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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σύνταξη του βασίστηκε σε  στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την διεθνή 

βιβλιογραφία, από σχετικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί από το 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µετά από επιτόπιες 

επισκέψεις σε αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις στην Επαρχία Λευκωσίας 

(µεταλλείο, λατοµείο), του τοµέα των εξορυκτικών βιοµηχανιών, από 

συζητήσεις µε τα στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων και από συζητήσεις 

µε Λειτουργούς του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

Το παρόν καθοδηγητικό πρότυπο για το έγγραφο ασφάλειας και υγείας, 

αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος δίνονται οδηγίες για την 

συµπλήρωσή του. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται πρότυπο εγγράφου 

ασφάλειας και υγείας όπου, καταγράφονται τα στοιχεία του λατοµείου / 

µεταλλείου, ταξινοµούνται οι δραστηριότητες -βασικές εργασίες και σε πίνακες 

µπορεί ο συντάκτης να καταγράψει, επισηµάνει, και να εκτιµήσει όλους τους 

κινδύνους που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι εργαζόµενοι (και τρίτα 

πρόσωπα) στο λατοµείο / µεταλλείο για το οποίο συντάσσει το έγγραφο 

ασφάλειας και υγείας. Επίσης ο συντάκτης θα µπορέσει να καταγράψει για 

κάθε κίνδυνο τα µέτρα πρόληψης (τεχνικά οργανωτικά και άλλα)  που πρέπει 

να ληφθούν λαµβάνοντας υπόψη και  τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του 

λατοµείου / µεταλλείου. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο συντάκτης θα ξεκινήσει τη σύνταξη του προτύπου εγγράφου  ασφάλειας και 

υγείας καταγράφοντας τα γενικά στοιχεία για το λατοµείο / µεταλλείο όπως 

διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ. 

Έπειτα θα ακολουθήσει µία γενική περιγραφή των εργασιών που θα 

πραγµατοποιούνται  στο χώρο του λατοµείου / µεταλλείου. Θα γίνει δηλαδή η 

περιγραφή του τρόπου και των εργασιών προσπέλασης, του τρόπου 

εκµετάλλευσης του πετρώµατος / κοιτάσµατος, του τρόπου φόρτωσης 

µεταφοράς και απόθεσης στείρων και εξορυσσόµενου υλικού, του χώρου 

απόθεσης στείρων και των  βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως πχ 

σκυροθραυστική µονάδα, αποθήκη καυσίµων και λιπαντικών, λίµνη τελµάτων, 

αποθήκη εκρηκτικών κ.λπ.  

Επόµενη ενέργεια είναι να καταγράψει τα στοιχεία του µηχανολογικού 

εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί και αφορούν στο είδος του µηχανήµατος, 

τον τύπο του µηχανήµατος, την ιπποδύναµη, τη χωρητικότητα κάδου, τα 

συστήµατα ασφαλείας. 

Στην συνέχεια ο συντάκτης του προτύπου εγγράφου  ασφάλειας και υγείας θα 

ταξινοµήσει τις δραστηριότητες – βασικές εργασίες που θα γίνονται στο χώρο 

του λατοµείου / µεταλλείου.  Π.χ. : 

∆ραστηριότητα 
Κωδικός 
βασικής 
εργασίας 

Βασική εργασία 

2.2.1.1 Οριοθέτηση χώρου 

2.2.1.2 Χάραξη δρόµων 

2.2.1.3 

∆ιάνοιξη δρόµων από το κύριο οδικό 

δίκτυο στο χώρο (εξωτερική 

προσπέλαση) 

2.2.1.4 
∆ιάνοιξη δρόµων εσωτερικής 

προσπέλασης µέσα στο χώρο 

2.2.1 

Προπαρασκευαστικά 

έργα 

2.2.1.5 Γεωτρήσεις 
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Μια αναλυτική ταξινόµηση των δραστηριοτήτων – βασικών εργασιών που 

λαµβάνουν χώρο σε ένα λατοµείο / µεταλλείο δίνεται στον πίνακα 1 του 

προτύπου εγγράφου  ασφάλειας και υγείας 

Με βάση την προηγούµενη ταξινόµηση συντάσσεται ο πίνακας 2 του 

προτύπου εγγράφου ασφάλειας και υγείας όπου καταγράφονται και 

επισηµαίνονται όλοι οι κίνδυνοι που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι 

