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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός
τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία
για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συµπλήρωµα ή εξάρτηµα
του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την
προστασία των εργαζοµένων και να χρησιµοποιείται µόνον εφόσον οι
κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς µε
τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα µεθόδους ή
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους,
χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται
στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει
σωστά στο χρήστη.
•

Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ και να πληρώνει κάθε
δαπάνη σχετικά µε αυτόν, καθώς επίσης και να διασφαλίζει την
καλή κατάσταση αυτού από άποψη λειτουργίας και υγιεινής.

•

Η κατάρτιση και η επίδειξη για τη χρησιµοποίηση των µέσων
ατοµικής

προστασίας

αποτελεί

επίσης

υποχρέωση

του

εργοδότη.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑ ΜΑΠ πρέπει :
1.Να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε το
σχεδιασµό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
2.Να

είναι

κατάλληλα

για

τ ο υς

κινδύνους

πο υ

πρέπει

να

προλαµβάνονται και η χρήση τους να µη συνεπάγεται νέους κινδύνους.
3.Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες και
ανάγκες.
4.Να προσαρµόζονται στο χρήστη.
5.Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6.Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.
7.Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.
8.Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει
λήξει ο επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους.
9.Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε καλές συνθήκες
καθαριότητας και υγιεινής.
10. Σε

περίπτωση

πολλαπλών

κινδύνων

αν

χρησιµοποιούνται

περισσότερα του ενός, πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και
αποτελεσµατικά.
11. Σε περίπτωση που τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστηµα µε το οποίο µπορούν
να συνδέονται µε συµπληρωµατικό σύστηµα, το εξάρτηµα σύνδεσης
πρέπει να έχει µελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να µπορεί να
προσαρµοστεί µόνο σε σύστηµα κατάλληλου τύπου.
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12.Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατµόσφαιρα
πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µην είναι
δυνατό να παραχθεί σ’ αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή
ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, ο οποίος µπορεί να προκαλέσει
ανάφλεξη εκρηκτικού µίγµατος.
13.Να προορίζονται για προσωπική χρήση.
14.Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε
χρήση εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασµένα ώστε να
προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των
χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια άλλων προσώπων)
και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και χρησιµοποιούνται για τον
κατάλληλο σκοπό
.15. Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τη
σήµανση CE επ’ αυτών και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραµείνει ανεξίτηλη
κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής των µέσων ατοµικής προστασίας.
16. Για κάθε µέσο ατοµικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο
κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενηµερωτικό
σηµείωµα στην ελληνική γλώσσα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα
µέσα ατοµικής προστασίας, όπως:
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•

Τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµικής προστασίας

•

Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού,
επιθεώρησης, απολύµανσης.

•

Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον
προσδιορισµό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των
µέσων ατοµικής προστασίας

•

Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν

•

Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου
κινδύνων και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η
χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής προστασίας

•

Την ηµεροµηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης των µέσων
ατοµικής προστασίας

•

Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς

•

Τη σηµασία της σήµανσης που υπάρχει
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Κατά τη χορήγηση των ΜΑΠ και µετά:

•

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που απειλούν
την ασφάλεια και την υγεία τους, τα προληπτικά µέτρα που
έχουν ήδη ληφθεί, τα µέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να
τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που παραµένουν σε
ορισµένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν αναγκαία τη
χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας

•

Παροχή οδηγιών για την αποτελεσµατική χρήση των ΜΑΠ, µε
σχετική εκπαίδευση ή και εξάσκηση των εργαζοµένων όποτε
χρειάζεται.

•

Περιοδικός έλεγχος της σωστής χρήσης τους.

•

Φροντίδα για τη φύλαξή τους σε θέσεις µε καλές συνθήκες
καθαριότητας και υγιεινής.

•

∆ιάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και µέσων για τις
αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισµούς των
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

•

Αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο
επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους.
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Οι εργαζόµενοι πρέπει:

1. Να φορούν τα ΜΑΠ όπου απαιτείται για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας τους.
2. Να χρησιµοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθεται στη διάθεσή τους και
µετά τη χρήση να τα τακτοποιούν στη θέση του.
3. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.
4. Να αναφέρουν αµέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούµενη
ανωµαλία κατά τη χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη
συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.

