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«Οδηγίες Ασφάλειας για τα Εκρηκτικά» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για θέµατα ΑΥΕ σε εργασίες Εξορύξεων αναπτύχθηκε από το 

Συνεταιρισµό «Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) – 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Οµοσπονδία των Επαγγελµατικών Συνδέσµων 

της Γερµανίας) – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) (Επαγγελµατικός Σύνδεσµος 

Eπιχειρήσεων του τοµέα των Κατασκευών)» στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την 

Ενδυνάµωση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και 

των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους τοµείς των 

κατασκευών, των εξορυκτικών βιοµηχανιών και των λιµενικών εργασιών». Το έργο υλοποιήθηκε µε 

χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης 2005. 

O Οδηγός απευθύνεται σε εργοδότες, διευθυντικό, επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό που 

ασχολείται µε τις εργασίες εξόρυξης.  

Στόχος του είναι να βοηθήσει και να στηρίξει όλους τους  εµπλεκόµενους στις εξορυκτικές 

βιοµηχανίες προκειµένου να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και πρόληψης για τη µείωση 

ή/και εξάλειψη των ατυχηµάτων καθώς και την αντιµετώπιση των επαγγελµατικών κινδύνων.  

Για το σκοπό αυτό έγινε αρχικά ανάλυση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στις εργασίες 

εξορύξεων (στις οποίες δόθηκε ο κωδικός 2). Το σύστηµα ταξινόµησης παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο 2 µαζί µε τη σχετική επεξήγηση της µεθόδου. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 

παρουσιάζονται καθοδηγητικά πρότυπα εκτίµησης κινδύνων, για τις επιµέρους δραστηριότητες. Τα 

πρότυπα αυτά προσφέρουν µια αδρή εκτίµηση δυνητικών κινδύνων στον κλάδο. Για κάθε είδος 

κινδύνου παρουσιάζονται συνοπτικά µέτρα πρόληψης και βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνει ο 

εργοδότης όπως η σύνταξη της γραπτής εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου και η σύνταξη 

του εγγράφου ασφάλειας και υγείας το οποίο απαιτείται µε βάση την Κυπριακή Νοµοθεσία και 

συγκεκριµένα από τους «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 275/2002)». 

Καθοδηγητικό πρότυπο εγγράφου ασφάλειας και υγεία ετοιµάστηκε στα πλαίσια του παρόντος 

έργου.  

Τέλος στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται εκτενέστερα καλές πρακτικές λήψης µέτρων και οδηγιών 

ασφάλειας και υγείας για τους βασικούς κινδύνους κάθε δραστηριότητας.  

Στο Παράρτηµα παρατίθεται η σχετική µε τον κλάδο νοµοθεσία για θέµατα ασφάλειας & υγείας  

στην εργασία.  

Για τον εύκολο χειρισµό του Οδηγού υπάρχει χρωµατική κωδικοποίηση των κεφαλαίων. Το 

σύστηµα ταξινόµησης δραστηριοτήτων έχει χρώµα µωβ, τα καθοδηγητικά πρότυπα εκτίµησης 

κινδύνου έχουν κίτρινο χρώµα, οι καλές πρακτικές έχουν πράσινο χρώµα και η νοµοθεσία έχει 

µπλε χρώµα.  
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((ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΙΙΑΑ))  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο µελέτης για την εκτίµηση των επαγγελµατικών 

κινδύνων και την σύνταξη καθοδηγητικών προτύπων εκτίµησης κινδύνου.  Τα πρότυπα 

αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από κατόχους ή διαχειριστές εξορυκτικών 

βιοµηχανιών. 

 

Η ταξινόµηση των δραστηριοτήτων µπορεί να αξιοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• αξιολόγηση της µέσης ή χαρακτηριστικής επικινδυνότητας σε ορισµένους τοµείς ή 

κατά τη διάρκεια ορισµένων δραστηριοτήτων 

• αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης τάσης επικινδυνότητας σε επιλεγµένους τοµείς 

εργασίας 

• παροχή πρόσβασης σε επιλεγµένα στοιχεία για επιδηµιολογικούς ερευνητικούς 

σκοπούς (π.χ. µελέτες θνησιµότητας συγκεκριµένων κλάδων εργασίας). 

 

Η ταξινόµηση των δραστηριοτήτων οµαδοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν στις 

εργασίες που διενεργούνται στο συγκεκριµένο τοµέα. Μπορεί ακόµα να περιλαµβάνει 

πληροφορίες όπως: 

• µεθόδους εργασίας 

• τύπο εγκατάστασης και λειτουργίες εξοπλισµού 

• υλικά που χρησιµοποιούνται και συστατικά. 

 

2.2 Μέθοδος ταξινόµησης 

 

Για την εφαρµογή των παρακάτω έχει ληφθεί υπόψη η Κυπριακή πραγµατικότητα 

και µε βάση αυτή έχει διαµορφωθεί η ταξινόµηση.  

Αναπτύχθηκε σύστηµα ταξινόµησης για τον τοµέα των εξορυκτικών βιοµηχανιών από το 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. βάσει της εµπειρίας του στον τοµέα και τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι βασικές  
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εργασίες τής εν λόγω ταξινόµησης οµαδοποιήθηκαν και δηµιουργήθηκε µια δενδροειδής 

ανάλυση των ακόλουθων τεσσάρων επιπέδων:  

 

α) τοµέας 

β) κλάδος 

γ) δραστηριότητα και 

δ) βασική εργασία. 

Στην περιγραφή κάθε επιπέδου της ταξινόµησης αντιστοιχεί µοναδικός αριθµός. Ο αριθµός 

αυτός είναι µονοψήφιος για το πρώτο, διψήφιος για το δεύτερο, τριψήφιος για το τρίτο και 

τετραψήφιος για το τέταρτο επίπεδο. Κατά τη µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο 

διατηρούνται σταθερά τα αντίστοιχα πρώτα ψηφία του αριθµού ενώ προστίθενται τα νέα 

ψηφία του αριθµού που αντιστοιχούν στο επόµενο επίπεδο. 

 

2.3 Το ευρετήριο 

 

Η ταξινόµηση που περιγράφεται παραπάνω ορίζεται σύµφωνα µε το σύστηµα που 

παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: 

1-ψήφιο επίπεδο Τοµέας 

2-ψήφιο επίπεδο Κλάδος 

3-ψήφιο επίπεδο ∆ραστηριότητες 

4-ψήφιο επίπεδο Βασικές εργασίες 

 

 

Παραδείγµατος χάριν στον τοµέα των εξορυκτικών κατασκευών η ταξινόµηση έχει 

διαµορφωθεί ως εξής: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2 ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

2.1.2 Εξορυκτικές εργασίες  

2.1.2.3 Εξόρυξη µε χρήση εκρηκτικών  

2.1.2.4 Εξόρυξη µε εξορυκτικά µηχανήµατα 
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2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
 

  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

2.1.1 Προπαρασκευαστικά έργα 

2.1.1.1 Οριοθέτηση χώρου    

2.1.1.2 Χάραξη δρόµων 

2.1.1.3 
∆ιάνοιξη δρόµων από το κύριο οδικό δίκτυο στο χώρο (εξωτερική 

προσπέλαση) 

2.1.1.4 ∆ιάνοιξη δρόµων εσωτερικής προσπέλασης µέσα στο χώρο 

2.1.1.5 Γεωτρήσεις 

2.1.1.6 Συντήρηση δρόµων 

2.1.1.7 Γενικές εκσκαφές αποκάλυψης   

2.1.1.8 ∆ιαχωρισµός φυτικής γης  

2.1.1.9 ∆ιαµόρφωση χώρων απόθεσης στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.1.1.10 Μεταφορά δικτύων ρεύµατος, νερού, αέρα 

2.1.2 Εξορυκτικές εργασίες 

2.1.2.1 ∆ιαµόρφωση βαθµίδων  

2.1.2.2 Εγκατάσταση µηχανηµάτων 

2.1.2.3 Εξόρυξη µε χρήση εκρηκτικών  

2.1.2.4 Εξόρυξη µε εξορυκτικά µηχανήµατα 

2.1.2.5 Αποστραγγιστικά έργα 

2.1.3 Φόρτωση και µεταφορά 

2.1.3.1 Φόρτωση στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.1.3.2 Μεταφορά στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.1.3.3 Απόθεση στείρων και εξορυσσόµενου υλικού 

2.1.3.4 ∆ιάστρωση στείρων υλικών 

2.1.3.5 Μεταφορά εκρηκτικών και καψυλλίων  
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2.1.4 Βοηθητικές εγκαταστάσεις 

2.1.4.1 Υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων 

2.1.4.2 Υπαίθρια αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων 

2.1.4.3 Αποθήκη καυσίµων και λιπαντικών 

2.1.4.4 Σκυροθραυστική µονάδα 

2.1.4.5 Λίµνη τελµάτων 

2.1.4.6 Συνεργείο 

2.1.4.7 Χηµείο (Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου) 

2.1.4.8. Εργοστάσιο εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος 
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33333333........        ΚΚΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑΑΘΘΘΘΘΘΘΘΟΟΟΟΟΟΟΟ∆∆∆∆∆∆∆∆ΗΗΗΗΗΗΗΗΓΓΓΓΓΓΓΓΗΗΗΗΗΗΗΗΤΤΤΤΤΤΤΤΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑΑ        

ΠΠΠΠΠΠΠΠΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΤΤΤΤΤΤΤΤΥΥΥΥΥΥΥΥΠΠΠΠΠΠΠΠΑΑΑΑΑΑΑΑ        

ΕΕΕΕΕΕΕΕΚΚΚΚΚΚΚΚΤΤΤΤΤΤΤΤΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜΜΜΜΜΜΜΗΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣΣΣΣΣΣΗΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣΣΣΣΣΣ        

ΚΚΚΚΚΚΚΚΙΙΙΙΙΙΙΙΝΝΝΝΝΝΝΝ∆∆∆∆∆∆∆∆ΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΥΥΥΥΥΥΥΥ        ΣΣΣΣΣΣΣΣΤΤΤΤΤΤΤΤΟΟΟΟΟΟΟΟΝΝΝΝΝΝΝΝ        

ΤΤΤΤΤΤΤΤΟΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΑΑΑΑΑΑΑΑ        ΤΤΤΤΤΤΤΤΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        

ΕΕΕΕΕΕΕΕΞΞΞΞΞΞΞΞΟΟΟΟΟΟΟΟΡΡΡΡΡΡΡΡΥΥΥΥΥΥΥΥΚΚΚΚΚΚΚΚΤΤΤΤΤΤΤΤΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        

ΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΙΙΙΙΙΙΟΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜΜΜΜΜΗΗΗΗΗΗΗΗΧΧΧΧΧΧΧΧΑΑΑΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝΝΝΝΙΙΙΙΙΙΙΙΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        

((((((((ΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΤΤΤΤΤΤΤΤΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΑΑ))))))))        
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3333....1111    ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΜΕΤΑΛΛΕΙΑΜΕΤΑΛΛΕΙΑΜΕΤΑΛΛΕΙΑ    
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3.1.1) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Τα προπαρασκευαστικά έργα αποτελούν στην ουσία την πρώτη 

δραστηριότητα για τη διαµόρφωση ενός χώρου σε µεταλλευτική 

επιχείρηση. Μετά την οριοθέτηση του χώρου ακολουθούν η χάραξη 

και η διάνοιξη των δρόµων οι οποίοι συνδέουν το µεταλλείο µε το 

κύριο οδικό δίκτυο αλλά και των δρόµων εσωτερικής προσπέλασης. 

Έπειτα και αφού προηγηθούν οι γενικές εκσκαφές αποκάλυψης, 

γίνεται διαµόρφωση των χώρων απόθεσης στείρων και 

εξορυσσόµενων υλικών και η µεταφορά δικτύων ρεύµατος και 

νερού. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φορτωτές, εκσκαφείς, οδοστρωτήρες, αερόσφυρες 

φορτηγά, dumper.  

Εκτιθέµενοι: Χειριστές µηχανηµάτων που εµπλέκονται στα προπαρασκευαστικά έργα, 

βοηθοί χειριστές µηχανηµάτων, εργοδοτούµενοι που συµµετέχουν στις ανάλογες εργασίες.  

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης από ύψος ή στο ίδιο 

επίπεδο 

-Έλεγχος εδάφους. 

-Κατάλληλες διαµορφώσεις πρανών και 

ελεγχόµενη άντληση υδάτων για λόγους 

ευστάθειας.  

-Όπου απαιτείται αντιστηρίξεις πρανών. 

-Απόθεση υλικών και στάθµευση µηχανηµάτων  σε 

ασφαλή απόσταση από τα χείλη της εκσκαφής 

(προτείνεται απόσταση 2,00 m). 

-Έλεγχος σταθερότητας πρανούς πριν την έναρξη 

εργασιών και µετά από δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες. 

-Κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση για 

επικίνδυνες περιοχές. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος, 

λόγω απόσχισης βράχων 

 

-Έλεγχος εδάφους. 

-Έλεγχος σταθερότητας πρανούς πριν την έναρξη 

εργασιών και µετά από δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες.  

-Καθαρισµός πρανών από επισφαλείς όγκους. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος ατυχήµατος κατά την 

διάρκεια της µετακίνησης υλικών, 

εξοπλισµού και µηχανών που 

χρησιµοποιούνται στην περιοχή 

εργασίας 

-Καλή ορατότητα των χειριστών. 

-Επάρκεια χώρου για ελιγµούς των µηχανηµάτων.  

-Καθοδήγηση των χειριστών  από υπεύθυνο ή  

σηµατωρό όπου είναι απαραίτητο. 

-Ύπαρξη ηχητικών και οπτικών σηµάτων στα 

µηχανήµατα. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος σύγκρουσης των 

µηχανηµάτων µεταξύ τους 

-Καλή ορατότητα των χειριστών. 

-Ρύθµιση της κυκλοφορίας σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).  

-Καθοδήγηση των χειριστών  από υπεύθυνο ή  

σηµατωρό όπου είναι απαραίτητο. 

-Ύπαρξη ηχητικών και οπτικών σηµάτων στα 

µηχανήµατα. 

Κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος -Έλεγχος του εδάφους.  

-Τήρηση των ορίων ταχύτητας.  

-Κατάλληλη εκπαίδευση χειριστών. 

-Σωστή συντήρηση οχηµάτων. 

-Κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση για 

επικίνδυνες περιοχές. 

-Τήρηση  του ορίου φόρτωσης. 

-Τοποθέτηση τάκων όπου είναι απαραίτητο. 

-Η καµπίνα του χειριστή να είναι αντιθλιπτικού 

τύπου. 

-Επισήµανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών θέσεων 

διέλευσης και στάθµευσης και επέµβαση µε 

επιχώσεις µε κατάλληλα υλικά όπου απαιτείται. 

Κίνδυνος εκτόξευσης αντικειµένων 

ή/και υλικών 

-Τήρηση  του ορίου φόρτωσης.  

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας -Εγκατάσταση του δικτύου ρεύµατος από 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

-Εγκατάσταση και έλεγχος της λειτουργίας του 

διακόπτη διαρροής RCD πριν την έναρξη των 

εργασιών καθηµερινά. 

-Σήµανση των περιοχών από όπου διέρχονται αγωγοί 

ρεύµατος και των υποσταθµών. 

-Τροφοδοσία όλων των φορητών κινητών 

ηλεκτρικών συσκευών / µηχανηµάτων µέσω 

διακοπτών διαρροής ψηλής ευαισθησίας RCD 

30mA. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε θόρυβο -Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια, µε 

αντιθορυβικού τύπου µηχανήµατα. 

-Οι καµπίνες των οχηµάτων να είναι ηχοµονωτικές. 

-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Έκθεση σε σκόνη  -∆ιαβροχή εδάφους πριν την έναρξη επόµενων 

εργασιών. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις ολοκλήρου του 

σώµατος (οδηγοί) 

-Μηχανήµατα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 

-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 

χειριστή.  

-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  

-Μείωση της ταχύτητας σε ανώµαλους δρόµους. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Έκθεση σε υψηλές 

θερµοκρασίες/χαµηλές θερµοκρασίες 

-∆ιαλείµµατα σε κατάλληλο σκιερό χώρο ή 

στέγαστρα και λήψη νερού. 

-Οι κοπιαστικότερες εργασίες να γίνονται όταν οι 

θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες. 

-Επίσης πληρότητα ρουχισµού για την προστασία 

από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου.  

-∆ιακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανηµάτων – οχηµάτων. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών µηχανηµάτων. 

���� Επιθεώρηση υλικών αντιστήριξης και καθοδήγηση τοποθέτησης αντιστηρίξεων από 

αρµόδιο πρόσωπο. 

���� Επιθεώρηση εκσκαφής από αρµόδιο πρόσωπο πριν την έναρξη της βάρδιας. 

���� Ενδελεχής εξέταση και σύνταξη σχετικής έκθεσης από αρµόδιο πρόσωπο για την 

εκσκαφή πριν από οποιαδήποτε εργασία σε αυτή, µετά την εµφάνιση ζηµιών στα πρανή 

ή ανεξάρτητα µία φορά την εβδοµάδα. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών, οδηγών, αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Σήµανση ασφάλειας. 

���� Ιατρική παρακολούθηση των εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων. 

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE και 

τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι αφορά 

την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ (π.χ. 

Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Παροχή πόσιµου νερού. 

���� ∆ιευκολύνσεις καθαρισµού. 

���� Υγειονοµικές διευκολύνσεις. 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.2) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.1.5 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γεωτρύπανα 

Εκτιθέµενοι: Χειριστής, οι παρακείµενοι εργοδοτούµενοι. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος από πτώση του γεωτρύπανου 

κατά την µεταφορά του 

 

-Αν δεν υπάρχει, διαµορφώνεται ο κατάλληλος 

δρόµος ή διάδροµος µέχρι τη θέση τοποθέτησης 

του γεωτρύπανου. 

-Αν η µεταφορά του γεωτρύπανου γίνεται µε 

έλξη από ελκυστήρα ή όχηµα δεν πρέπει οι 

εργοδοτούµενοι να βρίσκονται σε χαµηλότερο 

επίπεδο  από το γεωτρύπανο και το µέσο έλξης, 

ούτε και µεταξύ ελκτικού µέσου και 

γεωτρύπανου αλλά σε αρκετή απόσταση από 

αυτό. 

Κίνδυνος από πτώση υλικών του 

εξοπλισµού κατά τη διάρκεια της 

µεταφοράς 

-Αν ο πύργος του γεωτρύπανου είναι πρόσθετος 

πρέπει να έχει αποσυναρµολογηθεί κατά την 

διάρκεια της µεταφοράς. 

-Αν ο πύργος είναι ενσωµατωµένος να µην 

βρίσκεται σε θέση λειτουργίας και να είναι καλά 

πακτωµένος. 

-Όλα τα υλικά του εξοπλισµού πρέπει να 

προσδένονται κατάλληλα. 

Κίνδυνος κατά την τοποθέτηση του 

γεωτρύπανου 

 

-Η θέση έδρασης του πύργου να βρίσκεται 

µακριά από ηλεκτρικούς αγωγούς και γραµµές 

µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος. 