εργαζόµενοι. Στη πρώτη στήλη του πίνακα αυτού καταγράφονται  οι πηγές 

κινδύνου, στη δεύτερη στήλη κωδικοποιούνται  οι κίνδυνοι οι οποίοι ενδέχεται 

να εµφανιστούν όπως αυτοί καταγράφονται στην τρίτη στήλη. Επίσης 

καταγράφονται οι κωδικοί των βασικών εργασιών που γίνονται στο χώρο του 

λατοµείου / µεταλλείου.   

Π.χ. :  

∆ραστηριότητα 2.2.3 

Βασικές εργασίες Πηγή κινδύνου 
Κωδ. 

κινδύνου 
Κίνδυνοι 

2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 

02101 

Από συγκρούσεις 

οχήµατος-

οχήµατος 

   

 

 

02102 

Από συγκρούσεις 

οχήµατος-

προσώπων 

  

   

02103 

Από συγκρούσεις 

οχήµατος-

σταθερού 

εµποδίου 

 

    

021               

Οχήµατα - 

Μηχανήµατα 

02104 

Συνθλίψεις 

ατόµων µεταξύ 

οχήµατος-

οχήµατος 
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Μια αναλυτική καταγραφή των δραστηριοτήτων και των βασικών εργασιών 

που λαµβάνουν χώρο σε ένα λατοµείο / µεταλλείο και των κινδύνων που 

ενδέχεται να εµφανιστούν (µη εξαντλητική) δίνεται στον πίνακα 2 του 

προτύπου εγγράφου  ασφάλειας και υγείας.  

 

Η επόµενη ενέργεια του συντάκτη είναι η συµπλήρωση του πίνακα 2 του 

προτύπου εγγράφου  ασφάλειας και υγείας. Αυτό γίνεται µε την εκτίµηση των 

κινδύνων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν τα πρόσωπα στην εργασία 

στο χώρο εργασίας, για κάθε δραστηριότητα – βασική εργασία, µε την 

αναγραφή των αριθµών 1, 2, ή 3 στα κελιά του πίνακα 2. 

 

Συγκεκριµένα : 

Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

α) είτε η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη 

δραστηριότητα – βασική εργασία (π.χ. κίνδυνος πτώσης υλικών),  

β) είτε οι ιδιαίτερες συνθήκες του λατοµείου/µεταλλείου δηµιουργούν αυξηµένη 

πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών 

εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας,  κλπ.), 

γ) είτε ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συµβεί 

είναι περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης 

ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή 

σε δεξαµενή καυσίµων). 

 

Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

α) είτε η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα 

τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από κατολισθήσεις υλικών, σε χώρους 

απόθεσης στείρων υλικών), 

β) είτε δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από 

την κίνηση µηχανηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο λατοµείο), 
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γ) είτε ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συµβεί είναι 

µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση των εργασιών σε συνθήκες 

καύσωνα). 

 

Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως "ενδιάµεσες" των 1 και 3 

περιπτώσεις.  

Πχ: 

∆ραστηριότητα 2.2.3 

Βασικές εργασίες 
Πηγές 

κινδύνων  

Κωδ. 

κινδύνου 
Κίνδυνοι 

2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 

02101 

Από 

συγκρούσεις 

οχήµατος-

οχήµατος 

1 1 1 

 

3 

02102 

Από 

συγκρούσεις 

οχήµατος-

προσώπων 

1 1 

   

02103 

Από 

συγκρούσεις 

οχήµατος-

σταθερού 

εµποδίου 

 

    

021               

Κίνηση 

οχηµάτων και 

µηχανηµάτων 

02104 

Από 

συνθλίψεις 

µεταξύ 

οχήµατος-

οχήµατος 

1 
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Στη συνέχεια και αφού έχει ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του Πίνακα 2 ο 

συντάκτης προχωρά στη συµπλήρωση του πίνακα 3 του προτύπου εγγράφου  

ασφάλειας και υγείας.  