7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Στις

περιπτώσεις

π ου

οι

εργαζόµενοι

εκτίθενται

σε

κίνδυνο

τραυµατισµού του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να
εφοδιάζονται µε κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνος αυτός
µπορεί να προέλθει κύρια από:
•

Πτώση των ιδίων των εργαζοµένων

•

Πτώση ή εκτίναξη αντικειµένων

•

Πρόσκρουση σε αντικείµενο, µηχάνηµα ή στοιχείο κατασκευής

•

Ηλεκτρισµό
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ

Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή
να καταστραφούν τα κανονικά ρούχα των εργαζοµένων πρέπει αυτοί να
εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα για το είδος της εργασίας ενδύµατα
εργασίας όπως :
•

Ενδύµατα προστασίας από τις κακοκαιρίες όπως σε εργασίες
στο ύπαιθρο µε βροχή ή κρύο.

•

Προστατευτικά ενδύµατα που αναφλέγονται δύσκολα για
εργασίες συγκόλλησης.

•

Προστατευτικά ενδύµατα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις µε
πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος.

•

∆ερµάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης.

•

Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις µηχανικές και
χηµικές προσβολές.

•

Ζώνες συγκράτησης κορµού.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη προσωπίδα,
οθόνη, κατάλληλα γυαλιά (µε άχρωµα ή έγχρωµα κρύσταλλα) ή άλλο
κατάλληλο ανάλογα µε τη φύση της εργασίας, ατοµικό µέσο προστασίας
όταν υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του προσώπου και των µατιών
τους ή βλάβη της όρασής τους από:
•

Εκτινασόµενα σωµατίδια.

•

Επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατµούς κ.λ.π.).

•

Επικίνδυνες ακτινοβολίες.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Οι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που
προέρχονται ή µπορεί να προέλθουν κατά την εργασία όταν εκτίθενται
σε θόρυβο.
Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη,
µετράται προκειµένου να επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι
εργασίας τους που πιθανόν δηµιουργείται πρόβληµα
Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατοµικής Προστασίας της ακοής είναι:
1.

ωτοασπίδες

2.

ωτοβύσµατα

3.

ωτοπώµατα
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ

Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας της αναπνοής διακρίνονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες:
1.Αναπνευστήρες µε φίλτρο για τον καθαρισµό του εισπνεόµενου αέρα
του άµεσου περιβάλλοντος από τα αιωρούµενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη
2.Αυτοδύναµες αναπνευστικές συσκευές
3.Αναπνευστικές συσκευές µε συνεχή παροχή καθαρού αέρα, µέσω
σωλήνα από το εξωτερικό περιβάλλον εκτός του µολυσµένου χώρου
εργασίας.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα γάντια και όταν
χρειάζεται µε καλύµµατα των βραχιόνων τους ή να τους χορηγούνται
ειδικές προστατευτικές κρέµες ανάλογα µε τη φύση της εργασίας τους
από:
•

Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές.

•

Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχµηρών σωµατιδίων.

•

Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

•

Αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα υψηλής θερµοκρασίας ή
µε επιφάνειες και ακµές αιχµηρές ή κοφτερές.

•

Μηχανήµατα ή εργαλεία που είναι δυνατόν µα άλλο τρόπο να
τραυµατίσουν τα χέρια (π.χ. µε συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή
δονήσεις όπως κατά των διατρητικών αεροσφυρών)
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Οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση των γαντιών:
1. ∆εν προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Ανάλογα µε
την εργασία που εκτελείται υπάρχουν και τα κατάλληλα γάντια.

2. Να γίνεται έλεγχος στα γάντια πριν από κάθε χρήση ώστε να µην
υπάρχουν τρύπες στα άκρα και ανάµεσα στα δάκτυλα.
3. Πριν βγουν τα γάντια, πρέπει πρώτα να ξεπλυθούν µε σαπούνι
και νερό για να αποµακρυνθούν τα χηµικά, τα ξένα σώµατα
κ.λ.π., να στεγνώνονται καλά και να αερίζονται.
4. Να µην στεγνώνονται πάνω σε καλοριφέρ, σόµπα κ.λ.π. η
διαρκής επίδραση της θερµότητας αλλοιώνει τα γάντια και αυξάνει τη
διαπερατότητα.
Να µην αφήνονται τα γάντια για χηµικά γυρισµένα το µέσα έξω. Αυτό
µπορεί να παγιδεύσει χηµικά ή ατµούς µέσα στα γάντια να σαπίσει το
υλικό τους.
6. Να µην αποθηκεύονται τα γάντια µε τα µανικέτια διπλωµένα. Η
πτυχή εξασθενίζει το υλικό και µπορεί να σκιστούν εύκολα.