-Επισήµανση πιθανών υπόγειων δικτύων 

υποδοµής.  

-∆ιακοπή δικτύων ηλεκτρισµού σε συνεργασία 

µε ΑΗΚ. 

-Εξασφάλιση επαρκούς απόστασης από εναέρια  

 Οι γεωτρήσεις είναι εργασίες που εντάσσονται και 

εκτελούνται : 

α) Στα προγράµµατα για τον εντοπισµό, εκµετάλλευση 

και αξιοποίηση των µεταλλευµάτων. 

β) Στις ειδικές µελέτες για τη γνώση της δοµής του 

υπεδάφους µε σκοπό τη θεµελίωση κατασκευών του 

έργου. 

γ) Σε κάθε εργασία που γίνεται µε στόχο την 

εξυπηρέτηση διάφορων αναγκών του έργου 

(εξασφάλιση υδάτινων πόρων, αποστραγγίσεις κ.λπ.). 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.1.5 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 ηλεκτροφόρα καλώδια. 

-∆ιαµόρφωση του χώρου µε αποψίλωση 

ισοπέδωση και οριζοντίωση. 

-Κατασκευή κατάλληλης βάσης για έδραση. 

Κίνδυνος από πτώση του χειριστή ή 

άλλων εργοδοτούµενων 

-Εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε 

µηχάνηµα από όλες τις πλευρές και ευχέρεια 

διακίνησης υλικών και προσωπικού καθώς και 

τήρηση αποστάσεων ασφαλείας µεταξύ των 

διάφορων µηχανηµάτων. 

-Τάξη στο χώρο εργασίας. 

-Οι λάκκοι λάσπης και νερού πρέπει να 

περιφράσσονται και να τοποθετούνται 

προειδοποιητικές πινακίδες. 

-Αποµάκρυνση ατόµων που δεν έχουν σχετική 

εργασία. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ από τον χειριστή. 

Κίνδυνος από πτώση υλικών -Τα όργανα, οι συσκευές και τα υλικά που 

τοποθετούνται στον πύργο πρέπει να 

στερεώνονται µε ασφάλεια για να αποφεύγεται η 

πτώση τους. 

-Ο πύργος να µην φορτίζεται µε εξαρτήµατα ή 

συσκευές πάνω από τα όρια αντοχής του. 

-Οι εργασίες κοχλίωσης, αποχλίωσης, χρήσης 

αντίβαρου και εξαγωγής δείγµατος πρέπει να 

γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε τα 

κατάλληλα µέσα για να αποφεύγονται 

ανεξέλεγκτες αποσυνδέσεις και πτώσεις  καθώς 

και θραύσεις και εκτινάξεις υλικών. 

Κίνδυνος από έκλυση επικίνδυνων 

αερίων, θερµού νερού, νερού µε πίεση 

-Σταµάτηµα της εργασίας και αποµάκρυνση του 

προσωπικού. 

-Περίφραξη του χώρου στην απαραίτητη ακτίνα  

ασφάλειας και τοποθέτηση προειδοποιητικών 

πινακίδων.  

-Τακτική επιθεώρηση για την διαπίστωση της 

καλής τους κατάστασης των µεταλλικών ή 

ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης για την 

κυκλοφορία αέρα, λάσπης και νερού καθώς και 

των τροχαλιών των άγκιστρων και  των 

συρµατόσχοινων.  

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος ατυχήµατος από πτώση 

βραχόµαζας  

-Έλεγχος σταθερότητας βραχόµαζας πριν την 

έναρξη επόµενων εργασιών. 

-Εξασφάλιση σταθεροποίησης των διαστάσεων 

της τρύπας. 

Ο κίνδυνος εµπλοκής µε τα κινητά µέρη 

του γεωτρύπανου 

-Προφυλακτήρες στα κινούµενα ή 

περιστρεφόµενα µέρη. 

-Καλή ορατότητα του χειριστή. 

-Φωτεινά σήµατα ασφάλειας στην κορυφή του 

πύργου στα µηχανήµατα. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.1.5 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 -∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε θόρυβο -Μηχανές χαµηλής εκποµπής θορύβου. 

-Ασφαλής απόσταση για τους εργοδοτούµενους 

που εκτελούν άλλες εργασίες. 

-Σωστή συντήρηση. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε σκόνη  -∆ιαβροχή εδάφους. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις -Μηχάνηµα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 

-Σωστή συντήρηση.  

-Εναλλαγή προσωπικού στην επιβαρυµένη 

εργασία. 

Έκθεση σε τοξικά αέρια από το 

υπέδαφος 

-Κατάλληλες µετρήσεις για έκλυση αερίων πριν 

την έναρξη επόµενων  εργασιών. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Τακτικές µετρήσεις εύφλεκτων και τοξικών αερίων. 

���� Σήµανση ασφάλειας.  

���� Ενηµέρωση του βιβλίου συντήρησης µηχανηµάτων. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών.  

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων : Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος..   

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι 

αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.3) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.2.3 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 

Ο χειριστής διατρητικού µηχανήµατος ανοίγει οπές στο 

µέτωπο. Στη συνέχεια ο γοµωτής τοποθετεί τα εκρηκτικά 

και τέλος τα πυροδοτεί.  

Μετά την έκρηξη ελέγχεται το µέτωπο και µε τη βοήθεια 

του ξεσκαρωτή αποµακρύνονται οι επισφαλείς όγκοι. Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ∆ιατρητικά µηχανήµατα (Jumbo), αεροσυµπιεστές 

αερόσφυρες, τσάπα ξεσκαρώµατος.  

Εκτιθέµενοι: Χειριστές µηχανηµάτων, οι παρακείµενοι εργοδοτούµενοι, γοµωτής, 

χειριστής ξεσκαρωτή.  

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος εµπλοκής παρακείµενων 

εργοδοτούµενων µε το κινητό µέρος 

του διατρητικού µηχανήµατος 

-Καλή ορατότητα του χειριστή. 

-∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 

-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα.  

-Συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων από υπεύθυνο 

ή σηµατωρό. 

Κίνδυνος πτώσης των χειριστών και 

του γοµωτή  

-Έλεγχος του µετώπου πριν αρχίσουν οι εργασίες.  

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Κίνδυνος από πρόωρη ή άστοχη 

ανατίναξη  

-Η αποσυσκευασία των εκρηκτικών να γίνεται 

µόνο πριν τη χρήση τους.  

-Έλεγχος πριν τη χρήση των εκρηκτικών υλών 

καθώς και των µέσων έναυσης και πυροδότησης 

ως προς την ποιότητα και την κατάστασή τους. 

-Η γόµωση των διατρηµάτων να γίνεται µε 

προσοχή.  

-Ο γοµωτής να έχει την σχετική εξουσιοδότηση. 

-Στην διάρκεια της γόµωσης να αποµακρύνονται 

από το µέτωπο οι εργοδοτούµενοι που δεν 

συµµετέχουν στην εργασία και να απαγορεύεται η 

διέλευση άλλων εργοδοτούµενων από την περιοχή. 

-Να τοποθετείται η σχετική σήµανση ασφάλειας. 

-Να µην γίνονται άλλες εργασίες στο µέτωπο κατά 

την διάρκεια της γόµωσης. 

-Τα διατρήµατα να καθαρίζονται πριν την γόµωση. 

-Απαγόρευση καπνίσµατος και χρήσης γυµνής 

φλόγας. 

-Η γόµωση να γίνεται µε χρήση των κατάλληλων 

εργαλείων (ξύλινα ή χάλκινα ή µπρούντζο ή κάποιο 

µαλακό µέταλλο ή υλικό  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.2.3 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 ή είναι καλυµµένα µε εγκεκριµένο υλικό). 

-Όταν χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά καψύλλια 

απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

-∆εν επιτρέπεται να αφαιρούνται  εκρηκτικές ύλες 

από διάτρηµα το οποίο έχει γοµωθεί. 

Κίνδυνος κατά την διάρκεια της 

πυροδότησης 

-Η πυροδότηση να γίνεται από άτοµο µε σχετική 

εξουσιοδότηση. 

-Τοποθέτηση σήµανσης ασφάλειας. 

-Πριν την έκρηξη, δίνεται ευκρινές σήµα (ηχητικό 

προειδοποιητικό σήµα) γνωστό σε όλους. 

-Ελέγχεται ότι όλοι κατέφυγαν σε ασφαλείς-

προκαθορισµένες θέσεις. 

-Η απαγόρευση της προσέγγισης κυκλοφορίας 

τηρείται αυστηρά και µετά την έκρηξη µέχρι να 

ακουστεί το ηχητικό σήµα (διαφορετικό από το 

πρώτο). 

-Πρέπει να έχουν αποκλειστεί όλες οι δίοδοι και 

προσπελάσεις προς τον τόπο της έκρηξης. 

-Κατά την ανατίναξη να µετρούν δύο άτοµα τον 

αριθµό των εκρήξεων.  

-Μετά την έκρηξη πρέπει να γίνεται έλεγχος των 

διατρηµάτων από το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

και να τηρούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες. 

-Οι εργασίες µε εκρηκτικά απαγορεύονται τη 

νύχτα. 

Κίνδυνος εκτίναξης λίθων κατά την 

ανατίναξη 

-Καθαρισµός του µετώπου από πέτρες κ.λπ. πριν 

τη γόµωση. 

-Επιγόµωση διατρηµάτων µε κατάλληλο υλικό. 

-Ελέγχεται ότι όλοι κατέφυγαν σε ασφαλείς-

προκαθορισµένες θέσεις. 

Κίνδυνος καταπλάκωσης από 

αποκόλληση όγκου 

-Έλεγχος σταθερότητας µετώπου εξόρυξης πριν 

την έναρξη εργασιών και µετά από δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες. 

-Το ύψος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε τη 

µελέτη. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος ατυχήµατος από πτώση 

όγκου κατά το ξεσκάρωµα 

-Ξεσκάρωµα από µηχάνηµα και όχι χειρωνακτικά. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος εµπλοκής παρακείµενων 

εργοδοτούµενων µε τα κινητά µέρη της 

τσάπας ξεσκαρώµατος 

-Καλή ορατότητα του χειριστή. 

-Συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων και 

εργοδοτούµενων  από υπεύθυνο ή  σηµατωρό. 

-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα. 

-∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 

-Το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε την 

µελέτη. 

Ο κίνδυνος πτώσης  από ύψος 

εργοδοτούµενων στο ξεσκάρωµα 

-Ξεσκάρωµα µόνο µε ξεσκαρωτή, χειρισµός από 

την καµπίνα. 

-Απαγόρευση µεταφοράς εργοδοτούµενων σε 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.2.3 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  

µηχανήµατα που δεν προβλέπονται για αυτό. 

Κίνδυνος από αποτυχηµένο υπόνοµο -Στην περίπτωση εύρεσης αποτυχηµένων 

υπονόµων µε µέριµνα των κατόχων 

Πιστοποιητικού Ικανότητας Χρήσης Εκρηκτικών 

Υλών και της επίβλεψης αποκλείεται το µέτωπο  

για οποιαδήποτε εργασία εκτός των εργασιών 

επέµβασης. 

-Απαγορεύεται κάθε προσπάθεια καταστροφής 

αποτυχηµένων γοµωµένων διατρηµάτων µε χρήση 

µηχανικού µέσου (όπως προωθητήρας γαιών, 

φορτωτής) µε άµεση προσβολή της περιοχής του 

αποτυχηµένου υπονόµου (ξεσκάρωµα). 

-Απαγορεύεται αυστηρά το απότοµο τράβηγµα των 

αγωγών των καψυλλίων αποτυχηµένων εκρήξεων 

γοµωµένων διατρηµάτων. 

-∆εν επιτρέπεται  κανένα πρόσωπο να ορύσσει 

οποιοδήποτε διάτρηµα, σε περίπτωση 

αποτυχηµένου υπονόµου, µέχρι αυτός να  

πυροδοτηθεί ξανά και να ανατιναχτεί.   

-∆εν επιτρέπεται κανένα πρόσωπο να εκβαθύνει 

οποιοδήποτε διάτρηµα ή µέρος διατρήµατος το 

οποίο περιείχε εκρηκτικά και να ορύσσει στο 

εναποµείναν µέρος διατρήµατος ή διατρήµατος 

που αστόχησε να ανατιναχτεί έστω και εάν η 

γόµωση του έχει ήδη εκραγεί. 

-∆εν επιτρέπεται κανένα πρόσωπο να ορύσσει ή να 

επιτρέψει να ορυχτεί οποιοδήποτε διάτρηµα που 

αστόχησε να ανατιναχτεί, εκτός εάν τέτοια 

διάτρηση πραγµατοποιηθεί σε απόσταση 

µεγαλύτερη των έξι ιντσών από το διάτρηµα αυτό 

και µε κατεύθυνση τέτοια που να µην είναι δυνατό 

να το πλησιάσει σε απόσταση µικρότερη των 6 

ιντσών. Η κατεύθυνση οποιουδήποτε τέτοιου 

διατρήµατος που αστόχησε να ανατιναχτεί 

προσδιορίζεται µε τοποθέτηση σ' αυτό 

µπρούντζινης, χάλκινης ή ξύλινης ράβδου ή µε 

ξέπλυµα του µε νερό. 

-Όλοι οι χώροι στους οποίους έγιναν οποιεσδήποτε 

ανατινάξεις, προτού εγκαταλειφθούν πρέπει να 

εξετάζονται ενδελεχώς για να επιβεβαιωθεί ότι δεν 

υπάρχουν διατρήµατα που αστόχησαν να 

ανατιναχτούν ή αποκόπηκαν παραµένοντας στα 

µέτωπα και για την εξέταση αυτή πρέπει να 

τηρείται αρχείο και παρόµοια εξέταση πρέπει να 

γίνεται και παρόµοιο αρχείο πρέπει να τηρείται 

όταν η εργασία αναστέλλεται προσωρινά. 

-∆εν επιτρέπεται κανένα πρόσωπο να γοµώσει ξανά 

οποιοδήποτε διάτρηµα το οποίο έχει πυροδοτηθεί 

µέχρι αυτό να ψυχθεί πλήρως ή να ξεπλυθεί µε 

νερό.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.2.3 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  

 

Έκθεση σε θόρυβο -Μηχανές χαµηλής εκποµπής θορύβου. 

-Ασφαλής απόσταση για τους εργοδοτούµενους που 

εκτελούν την ανατίναξη. 

-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε σκόνη  -Τα διατρητικά µηχανήµατα να έχουν σύστηµα 

περισυλλογής της σκόνης. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις -Μηχάνηµα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 

-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 

χειριστή.  

-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων. 

Έκθεση σε εκρηκτικά που µπορεί να 

προκαλέσουν  αλλεργία στους γοµωτές 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε υψηλές/χαµηλές 

θερµοκρασίες και σε ηλιακή 

ακτινοβολία 

-∆ιαλείµµατα σε κατάλληλο χώρο και λήψη υγρών. 

-∆ιακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες. 

-Επίσης πληρότητα ρουχισµού για την προστασία 

από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνα  µε την µελέτη 

εκµετάλλευσης. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου συντήρησης µηχανηµάτων. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών µηχανηµάτων. 

���� Έλεγχος άδειας γοµωτή. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Απαραίτητη σήµανση ασφάλειας και κλείσιµο οδών προσπέλασης κατά τη διάρκεια 

της ανατίναξης. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, 

δερµατολογικός έλεγχος..  

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Ύπαρξη ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφάλειας των Εκρηκτικών. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι 

αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.2.3 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.4) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.2.4 ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

 

Περιλαµβάνονται οι εργασίες της διαµόρφωσης 

βαθµίδων, της εγκατάστασης των µηχανηµάτων και της 

εξόρυξης του µεταλλεύµατος µε εξορυκτικά µηχανήµατα.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Χωµατουργικά µηχανήµατα (εκσκαφείς, τσάπες), 

γαιοπροωθητές. 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές µηχανηµάτων, παρακείµενοι εργοδοτούµενοι. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος εµπλοκής εργοδοτούµενου 

µε µηχανήµατα 

-Καλή ορατότητα. 

-Συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων και 

εργοδοτούµενων  από υπεύθυνο ή  σηµατωρό.  

-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα. 

-∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 

-Κάµερα παρακολούθησης των κενών σηµείων των 

µηχανηµάτων και καθρεφτάκια.  

Κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων 

µεταξύ τους  

-Έλεγχος και συντονισµός  µε εργοδηγό  ή  

σηµατωρό της κίνησης των µηχανηµάτων. 

-Επαρκής ορατότητα. 

-Επαρκής χώρος για ελιγµούς µηχανηµάτων. 

-Το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε την 

µελέτη. 

Κίνδυνος καταπλάκωσης από 

αποκόλληση όγκου 

-Έλεγχος µετώπου εξόρυξης πριν την έναρξη 

εργασιών και µετά από δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες. 

-Το ύψος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε την 

µελέτη. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος -Η καµπίνα του χειριστή να είναι αντιθλιπτικού 

τύπου. 

-Έλεγχος ασφαλούς στήριξης.  

-Έλεγχος εδάφους.  

-Το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε την 

µελέτη. 

Κίνδυνος από πτώση υλικών -Επαρκής έλεγχος του µετώπου για τµήµατα 

πετρώµατος τα οποία δεν έχουν αποκολληθεί 

πλήρως.   

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 
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Έκθεση σε θόρυβο -Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια, µε 

αντιθορυβικού τύπου µηχανήµατα. 

-Χρήση ΜΑΠ.  

Έκθεση σε σκόνη -Κλειστή καµπίνα χειριστή. 

-∆ιαβροχή εδάφους. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις ολοκλήρου 

σώµατος 

-Μηχάνηµα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 

-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 

χειριστή.  

-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  

-Μείωση της ταχύτητας σε ανώµαλους δρόµους. 

Έκθεση σε υψηλές/χαµηλές 

θερµοκρασίες και σε ηλιακή 

ακτινοβολία 

-∆ιαλείµµατα σε κατάλληλο σκιερό χώρο ή 

στέγαστρα και λήψη νερού. 

-Οι κοπιαστικότερες εργασίες να γίνονται όταν οι 

θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες. 

-Επίσης πληρότητα ρουχισµού για την προστασία 

από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου.  

-∆ιακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο  µε την µελέτη. 

���� Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

���� Σωστή συντήρηση εξοπλισµού. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανήµατος. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ 

ότι αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες 

της ΕΕ (π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων.  

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.5) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.3 ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Περιλαµβάνει τη φόρτωση, τη µεταφορά και την απόθεση 

στείρων και εξορυσσόµενων υλικών, τη διάστρωση στείρων 

υλικών και τη µεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλλίων. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φορτωτές, φορτηγά, dumper, γαιοπροωθητής 

Εκτιθέµενοι: Χειριστής φορτωτή, χειριστής φορτηγού, χειριστής dumper, χειριστής 

γαιοπροωθητή, βοηθοί χειριστές µηχανηµάτων, παρακείµενοι εργοδοτούµενοι. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης του χειριστή 

ανεβαίνοντας / κατεβαίνοντας από τo 

µηχάνηµα  

 

-Ο χειριστής απαραίτητα οφείλει να χρησιµοποιεί 

τη σκάλα ανόδου / καθόδου από το µηχάνηµα η 

οποία είναι προσαρµοσµένη στο έξω µέρος της 

καµπίνας του µηχανήµατος. 