Στον πίνακα 3 αναγράφεται ο κίνδυνος κωδικοποιηµένος (στήλη 1), οι 

δραστηριότητες και οι βασικές εργασίες κωδικοποιηµένες, όπου υπάρχει 

πιθανότητα εµφάνισης του αντίστοιχου κινδύνου (στήλη 2), η ισχύουσα 

νοµοθεσία (στήλη 3), και τα µέτρα προστασίας (τεχνικά οργανωτικά και άλλα)  

που πρέπει να ληφθούν ή που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 

απαιτήσεις του λατοµείου  / µεταλλείου (στήλη 4). 

 

Π.χ. 

Κίνδυνοι  Βασικές εργασίες 
Ισχύουσα 

Νοµοθεσία 

Μέτρα πρόληψης (τεχνικά 

οργανωτικά και άλλα)  που πρέπει να 

ληφθούν  

03102 

……….2.2.2.2 , 

2.2.2.3,   2.2.2.4, 

2.2.2.4,   2.2.3.1, 

2.2.3.2…….. 

Κ.∆.Π. 

275/2002 

-Ο χειριστής να φοράει ειδικά 
υποδήµατα ασφαλείας µε 
αντιολισθητικές σόλες για αποφυγή 
γλιστρήµατος λόγω ολισθηρότητας 
του δαπέδου εργασίας. 
-Επίστρωση σε ολισθηρά σηµεία µε 
αντιολισθητικά υλικά (χαλίκι). 

 

Η ολοκληρωµένη µορφή του έντυπου καταγραφής των µέτρων για την 

πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 

φαίνεται στον πίνακα 3 του προτύπου εγγράφου  ασφάλειας και υγείας.  

Τα µέτρα πρόληψης πρέπει να καθοριστούν µε βάση την γραπτή εκτίµηση 

κινδύνου.  

Τέλος ο συντάκτης θα καταγράψει και επιπλέον στοιχεία όπως για 

παράδειγµα τα µέσα εκκένωσης και διάσωσης, τις διαδικασίες ενηµέρωσης 

και πληροφόρησης των εργοδοτούµενων κ.λπ. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ 

(Κ.∆.Π. 275/2002) 

 

 

Στοιχεία Μεταλλείου – Λατοµείου 

 

Επωνυµία επιχείρησης:………………………………………………………….. 

 

Περιοχή:…………………………………………………………………………….. 

 

Είδος εξορυσσόµενου υλικού: ………………………………………………….. 

 

Μέθοδος εκµετάλλευσης: ………………………………………………………… 

 

Μέθοδος εξόρυξης: ………………………………………………………………… 

 

Αριθµός εργοδοτούµενων: ……………………………………………………….. 

 

Έκταση λατοµείου/µεταλλείου: ………………………………………………….. 

 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………... 

 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………… 

 

 Fax: ………………………………………………………………………………….. 

 

Email: ………………………………………………………………………………… 
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Στοιχεία υπεύθυνου του λατοµείου/µεταλλείου : …………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Στοιχεία του ατόµου που συνέταξε το έγγραφο ασφάλειας και υγείας: … 

…………………………………………..….………………………………..….……

…………………………..….………………………………………..….…………… 

 

Σύντοµη περιγραφή των εργασιών που θα γίνονται στο χώρο του 

λατοµείου /µεταλλείου: …………………………………………………………… 

……………………………………………………..…………………………….……. 

 

Ύπαρξη υπεργολάβων :  ..……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

Τήρηση µέτρων συντονισµού των υπεργολάβων :  ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Μηχανολογικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί : ……………….…… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

∆ραστηριότητα  Βασική Εργασία 

2.2.1.1 Οριοθέτηση χώρου  

2.2.1.2 Χάραξη δρόµων 

2.2.1.3 
∆ιάνοιξη δρόµων από το κύριο οδικό δίκτυο 
στο χώρο (εξωτερική προσπέλαση) 