7. Να ελέγχονται τα γάντια που παραµένουν στις αποθήκες και να
γίνεται αντικατάσταση των παλιών και χαλασµένων γαντιών.
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8.

Τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε 6 µήνες να ελέγχονται

για διηλεκτρική αντοχή αν χρησιµοποιούνται συχνά και κάθε 12 αν
χρησιµοποιούνται ευκαιριακά.

9.

Εκτός του οπτικού ελέγχου τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει

κάθε πρωί να ελέγχονται µε πίεση αέρα.
10. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε µέρος ξηρό και σκοτεινό, όπου
η θερµοκρασία θα κυµαίνεται µεταξύ 10 και 21 βαθµών C.
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ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα γάντια προστασίας του
ηλεκτροτεχνίτη.
Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα έχουν κατατάξει στις παρακάτω
κλάσεις ανάλογα µε τη τάση έναντι της οποίας παρέχουν προστασία:

ΚΛΑΣΗ
00
0
1
2
3
4

ΤΑΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ

500
V
1 KV
7,5 KV
17 KV
26,5 KV
36 KV
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Τα γάντια κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τις
ειδικές ιδιότητες που έχουν:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ :

Α

ΟΞΕΑ

Η

ΕΛΑΙΑ

Ζ

ΟΖΟΝ

Μ

ΥΨΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

R

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΑΜΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

C
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Σε κάθε γάντι πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω:

•

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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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟ∆ΙΩΝ

Ο κίνδυνος τραυµατισµού των ποδιών µπορεί να προέλθει από:
•

Πτώση αντικειµένων, πρόσκρουση ή σύνθλιψη

•

Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές

•

Καρφιά ή άλλα αιχµηρά υλικά ή επιφάνειες

•

Εργαλεία µε κοφτερές ακµές (όπως π.χ. τσεκούρια)

•

Ολισθηρές επιφάνειες

Ανάλογα µε το είδος των προς εκτέλεσης εργασιών επιλέγονται και τα
κατάλληλα προστατευτικά υποδήµατα ή µπότες για τους εργαζόµενους
όπως:
•

Υποδήµατα, µπότες ασφαλείας

•

Υποδήµατα, µπότες µε συµπληρωµατική προστασία του άκρου
του ποδιού

•

Υποδήµατα, µπότες για προστασία από το κρύο

•

Υποδήµατα, µπότες για προστασία από τα ηλεκτροστατικά
φορτία

•

Υποδήµατα, µπότες µε ηλεκτρική µόνωση
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ

•

Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας. Οι εργαζόµενοι σε θέσεις
εργασίας µε σηµαντική υψοµετρική διαφορά από τον
περιβάλλοντα χώρο, που δεν είναι δυνατό να προστατευθούν
από τον κίνδυνο πτώσης µε τεχνικά ή µε άλλα µέτρα συλλογικής
προστασίας, πρέπει να εφοδιάζονται µε ατοµικές ζώνες και
σχοινιά ασφαλείας.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται συχνά σε κίνδυνο ατυχήµατος από
κινούµενα οχήµατα πρέπει να εφοδιάζονται µε:
•

Ειδικά ευδιάκριτα ακόµη και σε συνθήκες µειωµένης
ορατότητας, ενδύµατα χρώµατος ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί
(π.χ. γιλέκα οπτικής σήµανσης).

•

Μέσα ή εξαρτήµατα που ανακλούν το φως (ανακλαστικά).
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ

Οι εργαζόµενοι που µπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο ατυχήµατος από
πνιγµό πρέπει να εφοδιάζονται µε:

•

Σωσίβια

•

Σωστικές ενδυµασίες
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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.
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