-Ο χειριστής να φοράει ειδικά υποδήµατα 

ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες για αποφυγή 

γλιστρήµατος λόγω ολισθηρότητας της σκάλας ή 

του δαπέδου εργασίας. 

Κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης στο 

ίδιο επίπεδο, όταν υπάρχει ολισθηρό ή 

λασπώδες έδαφος 

-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). 

Κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος, 

λόγω απόσχισης βράχων 

-Το ύψος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε τη 

µελέτη. 

-Επαρκής έλεγχος του µετώπου για τµήµατα 

πετρώµατος τα οποία δεν έχουν αποκολληθεί 

πλήρως.   

-Να µην γίνεται απόθεση υλικών και στάθµευση 

µηχανηµάτων κοντά στην άκρη του δαπέδου της 

βαθµίδας. 

-Κατά την εκσκαφή να δίνονται οι κατάλληλες 

κλίσεις και να καθαρίζονται τα πρανή από 

επισφαλείς όγκους. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος σύγκρουσης κατά την 

µετακίνηση των µηχανηµάτων 

-Κατάλληλη σήµανση. 

-Τήρηση των ορίων ταχύτητας και των κανόνων 

προτεραιότητας. 

-Καθοδήγηση των χειριστών  από υπεύθυνο ή  

σηµατωρό όπου είναι απαραίτητο. 

-Ύπαρξη ηχητικών και οπτικών σηµάτων στα 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.3 ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 

µηχανήµατα. 

-Επαρκής χώρος για ελιγµούς µηχανηµάτων. 

-Το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνο µε τη 

µελέτη. 

Κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος -Τήρηση των ορίων ταχύτητας. 

-Κατάλληλη εκπαίδευση χειριστών. 

-Σωστή συντήρηση οχηµάτων. 

-Τήρηση  του ορίου φόρτωσης. 

-Οι δρόµοι προσπέλασης να µην διέρχονται πολύ 

κοντά στα χείλη του πρανούς (προτείνονται 2 m). 

-Επισήµανση πηγαδιών, βόθρων, επισφαλών 

θέσεων διέλευσης και στάθµευσης και επέµβαση 

µε επιχώσεις µε κατάλληλα υλικά όπου απαιτείται. 

-Καµπίνα αντιθλιπτικού  τύπου. 

-Κατάλληλη σήµανση. 

Κίνδυνος εκτόξευσης αντικειµένων 

ή/και υλικών. 

-Τήρηση  του ορίου φόρτωσης.   

-Αν η εκφόρτωση γίνεται µε ανατροπή θα πρέπει 

να δίνεται ειδικό σήµα στον χειριστή και να µην 

πλησιάζει κανένα άτοµο στο χώρο της ανατροπής 

του υλικού. 

-∆εν επιτρέπεται η κίνηση του οχήµατος πριν 

επανέλθει η σκάφη του σε οριζόντια θέση. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος έκρηξης κατά τη µεταφορά 

εκρηκτικών 

-Απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής 

φλόγας.  

-Το όχηµα µεταφοράς πρέπει να πληροί τις 

σχετικές προδιαγραφές να έχει την κατάλληλη 

άδεια και να φέρει την κατάλληλη σήµανση.  

-Πρέπει η καρότσα να είναι χωρισµένη στα δύο για 

να µεταφέρονται χωριστά τα εκρηκτικά και τα 

καψύλια. 

-Η µεταφορά στο µέτωπο ανατίθεται σε 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα. 

-Η µεταφορά πρέπει να γίνεται µε την συσκευασία 

του εµπορίου ή µέσα σε ξύλινα κουτιά.  

-Απαγορεύεται η ταυτόχρονη µεταφορά ατόµων 

και εκρηκτικών. 

-Πρέπει να αποφεύγεται η µεταφορά εκρηκτικών 

κατά τη διάρκεια ατµοσφαιρικών συνθηκών που 

δηµιουργούν ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές, 

κεραυνοί).  Σε περίπτωση αιφνίδιας καταιγίδας, τα 

αυτοκίνητα πρέπει να σταθµεύσουν τουλάχιστον 

300µ από κατοικηµένες περιοχές, σε χαµηλό σηµείο 

του εδάφους, µακριά από δέντρα, ηλεκτρικούς 

πασάλους µε καλώδια, µετασχηµατιστές, κ.λπ. 

Έκθεση σε θόρυβο -Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια, µε 

αντιθορυβικού τύπου µηχανήµατα. 

-Κλειστή καµπίνα χειριστή. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.3 ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 

Έκθεση σε σκόνη (µε κρυσταλλικό 

πυρίτιο) 

-∆ιαβροχή εδάφους πριν την έναρξη επόµενων 

εργασιών. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις ολοκλήρου του 

σώµατος 

-Τα µηχανήµατα να έχουν συστήµατα απόσβεσης 

δονήσεων. 

-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 

χειριστή. 

-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  

-Μείωση της ταχύτητας σε ανώµαλους δρόµους. 

Έκθεση σε υψηλές / χαµηλές 

θερµοκρασίες 

-∆ιαλείµµατα σε κατάλληλο σκιερό χώρο ή 

στέγαστρα και λήψη νερού. 

-Οι κοπιαστικότερες εργασίες να γίνονται όταν οι 

θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες. 

-Επίσης πληρότητα ρουχισµού για την προστασία 

από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου.  

-∆ιακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων να είναι σύµφωνα µε την µελέτη. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανηµάτων – οχηµάτων. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Σήµανση ασφάλειας και οδοσήµανση. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων,ακτινογραφία θώρακος 

(κάθε 5 χρόνια).   

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι 

αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.6) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

 

Είναι οι χώροι στους οποίους πραγµατοποιείται η 

τοποθέτηση και αποθήκευση των εκρηκτικών και 

άλλων υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά τη 

διάρκεια των ανατινάξεων.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαλεία, µηχανήµατα χειρός, ράφια αποθήκευσης. 

Εκτιθέµενοι: Εργοδοτούµενοι στις εργασίες αποθήκευσης και µεταφοράς εκρηκτικών. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος έκρηξης του αποθηκευµένου 

υλικού  

-Η κατασκευή της αποθήκης απαιτεί άδεια και 

πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους περί εκρηκτικών 

υλών Κανονισµούς.   

-Κάθε αποθήκη εκρηκτικών είναι χωρισµένη σε 

ένα κυρίως θάλαµο αποθήκευσης και ένα µικρό 

προθάλαµο αµέσως µετά την είσοδο της αποθήκης. 

-Η αποθήκη εκρηκτικών έχει µία µόνο είσοδο και 

δεν έχει κανένα παράθυρο. 

-Η αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να εφοδιάζεται µε 

επαρκές αλεξικέραυνο. 

-Η αποθήκη εκρηκτικών να είναι περιφραγµένη σε 

απόσταση τουλάχιστον 50 υαρδών (45 µέτρων) και 

µέσα στην περιφραγµένη περιοχή να απαγορεύεται 

το κάπνισµα και να υπάρχει η κατάλληλη 

σήµανση. Ο χώρος αυτός να είναι καθαρός από 

σκουπίδια, θάµνους, ξηρά χόρτα  και δένδρα. 

-Για την αποθήκευση των πυροκροτητών πρέπει να 

υπάρχει ξεχωριστή ανεξάρτητη κατασκευή σε 

απόσταση όχι µικρότερη των 50 ποδών (15 

µέτρων) από την κύρια αποθήκη και η κατασκευή 

της να είναι σύµφωνη µε τους περί εκρηκτικών 

υλών Κανονισµούς. 

-Κοντά σε κάθε αποθήκη εκρηκτικών σε 

ευδιάκριτο σηµείο τοποθετείται προειδοποιητική 

πινακίδα στα αγγλικά, ελληνικά και τούρκικα στην 

οποία αναγράφεται «Προσοχή, Αποθήκη 

εκρηκτικών». 

-Σε κάθε αποθήκη εκρηκτικών υπάρχει αξιόπιστο 

θερµόµετρο µεγίστου και ελαχίστου. 

-Η αποθήκη εκρηκτικών είναι κατασκευασµένη 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται και διατηρείται η 

δέουσα αποστράγγιση νερών, καλός εξαερισµός, 

σταθερή θερµοκρασία και να διατηρείται πάντοτε 

στεγνή. 

-Η αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να διατηρείται 

ελεύθερη από άχρηστα και εύφλεκτα υλικά. 

-Να µην φυλάσσονται άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. 

βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο) σε κοντινή απόσταση 

µε την αποθήκη εκρηκτικών. 

-Όλα τα εργαλεία ή εξαρτήµατα για εργασία που 

σχετίζονται µε την φύλαξη των εκρηκτικών 

γίνονται µόνο από ξύλο ή χαλκό ή µπρούντζο ή 

κάποιο µαλακό µέταλλο ή υλικό ή είναι καλυµµένα 

µε εγκεκριµένο  υλικό. 

-Όλα τα εργαλεία ή εξαρτήµατα για εργασία που 

χρησιµοποιούνται στην αποθήκη εκρηκτικών δεν 

φυλάσσονται στον ίδιο θάλαµο µε τις εκρηκτικές 

ύλες αλλά είναι δυνατό να αποθηκεύονται στον 

προθάλαµο. 

-Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα  και η 

οποιαδήποτε χρήση γυµνής φλόγας µέσα στην 

αποθήκη. 

-Να γίνεται χρήση της κατάλληλης σήµανσης 

ασφάλειας. 

-Να µην αφήνεται καµία ποσότητα εκρηκτικών 

έξω από την αποθήκη. 

-Κανένα πρόσωπο κάτω της ηλικίας των δεκαέξι 

ετών δεν εργοδοτείται και δεν εισέρχεται σε 

αποθήκη εκρηκτικών. 

-Ο αδειούχος της αποθήκης εκρηκτικών είναι ο 

υπεύθυνος για την άσκηση πλήρους ελέγχου και 

επίβλεψης της αποθήκης. 

-Να µην ανοίγονται ή κλείνονται τα κιβώτια µέσα 

στην  αποθήκη.   

-Να µην σύρονται τα κιβώτια των εκρηκτικών 

υλών κατά την µεταφορά ή την µετακίνησή τους 

µέσα στην αποθήκη. 

-Να απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε µη 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

Κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης στο 

ίδιο επίπεδο, όταν υπάρχει ολισθηρό ή 

λασπώδες έδαφος 

-Όλες οι µεταλλικές κατασκευές να είναι 

γειωµένες. 

-Ο χειριστής να φοράει ειδικά υποδήµατα 

ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες για αποφυγή 

γλιστρήµατος.  

-Ο χώρος εντός της αποθήκης πρέπει να 

διατηρείται καθαρός και ελεύθερος εµποδίων. 

-Ο φωτισµός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 

εξασφαλίζει την ασφαλή διακίνηση των 

εργοδοτούµενων στο χώρο. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ 

Κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος -Τα αποθηκευµένα υλικά πρέπει να τοποθετούνται 

µε τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

των εργοδοτούµενων έναντι πτώσης. 

-Να πραγµατοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για την 

ευστάθεια των υλικών στα ράφια. 

-Κατά την αφαίρεση των υλικών από τα ράφια και 

τη µεταφορά τους εκτός αποθήκης πρέπει να 

πληρούνται όλες οι προβλεπόµενες από τη 

νοµοθεσία συνθήκες ασφάλειας. 

-Να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα ΜΑΠ. 

Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία  -Όλη η ηλεκτρική καλωδίωση στην αποθήκη 

εκρηκτικών εγκαθίσταται σε σκληρό σωλήνα µε 

βιδωτές υδατοστεγείς ενώσεις και τέτοιος σωλήνας 

είναι µόνιµα γειωµένος. 

-Καµία άλλη εναέρια ή υπόγεια ηλεκτρική γραµµή 

εκτός από αυτή που µεταφέρει φωτισµό δεν πρέπει 

να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 100 

ποδών (30 µέτρων) από την αποθήκη εκρηκτικών.  

-Όλοι οι διακόπτες οι πρίζες και οι λαµπτήρες 

πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου και 

πιστοποιηµένοι µε την κατάλληλη σήµανση (Ex, 

CE) για χρήση σε περιβάλλον υψηλής 

εκρηκτικότητας.  

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

(χειρωνακτικός χειρισµός φορτίων) 

-Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής 

µεταφοράς φορτίου. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Σήµανση Ασφάλειας. 

���� Τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας στην κατασκευή της αποθήκης. 

���� Χρήση του προβλεπόµενου εξοπλισµού και εργαλείων.  

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης.  

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

���� Εξασφάλιση άδειας αποθήκευσης εκρηκτικών. 
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3.1.7) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Χώροι και δεξαµενές που χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση καυσίµων και λιπαντικών που χρησιµοποιούνται 

για τη χρήση και τη συντήρηση των οχηµάτων και του 

µηχανολογικού εξοπλισµού του µεταλλείου. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ∆εξαµενές υγρών καυσίµων, χώροι αποθήκευσης 

λιπαντικών, αντλίες.   

Εκτιθέµενοι: Εργοδοτούµενοι σε εργασίες αποθήκευσης καυσίµων και λιπαντικών, οδηγοί 

µηχανηµάτων και οχηµάτων.  

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης από ύψος  

 

-Ο εργοδοτούµενος απαραίτητα οφείλει να 

χρησιµοποιεί τη σκάλα ανόδου / καθόδου από τη 

δεξαµενή ή τα ράφια αποθήκευσης οι 

προδιαγραφές της οποίας να είναι σύµφωνες µε τις 

διατάξεις της νοµοθεσίας. 

-Ο χειριστής να φοράει ειδικά υποδήµατα 

ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες για αποφυγή 

γλιστρήµατος λόγω ολισθηρότητας της σκάλας ή 

της επιφάνειας εργασίας. 

Κίνδυνος πτώσης στο ίδιο επίπεδο, 

όταν υπάρχει ολισθηρό δάπεδο 

-Ο εργοδοτούµενος να φοράει ειδικά υποδήµατα 

ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες. 

-Ο χώρος γύρω από τις δεξαµενές και εντός των 

αποθηκευτικών χώρων να διατηρείται καθαρός. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς- έκρηξης -Καθ’ όλη τη διάρκεια της άντλησης του καυσίµου 

το όχηµα  πρέπει να είναι γειωµένο. 

-Απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής 

φλόγας σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα και 

εκρηξιγενή υλικά. 

-Απαραίτητο είναι να υπάρχει σύστηµα 

πυρόσβεσης και σύστηµα καταιονισµού της 

δεξαµενής όπου απαιτείται. 

-Σήµανση των απαγορεύσεων και των 

υποχρεώσεων των εργοδοτουµένων που 

πλησιάζουν το χώρο των δεξαµενών. 

-Σήµανση των θέσεων όπου υπάρχουν µέσα 

πυρόσβεσης. 

-Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας  και κατάλληλη 

εκπαίδευση. 

-Εκπαίδευση προσωπικού σε συνθήκες πυρκαγιάς. 

-Ο χώρος να είναι καθαρός από ξερά χόρτα και 

άχρηστα υλικά. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

-Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο χώρο των 

δεξαµενών να είναι αντιεκρηκτικού τύπου µε την 

κατάλληλη σήµανση (Ex, CE).  

-Ο χώρος ελέγχεται τακτικά για εντοπισµό 

διαρροών και να υπάρχει σε ετοιµότητα υλικό για 

απορρόφησή τους.  

-Τα ντεπόζιτα να τοποθετούνται σε στεγανές 

δεξαµενές που να έχουν τη δυνατότητα να 

χωρέσουν το περιεχόµενο του ντεπόζιτου σε 

περίπτωση διαρροής. 

Κίνδυνος σύγκρουσης οχηµάτων 

µεταξύ τους 

 

-Κατάλληλη σήµανση. 

-Τήρηση των ορίων ταχύτητας και των κανόνων 

προτεραιότητας (ΚΟΚ).  

-Καθοδήγηση των χειριστών  από υπεύθυνο άτοµο. 

-Ύπαρξη ηχητικών και οπτικών σηµάτων στα 

µηχανήµατα. 

Κίνδυνος κατά τις εργασίες 

καθαρισµού συντήρησης και 

επισκευών 

-Οι εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, επισκευής 

των δεξαµενών να πραγµατοποιούνται από 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα αφού πρώτα διασφαλιστεί 

η ασφάλεια των εργοδοτούµενων έναντι εκρήξεως. 

Έκθεση σε αναθυµιάσεις  -Καλός αερισµός των κλειστών χώρων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση του δέρµατος σε υγρά καύσιµα 

και λιπαντικά 

-Ενηµέρωση προσωπικού. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις αερίων ρύπων σε κλειστούς χώρους.  

���� Σήµανση ασφάλειας. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης , δερµατολογικός έλεγχος, γενική αίµατος.  

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.8) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.4.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 
ΣΚΥΡΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Σπαστήρας, κόσκινα, µεταφορικές ταινίες, ταξινοµητές, 

κυκλώνες, αντλίες. 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές σκυροθραυστικής µονάδας, καθαριστές, συντηρητές.  

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος εµπλοκής εργοδοτούµενων 

µε κινητά µέρη µηχανηµάτων 

 

-Τα µηχανήµατα να φέρουν τα κατάλληλα 

προστατευτικά π.χ. προφυλακτήρες µε 

ενδασφάλειες. 

-Σήµανση ασφάλειας. 

-Ύπαρξη ασφαλιστικών µηχανισµών σε 

περιπτώσεις ανάγκης έκτακτης διακοπής 

λειτουργίας (π.χ. σχοινοδιακόπτες, διακόπτες 

έκτακτης ανάγκης). 

-Ο χειρισµός της µονάδας να γίνεται από καµπίνα 

µε καλή ορατότητα. 

-Καλή συντήρηση µονάδας. 

-Ύπαρξη κατάλληλης σήµανσης για απαγόρευση 

παρουσίας εργοδοτούµενων εντός ή κοντά στις 

εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας 

τους. 

-∆εν τοποθετείται οποιοδήποτε αντικείµενο 

ανάµεσα στη µεταφορική ταινία και τα ραούλα 

κίνησης. 

-∆εν καθορίζονται οι ταινίες από κολληµένο υλικό 

όταν αυτές είναι σε κίνηση. 

-Απαγορεύεται η διέλευση πάνω από τις ταινίες, 

εκτός εάν υπάρχουν πατάρια, πεζογέφυρες. 

Κίνδυνος πτώσης υλικών κατά την 

µεταφορά τους µε τις µεταφορικές 

ταινίες  

-Οι µεταφορικές ταινίες να έχουν τη κατάλληλη 

κάλυψη. 

-Περίφραξη – απαγόρευση πρόσβασης στα 

επικίνδυνα σηµεία της µονάδας και τοποθέτηση 

 

Το υλικό που προέκυψε από την 

εξόρυξη µεταφέρεται στη 

σκυροθραυστική µονάδα όπου 

θρυµµατίζεται. Τα προϊόντα που 

προκύπτουν µετά τη θραύση µέσω 

κοσκίνων διαχωρίζονται σε κλάσµατα 

διαφορετικού µεγέθους για περαιτέρω 

επεξεργασία. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.4.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 
ΣΚΥΡΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

κατάλληλης σήµανσης. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος σύγκρουσης εργοδοτούµενων 

µε  χωµατουργικά µηχανήµατα ή 

µηχανηµάτων µεταξύ τους  

-Ηχητικά και οπτικά  σήµατα στο µηχάνηµα. 

-Συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων και 

συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων και 

εργοδοτούµενων από υπεύθυνο ή σηµατωρό. 

-∆ιαχωρισµός διακίνησης πεζών και οχηµάτων / 

µηχανηµάτων.  

Κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 

κατά το άδειασµα του υλικού 

 

-Η καµπίνα του χειριστή να είναι αντιθλιπτικού 

τύπου. 

-Τήρηση ορίων φόρτωσης µηχανήµατος. 

-Αν η εκφόρτωση γίνεται µε ανατροπή θα πρέπει 

να δίνεται ειδικό σήµα στον χειριστή και να µην 

πλησιάζει κανένα άτοµο στο χώρο της ανατροπής 

του υλικού. 

-∆εν επιτρέπεται η κίνηση του οχήµατος πριν 

επανέλθει η σκάφη του σε οριζόντια θέση.  

-Αν η εκφόρτωση του υλικού γίνεται κατευθείαν 

στην χοάνη (αβάκη) του σπαστήρα, τότε πρέπει να 

γίνεται συχνά καθορισµός του δαπέδου µπροστά 

από την χοάνη (αβάκη), ώστε η υπερυψωµένη 

δοκός να υπερέχει του εδάφους και να λειτουργεί 

ως φράγµα στην προσέγγιση του οχήµατος. 

-΄Ολοι οι χώροι εκφόρτωσης σε χοάνες να 

αποµονώνονται µε περίφραξη στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό. 

Κίνδυνος κατά τις εργασίες 

συντήρησης και επισκευών 

-Πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτηµένο 

συνεργείο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 

-Να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας και να 

εκδίδεται άδεια εκτέλεσης λειτουργιών. 

-Να χρησιµοποιούνται κατάλληλες κλειδωνιές 

ασφάλισης διακοπτών.  

-Να τοποθετείται κατάλληλη σήµανση ασφάλειας 

και οι κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες. 

-Να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση µε 

κάποιον ακούσιο χειρισµό να γίνει έναρξη 

λειτουργίας. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε θόρυβο -Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια, µε 

αντιθορυβικού τύπου µηχανήµατα. 

-Μονωµένη καµπίνα χειριστή. 

-Χρήση ΜΑΠ. 

Έκθεση σε σκόνη  -Κλειστή καµπίνα χειριστή. 

-Οι µεταφορικές ταινίες να έχουν κατάλληλη 

κάλυψη. 

-Καταστολή της σκόνης µε διαβροχή. 

-Χρήση συστηµάτων συλλογής σκόνης. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.4.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 
ΣΚΥΡΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις ολοκλήρου 

σώµατος (σπαστήρας, χωµατουργικά) 

-Καµπίνα χειριστή ανεξάρτητη και µακριά από το 

σηµείο θραύσης. 

-Σωστή συντήρηση µονάδας και χωµατουργικών 

µηχανηµάτων.  

-Μείωση της ταχύτητας σε ανώµαλους δρόµους. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Σήµανση ασφάλειας. 

���� Σωστή συντήρηση.  

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης.  

���� Περιοδικοί και έκτακτοι έλεγχοι της λειτουργίας της µονάδας και καταχώρηση στο 

βιβλίο συντήρησης. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι 

αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης.  

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.9) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 
ΛΙΜΝΕΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Λίµνες στις οποίες συγκεντρώνεται πολφός από έκπλυση 

µεταλλεύµατος και δηµιουργούνται µε την κατασκευή 

φραγµάτων. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Αντλίες. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης µέσα στη λίµνη είτε 

διερχόµενου εργοδοτούµενου είτε 

µηχανήµατος. 

-Περίφραξη της λίµνης µε ανθεκτική κατασκευή 

όπου απαιτείται (π.χ. ανάχωµα). 

-Τοποθέτηση σήµανσης ασφάλειας. 

-Σωστός φωτισµός. 

-Κατασκευή των λιµνών εάν είναι δυνατόν µακριά 

από δρόµο κεντρικής προσπέλασης. 

Κίνδυνος από τη θέση κατασκευής της 

λίµνης 

-Εκπόνηση µελέτης και ανάλυση των γεωλογικών, 

τεκτονικών και υδρογεωλογικών δεδοµένων καθώς 

και των διαθέσιµων σεισµικών και γεωτεχνικών 

στοιχείων. Έλεγχος σχετικά µε την καταλληλότητα 

των σχηµατισµών και µε προβλήµατα που 

υπάρχουν (π.χ. κατολισθήσεις) ή που είναι δυνατό 

να προκύψουν (διαταραχές) σε ότι αφορά τα 

πρανή, τα υψηλά επιχώµατα και την κατασκευή. 

 

Κίνδυνος από κατάρρευση του 

φράγµατος 

-Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την κατασκευή του 

φράγµατος (σωστός σχεδιασµός, κατάλληλο ύψος, 

ανέγερση φράγµατος µε τα κατάλληλα υλικά, για 

να είναι σε θέση να αντέξει το προβλέψιµο φορτίο).  

-Κατά το σχεδιασµό και τη διαχείριση των λιµνών 

τελµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

χειρότερες προβλέψιµες καιρικές συνθήκες, όπως 

οι µεγάλες βροχοπτώσεις ή το χιόνι, καθώς και ο 

τρόπος µε τον οποίο επηρεάζεται η λειτουργία της 

λίµνης από τις θερµοκρασίες υπό το µηδέν.  

 

Κίνδυνος από διάνοιξη ρήγµατος στον 

πυθµένα της λίµνης  (π.χ. σεισµός) 

-Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την στεγανοποίηση 

του πυθµένα της λίµνης. 

 

Κίνδυνος κατά τις εργασίες 

αποµάκρυνσης του ιζήµατος από τον 

πυθµένα της λίµνης όπου και όταν 

-Συλλογή του ιζήµατος από τον πυθµένα της λίµνης 

µε κατάλληλα µηχανικά µέσα (π.χ. καδοφόροι 

εκσκαφείς).  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 
ΛΙΜΝΕΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ 

απαιτείται 

 

 

-Χρήση κατάλληλης ράµπας όπου απαιτείται για 

την πρόσβαση των µηχανηµάτων.  

-Κατάλληλη εκπαίδευση εργοδοτούµενων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος από χηµικά  -Κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού. 

-Ύπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας.  

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Σήµανση ασφάλειας. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.10) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Στα συνεργεία µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων πραγµατοποιείται η 

συντήρηση και όπου είναι δυνατό και η επισκευή των 

µηχανηµάτων έργου/οχηµάτων.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαλεία χειρός, φιάλες αερίων υπό πίεση, εξοπλισµός 

ηλεκτροσυγκόλλησης,  αντλίες λιπαντικών, αεροσυµπιεστές.   

Εκτιθέµενοι: Εργοδοτούµενοι στο χώρο του συνεργείου, χειριστές των προς συντήρηση/ 

επισκευή οχηµάτων. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνοι από ελλείψεις στο χώρο 

εργασίας 

-Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

ευρύχωρος και ο εξοπλισµός ή/και τα διάφορα 

εξαρτήµατα κατάλληλα τοποθετηµένα. 

-Σήµανση ασφάλειας. 

-Ενηµέρωση και εκπαίδευση προσωπικού. 

-Οι λαµπτήρες φωτισµού θα πρέπει να 

καθαρίζονται ή να αντικαθιστούνται όταν λόγω 

σκονών, καυσαερίων, λιπαντικών, θολώνουν 

γίνονται ρυπαροί και δεν έχουν την κατάλληλη 

απόδοση.  

-Ο τοπικός φωτισµός οφείλει να έχει τέτοια 

απόδοση που να διευκολύνει τον εργοδοτούµενο 

στην εργασία του ιδίως κάτω από οχήµατα ή 

γενικά σε δύσκολες θέσεις εργασίας. 

-Οι διάδροµοι κυκλοφορίας να είναι ελεύθεροι 

εµποδίων.  

Κίνδυνος πτώσης από ανώµαλο ή 

ολισθηρό δάπεδο 

-Καθαρισµός του δαπέδου εργασίας από τυχόν 

χυµένα λιπαντικά υγρά καύσιµα ή ότι άλλο µπορεί 

να προκαλέσει ολίσθηση. 

-Τακτοποίηση των εργαλείων και των 

εξαρτηµάτων αµέσως µετά το πέρας κάθε 

εργασίας.  

-Απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών 

υποδηµάτων. 

 

Κίνδυνος πτώσης σε ακάλυπτα φρεάτια -Τα φρεάτια αλλαγής λαδιών δεν πρέπει ποτέ να 

µένουν ακάλυπτα όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  -Εγκατάσταση διακόπτη διαρροής RCD.  

Τροφοδοσία όλων των φορητών / κινητών 

µηχανηµάτων / συσκευών µέσω διακοπτών 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  

διαρροής ψηλής ευαισθησίας (RCD 30mA). 

-Αντικατάσταση των φθαρµένων καλωδίων. 

-Συχνή επιθεώρηση του δικτύου για τυχόν φθορές.  

-Προφύλαξη τον καλωδίων που διέρχονται από την 

επιφάνεια εργασίας µε ειδικά µεταλλικά κανάλια. 

Κίνδυνος από λιπαντικά, υγρά 

καύσιµα, εύφλεκτα αέρια 

συγκόλλησης, χρήση φλόγας    

-Ύπαρξη των κατάλληλων πυροσβεστήρων στα 

κατάλληλα σηµεία και σήµανση αυτών. 

-Ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού στη χρήση 

αερίων συγκόλλησης.  

-Συχνός έλεγχος της σωστής λειτουργίας των 

µανοµέτρων των φιαλών. 

-Χρήση βαλβίδων αντεπιστροφής και 

φλογοπαγίδων. 

-Έλεγχος ακροφυσίων σαλµών, βαλβίδας 

φλόγιστρου, φιαλών αερίων, σωλήνων υπό πίεση, 

καλωδίων και γεννήτριας ηλεκτροσυγκόλλησης. 

-Χρήση ηλεκτροδίων µόνον όσων έχουν βεβαίωση 

ασφάλειας. 

-Το οξυγόνο να µην έρχεται σε επαφή µε λιπαντικά 

και ρινίσµατα µετάλλου. 

-Έλεγχος για εναποµείναντες σπινθήρες έως και 

µισή ώρα µετά την εργασία συγκόλλησης ή κοπής. 

-Αποµόνωση της θέσης εργασίας συγκολλήσεων 

από άλλους εργοδοτούµενους, π.χ. µε χρήση 

ειδικών παραπετασµάτων. 

-Χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ κατά τη διάρκεια 

της συγκόλλησης και στην επαφή µε υγρά καύσιµα 

λιπαντικά και διαλυτές.  

-Σωστή αποθήκευση φιαλών αερίων. 

-Οι χώροι αποθήκευσης των λιπαντικών να 

διατηρούνται καθαροί και να αποµακρύνονται 

τυχόν εστίες πυρκαγιάς. 

-Χρήση τοπικού εξαερισµού για συλλογή και 

αποµάκρυνση αναθυµιάσεων .  

-Οι συγκολλητές να φορούν προστατευτικές 

δερµάτινες ποδιές και τα ρούχα τους να µην έχουν 

λερωθεί µε λάδια και πετρέλαια.  

Κίνδυνος τραυµατισµού από 

ακατάλληλο εξοπλισµό εργασίας 

-Ο εξοπλισµός να είναι κατάλληλος για την χρήση 

που προορίζεται. 

-Να γίνεται σωστή συντήρηση του εξοπλισµού. 

-Τοποθέτηση προφυλακτήρων ή µεταλλικών 

πλεγµάτων όπου υπάρχει κίνδυνος από ιµάντες ή 

γρανάζια που προεξέχουν. 

-Χρήση κατάλληλων εργαλείων χειρός. 

Κίνδυνος από ακατάλληλους 

αποθηκευτικούς χώρους 

-Τα ράφια αποθήκευσης και τοποθέτησης 

εξαρτηµάτων και εργαλείων να έχουν την 

προβλεπόµενη αντοχή. 

-Να µη γίνεται υπερφόρτωση και να υπάρχει πάντα 

τάξη στο χώρο αποθήκευσης. 

Κίνδυνος από εξοπλισµούς ανύψωσης  -Η µερική ή/και ολική ανύψωση οχηµάτων πρέπει 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  

να πραγµατοποιείται µε των κατάλληλο εξοπλισµό 

και να µη γίνεται ποτέ υπέρβαση των µέγιστων 

ορίων ανύψωσης. 

-Να γίνεται συχνή επιθεώρηση, συντήρηση και 

λίπανση των µηχανηµάτων αυτών. 

-Όπου απαιτείται από τη νοµοθεσία π.χ. γερανοί, 

γερανογέφυρες, βίντζια, να υπάρχει το 

πιστοποιητικό επιθεώρησης. 

Κίνδυνος από αιχµηρές µεταλλικές 

επιφάνειες 

-Αφού πρώτα επισηµανθούν οι αιχµηρές επιφάνειες 

θα πρέπει οι διάδροµοι κυκλοφορίας να 

αποφεύγουν να διέρχονται από τα επικίνδυνα 

σηµεία. 

Έκθεση σε θόρυβο -Αποµόνωση συσκευών όπως οι αεροσυµπιεστές 

από το χώρο εργασίας. 

-Μόνωση µηχανών  ή τµηµάτων αυτών όπου είναι 

δυνατό µε µονωτικά υλικά. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε ακτινοβολία -Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Έκθεση σε σκόνες - ίνες -Μείωση της αιωρούµενης σκόνης µε συστήµατα 

γενικής και τοπικής απαγωγής. 

-Αντικατάσταση ή προµήθεια υλικών που δεν 

περιέχουν αµίαντο. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε καπνούς συγκολλήσεων  -Να µην σκύβει ο εργοδοτούµενος πάνω από το 

σηµείο συγκόλλησης. 

-Κατάλληλος αερισµός του χώρου. 

-Χρήση συστηµάτων τοπικής συλλογής και 

απαγωγής αναθυµιάσεων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Έκθεση σε καυσαέρια -Κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός. 

-Τοπική απαγωγή των καυσαερίων των οχηµάτων. 

Έκθεση σε δονήσεις -Μείωση του χρόνου έκθεσης σε δονήσεις µε συχνά 

διαλείµµατα.  

-Τοποθέτηση ειδικών αντικραδασµικών υλικών 

στις βάσεις στήριξης των µηχανών. 

Κίνδυνος για µόλυνση από τέτανο -Εµβολιασµός εργοδοτούµενων. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε χηµικές ουσίες  -Τοπικός εξαερισµός όπου είναι απαραίτητο. 

-Αποθήκευση σε ειδικό χώρο. 

-Ετικέτες στις χηµικές ουσίες. 

-Ύπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας. 

-Ατοµική υγιεινή. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Έκθεση σε υψηλές/χαµηλές 

θερµοκρασίες 

-∆ιαλείµµατα σε κατάλληλο σκιερό χώρο ή 

στέγαστρα και λήψη νερού. 

-Οι κοπιαστικότερες εργασίες να γίνονται όταν οι 

θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες. 

-Πληρότητα ρουχισµού για την προστασία από τις 

βλαβερές συνέπειες του ήλιου.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  

-∆ιακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης, καπνού συγκολλήσεων. 

���� Ετικέτες στις χηµικές ουσίες. 

���� Ύπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας. 

���� Σήµανση ασφάλειας.  

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανηµάτων – εξοπλισµού. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων:  Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός 

έλεγχος µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, 

ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος..  

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και οχήµατα να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι 

αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / οχήµατος µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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3.1.11) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΗΜΕΙΟ / 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Χώροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται για αναλύσεις σχετικά µε τη 

σύνθεση ή τις µηχανικές ιδιότητες των εξορυσσόµενων υλικών 

καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο των  προϊόντων. Επίσης µπορεί να 

γίνονται αναλύσεις ελέγχου της ποιότητας των υγρών καυσίµων 

και των λιπαντικών που χρησιµοποιούνται στο λατοµείο. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πάγκοι εργασίας, ράφια αποθήκευσης, εξοπλισµός για τις 

δοκιµές των µηχανικών ιδιοτήτων, ηλεκτρικές συσκευές, γυάλινα σκεύη,  φιάλες υπό πίεση,  

χηµικές ουσίες. 

Εκτιθέµενοι: Χηµικοί αναλυτές, βοηθοί, εργοδοτούµενοι στον καθαρισµό του χηµείου. 

 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης στο ίδιο επίπεδο, 

όταν υπάρχει ολισθηρό δάπεδο ή 

ύπαρξη εµποδίων στους διαδρόµους. 

-Ο χώρος εντός του χηµείου, των αποθηκευτικών 

χώρων  και επάνω στους πάγκους εργασίας να 

διατηρείται καθαρός. 

-Οι διάδροµοι να διατηρούνται ελεύθεροι 

εµποδίων. 

-Τα δάπεδα να διατηρούνται καθαρά και στεγνά. 

-Αν χυθεί χηµική ουσία στο δάπεδο πρέπει να 

ενηµερωθεί αµέσως ο υπεύθυνος του χηµείου. 

-Ο εργοδοτούµενος να φοράει ειδικά υποδήµατα 

ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς - έκρηξης  -Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλο το χώρο του 

χηµείου. 

 -Ύπαρξη ανιχνευτών εκρηξιγενών αερίων και 

καπνού.  

-Ύπαρξη κατάλληλου συστήµατος πυρόσβεσης. 

-Σήµανση των απαγορεύσεων και των 

υποχρεώσεων των εργοδοτουµένων που εργάζονται 

στους χώρους του χηµείου. 

-Σήµανση των θέσεων όπου υπάρχουν µέσα 

πυρόσβεσης και των εξόδων κινδύνου.  

-Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας  και κατάλληλη 

εκπαίδευση της. 

-Εκπαίδευση προσωπικού σε συνθήκες πυρκαγιάς. 

-Σωστή αποθήκευση σε κατάλληλους χώρους.  

-Χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής 

προστασίας και εργασία σε πάγκους 

κατασκευασµένους από πυράντοχα υλικά. 

 

Κίνδυνος τραυµατισµού από εξοπλισµό 

εργασίας 

-Ο εξοπλισµός να είναι κατάλληλος για την χρήση 

που προορίζεται. 

-Να γίνεται σωστή συντήρηση του εξοπλισµού. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΗΜΕΙΟ / 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

-Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει ποτέ να 

αφαιρούνται τα προστατευτικά από τον εξοπλισµό 

εργασίας. 

Κίνδυνος από δερµατική επαφή – 

χηµικό έγκαυµα 

-Ετικέτες στις χηµικές ουσίες. 

-Ύπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας.  

-Ενηµέρωση του προσωπικού. 

-Ύπαρξη κουτιών Α’ Βοηθειών. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύµα -Οι ρευµατοδότες που τροφοδοτούν συσκευές / 

µηχανήµατα πρέπει να προστατεύονται από 

αυτόµατους διακόπτες υψηλής ευαισθησίας (RCD 

30mA). 

-Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού 

δικτύου των ηλεκτρικών  πινάκων και των 

ηλεκτρικών συσκευών. 