2.2.1.4 
∆ιάνοιξη δρόµων εσωτερικής προσπέλασης 
µέσα στο χώρο 

2.2.1.5 Γεωτρήσεις 

2.2.1.6 Συντήρηση δρόµων 

2.2.1.7 Γενικές εκσκαφές αποκάλυψης   

2.2.1.8 ∆ιαχωρισµός φυτικής γης 

2.1.1.9 
∆ιαµόρφωση χώρων απόθεσης στείρων και 
εξορυσσόµενου υλικού 

2.2.1 
Προπαρασκευαστικά 

έργα 

2.2.1.10 Μεταφορά δικτύων ρεύµατος, νερού, αέρα 

2.2.2.1 ∆ιαµόρφωση βαθµίδων  

2.2.2.2 Εγκατάσταση µηχανηµάτων 

2.2.2.3 Εξόρυξη µε χρήση εκρηκτικών  

2.2.2.4 Εξόρυξη µε εξορυκτικά µηχανήµατα 

2.2.2 Εξορυκτικές 
εργασίες 

2.2.2.5 Αποστραγγιστικά έργα 

2.2.3.1 Φόρτωση στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.2.3.2 Μεταφορά στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.2.3.3 Απόθεση στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.2.3.4 ∆ιάστρωση στείρων υλικών 

2.2.3 Φόρτωση και 
µεταφορά 

2.2.3.5 Μεταφορά εκρηκτικών και καψυλλίων  

2.2.4.1 Υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων 

2.2.4.2 Υπαίθρια αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων  

2.2.4.3 Αποθήκη καυσίµων και λιπαντικών 

2.2.4.4 Σκυροθραυστική µονάδα 

2.2.4.5 Λίµνη τελµάτων 

2.2.4.6 Συνεργείο 

2.2.4 Βοηθητικές 
εγκαταστάσεις 

2.2.4.7 Εργοστάσιο εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (βλέπε αρχείο excel µε όνοµα pinakas 2 .xls ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(1) 

Κίνδυνος 

(2) 

Βασικές 
εργασίες 

(3) 

Ισχύουσα Νοµοθεσία  

(4) 

Μέτρα (τεχνικά 
οργανωτικά και άλλα)  

που πρέπει να 
ληφθούν 

01101    

01102    

01103     

01104     

01105     

01106     

01201     

01202     

01203     

01204     

01205     

01206     

01301     

01302     

02101     

02102     

02103     

02104     

02105     



 

 12 

02106     

02107     

02108    

02109    

02110     

02111     

02112     

02113     

02114     

02115    

02116     

02201     

02202     

02203     

02301     

02302     

02401     

02402     

03101     

03102     

03103     

03104     

03105     

03106     

03201     

03202    

04101    



 

 13 

04102    

04103    

04104    

04105    

04106    

04107    

04108    

04109    

04110    

04111    

04201    

04202    

04203    

04204    

04301    

04302    

05101    

05102    

05103    

05104    

05105    

05106    

05201    

05202    

05301    

05302    

06101    
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06102    

06103    

06104    

06105    

06201    

06202    

07101    

07102    

07103    

07104    

07105    

07201    

07202    

07203    

07204    

07205    

07206    

07301    

07302    

07401    

07402    

08101    

08102    

08103    

08104    

08105    

08106    
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08107    

08108    

08201    

08301    

08302    

09101    

09102    

09103    

09104    

09105    

09106    

09107    

09108    

09201    

09202    

09203    

09204    

09205    

09206    

09207    

09208    

09209    

09301    

09302    

09303    

09401    

09402    
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Μέσα εκκένωσης και διάσωσης : ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Συστήµατα επικοινωνίας προειδοποίησης και συναγερµών : ………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ασκήσεις ασφάλειας : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Οργάνωση οµάδων διάσωσης : ……………………………………………….. 

…….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Χώροι υγιεινής : …………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 

 

Χώροι πρώτων βοηθειών : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Χώροι ανάπαυσης : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

∆ιαδικασίες ενηµέρωσης και πληροφόρησης των εργοδοτούµενων 

(χρήση ΜΑΠ, πρώτες βοήθειες, διαδικασιών ασφαλούς εργασίας και 

συντήρησης, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, κλπ): ………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Πρόγραµµα συστηµατικής επιθεώρησης συντήρησης και δοκιµών του 

εξοπλισµού των εργαλείων και των µηχανών και των εγκαταστάσεων: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

∆ιαδικασία επίβλεψης της υγείας των εργαζοµένων : …………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Σχέδιο εκκένωσης και διάσωσης :  (Τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαµβάνει το Σχέδιο Εκκένωσης και ∆ιάσωσης δίνονται στο 

