροοχχήή  κκααθθααρροούύ  ααέέρραα,,  µµέέσσωω  

σσωωλλήήνναα  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  εεκκττόόςς  ττοουυ  µµοολλυυσσµµέέννοουυ  χχώώρροουυ  

εερργγαασσίίααςς..  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑΧΧΙΙΟΟΝΝΩΩΝΝ  

  
 

ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε  κκααττάάλλλληηλλαα  γγάάννττιιαα  κκααιι  όότταανν  

χχρρεειιάάζζεεττααιι  µµεε  κκααλλύύµµµµαατταα  ττωωνν  ββρρααχχιιόόννωωνν  ττοουυςς  ήή  νναα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύννττααιι  

εειιδδιικκέέςς  ππρροοσσττααττεευυττιικκέέςς  κκρρέέµµεεςς  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηη  φφύύσσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς  

ααππόό::  

 

••  ΟΟυυσσίίεεςς  θθεερρµµέέςς,,  ττοοξξιικκέέςς,,  εερρεεθθιισσττιικκέέςς  ήή  δδιιααββρρωωττιικκέέςς..  

••  ΕΕκκττιιννάάξξεειιςς  δδιιάάππυυρρωωνν  ήή  ααιιχχµµηηρρώώνν  σσωωµµααττιιδδίίωωνν..  

••  ΚΚίίννδδυυννοο  ηηλλεεκκττρροοππλληηξξίίααςς..  

••  ΑΑννττιικκεείίµµεενναα,,  εερργγααλλεείίαα  ήή  µµηηχχααννήήµµαατταα    υυψψηηλλήήςς  θθεερρµµοοκκρραασσίίααςς  ήή  

µµεε  εεππιιφφάάννεειιεεςς  κκααιι  αακκµµέέςς  ααιιχχµµηηρρέέςς  ήή  κκοοφφττεερρέέςς..  

••  ΜΜηηχχααννήήµµαατταα  ήή  εερργγααλλεείίαα  πποουυ  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  µµαα  άάλλλλοο  ττρρόόπποο  νναα  

ττρρααυυµµααττίίσσοουυνν  τταα  χχέέρριιαα  ((ππ..χχ..  µµεε  σσυυννεεχχήή  ττρριιββήή,,  ππρρόόσσκκρροουυσσηη  ήή  

δδοοννήήσσεειιςς  όόππωωςς  κκααττάά  ττωωνν  δδιιααττρρηηττιικκώώνν  ααεερροοσσφφυυρρώώνν))
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ΟΟδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  ττωωνν  γγααννττιιώώνν::  

  
11..        ∆∆εενν  ππρροοσσφφέέρροουυνν  όόλλαα  τταα  γγάάννττιιαα  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππρροοσστταασσίίαα..  ΑΑννάάλλοογγαα  µµεε          

                ττηηνν    εερργγαασσίίαα  πποουυ  εεκκττεελλεείίττααιι  υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  γγάάννττιιαα..  

    

    

22..      ΝΝαα  γγίίννεεττααιι  έέλλεεγγχχοοςς  σστταα  γγάάννττιιαα  ππρριινν  ααππόό  κκάάθθεε  χχρρήήσσηη  ώώσσττεε  νναα  µµηηνν  

              υυππάάρρχχοουυνν  ττρρύύππεεςς  σστταα  άάκκρραα  κκααιι  ααννάάµµεεσσαα  σστταα  δδάάκκττυυλλαα..  

  

33..      ΠΠρριινν  ββγγοουυνν  τταα  γγάάννττιιαα,,  ππρρέέππεειι  ππρρώώτταα  νναα  ξξεεππλλυυθθοούύνν  µµεε  σσααπποούύννιι      

κκααιι  ννεερρόό  γγιιαα  νναα  ααπποοµµαακκρρυυννθθοούύνν  τταα  χχηηµµιικκάά,,  τταα  ξξέένναα  σσώώµµαατταα      

κκ..λλ..ππ..,,  νναα  σσττεεγγννώώννοοννττααιι  κκααλλάά  κκααιι  νναα  ααεερρίίζζοοννττααιι..    

  

44..      ΝΝαα  µµηηνν  σσττεεγγννώώννοοννττααιι  ππάάννωω  σσεε  κκααλλοορριιφφέέρρ,,  σσόόµµππαα  κκ..λλ..ππ..  ηη      

δδιιααρρκκήήςς  εεππίίδδρραασσηη  ττηηςς  θθεερρµµόόττηηττααςς  ααλλλλοοιιώώννεειι  τταα  γγάάννττιιαα  κκααιι  ααυυξξάάννεειι  ττηη  

δδιιααππεερρααττόόττηητταα..  

ΝΝαα  µµηηνν  ααφφήήννοοννττααιι  τταα  γγάάννττιιαα  γγιιαα  χχηηµµιικκάά  γγυυρριισσµµέένναα  ττοο  µµέέσσαα  έέξξωω..  ΑΑυυττόό  

µµπποορρεείί  νναα  ππααγγιιδδεεύύσσεειι  χχηηµµιικκάά  ήή  ααττµµοούύςς  µµέέσσαα  σστταα  γγάάννττιιαα  νναα  σσααππίίσσεειι  ττοο  

υυλλιικκόό  ττοουυςς..  