-Οι ηλεκτρικές συσκευές να τοποθετούνται σε 

στεγνούς πάγκους και η χρήση τους να γίνεται µε 

στεγνά χέρια. 

-Οι συσκευές που δεν χρησιµοποιούνται να 

αποσυνδέονται από το ηλεκτρικό ρεύµα. 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Κίνδυνος από χρήση φιαλών αερίων -Να γίνεται σωστή µεταφορά µε τα κατάλληλα 

µέσα και να προστατεύεται η βαλβίδα της οβίδας / 

φυάλης µε ειδικό µεταλλικό κάλυµµα. 

-Το κλειδί ανοίγµατος του κυλίνδρου πρέπει να 

είναι προσαρµοσµένο στον κύλινδρο για άµεση 

χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις. 

-Οι φιάλες πρέπει να είναι αποθηκευµένες σε 

ασφαλείς χώρους, µακριά από εξωτερική 

θερµότητα σε µέρος ξηρό καλά αεριζόµενο και 

µακριά από εύφλεκτα υλικά.  

-Να είναι ακινητοποιηµένες µε κατάλληλο ιµάντα ή 

αλυσίδα πρόσδεσης και τοποθετηµένες 

κατακόρυφα. 

-Να µην έχουν µηχανική βλάβη και να είναι σε 

καλή κατάσταση.  

-Να συνδέονται µόνο µε κατάλληλο για αυτές 

εξοπλισµό. 

Έκθεση σε χηµικές ουσίες -Ετικέτες στις χηµικές ουσίες. 

-Ύπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας.  

-Ενηµέρωση προσωπικού. 

-Ύπαρξη τοπικών απαγωγών αερίων. 

-Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφής 

στους χώρους των εργαστηρίων. 

-Καλός αερισµός χώρου. 

-Ατοµική υγιεινή. 

-Οι χηµικές ουσίες φυλάσσονται σε ειδικά ερµάρια 

µε συµβατές µόνο ουσίες, βάσει των ιδιοτήτων 

τους. 

-Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 2.1 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1.4.7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΗΜΕΙΟ / 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

(επίπονες στάσεις εργασίας) 

-Οι πάγκοι εργασίας να έχουν το προβλεπόµενο 

ύψος. 

-Εργονοµικός εξοπλισµός. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις αερίων ρύπων. 

���� Σήµανση ασφάλειας. 

���� Ετικέτες στις χηµικές ουσίες. 

���� Ύπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας. 

���� Εκπαίδευση και έλεγχος της σωστής χρήσης των ΜΑΠ. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα  ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, πνευµονολογικός 

έλεγχος µε σπιροµετρία, γενική αίµατος.. 

���� Οργάνωση φαρµακείου. 

���� Όλα τα καινούρια µηχανήµατα και συσκευές να φέρουν την κατάλληλη σήµανση CE 

και τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity) σ’ ότι 

αφορά την συµβατότητα του µηχανήµατος / συσκευές µε τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(π.χ. Οδηγία Μηχανηµάτων 2006/42/ΕΚ). 

���� Σύνταξη εγγράφου ασφάλειας και υγείας. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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4. ΚΑΛΕΣ 4. ΚΑΛΕΣ 4. ΚΑΛΕΣ 4. ΚΑΛΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΑΑΑYEYEYEYE    

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ    

((((ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΜΕΤΑΛΛΕΙΑΜΕΤΑΛΛΕΙΑΜΕΤΑΛΛΕΙΑ))))    
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4.1.1) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά – Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 

 

 Προδιαγραφές 

 
Τα Μέσα ατοµικής προστασίας πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που τα αφορούν.  Αυτή η προϋπόθεση εκπληρώνεται όταν ο 

κατασκευαστής των ΜΑΠ επιθέτει στα µέσα αυτά την σήµανση CE. 

 
 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση των εργοδοτούµενων από τον εργοδότη πρέπει να περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα εξής:  

� Κατάλληλη  χρήση  

� Καθαρισµό και συντήρηση  

� Σωστή αποθήκευση  

� Έλεγχο για τυχόν βλάβες  

 
Η εκπαίδευση πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες για τη χρήση που παρέχονται από τον 

κατασκευαστή. Για τους εξοπλισµούς ατοµικής προστασίας που προορίζονται για την 

προστασία από κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρο ατύχηµα ή µόνιµες 

βλάβες στην υγεία, π.χ. εξοπλισµός ατοµικής προστασίας για πτώσεις από ύψος (π.χ. 

ζώνες ασφαλείας) ή για έκθεση σε χηµικούς παράγοντες (π.χ. µάσκες µε φίλτρα), πρέπει 

να πραγµατοποιηθούν πρόσθετες εκπαιδευτικές ασκήσεις αντιµετώπισης επικίνδυνων 

καταστάσεων. 

 
 Προστατευτικά κράνη  

Χρησιµοποιούνται σε διάφορες εργασίες όπως για 

παράδειγµα σε εργασίες στον κλάδο κατασκευών, ειδικότερα 

σε εργασίες κατεδάφισης, στη συσκευασία και 

αποσυναρµολόγηση εξοπλισµού, στη µεταφορά υλικών 

σκαλωσιάς, στην εγκατάσταση σκαλωσιάς, σε εργασία κάτω ή 

κοντά στο χώρο των σκαλωσιών, σε εργασία σε κοιλώµατα, 

σε τάφρους, κ.λπ., σε χωµατουργικά έργα και εργασίες σε  

βραχώδες έδαφος, σε εργασίες κοντά σε ανοίγµατα ανελκυστήρων, σε περιπτώσεις 

ανύψωσης αντικειµένων, στους γερανούς, σε εργασίες ξεσκαρώµατος µε χρήση 
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κρουστικών εργαλείων ή µηχανηµάτων κ.λπ., στα εργοτάξια, στα µεταλλεία, κατά τη 

διάρκεια χωµατουργικών εργασιών, κατά τις εργασίες ανατίναξης και κατά τη διάρκεια της 

εργασίας εντός ή κοντά σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (προστατευτικά κράνη µε 

τα πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά µε την ηλεκτρική µόνωση).  

 
 Υποδήµατα Ασφαλείας  

Υποδήµατα ασφαλείας µε σόλα µε προστασία έναντι 

διείσδυσης αιχµηρών αντικειµένων και µε προστασία του 

ποδιού έναντι πτώσης αντικειµένων από ύψος σε 

περίπτωση δοµικών εργασιών, εργασιών πολιτικού 

µηχανικού έργων και οδικών κατασκευών, σε εργασίες  σε  

σκαλωσιές, κατεδαφίσεις, σε περίπτωση εργασίας σε 

µόνιµες και προκατασκευασµένες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης, αποσυναρµολόγηση και διακίνηση υλικών 

καθώς και στα µεταλλεία και λατοµεία.  

Υποδήµατα ασφαλείας µε σόλα προστασίας έναντι διείσδυσης αιχµηρών αντικειµένων και 

µε προστασία του ποδιού έναντι πτώσης αντικειµένων από ύψος και  µε ειδικό τακούνι ή 

σφήνα-πέλµα σε περίπτωση εργασίας επάνω σε στέγη. 

Υποδήµατα ασφαλείας χωρίς σόλα προστασίας έναντι διείσδυσης 

αιχµηρών αντικειµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν ο 

εργοδοτούµενος είναι αναγκασµένος να κινείται πάνω σε λείες 

επιφάνειες όπου δεν αναµένεται να υπάρχουν αιχµηρά 

αντικείµενα, π.χ. σε περίπτωση εργασίας σε χώρους εργασίας 

χωρίς ξυλότυπο και αποσυναρµολόγηση του ξυλοτύπου καθώς 

επίσης και σε άλλες µόνιµες εγκαταστάσεις, σε εργασία κοντά στο 

χώρο ανύψωσης συσκευών, κ.λπ. (εκτός από την εργασία σε εργοτάξια, λατοµεία ή 

µεταλλεία). 

Υποδήµατα ασφαλείας µε σόλα θερµικής µόνωσης κατά τη διάρκεια της εργασίας µε 

θερµές ουσίες. 

 
 Προστατευτικά γυαλιά ή µάσκες προστασίας προσώπου ή οθόνες 

προστασίας προσώπου  

Σε περίπτωση κινδύνων για τα µάτια από µηχανικές, οπτικές, 

χηµικές ή θερµικές επιδράσεις π.χ. σε περίπτωση 
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ασβεστοκονιάµατος και εργασίας ψεκασµού µε τη χρήση µηχανών, στην εργασία µε οξέα 

και βάσεις, στην επεξεργασία της πέτρας, σε εργασίες θραύσης κοπής ή αλέσµατος 

υλικών, σε εργασία µε θερµές µάζες.  

 
 Προστατευτικά γάντια  

για τις εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων οι εργοδοτούµενοι 

µπορεί να εκτεθούν σε  µηχανικούς, θερµικούς ή χηµικούς κινδύνους 

ή αιχµηρές κατασκευές οι οποίοι µπορούν να  προκαλέσουν ζηµίες 

στα χέρια ή το δέρµα, π.χ. από την επαφή µε επικίνδυνες ουσίες.  

 

 Προστατευτική ενδυµασία  

για την εργασία µε χηµικά ή µε υλικά µε αυξηµένο µικροβιολογικό 

φορτίο, για παράδειγµα σε περίπτωση εργασίας σε µολυσµένες 

περιοχές, αποκατάσταση (αµίαντος, περιττώµατα), διαλύτες, 

εργασία σε εγκαταστάσεις υγρών αποβλήτων, πρόσθετος 

προστατευτικός ρουχισµός κατά τη διάρκεια της ανατίναξης των 

επιστρωµάτων µε συστατικά που αποτελούν κίνδυνο στην υγεία ή 

που είναι τοξικά. Προστατευτικές θερµοµονωτικές φόρµες σε τοµείς 

της κατασκευής πυρίµαχων υλών και κλιβάνων και γενικά σε 

εργασίες σε θερµό περιβάλλον. 

 
 Μέσα προστασίας ακοής  

Ξεκινώντας από την κατώτερη τιµή για ανάληψη δράσης (καθηµερινό 

επίπεδο έκθεσης θορύβου) 80 dB(A), ο εργοδότης πρέπει να παρέχει 

στο προσωπικό, προστατευτικό εξοπλισµό για την προστασίας της 

ακοής. Από τη στιγµή που η έκθεση φτάσει την ανώτερη τιµή για 

ανάληψη δράσης  των 85 dB(A), οι εργοδοτούµενοι πρέπει υποχρεωτικά 

να τον χρησιµοποιήσουν. 

Παραδείγµατα εξοπλισµού προστασίας της ακοής :  

� Ωτοβίσµατα 

� Ωτασπίδες 

� Συνδυασµός ωτοβισµάτων µε ωτασπίδες σε περίπτωση 

εκθέσεων σε ακραία επίπεδα θορύβου.  
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 Προστασία αναπνευστικών οδών  

Σε περίπτωση παρουσίας αεροµεταφερόµενων επιβλαβών και 

επικίνδυνων ουσιών, ραδιενεργών ουσιών, µικροοργανισµών και 

ενζύµων, αερίων, ατµών ή σκονών ή σε περίπτωση έλλειψης 

οξυγόνου. Σύµφωνα µε τον τρόπο λειτουργίας του, ο εξοπλισµός 

προστασίας των αναπνευστικών οδών διακρίνεται σε: 

� συσκευές στις οποίες προσαρµόζονται διάφορα φίλτρα, ανάλογα µε το είδος της 

περιβαλλοντικής ατµόσφαιρας 

� συσκευές που αποµονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος µε τροφοδοσία 

αέρα.  

 

 Ενδυµασία προειδοποίησης  

Εάν είναι απαραίτητο οι εργοδοτούµενοι που 

κατέχουν συγκεκριµένες θέσεις εργασίας να γίνονται 

αντιληπτοί εγκαίρως, οφείλουν να  φοράνε 

ενδυµασία προειδοποίησης.  

 

 Προστατευτική ενδυµασία για την προστασία από καιρικά φαινόµενα  

Συστήνεται το υλικό της συγκεκριµένης ενδυµασίας να 

αποτελείται από αναπνέον, αδιάβροχο. Επίσης όπου κρίνεται 

απαραίτητο η ενδυµασία είναι δυνατό να φέρει στοιχεία και 

χρωµατισµούς προειδοποίησης µε σκοπό να γίνεται 

αντιληπτός ο εργοδοτούµενος σε συνθήκες χαµηλής 

ορατότητας π.χ. οµίχλη. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε 

περιβάλλον µε έντονα καιρικά φαινόµενα, οι κίνδυνοι υγείας 

λόγω των επιρροών του καιρού µπορούν να περιοριστούν 

εάν:  

� η ενδυµασία είναι ειδικά προσαρµοσµένη για να αντιστέκεται επαρκώς στη βροχή ή 

� η ενδυµασία είναι ειδικά προσαρµοσµένη για να αντιστέκεται επαρκώς σε χαµηλές 

θερµοκρασίες και να περιορίζει την πιθανότητα υποθερµίας του εργοδοτούµενου 

λόγω του κρύου, του αέρα και του υγρού εδάφους. 



                                                                                                                  

 53 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προστατευτική ενδυµασία πρέπει να φορεθεί. 

 

 Μέσα ατοµικής προστασίας έναντι πτώσεων από  ύψος  

� εξοπλισµός «αντιπτωτικού τύπου» 

� εξοπλισµός µε φρένο «απορρόφησης κινητικής ενέργειας» 

� συστήµατα συγκράτησης του σώµατος (εξαρτισµός ασφάλειας). 
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   4.1.2) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1. Μεταλλεία – Γενικά – Ευστάθεια µετώπων 
 

 Να γίνεται από τον υπεύθυνο, 

επιθεώρηση των µετώπων στην 

αρχή κάθε βάρδιας, µετά από 

κάθε ανατίναξη και µετά από 

δυνατή βροχή ή καύσωνα. 

 Να γίνεται έλεγχος αν υπάρχει 

κάποια περιοχή όπου µπορούν 

να πέσουν βράχοι ή συντρίµµια 

και να επηρεάσουν την εργασία ή 

το πέρασµα. 

 Αν υπάρχει τέτοια περιοχή να εφαρµόζεται κατάλληλη προστασία. 

 Αν οι ανώτερες άκρες του µεταλλείου είναι προσιτές και επικίνδυνες για την 

ασφάλεια ανθρώπων να είναι κατάλληλα προστατευµένες από φράκτη 

τοποθετηµένο σε απόσταση τουλάχιστον 1 µ από αυτές. 

 Αν τέτοιες άκρες είναι δύσκολα προσιτές ή εάν βρίσκονται  σε περιοχή µε αραιή 

κυκλοφορία να υπάρχουν τοποθετηµένες προειδοποιητικές πινακίδες. 

 Το ανώτερο άκρο της περιοχής εξόρυξης να καθαρίζεται από τη βλάστηση ή και 

τα µπάζα για ένα πλάτος τουλάχιστον 1,5 µ από αυτό. 

 Στις εργασίες που απαιτείται χρήση εκρηκτικών υλών, µετά από κάθε έκρηξη και 

πριν αρχίσει οποιαδήποτε άλλη εργασία να γίνεται η αφαίρεση των ασταθών 

όγκων και ο καθαρισµός των µετώπων. 

 Η αποµάκρυνση των ασταθών όγκων να γίνεται µε µηχανήµατα και να 

αποµακρύνονται σε απόσταση ασφαλείας το προσωπικό και τα µηχανήµατα. 

 Όταν η εξόρυξη γίνεται µε µηχανήµατα που βρίσκονται κοντά στο µέτωπο, το 

ύψος του µετώπου να είναι όσο το µέγιστο ύψος που µπορεί να φθάσει το 

µηχάνηµα. 

 Αν υπάρχει άλλο µεταλλείο κοντά στο εξεταζόµενο που έχει αφήσει ανοιχτή 

εκσκαφή να εξετάζεται η σταθερότητά της. 
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4.1.3) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά – Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία 
 Πρέπει να φέρουν το σήµα CE. 

 Οι εργοδοτούµενοι πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρήση του εργαλείου και των 

συστηµάτων προφύλαξης. 

 Να είναι διπλά µονωµένα.  

 Να µη χρησιµοποιούνται σε υγρούς χώρους. 

 Να ελέγχονται πριν τη χρήση τους, να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, να επισκευάζονται µόλις παρουσιάσουν κάποια 

βλάβη. Ο έλεγχος να γίνεται από ειδικό και να τηρούνται 

στοιχεία της συντήρησης. 

 Να µη χρησιµοποιείται κανένα εργαλείο χωρίς τα 

προστατευτικά του συστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

 Να µη χρησιµοποιούνται για εργασίες άλλες από αυτές που προβλέπονται από 

τον κατασκευαστή. 

 Να µη χρησιµοποιούνται όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά 

και αέρια, κλπ. 

 Ο φωτισµός του χώρου που χρησιµοποιούνται να είναι ο 

κατάλληλος. 

 Όταν τα εργαλεία δεν χρησιµοποιούνται να 

αποσυνδέονται από το ρευµατολήπτη (πρίζα). 

 Τα καλώδια τροφοδοσίας τους πρέπει να είναι αρκετά µακριά για να µην 

τεντώνονται και για να µη σέρνονται στο δάπεδο γιατί µπορεί να τραυµατιστούν. 

 Κατά τη χρήση των δεν πρέπει οι εργοδοτούµενοι να φορούν ευρύχωρα ρούχα, 

κοσµήµατα και  οτιδήποτε άλλο που µπορεί να µπλέξει µε τα κινούµενα µέρη των 

εργαλείων. 

 Ο χειριστής να κάνει χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ. 

o Σε περιπτώσεις που χειρίζονται εργαλείο µεγάλου βάρους, να φορούν 

υποδήµατα ασφαλείας. 

o Αν κατά τη χρήση παράγονται σκόνες πρέπει να φορούν κατάλληλες µάσκες. 

o Αν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης τεµαχίων, ρινισµάτων, να φορούν γυαλιά 

προστασίας. 
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o Αν υπάρχει υψηλό επίπεδο θορύβου να γίνεται χρήση µέσων 

προστασίας της ακοής. 
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4.1.4) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά –  Εργαλεία χειρός 
 

 Να γίνεται χρήση των σωστών εργαλείων για κάθε είδος εργασίας. 

 Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

 Να χρησιµοποιούνται σωστά. 

 Να διατηρούνται σε ασφαλές µέρος. 

 Κατά τη διάρκεια της εργασίας να 

χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής 

προστασίας όπως: γυαλιά ασφαλείας για 

προστασία των µατιών, γάντια για την 

προστασία των χεριών. 

 Μεταφορά των εργαλείων από τους εργοδοτούµενους µε τρόπο ώστε να τους 

επιτρέπουν  να κινούνται µε ασφάλεια. 

 Τα κοφτερά εργαλεία, να µεταφέρονται µέσα σε 

εργαλειοκιβώτια, ειδικές θήκες ή τσέπες, ώστε να 

µην υπάρχει περίπτωση τραυµατισµού κατά την 

εργασία. 

 Τα εργαλεία δεν πρέπει να πετιούνται από τον ένα 

στον άλλο. Τα κοφτερά εργαλεία να δίνονται µέσα 

στη θήκη τους. 