Παράρτηµα που ακολουθεί) …………………………………………………..… 

……….…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………  
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Παράρτηµα 

Στοιχεία σχεδίου εκκένωσης και διάσωσης 

 

Τοπογραφικό διάγραµµα όπου θα καταγράφονται οι δρόµοι εξωτερικής 

και εσωτερικής προσπέλασης και η γενικότερη χωροταξική διάταξη του 

χώρου : 

 

Μέσα εκκένωσης και διάσωσης : 

 

 

Χώρος φαρµακευτικού υλικού : 

 

 

Χώρος πρώτων βοηθειών : 

 

 

Τρόπος µεταφοράς τραυµατία: 

 

 

 

∆ιαδικασίες πυροσβεστικού σχεδίου : 
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Σήµανση Ασφάλειας : 

 

 

∆ιαδικασίες ορισµού Συντονιστή κρίσεων : 

 

 

Ορισµός οµάδων πυρασφάλειας : 

 

 

Ορισµός οµάδων πρώτων βοηθειών : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 2.2.1.10 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6

01            Αστοχίες 
εδάφους

01101 Κατολίσθηση λόγω απουσίας / 
ανεπάρκειας υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις όγκων λόγω απουσίας 
/ ανεπάρκειας προστασίας

01103
Κατολίσθηση λόγω στατικής 
επιφόρτισης εξαιτίας των 
εγκαταστάσεων

01104 Κατολίσθηση λόγω δυναμικής 
επιφόρτισης εξαιτίας φυσικών αιτιών 

01105 Κατολίσθηση λόγω δυναμικής 
επιφόρτισης εξαιτίας των ανατινάξεων

01106
Κατολίσθηση λόγω δυναμικής 
επιφόρτισης εξαιτίας του  κινητού 
εξοπλισμού

01201
Κατάρρευση λόγω στατικής 
επιφόρτισης εξαιτίας μεγάλου ύψους 
μετώπου

01202 Κατάρρευση λόγω μεγάλης γωνίας 
πρανούς

01203 Κατάρρευση λόγω στατικής 
επιφόρτιση εξαιτίας εγκαταστάσεων

01204 Κατάρρευση λόγω δυναμικής 
επιφόρτισης εξαιτίας φυσικών αιτιών 

01205 Κατάρρευση λόγω δυναμικής 
επιφόρτιση εξαιτίας των ανατινάξεων

01206
Κατάρρευση λόγω δυναμικής 
επιφόρτιση εξαιτίας κινητού 
εξοπλισμού

01301

01302

02            
Εργοταξιακός 
εξοπλισμός

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού 
εμποδίου

02104 Συνθλίψεις ατόμων μεταξύ οχήματος-
οχήματος

02105 Συνθλίψεις ατόμων μεταξύ οχήματος-
σταθερού εμποδίου

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση οχήματος λόγω 
βλάβης συστημάτων

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση λόγω ελλιπούς 
τήρησης διαδικασιών ακινητοποίησης

02108
Μη τήρηση των κατάλληλων 
διαδικασιών κατά τις εργασίες 
συντήρησης - επισκευής 

02109 Ανατροπή λόγω υποχώρησης 
εδάφους/δαπέδου

02110
Ανατροπή στην περίπτωση ύπαρξης 
σε κάποια σημεία μεγάλης κλίσης των 
οδών  προσπελάσεων 

02111 Ανατροπή λόγω έκκεντρης φόρτωσης

02112 Ανατροπή λόγω εργασίας στο άκρο 
του δαπέδου της βαθμίδας 

02113 Ανατροπή λόγω υπερφόρτωσης

02114 Ανατροπή εξαιτίας της μεγάλης 
ταχύτητας

02115
Ανατροπή εξαιτίας του μικρού 
πλάτους οδοστρώματος σε κάποια 
σημεία των οδών προσπέλασης 

012             Μέτωπα 
εξόρυξης

013                 Άλλη 
πηγή κινδύνου

021              
Οχημάτα - 
Μηχανήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βασικές ΕργασίεςΒασικές  Εργασίες Βασικές  Εργασίες Βασικές ΕργασίεςΚίνδυνος 