  

        66..      ΝΝαα  µµηηνν  ααπποοθθηηκκεεύύοοννττααιι  τταα  γγάάννττιιαα  µµεε  τταα  µµααννιικκέέττιιαα  δδιιππλλωωµµέένναα..  ΗΗ  

ππττυυχχήή  εεξξαασσθθεεννίίζζεειι  ττοο  υυλλιικκόό  κκααιι  µµπποορρεείί  νναα  σσκκιισσττοούύνν  εεύύκκοολλαα..  

          

  

77..    ΝΝαα  εελλέέγγχχοοννττααιι  τταα  γγάάννττιιαα  πποουυ  ππααρρααµµέέννοουυνν  σσττιιςς  ααπποοθθήήκκεεςς  κκααιι  νναα  

γγίίννεεττααιι  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππααλλιιώώνν  κκααιι  χχααλλαασσµµέέννωωνν  γγααννττιιώώνν..  
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  88..      ΤΤαα  γγάάννττιιαα  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοττεεχχννίίττηη  ππρρέέππεειι  κκάάθθεε  66  µµήήννεεςς  νναα  εελλέέγγχχοοννττααιι  

γγιιαα  δδιιηηλλεεκκττρριικκήή  ααννττοοχχήή  αανν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσυυχχννάά  κκααιι  κκάάθθεε  1122  αανν  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  εευυκκααιιρριιαακκάά..  

          

  

99..      ΕΕκκττόόςς  ττοουυ  οοππττιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  τταα  γγάάννττιιαα  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοττεεχχννίίττηη  ππρρέέππεειι  

κκάάθθεε  ππρρωωίί  νναα  εελλέέγγχχοοννττααιι  µµεε  ππίίεεσσηη  ααέέρραα..  

        

  1100..  ΤΤαα  γγάάννττιιαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφυυλλάάσσσσοοννττααιι  σσεε  µµέέρροοςς  ξξηηρρόό  κκααιι  σσκκοοττεειιννόό,,  όόπποουυ  

ηη  θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  θθαα  κκυυµµααίίννεεττααιι  µµεεττααξξύύ  1100  κκααιι  2211  ββααθθµµώώνν  CC..  
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ΓΓΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗ  
ΙΙδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεεττααιι  σστταα  γγάάννττιιαα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  

ηηλλεεκκττρροοττεεχχννίίττηη..  

 

ΟΟιι  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  τταα  έέχχοουυνν  κκααττααττάάξξεειι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  

κκλλάάσσεειιςς  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηη  ττάάσσηη  έέννααννττιι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ππααρρέέχχοουυνν  ππρροοσστταασσίίαα::  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΤΑΑΣΣΗΗ  
ΕΕΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΣΣΣΣΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΥΥΟΟΥΥΝΝ

  
ΚΚΛΛΑΑΣΣΗΗ    

2266,,55      KKVV  33  
1177            KKVV  22  

3366            KKVV  44  

77,,55      KKVV  11  
11            KKVV  00  

550000                  VV  0000  
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ΤΤαα  γγάάννττιιαα  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  σσεε  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  

εειιδδιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν::  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΑΑΝΝΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΕΕ  ::  ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  
ΠΠΡΡΟΟΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ

RR  

ΥΥΨΨΗΗΛΛΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  

ΜΜ  

ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΕΕΣΣ  
ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ

CC  

ΟΟΖΖΟΟΝΝ  ΖΖ  

ΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΗΗ  

ΟΟΞΞΕΕΑΑ  ΑΑ  
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ΣΣεε  κκάάθθεε  γγάάννττιι  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  τταα  ππααρραακκάάττωω::  

  

  
 

• Το CE  (σήµα πιστότητας της ΕΟΚ) 

• Ο αριθµός του εργαστηρίου που το ενέκρινε 

• Το έτος παραγωγής του 

• Το όνοµα του κατασκευαστή 

• Οι ιδιαίτερες ιδιότητές του π.χ. Α,Η, ή RC 

• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικούς    

• κινδύνους που είναι το διπλό τρίγωνο 

• ∆ιαφορετικός χρωµατισµός ανά κλάση
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΟΟ∆∆ΙΙΩΩΝΝ  
 

 

ΟΟ  κκίίννδδυυννοοςς  ττρρααυυµµααττιισσµµοούύ  ττωωνν  πποοδδιιώώνν  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοέέλλθθεειι  ααππόό::  

  

••  ΠΠττώώσσηη  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν,,  ππρρόόσσκκρροουυσσηη  ήή  σσύύννθθλλιιψψηη  

••  ΟΟυυσσίίεεςς  θθεερρµµέέςς,,  ττοοξξιικκέέςς,,  εερρεεθθιισσττιικκέέςς  ήή  δδιιααββρρωωττιικκέέςς  

••  ΚΚααρρφφιιάά  ήή  άάλλλλαα  ααιιχχµµηηρράά  υυλλιικκάά  ήή  εεππιιφφάάννεειιεεςς  