 Οι εργοδοτούµενοι πρέπει οι ίδιοι να ελέγχουν τα εργαλεία τους και να φροντίζουν 

για την επισκευή τους ή την αντικατάστασή τους. 

 Να µαζεύονται προσεκτικά στο τέλος της εργασίας και να φυλάσσονται σε 

κατάλληλο και ασφαλές µέρος για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

 



                                                                                                                 

 58 

 

4.1.5) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά -  Εργαλεία πεπιεσµένου αέρα 
 

 

 Πριν  ξεκινήσετε  την  παροχή  

πεπιεσµένου  αέρα  εξετάστε  όλες  τις 

συνδέσεις  για  να  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  

υπάρχουν  πουθενά  διαρροές. 

 Χρησιµοποιείτε  πάντα  προστατευτικά  

γυαλιά  όταν  χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο  

αέρα. 

 Κρατάτε  καλά  το  ακροφύσιο  (µπεκ)  του  

πεπιεσµένου  αέρα  όταν  ανοίγετε ή  κλείνετε  την  παροχή. 

 Κρατάτε  τις  µάνικες  πεπιεσµένου  αέρα  µακριά  από  σηµεία  µε  σκόνη, 

διέλευση  οχηµάτων  ή  πεζών. 

 Όταν  τελειώσει  η  εργασία  σας  κλείστε  όλες  τις  βαλβίδες  παροχής  

αέρα ή  εκτονώστε  το  δίκτυο. 

 Μη  χρησιµοποιείτε  πεπιεσµένο  αέρα  για  να  καθαρίσετε  τα  ρούχα  σας  

ή  το  σώµα  σας  ειδικά  όταν  έχετε  κάποιο  κάψιµο  στο  σώµα  σας.    

 Χρησιµοποιείτε  τις  συσκευές  αναρρόφησης  για  τον  σκοπό  αυτό. 

 Μη  χρησιµοποιείτε  πεπιεσµένο  αέρα  για  να  καθαρίσετε  σκόνη  ή  

βρωµιά από  τα  µηχανήµατα. 

 Μη  τσακίζετε  τη  µάνικα  για  να  σταµατήσετε  τη  ροή  αέρα. ∆ιακόψτε  

την παροχή  αέρα  από  τη  βαλβίδα. 

 Μη  κάνετε  παιχνίδια  και  αστεία  µε  τον  πεπιεσµένο  αέρα. 
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4.1.6) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία - Γενικά - Οξυγονοκολλήσεις  
 

 

Γενικές οδηγίες 

 Οι εργασίες οξυγονοκόλλησης πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτηµένα 

άτοµα. 

 Να χρησιµοποιούνται πάντοτε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας. 

 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, πρέπει να 

προειδοποιούνται όσοι βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας. 

 Μετά το τέλος της εργασίας, πρέπει να προειδοποιούνται οι άλλοι 

εργοδοτούµενοι για τα θερµά αντικείµενα, ώστε να µην προκληθεί κάποιο 

έγκαυµα. 

 Να αποµακρύνονται όλα τα εύφλεκτα υλικά από τα επικίνδυνα σηµεία. 

 Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός και ελεύθερος από 

εµπόδια. Απαιτείται ακόµα:  

o Να γίνεται τοπική ενίσχυση φωτισµού και εγκατάσταση συστηµάτων 

απαγωγής αερίων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

o Να τοποθετούνται κατάλληλοι πυροσβεστήρες και φαρµακείο 

εφοδιασµένο µε κατάλληλο εξοπλισµό σε κοντινή και άµεσα 

προσπελάσιµη θέση. 

o Οι έξοδοι κινδύνου να είναι ανά πάσα στιγµή προσπελάσιµες και να 

φέρουν την κατάλληλη σήµανση. 

o Να τοποθετείται η απαραίτητη σήµανση ασφαλείας. 

 Για την αποφυγή πυρκαγιάς από ανάφλεξη, πρέπει τα ρούχα των 

οξυγονοκολλητών, καθώς και ο χώρος εργασίας να είναι καθαρά από 

λάδια και γράσα.  

 Οι οξυγονοκολλητές πρέπει να αποφεύγουν ενδύµατα από ακρυλικά ή 

συνθετικά υφάσµατα.  

 ∆εν πρέπει να φοράνε παντελόνια µε «ρεβέρ» για να µην πέφτουν εκεί 

µέσα κοµµάτια πυρακτωµένου µετάλλου, ούτε ρούχα λερωµένα µε λάδια 

που πιθανόν να πιάσουν φωτιά. 
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Φιάλες αερίων και παρελκόµενα τους 

 Οι φιάλες πρέπει να είναι πάντοτε δεµένες 

για την αποφυγή πτώσης ή κρούσης. 

 Οι φιάλες πρέπει να αποθηκεύονται όρθιες, 

µε τα κλείστρα τους βιδωµένα και µακριά από 

διελεύσεις, κλιµακοστάσια και πηγές 

θερµότητας. Ποτέ στον ήλιο! 

 Να χρησιµοποιούνται µόνον πιστοποιηµένοι και εγκεκριµένοι µειωτές 

πίεσης και να συνδέονται στις φιάλες αερίου, ώστε να µην διακινδυνεύσουν 

άτοµα σε περίπτωση αστοχίας της βαλβίδας ασφαλείας. 

 Να µην ανοίγετε τις βαλβίδες των φιαλών απότοµα. Πριν τις ανοίξετε, 

προβείτε σε περιέλιξη της βίδας ρύθµισης στους µειωτές πίεσης έως ότου 

εκτονωθεί η βαλβίδα ασφαλείας µε ελατήριο. 

 Να διατηρούνται τα εξαρτήµατα οξυγόνου καθαρά 

από λάδια και λιπαντικά. 

 Να προστατεύονται οι σωλήνες αερίου από 

µηχανολογικές βλάβες και πυρκαγιά και µην 

περιελίσσονται γύρω από τα εξαρτήµατα. 

 Το µήκος των σωλήνων καύσιµου αερίου και 

οξυγόνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.00 m. Φυσήξτε τους καινούργιους 

σωλήνες πριν από την πρώτη χρήση τους. 

 Να χρησιµοποιούνται µόνον ασφαλείς ενώσεις (αρµοί) σωλήνων 

(ακροφύσια σωλήνων µε κολάρο σύσφιξης ή συνδέσεις που καλύπτονται 

µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας). 

 ∆ώστε προσοχή στην ασφαλή ανάφλεξη του µπεκ και προκαλέστε εκ νέου 

ανάφλεξη µόνον αφού απαλειφθεί η όποια δυσλειτουργία. Λάβετε τα 

απαιτούµενα µέτρα για επαρκή αερισµό. 

 Σε περίπτωση αποθήκευσης των φιαλών σε 

κλειστούς χώρους πρέπει να υπάρχει επαρκής 

αερισµός, κατάλληλοι πυροσβεστήρες και 

κατάλληλη σήµανση. 

 Οι φιάλες διαφορετικών αερίων, καθώς και οι 
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ελαττωµατικές ή κενές φιάλες πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά. 

 Η µεταφορά των φιαλών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και µε κατάλληλα 

µέσα (καροτσάκια, καλάθια, αρπάγες). 

 ∆εν πρέπει να αποθηκεύεται µεγάλος αριθµός φιαλών. στο χώρο εργασίας, 

ούτε να αποθηκεύονται φιάλες σε χώρους άλλης χρήσης. 

 Οι φιάλες πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά για διαρροή χρησιµοποιώντας 

σαπουνάδα (ποτέ φλόγα) 

 Οι φιάλες πρέπει να φέρουν την 

κατάλληλη σήµανση  

 Όλοι οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να 

φέρουν στα άκρα τους διατάξεις 

προστασίας µε βαλβίδα 

αντεπιστροφής και φλογοπαγίδα. 

 Στους σωλήνες ασετυλίνης δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται συνδέσεις 

από χαλκό. 

 Τα όργανα και τα εξαρτήµατα των φιαλών που πιθανόν να έρθουν σε 

επαφή µε το οξυγόνο, δεν πρέπει να λιπαίνονται.  

 Η χρήση του οξυγόνου για πεπιεσµένο αέρα, καθαρισµό ρούχων κ.λ.π. 

απαγορεύεται. 

  

Μέσα Ατοµικής προστασίας του οξυγονοκολλητή 

 Ποδιά από δέρµα ή άλλο πυρίµαχο υλικό (µπροστέλα). 

 Γάντια από δέρµα. 

 Ειδικά απορροφητικά γυαλιά. 

 Υποδήµατα µε µονωτική σόλα και επικνηµίδες µε δερµάτινη 

επικάλυψη. 

 Αναπνευστική µάσκα ή άλλη συσκευή σε περίπτωση αναθυµιάσεων. 

 Ωτοασπίδες σε περίπτωση υψηλών θορύβων. 

 ∆ερµάτινη κουκούλα. 
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4.1.7) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά -  Ηλεκτροκολλήσεις  

 

Γενικές Οδηγίες 

 Οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να γίνονται από 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

 Να χρησιµοποιούνται πάντοτε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής 

Προστασίας. 

 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, πρέπει να 

προειδοποιούνται όσοι βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας. 

 Μετά το τέλος της εργασίας πρέπει να κλείνει η παροχή 

ρεύµατος και προειδοποιούνται οι άλλοι εργοδοτούµενοι  για 

τα θερµά αντικείµενα, ώστε να µην προκληθεί κάποιο 

έγκαυµα. 

 Ο χώρος εργασίας είναι απαραίτητο να διατηρείται καθαρός 

και ελεύθερος από εµπόδια. Απαιτείται ακόµα: 

o Να γίνει τοπική ενίσχυση φωτισµού και εγκατάσταση συστηµάτων 

απαγωγής αερίων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

o Να τοποθετηθούν κατάλληλοι πυροσβεστήρες και φαρµακείο 

εφοδιασµένο µε κατάλληλο εξοπλισµό, σε κοντινή και άµεσα 

προσπελάσιµη θέση. 

o Οι έξοδοι κινδύνου να είναι ανά πάσα στιγµή προσπελάσιµες και να 

φέρουν την κατάλληλη σήµανση. 

o Να τοποθετηθεί η απαραίτητη σήµανση ασφαλείας. 

 Οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης και τα παρελκόµενά τους πρέπει να 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να συντηρούνται τακτικά. Επίσης 

πρέπει: 

o Να γίνεται έλεγχος καταλληλότητας των καλωδίων και των 

γειώσεων. Η καλή γείωση είναι απαραίτητος όρος για προστασία 

από ηλεκτροπληξία. 

o Να αποφεύγεται η χρήση θερµοπλαστικών αγωγών. Να προτιµάται 

η χρήσης ελαστικών αγωγών διπλής µόνωσης. 
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 Οι ηλεκτροσυγκολλητές πρέπει να αποφεύγουν ενδύµατα από ακρυλικά ή 

συνθετικά υφάσµατα και παντελόνια µε «ρεβέρ», για να µην πέφτουν εκεί 

µέσα κοµµάτια πυρακτωµένου µετάλλου. 

 Να επιλέγεται χρήση συνεχούς ρεύµατος (όπου είναι εφικτό) ειδικά για 

εργασίες σε κλειστούς χώρους. 

 Σωστή επιλογή σώµατος επιστροφής. Επιλογή 

τοποθέτησης τσιµπίδα επιστροφής στο εξάρτηµα που 

συγκολλούµε και ΟΧΙ σε σωληνώσεις ή µεταλλικά 

µέρη κτιρίων.  

 Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας, αποφυγή 

τοποθέτησης λαβίδας ηλεκτροδίου πάνω σε µεταλλική 

επιφάνεια (αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας ή 

πυρκαγιάς). 

 Τακτικός έλεγχος της µόνωσης των εργαλείων. 

 Γείωση του προς συγκόλληση αντικείµενου. 

 Τακτικός έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας πάνω στο εργαλείο (διαβρώσεις, 

νερό κτλ.). 

 

Μέσα Ατοµικής προστασίας του ηλεκτροσυγκολλητή 

 Ποδιά από δέρµα ή άλλο πυρίµαχο υλικό (µπροστέλα). 

 ∆ερµάτινα γάντια. 

 Μάσκα µε έγχρωµο απορροφητικό τζάµι. 

 Υποδήµατα µε µονωτική σόλα και επικνηµίδες µε δερµάτινη επικάλυψη. 

 Αναπνευστική µάσκα ή άλλη συσκευή σε περίπτωση αναθυµιάσεων.  

 Ωτοασπίδες σε περίπτωση υψηλών θορύβων. 

 ∆ερµάτινη κουκούλα. 
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4.1.8) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά - Χρήση Γερανογέφυρας - Γερανού  
 

 

Γενικές Οδηγίες 

 

 Ο χειριστής της γερανογέφυρας - γερανού θα πρέπει να είναι άτοµο άνω των 18 

ετών, άριστα εκπαιδευµένος και σε πολύ καλή φυσική και πνευµατική 

κατάσταση. 

 Οι εµπλεκόµενοι στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να φορούν πάντα 

ανακλαστικό γιλέκο, κράνος και παπούτσια ασφαλείας. 

 Ποτέ µην παραµένετε κάτω από τη διαδροµή ενός αιωρούµενου φορτίου. 

 Οι γερανογέφυρες πρέπει να εκπέµπουν ηχητικό και φωτεινό σήµα όταν 

κινούνται. 

 Οι τροχοί της γερανογέφυρας θα πρέπει να είναι 

εξοπλισµένοι µε κατάλληλους προφυλακτήρες ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν τραυµατισµοί στα πόδια 

διερχοµένων.  

 Ποτέ δεν θα πρέπει να στέκεστε ανάµεσα στο 

αιωρούµενο φορτίο και κάποια σταθερή κατασκευή (τοίχο, µηχάνηµα κ.λπ.) διότι 

υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. 

 Ποτέ µην µεταφέρετε ή ανυψώνετε άτοµα µαζί µε το φορτίο ή µε το µηχανισµό 

ανύψωσης. 

 Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης πρέπει να καθοδηγούνται από ένα εξειδικευµένο 

άτοµο το οποίο θα βρίσκεται σε επαφή µε το χειριστή της γερανογέφυρας - 

γερανού.  

 Όταν η ταχύτητα του ανέµου υπερβαίνει τα 10m/sec πρέπει να σταµατούν οι 

ανυψώσεις φορτίων.  

 Όταν η ατµόσφαιρα είναι ηλεκτρισµένη και αρχίζουν να πέφτουν κεραυνοί, να 

σταµατάει αµέσως η λειτουργία της γερανογέφυρας - γερανού και να 

αποµακρύνονται όλοι από το χώρο.  

 Μη µεταφέρετε τίποτα στα χέρια όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε τη σκαλίτσα του 

γερανού. Αν πρέπει να µεταφερθούν πάνω στο γερανό ή να κατεβούν από αυτόν 
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Κόµπος από συστροφή 

Κοµµένα συρµατίδια 

Κοµµένος κλώνος 

Εξάρθρωση κλώνου 

Βλάβη από σύνθλιψη 

αντικείµενα που δε χωράνε σε τσέπες ή στις 

ειδικές ζώνες, αυτό να γίνεται µε ένα σχοινί. 

 Οι γερανογέφυρες και οι  γερανοί πρέπει να 

διαθέτουν ισχύοντα πιστοποιητικά 

επιθεώρησης. 

 Θα πρέπει να γίνεται προληπτική συντήρηση 

των γερανογεφυρών - γερανών σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή, παρότι µπορεί να υπάρχει πίεση να µη διακοπεί η λειτουργία 

µιας γερανογέφυρας - γερανού αν δεν έχει τεχνικό πρόβληµα. Η συντήρηση 

πραγµατοποιείται κατόπιν ειδικής άδειας.  

 

Ενέργειες πριν την ανύψωση του φορτίου 
 

 Ελέγξτε τα συρµατόσχοινα σε καθηµερινή βάση πριν 

από την έναρξη των ανυψωτικών διαδικασιών για 

τυχόν φθορές και αν σας προβληµατίζει οτιδήποτε 

αναφέρετε το στον υπεύθυνο των εργασιών. 

 Όταν ξετυλίγετε το συρµατόσχοινο από το φορείο του 

και το περνάτε στο τύµπανο, προσέχετε να µη 

δηµιουργούνται βρόγχοι και κόµποι. Μετά δεν 

ξετυλίγονται και φθείρουν το συρµατόσχοινο κατά τη 

λειτουργία του µηχανήµατος Για το λόγο αυτό πρέπει 

να χρησιµοποιείτε προεντατήρες που να το κρατούν 

τεντωµένο ώστε να ευθυγραµµίζεται εύκολα στο 

τύµπανο.  

 Καθαρίστε καλά το συρµατόσχοινο µε κάποιο διαλύτη ή ατµοκαθαριστή και στη 

συνέχεια ελέγξτε οπτικά για εµφανείς φθορές που τυχόν έχει.  

 Αλλάξτε συρµατόσχοινο αν υπάρχουν ανοιγµένα σύρµατα σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 5% σε µήκος ελέγχου δεκαπλάσιο της διαµέτρου του. 

 Το συρµατόσχοινο θα πρέπει να λιπαίνεται καλά. Οι σκουριές και οι διάφορες 

βρωµιές που µπορεί να µαζεύονται το φθείρουν ανεπανόρθωτα. 
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 Να ελέγχετε πάντα τα περιλάβια (σιαµπάνια) σας τόσο πριν από τη 

χρησιµοποίησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ανύψωσης αλλά και µετά το 

τέλος της. 

 Αν διαπιστώσετε φθορές στον πυρήνα του υλικού ή ασυνέχειες, µην τα 

χρησιµοποιήσετε. 

 Τα περιλάβια µπορεί να έχουν προσβληθεί από χηµικές ουσίες χωρίς να 

παρουσιάζουν εµφανή σηµεία φθοράς. Πρέπει να γνωρίζετε µε τι είδους χηµικά 

έρχονται σε επαφή τα περιλάβια και πώς αυτά επιδρούν στο υλικό µε το οποίο 

είναι φτιαγµένα.  

 Να χρησιµοποιείτε σε κάθε ανύψωση τα περιλάβια µε την ανάλογη ανυψωτική 

ικανότητα και τρόπο πρόσδεσης του φορτίου. 

 Κάθε γερανός πρέπει να έχει αναρτηµένο στην καµπίνα του το διάγραµµα 

φορτίου και ο κάθε επαγγελµατίας χειριστής οφείλει να ξέρει να το χρησιµοποιεί. 

 Μπορεί να κληθείτε να ανυψώσετε ένα φορτίο χωρίς να γνωρίζετε το ακριβές 

βάρος του. Είναι καλή ιδέα να εγκαταστήσετε στο γερανό µία συσκευή 

υπολογισµού του φορτίου αν δεν έχει ήδη. Στο ανυψούµενο φορτίο 

συνυπολογίζονται και τα βάρη των βοηθητικών στοιχείων της ανύψωσης 

(περιλάβια, ναυτικά κλειδιά, αλυσίδες κ.λπ.). 

 Για να µπορείτε να χρησιµοποιείτε σωστά τα διαγράµµατα φορτίου, πρέπει να 

έχετε στο γερανό και δείκτη της γωνίας της µπούµας. 