011              Φυσικά 
πρανή

Κωδ. 
ΚινδύνουΠηγές κινδύνου

Δραστηριότητα 2.2.1 Δραστηριότητα 2.2.4Δραστηριότητα 2.2.2 Δραστηριότητα 2.2.3



02116
Ανατροπή εξαιτίας της ολισθηρότητας 
του οδοστρώματος σε κάποια σημεία 
των οδών προσπέλασης 

02201 Σύνθλιψη μεταξύ των κινητών 
τμημάτων

02202 Ανεπαρκής προστασία των 
κινουμένων τμημάτων

02203
Μη τήρηση των κατάλληλων 
διαδικασιών κατά τις εργασίες 
συντήρησης - επισκευής 

02301 Εργαλεία χειρος

02302 Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία

02401

02402

03              Δαπεδα 
εργασίας

03101 Πτώση λόγω μεγάλης κλίσης 
δαπέδων 

03102 Πτώση λόγω ολισθηρότητας 
δαπέδων 

03103 Πτώση λόγω ανώμαλων δαπέδων 

03104 Πτώση λόγω εργασίας στα άκρα του 
δαπέδου της βαθμίδας 

03105
Πτώση λόγω μεγάλης κλίσης του 
οδοστρώματος των οδών  
προσπέλασης 

03106
Πτώση λόγω ολισθηρότητας του 
οδοστρώματος των οδών  
προσπέλασης 

03201
03202

04              
Μεταφορά υλικών 

& αντικειμένων

04101
Ακαταλληλότητα του μεταφορικού 
μέσου για την συγκεκριμμένη 
μεταφορά

04102 Βλάβη του μεταφορικού μέσου. 

04103 Υπερφόρτωση του μεταφορικού 
μέσου

04104 Μη σωστή φόρτωση του μεταφορικού 
μέσου

04105 Αστοχία της συσκευασίας του φορτίου

04106 Πρόσκρουση του φορτίου

04107 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλων 
διαστάσεων

04108 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων 
φορτίων

04109 Μη σωστή απόλυση χύδην υλικών. 

04110 Εργασία κάτω από σιλό

04111 Πτώσεις υλικών από μεταφορικές 
ταινίες

04201 Απόθεση σε μεγάλο ύψος

04202 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού 
σωρού

04203 Ανορθολογική απόληψη

04204 Μη τήρηση των σωστών διαδικασιών 
κατά τις διαδικασίες απόθεσης

04301

04302

05             Εκρήξεις 
. Εκτοξευόμενα 
υλικά-θραύσματα

05101 Εκρήξεις από μη σωστή αποθήκευση 
εκρηκτικών

05102 Εκρήξεις από μη σωστή μεταφορά 
εκρηκτικών

031              Δάπεδα 
βαθμίδων - 

προσπελάσεις

024                  Άλλη 
πηγή κινδυνου

032                  Άλλη 
πηγή

041          
Μεταφερόμενα 

υλικά - 
Εκφορτώσεις

022      Μηχανήματα 
με κινητά μέρη

023           Εργαλεία

042            Απόθεση 
Υλικών

043                  Άλλη 
πηγή κινδύνου



05103
Εκρήξεις από μη τήρηση των 
σωστών διαδικασιών κατά τις 
εργασίες γόμωσης των διατρημάτων 

05104
Εκρήξεις από μη τήρηση των 
σωστών διαδικασιών κατά την 
πυροδότηση διατρημάτων

05105
Εκρήξεις από μη τήρηση των 
σωστών διαδικασιών κατά την 
καταστροφή των εκρηκτικών

05106
Εκρήξεις από μη τήρηση των 
σωστών διαδικασιών κατά την 
καταστροφή των αποτυχημένων 
υπονόμων

05201 Εκρήξεις από φιάλες 
ασετυλίνης/οξυγόνου

05202 Εκρήξεις από δίκτυα πεπιεσμένου 
αέρα

05301

05302

06 Υλικά

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Χρήση λιπαντικών

06103 Διαρροή από τις δεξαμενές/αντλίες 
καυσίμων

06104 Αυτανάφλεξη-στείρων υλικών 

06105 Επέκταση εξωγενούς εστίας 
πυρκαγιάς. 