••  ΕΕρργγααλλεείίαα  µµεε  κκοοφφττεερρέέςς  αακκµµέέςς  ((όόππωωςς  ππ..χχ..  ττσσεεκκοούύρριιαα))  

••  ΟΟλλιισσθθηηρρέέςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς  

  

ΑΑννάάλλοογγαα  µµεε  ττοο  εείίδδοοςς  ττωωνν  ππρροοςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  εερργγαασσιιώώνν  εεππιιλλέέγγοοννττααιι  κκααιι  τταα  

κκααττάάλλλληηλλαα  ππρροοσσττααττεευυττιικκάά  υυπποοδδήήµµαατταα  ήή  µµππόόττεεςς  γγιιαα  ττοουυςς    εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  

όόππωωςς::  

  

••  ΥΥπποοδδήήµµαατταα,,  µµππόόττεεςς  αασσφφααλλεείίααςς  

••  ΥΥπποοδδήήµµαατταα,,  µµππόόττεεςς  µµεε  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  άάκκρροουυ  

ττοουυ  πποοδδιιοούύ  

••  ΥΥπποοδδήήµµαατταα,,  µµππόόττεεςς  γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ααππόό  ττοο  κκρρύύοο  

••  ΥΥπποοδδήήµµαατταα,,  µµππόόττεεςς  γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ααππόό  τταα  ηηλλεεκκττρροοσσττααττιικκάά  

φφοορρττίίαα  

••  ΥΥπποοδδήήµµαατταα,,  µµππόόττεεςς  µµεε  ηηλλεεκκττρριικκήή  µµόόννωωσσηη
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  
 

••  ΣΣχχοοιιννιιάά  κκααιι  ζζώώννεεςς  αασσφφααλλεείίααςς..  ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σσεε  θθέέσσεειιςς  

εερργγαασσίίααςς  µµεε  σσηηµµααννττιικκήή  υυψψοοµµεεττρριικκήή  δδιιααφφοορράά  ααππόό  ττοονν  

ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο,,  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  ππρροοσσττααττεευυθθοούύνν  

ααππόό  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  ππττώώσσηηςς  µµεε  ττεεχχννιικκάά  ήή  µµεε  άάλλλλαα  µµέέττρραα  σσυυλλλλοογγιικκήήςς  

ππρροοσστταασσίίααςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε  ααττοοµµιικκέέςς  ζζώώννεεςς  κκααιι  

σσχχοοιιννιιάά  αασσφφααλλεείίααςς..
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΙΙΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

  
 

        ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  πποουυ  εεκκττίίθθεεννττααιι  σσυυχχννάά  σσεε  κκίίννδδυυννοο  ααττυυχχήήµµααττοοςς  ααππόό  

κκιιννοούύµµεενναα  οοχχήήµµαατταα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε::  

  

••  ΕΕιιδδιικκάά  εευυδδιιάάκκρριιτταα  αακκόόµµηη  κκααιι  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  µµεειιωωµµέέννηηςς  

οορρααττόόττηηττααςς,,  εεννδδύύµµαατταα  χχρρώώµµααττοοςς  ζζωωηηρροούύ  κκίίττρριιννοουυ  ήή  πποορρττοοκκααλλίί  

((ππ..χχ..  γγιιλλέέκκαα  οοππττιικκήήςς  σσήήµµααννσσηηςς))..  

••  ΜΜέέσσαα  ήή  εεξξααρρττήήµµαατταα  πποουυ  αανναακκλλοούύνν  ττοο  φφωωςς  ((αανναακκλλαασσττιικκάά))..
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΝΝΙΙΓΓΜΜΟΟ  

  
 

  

ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  εεκκττεεθθοούύνν  σσεε  κκίίννδδυυννοο  ααττυυχχήήµµααττοοςς  ααππόό  

ππννιιγγµµόό  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφοοδδιιάάζζοοννττααιι  µµεε::  

  

  

  

••  ΣΣωωσσίίββιιαα  

••  ΣΣωωσσττιικκέέςς  εεννδδυυµµαασσίίεεςς  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Πότε πρέπει οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας; 
 

 Πάντοτε κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
 Όποτε οι εργαζόµενοι το θεωρούν απαραίτητο. 
 Εφόσον οι κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς 

µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή 
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 

 
 
Από τι προστατεύει τους εργαζόµενους η αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή; 
 

 Από εισρόφηση νερού. 
 Από θόρυβο. 
 Από εισπνοή επικίνδυνης σκόνης, τοξικών αερίων, καπνών και έλλειψη 
επαρκούς οξυγόνου. 

 
 
Ποια η σήµανση που απαιτείται να φέρουν τα µέσα ατοµικής προστασίας που διατίθενται 
στην Ελληνική αγορά; 
 

 Το σήµα GR. 
 Το σήµα CE. 
 Το σήµα CD. 

 
 
Με τι πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόµενοι σε θέσεις εργασίας µε σηµαντική 
υψοµετρική διαφορά από τον περιβάλλοντα χώρο; 
 

 Με αερόσακους. 
 Με σχοινιά και ζώνες ασφαλείας. 
 Με ενισχυµένες στολές. 

 
 
 
  