 Καλό είναι η γερανογέφυρα -  γερανός να µη λειτουργούν πάνω από το 75% της 

ονοµαστικής του ικανότητας ανύψωσης. Τοποθετήστε στη γερανογέφυρα -  

γερανό, αν δεν υπάρχει ήδη, προειδοποιητική ένδειξη σε περίπτωση υπέρβασης 

αυτού του ορίου κατά την ανύψωση.  

 Σε κάθε περίπτωση η γερανογέφυρα - γερανός πρέπει να έχει κόφτη λειτουργίας 

έτσι ώστε να διακόπτεται η λειτουργία του όταν το φορτίο ανύψωσης υπερβεί το 

επιτρεπόµενο όριο.  

 Βεβαιωθείτε ότι η γερανογέφυρα - γερανός που χρησιµοποιείτε είναι σωστά 

συντηρηµένος και χωρίς µηχανικά προβλήµατα.  

 Βεβαιωθείτε επίσης ότι λειτουργεί κανονικά το φρένο του γερανού κατά την 

κάθοδο του φορτίου. 
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 Προσπαθήστε να αποφεύγετε τη χρησιµοποίηση αντίβαρου ή καλωδίων για να 

σταθεροποιήσετε το γερανό. Αν η εργασία διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

όλη η τάση µεταφέρεται στην µπούµα και 

υπάρχει κίνδυνος αστοχίας. 

 Να ελέγχετε τα ανυψωτικά σας 

εξαρτήµατα (γάντζους, αλυσίδες κ.λπ.) σε 

καθηµερινή βάση. Όλα πρέπει να 

αναγράφουν την ανυψωτική τους 

ικανότητα και όλοι οι γάντζοι πρέπει να 

έχουν ασφάλειες. 

 Πριν σηκώσετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν µείνει πάνω του ασταθή 

µέρη, υλικά, κοµµάτια από τη συσκευασία του κ.λπ. 

 Η πρόσδεση των περιλαβίων πάνω στο φορτίο 

θα πρέπει να µην είναι χαλαρή και το ανυψωτικό 

εξάρτηµα (περιλάβιο, αλυσίδα κ.λπ.) να έχει 

τοποθετηθεί σωστά στο γάντζο. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι κλαπάτσες του φορτίου που 

θα σηκώσετε είναι οι κατάλληλες και είναι 

σταθερά προσαρµοσµένες σ’ αυτό. 

 Κεντράρετε σωστά το φορτίο και µη σηκώνετε από το πλάι. Το φορτίο θα αρχίσει 

να αιωρείται. 

 Ποτέ µην ανυψώνετε το φορτίο υπό γωνία. Το φορτίο 

πρέπει να είναι κάθετο µε τη γερανογέφυρα - γερανό. 

 Σε κανονικές συνθήκες χρήσης η γωνία του 

εξαρτήµατος ανύψωσης (π.χ συρµατόσχοινο) µε την 

κατακόρυφο θα πρέπει να είναι > 45 µοίρες. Αν αυτό 

δεν είναι εφικτό η γωνία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 

60 µοίρες, γιατί σε αυτή τη γωνία η δύναµη που 

ασκείται σε κάθε ένα από τα δύο εξαρτήµατα 

ανύψωσης είναι ίση µε το βάρος που ανυψώνεται. 
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Ενέργειες κατά την ανύψωση του φορτίου 
 

 Πριν ξεκινήσετε την ανύψωση, ηχήστε τη σειρήνα ή όποιο άλλο προειδοποιητικό 

σήµα έχει η γερανογέφυρα - γερανός και ξεκινήστε αργά.  

 Μην επιτρέπετε σε κανένα να ανεβαίνει στο φορτίο ή τους γάντζους. 

 Να χρησιµοποιείτε τα χειριστήρια ήρεµα και να αποφεύγετε απότοµες και 

ανεξέλεγκτες µετατοπίσεις του φορτίου. 

 Μην ανυψώνετε την µπούµα περισσότερο από όσο χρειάζεται. 

 Προσέχετε να µην αιωρείται το φορτίο και κυρίως να µη χτυπήσει τη µπούµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι η τροχιά του φορτίου στον αέρα είναι ελεύθερη από εµπόδια. 

 Αν δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα κατά τη διαδικασία αλλά δεν κινδυνεύετε 

άµεσα (π.χ. αν διαπιστώσετε ότι κάποιο χειριστήριο δε λειτουργεί σωστά), 

ειδοποιήστε αµέσως τον υπεύθυνο και σταµατήστε κάθε εργασία µέχρι να σας 

δοθούν οδηγίες και βοήθεια από τον επιβλέποντα της ανύψωσης. 

 Αν χρειαστεί για κάποιο λόγο να διακοπεί προσωρινά µία ανύψωση, µην αφήνετε 

το φορτίο να αιωρείται χωρίς να το επιβλέπει κάποιος. 

 Κανονικά, η ανύψωση πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το ανυψούµενο βάρος 

να µην περάσει πάνω από χώρο εργασίας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η δουλειά 

στο χώρο αυτό πρέπει να σταµατήσει προσωρινά και να εκκενωθεί η περιοχή 

ώσπου να τελειώσει η ανύψωση. 

 Ο χειριστής σε συνεργασία µε τον  υπεύθυνο της ανύψωσης να τοποθετούν - αν 

είναι εφικτό - το γερανό σε τέτοια θέση ώστε να µην υπάρχουν σηµεία 

εγκλωβισµού µεταξύ των αντίβαρων του γερανού και γειτονικών αντικειµένων και 

κατασκευών. Μόνο αν η ακτίνα περιστροφής του γερανού είναι καθαρή από 

εργοδοτούµενους και αντικείµενα να ξεκινά η ανύψωση. 

 Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε όλη η περιοχή της ακτίνας περιστροφής πρέπει να 

αποµονώνεται µε κιγκλιδώµατα ασφαλείας και να απαγορεύεται η πρόσβαση σε 

όλους τους εργοδοτούµενους. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιείται 

προειδοποιητική ταινία για να οριοθετείται η επικίνδυνη περιοχή. 
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4.1.9) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά - Χρήση Ανυψωτικού Περονοφόρου  
 

 

 Μην οδηγείτε το µηχάνηµά σας σε χώρους που δεν επιτρέπεται. 

 Να ακολουθείτε όλους τους κανόνες ασφαλείας και να προσέχετε τα 

προειδοποιητικά σήµατα. 

 Μειώστε την ταχύτητα του περονοφόρου σας και χρησιµοποιείστε την κόρνα 

όταν οδηγείτε κοντά σε  γωνίες, εξόδους, εισόδους και κοντά 

σε ανθρώπους. 

 

 Μην αφήνετε κανέναν να σταθεί ή να περάσει κάτω από το 

φορτίο σας ή τον µηχανισµό ανυψώσεως. 

 Το φορτίο µπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυµατισµό ή 

και θάνατο 

 

 Η πορεία θα πρέπει να γίνεται µε το φορτίο έχοντας κλίση 

προς τα πίσω και τις περόνες όσο το δυνατόν πιο χαµηλά. 

Έτσι επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ευστάθεια για το µηχάνηµα και 

καλύτερη ορατότητα για εσάς. 

 

 

 

 Μην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµά σας για να ανυψώσετε 

ανθρώπους πάνω στις περόνες εκτός εάν το περονοφόρο 

σας είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλο καλάθι εργασίας. 
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 Μην ξεκινάτε, σταµατάτε, στρίβετε ή αλλάζετε φορά µπροστά - 

πίσω απότοµα ή µε µεγάλη ταχύτητα. 

 Η πορεία θα πρέπει να προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. 

 

 

 

 

 Θυµηθείτε ότι όταν µεταφέρετε φορτίο πάνω σε ράµπες, το 

φορτίο θα πρέπει να είναι προς τα επάνω (δηλ. να ανεβαίνετε 

κανονικά αλλά να κατεβαίνετε µε την όπισθεν). 

 

 

 

 

 Μη χρησιµοποιείτε το περονοφόρο σας χωρίς Σχάρα 

Αναπαύσεως Φορτίου ή Στέγαστρο Προστασίας Χειριστού 

 

 

 

 

 Μην αφήνετε άλλους ανθρώπους να ανεβαίνουν στο µηχάνηµά 

σας. 

 Τα περονοφόρα είναι φτιαγµένα να µεταφέρουν φορτία, όχι 

προσωπικό. 

 

 

 

 Μην ανυψώνετε το φορτίο ούτε να στρίβετε πάνω σε ράµπες. 

Να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε τις ράµπες κατ’ ευθείαν 

µπροστά. 
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 Μη σηκώνετε ή µεταφέρετε φορτία που δεν παρέχουν 

ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τα φορτία είναι καλά 

στοιβαγµένα και στηρίζονται σωστά και από τις δύο 

περόνες. Μειώστε την ταχύτητά σας όταν χειρίζεστε 

φορτία µεγάλου µήκους, πλάτους ή ύψους. Προσέχετε 

για εµπόδια ή ανθρώπους που πιθανόν υπάρχουν στο 

δρόµο σας. 

 

 

 Μην ανυψώνετε χαλαρά φορτία που είναι ψηλότερα 

από την Σχάρα Αναπαύσεως Φορτίου. 

 

 

 

 Μην οδηγείτε προς τα µπροστά όταν το φορτίο είναι 

τέτοιο που περιορίζει την ορατότητά σας. Οδηγείστε 

τότε το µηχάνηµά σας προς τα πίσω για να βελτιώσετε 

την ορατότητά σας, εκτός από την περίπτωση που 

ανεβαίνετε σε ράµπες. 

 

 Μη σηκώνετε ή µεταφέρετε φορτία εκτός εάν και οι δύο 

περόνες βρίσκονται εξ ολοκλήρου κάτω από το φορτίο. 

 Μη σηκώνετε φορτία µε τη µία µόνο περόνη. 

Τοποθετήστε τις περόνες σε όσο το δυνατό µεγαλύτερη 

απόσταση µεταξύ τους κάτω από το φορτίο. 

 Ο χειρισµός των φορτίων θα πρέπει να γίνεται µε 

προσοχή και θα πρέπει να ελέγχονται για ευστάθεια. 

 Θυµηθείτε ότι η πτώση του φορτίου προκαλεί τραυµατισµό ή ζηµιά. 
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 Να προσέχετε όλα τα προειδοποιητικά σηµεία, ιδιαίτερα 

αυτά που αφορούν σε όρια αντοχής δαπέδου, 

ανυψωτικές ικανότητες ανελκυστήρων και ελάχιστο ύψος 

οροφής. 

 

 

 

 Μην οδηγείτε κοντά σε άλλο περονοφόρο. ∆ιατηρείτε 

πάντοτε απόσταση ασφαλείας από άλλα περονοφόρα. 

 

 

 

 

 Μην χρησιµοποιείτε το περονοφόρο σας για να 

σπρώξετε ή για να τραβήξετε άλλο µηχάνηµα, ούτε να 

αφήσετε άλλο µηχάνηµα να σπρώξει ή να τραβήξει το 

δικό σας. 

 Εάν ένα µηχάνηµα δεν µπορεί να κινηθεί καλέστε ένα 

τεχνικό. 

 

 

 Τα περονοφόρα θα πρέπει να βάζουν καύσιµα σε ειδικούς 

χώρους. 

 Σβήστε τον κινητήρα όταν βάζετε καύσιµα. Το κάπνισµα 

και οι φλόγες απαγορεύονται αυστηρά όταν βάζετε 

καύσιµα ή αλλάζετε τη φιάλη υγραερίου (στα 

υγραεριοκίνητα µηχανήµατα). 

 Σκουπίστε καλά τα καύσιµα που τυχόν θα χυθούν έξω από τη δεξαµενή και 

κλείστε την τάπα γεµίσµατος πριν ξεκινήσετε. 

 

 Μην ανεβαίνετε µε το µηχάνηµά σας πάνω σε γέφυρες 

φορτώσεως εάν δεν είστε βέβαιοι ότι έχουν την ικανότητα να 

στηρίξουν το βάρος του µηχανήµατος µαζί µε το φορτίο του. 
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 Να σταθµεύετε το µηχάνηµά σας σε κατάλληλους χώρους. 

 Κατεβάστε εντελώς τις περόνες στο έδαφος, βάλτε το µοχλό 

πορείας στο νεκρό και γυρίστε το κλειδί στη θέση «OFF». 

 Αφαιρέστε το κλειδί και βάλτε τάκους στους τροχούς. 

 

 

 Μην κάνετε πορεία µε ανυψωµένο φορτίο. Το περονοφόρο 

µπορεί να ανατραπεί και να προκαλέσει ζηµιά, τραυµατισµό 

ή και θάνατο. 

 Προσέχετε για εµπόδια στην οροφή (φώτα, δοκάρια, κ.λπ.) 

όταν ανυψώνετε ή στοιβάζετε το φορτίο. Προσέχετε την 

πτώση φορτίων κατά τη στοιβασία. 
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4.1.10) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1 Μεταλλεία – Γενικά - Ηλεκτρολογικές εργασίες  
 

 
 

 Οι εγκαταστάσεις, οι τροποποιήσεις και οι επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται 

µόνο από ηλεκτρολόγο. 

 Τα καλώδια και οι αγωγοί πρέπει να αναρτώνται µε ασφάλεια και να 

προστατεύονται από χτυπήµατα από διερχόµενα οχήµατα, λύγισµα, ή άλλες 

φθορές.  

 Να χρησιµοποιούνται  ασφαλείς συνδέσεις και συζεύξεις. 

 Να γίνεται ισοδυναµική σύνδεση όλων των αγώγιµων µερών 

(µεταλλικών) των συσκευών, που χρησιµοποιούνται, µε έναν 

αγωγό ο οποίος θα συνδέεται µε τον κεντρικό ζυγό γείωσης.  

 Τα καλώδια των εξοπλισµών και εγκαταστάσεων 

καταπονούνται πολύ στις εξορυκτικές βιοµηχανίες. Πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο ειδικά προστατευµένα καλώδια.  

 Να χρησιµοποιείται   RCD – διακόπτης ασφαλείας  ≤ 30 

mA  

 Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του αυτόµατου 

διακόπτη διαρροής (RCD), πατώντας το δοκιµαστικό 

µπουτόν και παρατηρώντας τη διακοπή τροφοδοσίας. 

 Να αποφεύγετε την ύπαρξη φθαρµένων ή µε πρόχειρες 

ενώσεις καλωδίων. Τα καλώδια τροφοδοσίας των µόνιµα 

εγκατεστηµένων µηχανών ή άλλων συσκευών πρέπει να προστατεύονται από 

µηχανική καταπόνηση (π.χ. να καλύπτονται ή να οδεύουν εντός εύκαµπτων 

πλαστικών ή µεταλλικών γειωµένων σωλήνων.  

 Να µη δουλεύετε ποτέ µόνοι σας. Πάντα να υπάρχει κάποιο άλλο άτοµο δίπλα 

σας να διακόψει την παροχή αν χρειαστεί. 

 Να αποφεύγετε να πιάνετε κυκλώµατα µε τα δύο σας χέρια. Το ρεύµα όταν 

διέρχεται από το ένα χέρι στο άλλο, διασχίζει την καρδιά σας, γεγονός που κάνει 

πιο επικίνδυνο ένα σοκ. 
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4.1.11) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.1.5 Μεταλλεία – Προπαρασκευαστικά έργα – Γεωτρήσεις 
 

 Η θέση έδρασης του πύργου να βρίσκεται µακριά 

από ηλεκτρικούς αγωγούς και γραµµές µεταφοράς 

ηλεκτρικού ρεύµατος και µε τρόπο που κάθε σηµείο 

του να βρίσκεται σε απόσταση το λιγότερο 25 m 

από το κατακόρυφο επίπεδο των αγωγών. 

 Να υπάρχουν φωτεινά σήµατα ασφάλειας στην 

κορυφή του πύργου. 

 Οι πύργοι µε µεγάλο ύψος να προστατεύονται από 

τους κεραυνούς µε ειδικά µέσα.  

 Ο χειριστής να έχει καλή ορατότητα. 

 Να στερεώνονται µε ασφάλεια στον πύργο τα όργανα, οι συσκευές και τα υλικά 

που τοποθετούνται σε αυτόν.  

 Ο πύργος να είναι πλήρως συναρµολογηµένος πριν κάθε εργασία γεώτρησης. 

 Η υποδοµή του γεωτρύπανου να είναι σε οριζόντια θέση. 

 Ο πύργος να µην φορτίζεται µε εξαρτήµατα και συσκευές πάνω από τα όρια 

αντοχής του. 

 Τάξη στο χώρο εργασίας. 

 ∆ιαµόρφωση διαδρόµων προσπέλασης εργοδοτούµενων κατάλληλου πλάτους 

µε κατάλληλο φωτισµό και προστατευτικά κιγκλιδώµατα. 

 Η συναρµολόγηση του γεωτρύπανου γίνεται µόνο ηµέρα και υπό οµαλές καιρικές 

συνθήκες. 

 Πριν κάθε συναρµολόγηση να ελέγχονται συστηµατικά οι κοχλίες και τα 

µπουλόνια. 

 Πριν αρχίσουν οι εργασίες να γίνεται έλεγχος του γεωτρύπανου και του 

βοηθητικού εξοπλισµού. 

 Να γίνεται καθηµερινός έλεγχος της κατάστασης των µεταλλικών ή ελαστικών 

σωλήνων υψηλής πίεσης της κυκλοφορίας του αέρα της λάσπης και του νερού. 

 Να γίνεται καθηµερινός έλεγχος της κατάστασης των τροχαλιών, των άγκιστρων 

και των συρµατόσχοινων. 
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 Οι λάκκοι λάσπης και νερού, πρέπει να περιφράσσονται και να τοποθετούνται 

προειδοποιητικές πινακίδες, µέχρι το τέλος των εργασιών και την αποκατάσταση 

του χώρου.  

 Η γεώτρηση να διατηρείται γεµάτη λάσπη κατά την εξαγωγή της στήλης. 

 Τα όργανα ελέγχου να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να ελέγχονται  ως προς 

την ακρίβεια τους και είναι γεµάτα αντιπαγωτικό. 

 Η αποθήκευση καυσίµων και λιπαντικών πρέπει να γίνεται σε ακτίνα το λιγότερο 

20 m από τα σηµεία όπου µπορεί να προκληθούν σπινθήρες. 

 Μετά το τέλος της καθηµερινής εργασίας πρέπει να σφραγίζεται προσωρινά η 

τρύπα της γεώτρησης ενώ µετά το τέλος της γεώτρησης να γίνεται µόνιµη 

σφράγιση. 

 Να µην υπάρχουν άτοµα κάτω από τον πύργο εφόσον γίνονται πάνω σε αυτόν 

διάφορες εργασίες. 

 Πριν την έναρξη των εργασιών να γίνεται αποµάκρυνση όσων δεν έχουν σχετική 

εργασία καθώς και των εργαλείων και υλικών που δεν είναι απαραίτητα. 

 Να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα ΜΑΠ όπως κράνη, γυαλιά και γάντια 

ασφαλείας. 
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4.1.12) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
2.1.2.3 Μεταλλεία – Εξορυκτικές εργασίες – Εξόρυξη µε χρήση 

εκρηκτικών 
 

 Το πρόσωπο που χειρίζεται ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη για 

εργασίες ανατινάξεων πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού ικανότητας που 

χορηγείται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών υλών.  