06201

06202

07             
Ηλεκτρικό ρεύμα 

07101
Ηλεκτροπληξία από προϋπάρχοντα 
εναέρια δίκτυα

07102
Ηλεκτροπληξία από προϋπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα

07103
Ηλεκτροπληξία από το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης έργου

07104
Ηλεκτροπληξία από ανεπαρκή 
αντικεραυνική προστασία

07105
Ηλεκτροπληξία από εύκαμπτα 
καλώδια επέκτασης

07201 Πυρκαγιά προερχόμενη από αγωγό 
υπό τάση

07202 Πυρκαγιά από εργαλεία που 
παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

07203 Πυρκαγιά από γεννήτρια  

07204 Πυρκαγιά από κινητήρες

07205 Πυρκαγιά από στατικό ηλεκτρισμό

07206 Πυρκαγιά από φωτιστικά εσωτερικού 
χώρου

07301 Ηλεκτροπληξία από ηλεκτροκίνητα 
μηχανήματα

07302 Ηλεκτροπληξία από ηλεκτροκίνητα 
εργαλεία

07401

07402

08               Φυσικά 
στοιχεία

08101 Πτώση σε λίμνη τελμάτων 

08102
Ανατροπή μηχανήματος σε λίμνη 
τελμάτων. 

08103
Κατάρευση φράγματος της λίμνης 
τελμάτων λόγω αστοχίας υλικών 

08104
Αστοχία πυθμένα λίμνης τελμάτων 
(π.χ λόγω σεισμού)

08105
Κατάκλυση έργου με νερό λόγω 
πλημμύρας 

08106
Πτώση σε βάλτους, ιλείς,κ.λ.π.

08107
Πτώση σε υπόνομους, βόθρους, 
βιολογικούς καθαρισμούς

061           Εύφλεκτα 
υλικά

073           Εργαλεία-
μηχανήματα

074                 Άλλη 
πηγή κινδύνου

081                 Νερό

051          Εκρηκτικά

071                Δίκτυα
εγκαταστάσεις

072         Σπινθήρες 
& βραχυκυκλώματα

052               Δοχεία 
και δίκτυα υπό 

πίεση

053                  Άλλη 
πηγή κινδύνου

062                  Άλλη 
πηγή κινδύνου



08108 Εισροή νερών σε κλειστό χώρο κατά 
την διάρκεια εργασιών

082              
Οξυγόνο 08201 Ανεπάρκεια οξυγόνου κατά την 

εργασία σε κλειστό χώρο.

08301

08302

09            
Βλαπτικοί 
παράγοντες       

09101 Έκθεση σε ακτινοβολίες

09102 Έκθεση σε  θόρυβο

09103 Έκθεση σε  δονήσεις

09104
Έκθεση σε  χαμηλή θερμοκρασία των 
εξωτερικών χώρων εργασίας.

09105
Έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία των 
εξωτερικών χώρων εργασίας. 

09106
Έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία των 
εσωτερικών χώρων εργασίας 

09107
Έκθεση σε  υψηλή θερμοκρασία των 
εσωτερικών χώρων εργασίας.

09108 Έκθεση σε  υγρασία

09201 Έκθεση σε  δηλητηριώδη αέρια

09202 Έκθεση σε   χρήση τοξικών υλικών

09203 Έκθεση σε  αμίαντο

09204 Έκθεση σε  σκόνη

09205
Έκθεση σε  αναθυμιάσεις υγρών, 
διαλυτών

09206 Έκθεση σε  καπναέρια ανατινάξεων

09207
Έκθεση σε  καυσαέρια μηχανών 
εσωτ. καύσης

09208
Έκθεση σε αέρια κοπής και τις 
συγκολλήσεις

09209
Έκθεση σε  καρκινογόνους 
παράγοντες

09301 Έκθεση σε  μολυσμένα εδάφη

09302 Έκθεση σε  μολυσμένα κτίρια

09303
Έκθεση σε  μολυσμένους  χώρους 
υγιεινής

09401

09402

092              Χημικοί 
παράγοντες

093         Βιολογικοί 
παράγοντες

091             Φυσικοί 
παράγοντες

083              
Άλλη πηγή 
κινδύνου

094                 Άλλη 
πηγή κινδύνου