 Η αποσυσκευασία των εκρηκτικών πρέπει να γίνεται πριν τη χρήση. 

 Μην καπνίζετε σε κανένα στάδιο κατά τον χειρισµό εκρηκτικών υλών. 

 Μην χρησιµοποιείτε γυµνή φλόγα πάνω ή οπουδήποτε εντός 1 µέτρου (3 

ποδών) από οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη σε καµία χρονική στιγµή κατά τον 

χειρισµό τους. 

 Ανοίξτε τα κιβώτια των εκρηκτικών υλών υψηλής εκρηκτικότητας (δυναµίτης, 

ζελατινοδυναµίτης, κλπ.) µόνο µε µπρούτζινα µέσα ή ξύλινες σφήνες και ξύλινα 

σφυριά. 

 Ελέγξτε πριν τη χρήση, τις εκρηκτικές ύλες καθώς και τα µέσα έναυσης και 

πυροδότησης ως προς την ποιότητα και την κατάστασή τους. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Οι πυροκροτητές προσαρτώνται στη θρυαλλίδα µε κατάλληλα σχεδιασµένες 

πένσες από υλικό που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών. 

 Για σκοπούς ανατινάξεων σε υγρούς χώρους οι πυροκροτητές αφού 

προσαρτηθούν στη θρυαλλίδα µονώνονται έτσι ώστε να είναι υδατοστεγείς. 

 Όταν χρησιµοποιείτε εκρηκτικές ύλες χαµηλής εκρηκτικότητας σε µορφή 

φυσιγγίων, το φυσίγγιο που είναι κοινώς γνωστό ως αρµατωµένο, µπορεί να 

τρυπηθεί µε εργαλείο που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και η 
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θρυαλλίδα µε τον προσαρτηµένο πυροκροτητή εισάγεται σε αυτό κατά τη διάρκεια 

της προετοιµασίας των γοµώσεων. 

 Να µην µεταφέρετε σε καµία περίπτωση το αρµατωµένο φυσίγγιο µε τη θρυαλλίδα 

και τον προσαρτηµένο πυροκροτητή µε το ίδιο µεταφορικό µέσο ή στο ίδιο δοχείο 

µε άλλες εκρηκτικές ύλες. 

 Κατά την ανατίναξη µε νιτρογλυκερίνη ή οποιαδήποτε άλλη εκρηκτική ύλη υψηλής 

εκρηκτικότητας, η θρυαλλίδα µε τον προσαρτηµένο πυροκροτητή πρέπει να 

εισάγονται στο αρµατωµένο φυσίγγιο αµέσως πριν τη χρήση του. 

 Σε καµία περίπτωση να µην χρησιµοποιείτε θρυαλλίδα µήκους µικρότερου των 

0,65 µέτρων (δύο ποδών). 

 Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των γοµώσεων να µην  καπνίζετε και όλες οι 

γυµνές φλόγες να µετακινούνται σε ασφαλή απόσταση. 

 Κατά τη γόµωση ή επιγόµωση διατρηµάτων για ανατινάξεις, να χρησιµοποιείτε 

µόνο ράβδους από ξύλο ή χαλκό. 

 Στην διάρκεια της γόµωσης δεν πρέπει να γίνονται άλλες εργασίες στο µέτωπο, 

πρέπει να αποµακρύνονται από το µέτωπο οι εργοδοτούµενοι που δεν 

συµµετέχουν στην εργασία και πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση άλλων 

εργοδοτούµενων από την περιοχή. 

 Στην διάρκεια της γόµωσης πρέπει να τοποθετείται η σχετική σήµανση ασφάλειας. 

 Για την επιγόµωση να χρησιµοποιείτε µόνο µαλακό υλικό ή άργιλο και να µην 

τοποθετείτε υλικό επιγόµωσης µεταξύ των φυσιγγίων των εκρηκτικών. 

 Κατά την πυροδότηση γοµώσεων να χρησιµοποιείτε µόνο µέσα έναυσης που ο 

τύπος τους, εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών. 

 Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά καψύλλια απαγορεύεται η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων. 

 Πριν την πυροδότηση, πρέπει να δίνεται ευκρινές σήµα (ηχητικό προειδοποιητικό 

σήµα) γνωστό σε όλους. 

 Να γίνεται έλεγχος ότι όλοι κατέφυγαν σε ασφαλείς-προκαθορισµένες θέσεις. 

 Η απαγόρευση της προσέγγισης κυκλοφορίας να τηρείται αυστηρά και µετά την 

έκρηξη µέχρι να ακουστεί το ηχητικό σήµα (διαφορετικό από το πρώτο). 

 Στην περίπτωση επιφανειακών εργασιών, η ειδοποίηση για τέτοιους χρόνους 

ανατινάξεων, πρέπει να τοποθετείται σε ορατούς χώρους σε όλες τις προσβάσεις 

προς τις εργασίες. 
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 Οι εργασίες µε εκρηκτικά απαγορεύονται τη νύχτα. 

 Κατά την πυροδότηση γοµώσεων στην επιφάνεια, όλες οι πιθανές προσβάσεις σε 

τέτοιους τόπους στους οποίους οι γοµώσεις πυροδοτούνται, διασφαλίζονται 

αποτελεσµατικά για παρεµπόδιση οποιασδήποτε απρόσεκτης πρόσβασης στους 

τόπους αυτούς. 

 Τουλάχιστον δύο πρόσωπα είναι υπεύθυνα για καταµέτρηση του αριθµού των 

εκρήξεων όταν οι γοµώσεις έχουν πυροδοτηθεί.  

 Κανένα πρόσωπα δεν πλησιάζει ή επιτρέπεται να πλησιάσει τον χώρο ή τους 

χώρους στους οποίους οι  γοµώσεις έχουν πυροδοτηθεί µέχρι την πάροδο 

τουλάχιστον τριάντα λεπτών από το χρόνο της έναυσης των θρυαλλίδων, εκτός 

εάν και τα δύο πρόσωπα βεβαιώνουν ότι όλες οι εκρήξεις έχουν πραγµατοποιηθεί. 

 Κανένα πρόσωπο δεν αφαιρεί ή αποπειράται να αφαιρέσει εκρηκτικές ύλες από 

διάτρηµα το οποίο έχει γοµωθεί. 

 Κανένα πρόσωπο δεν προσπαθεί να αφαιρέσει την επιγόµωση από διάτρηµα το 

οποίο έχει γοµωθεί. 

 Κανένα πρόσωπο δεν ορύσσει ή επιτρέπει να ορυχτεί οποιοδήποτε διάτρηµα που 

αστόχησε να ανατιναχτεί, εκτός εάν αυτή η διάτρηση πραγµατοποιηθεί σε 

απόσταση µεγαλύτερη των 0,15 µέτρων (έξι ιντζών) από το διάτρηµα αυτό και µε 

κατεύθυνση τέτοια που να µην είναι δυνατό να το πλησιάσει σε απόσταση 

µικρότερη των 0,15 µέτρων (έξι ιντζών). Η κατεύθυνση οποιουδήποτε τέτοιου 

διατρήµατος που αστόχησε να ανατιναχτεί προσδιορίζεται µε τοποθέτηση σ’ αυτό 

µπρούντζινης, χάλκινης ή ξύλινης ράβδου ή µε ξέπλυµα του µε νερό. 

 Όλοι οι χώροι στους οποίους έγιναν οποιεσδήποτε ανατινάξεις, προτού 

εγκαταλειφθούν, πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς για να επιβεβαιωθεί ότι δεν 

υπάρχουν διατρήµατα που αστόχησαν να ανατιναχτούν ή αποκόπηκαν 

παραµένοντας στα µέτωπα και για την εξέταση αυτή να τηρείται αρχείο και η ίδια 

εξέταση πρέπει να γίνεται και ίδιο αρχείο 

πρέπει να τηρείται όταν η εργασία 

αναστέλλεται προσωρινά. 

 Επειδή κατά τη διάρκεια καταιγίδας η 

ατµόσφαιρα είναι φορτισµένη µε ισχυρά 

ρεύµατα από κεραυνούς και αστραπές και 

υπάρχει κίνδυνος ανεξέλεγκτης έκρηξης, 
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πρέπει να µην γίνεται καθόλου γόµωση κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. 

 ∆εν γοµώνετε ξανά οποιοδήποτε διάτρηµα το οποίο έχει πυροδοτηθεί µέχρι αυτό 

να ψυχθεί πλήρως ή  να ξεπλυθεί µε νερό. 

 Πρέπει µετά την γόµωση να πλένετε καλά τα χέρια, γιατί τα εκρηκτικά είναι 

βλαβερά για την υγεία. 

 Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να 

χρησιµοποιείτε άδειους σάκους και κιβώτια 

των εκρηκτικών, για τοποθέτηση τροφίµων 

και ρούχων.  

 Κατά την διάρκεια της γόµωσης πρέπει να 

γίνεται χρήση των ατοµικών µέσων 

προστασίας.  

 Εάν τα µάτια ή άλλο µέρος του σώµατός έρθουν σε επαφή µε εκρηκτικά, πρέπει 

να πλένονται αµέσως µε άφθονο καθαρό νερό. 

 Κατά την διάρκεια των ανατινάξεων πρέπει να χρησιµοποιείτε ατοµικά µέσα 

προστασίας (ωτοασπίδες). 

 
Αυτοκινούµενα διατρητικά 

 Ελέγξτε  την περιοχή και τα σηµάδια των θέσεων των 

διατρηµάτων πριν αρχίστε την διάτρηση. 

 Τοποθετείστε το διατρητικό φορείο στην κατάλληλη 

θέση και µετά κατεβάστε τους υποστάτες (συστήµατα 

αντιστήριξης). 

 Εξασφαλίστε την οριζοντίωση του φορείου πριν 

αρχίσετε την διάτρηση.  

 Ενηµερώστε τον υπεύθυνο για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της 

διάτρησης, ιδιαίτερα όταν συναντήσετε καρστικό έγκοιλο, γιατί ένα τέτοιο διάτρηµα 

απαιτεί ειδική γόµωση. 

 Να µην εγκαταλείπετε το µηχάνηµα µε κατεβασµένη τη διατρητική στήλη γιατί 

υπάρχει κίνδυνος αυτή να παγιδευτεί (φρακάρει) µέσα στο διάτρηµα. 

 ∆εν διεξάγονται εργασίες γόµωσης µε εκρηκτικές ύλες κοντά στο χώρο διάτρησης. 

 Ο χειριστής του διατρητικού έχει, κατά το πλείστον, το µπροστινό µέρος του µηχανήµατος 

στραµµένο προς την γραµµή του µετώπου εξόρυξης και ελέγχει το χώρο πριν κινηθεί προς 

τα πίσω. 
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4.1.13) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
2.1.2.3 Μεταλλεία – Φόρτωση και µεταφορά -  Γενικά 

 

Προκαταρκτικοί έλεγχοι 

 Ελέγξτε ότι το όχηµα ή µηχάνηµα που χρησιµοποιείτε, έχει φώτα διεύθυνσης, 

πορείας, στροφής δεξιά - αριστερά  και ηχητικό σήµα οπισθοπορείας. 

 Ελέγξτε ότι µέσα στην καµπίνα ή σε άλλη 

εύκολα προσβάσιµη θέση υπάρχει 

πυροσβεστήρας µε ένδειξη ηµεροµηνίας 

λήξης και πίεσης περιεχοµένου. Μετά από 

χρήση θα πρέπει να παραδοθεί για 

αναγόµωση και να αντικατασταθεί. 

 Μέσα στην καµπίνα δεν πρέπει να υπάρχουν εργαλεία, αλυσίδες ή άλλα αντικείµενα 

τα οποία δεν είναι καλά στερεωµένα ή αιωρούνται. 

 ∆ιατηρείτε το τιµόνι, τους διάφορους µοχλούς (λεβιέδες), την καµπίνα γενικότερα, 

καθώς και τα σκαλιά στεγνά και καθαρά από λάδια, γράσα κ.λπ. 

 ∆ιατηρείτε τους καθρέπτες καθαρούς και ρυθµίστε τη θέση τους ώστε να ελέγχετε τις 

περιοχές γύρω από το µηχάνηµα. 

 Ελέγξτε το δάπεδο εργασίας για τυχόν ανωµαλίες και λακκούβες, σαθρότητα, 

λάσπες και πάγο. Ενηµερώστε τον υπεύθυνο ώστε να αποκατασταθούν.  

 

Επιβίβαση / αποβίβαση και κίνηση γύρω από οχήµατα - µηχανήµατα 

 Επιβιβάζεστε και αποβιβάζεστε µε τη σκάλα που έχει 

τοποθετήσει ο κατασκευαστής.  

 Στηρίζεστε πάντοτε σε 3 σηµεία του σώµατος σας, κοιτώντας 

µπροστά σας. 

 Όταν µπαίνετε στην καµπίνα µη «πιάνεστε» από το τιµόνι ή από 

άλλα ακατάλληλα σηµεία, αλλά από τις λαβές που προβλέπει ο 

κατασκευαστής. 

 Όταν βγαίνετε από την καµπίνα του οδηγού, δεν πηδάτε αλλά 

κατεβαίνετε όλα τα σκαλιά που διαθέτει το όχηµα - µηχάνηµα, 

στηριζόµενοι πάντοτε σε 3 σηµεία του σώµατος σας. 
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 Ποτέ δεν κάθεστε στη σκιά που προσφέρει το όχηµα - µηχάνηµα, ή ανάµεσα στα 

διάφορα µέρη του οχήµατος - µηχανήµατος. 

 Απαγορεύεται η επιβίβαση κάθε άλλου ατόµου εκτός από το 

χειριστή και το βοηθό του, εφόσον υπάρχει και δεύτερη θέση 

στην καµπίνα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να ανεβεί στο 

µηχάνηµα προσωπικό του συνεργείου για λόγους συντήρησης ή επισκευής και µόνο 

όταν αυτό είναι σε κατάσταση πλήρους ακινησίας. 

 Απαγορεύεται η επιβίβαση ή αποβίβαση κάθε ατόµου εφόσον το όχηµα - µηχάνηµα 

βρίσκεται σε κίνηση. 

 

Γενικές οδηγίες κίνησης οχηµάτων - µηχανηµάτων 

 Μάθετε τις περιοχές πίσω και µπροστά από το 

όχηµα - µηχάνηµα που δεν µπορείτε να δείτε, 

ενώ κάθεστε στη θέση του χειριστή - οδηγού. 

 Μάθετε πόσο χώρο χρειάζεται το µηχάνηµα να 

κάνει συγκεκριµένες κινήσεις ή µανούβρες. 

 Η προς τα πίσω κίνηση των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται, αφού πρώτα 

διαπιστώσετε την καλή λειτουργία των 

αντίστοιχων φωτεινών ή/και ηχητικών 

οργάνων (όπου επιβάλλονται), καθώς και 

ότι κανένα άτοµο ή γενικά κίνδυνος δεν 

υπάρχει στον πίσω χώρο. Ειδικά στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής 

ορατότητα ή δυνατότητα πλήρους ελέγχου, επιβάλλεται η καθοδήγηση από βοηθό ή 

από ένα ειδικά εξουσιοδοτηµένο άτοµο ή και η τοποθέτηση καµερών κλειστού 

κυκλώµατος. 

 Όταν δουλεύετε κοντά σε πρανή ή γκρεµούς προσέχετε για 

ρωγµές, σαθρά εδάφη ή βαθιά χαντάκια κοντά στο φρύδι. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειρισµός του µηχανήµατος 

πρέπει να γίνεται από ασφαλή απόσταση. 

 Ιδιαίτερα σε πρανή, να προσέχετε καταπτώσεις βράχων ή 

κατολισθήσεις χωµάτων από τις πιο πάνω βαθµίδες. 

 

ΟΧΙ 
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 Όταν δουλεύετε σε πρανή φροντίστε να αποφεύγετε να κινείστε µε την όπισθεν προς 

το γκρεµό. 

 

Οδηγίες και έλεγχος πριν την εκκίνηση 

 Αφού σβήσετε το τσιγάρο σας (εφόσον καπνίζετε) ελέγξτε: 

λάδια, καύσιµα, υγρά υδραυλικών - φρένων, νερό ψυγείου 

(ενώ η µηχανή δεν έχει ακόµα δουλέψει). Επίσης, ελέγξτε 

αν υπάρχουν διαρροές λαδιού στα υδραυλικά - 

µαρκούτσια και στα λάστιχα, καθώς και για διαρροές 

καυσίµου. 

 Ελέγξτε αν υπάρχουν ξεχασµένα υλικά κοντά στη µηχανή, 

τα οποία µπορούν να αναφλεγούν και να προκαλέσουν 

πυρκαγιά (π.χ. στουπιά). 

 Ελέγξτε αν τα κινούµενα µέρη της µηχανής είναι καλυµµένα και δεν κινδυνεύετε να 

πιαστείτε σε κάποιο από αυτά. 

 Όταν µπαίνετε στην καµπίνα να κλείνετε την πόρτα της, και να ρυθµίζετε στο 

κάθισµα στην πιο βολική θέση για εσάς.  

 Ποτέ δεν δουλεύετε µε ανοιχτή πόρτα. 

 Ανάλογα µε την περίπτωση, ελέγξτε τα φρένα και το χειρόφρενο, την κίνηση του 

τιµονιού αφού βάλετε µπροστά, τα φώτα και τα ηχητικά όργανα. 

 Στην αρχή της εργασίας σας ελέγξτε τον κάδο - λεπίδα ως προς τη σωστή λειτουργία 

του. 

 Αν κατά την παραπάνω επιθεώρηση ή κατά τη διάρκεια της εργασίας διαπιστώσετε 

βλάβη, οφείλετε να ειδοποιήσετε τον υπεύθυνο ή/και το συνεργείο. 

 

Οδηγίες κατά την εργασία 

 

 Κατά την ώρα της εργασίας η προσοχή σας είναι 

συγκεντρωµένη αποκλειστικά στην εργασία σας. Είστε 

συγκεντρωµένος µόνο σε αυτό που κάνετε. 

 'Όταν υπάρχει σκόνη ή οµίχλη σταµατήστε το όχηµα - 

µηχάνηµα µέχρι να σιγουρευτείτε ότι βλέπετε καθαρά 

το χώρο εργασίας σας. 
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 Η ταχύτητα που αναπτύσσετε πρέπει πάντοτε να είναι ανάλογη µε τις συνθήκες του 

χώρου και της επιφάνειας εργασίας και να είναι τέτοια που να σας παρέχει ασφάλεια 

και πλήρη έλεγχο του µηχανήµατος. 

 Μην κυκλοφορείτε άσκοπα µε το όχηµα - µηχάνηµα µέσα στο χώρο. 

 

Οδηγίες στάθµευσης / ασφάλισης οχήµατος – µηχανήµατος 

 

 Σταθµεύετε το όχηµα - µηχάνηµα στις προκαθορισµένες θέσεις.  

 Κλειδώνετε και ασφαλίζετε το όχηµα - µηχάνηµα. 

 Παίρνετε το κλειδί µαζί σας εφόσον το όχηµα - µηχάνηµα δεν θα συνεχίσει να 

λειτουργεί µε άλλο χειριστή. 

 Σταθµεύετε κάθετα στην κλίση εάν το έδαφος δεν είναι επίπεδο. 
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4.1.14) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.3.1 Μεταλλεία – Φόρτωση και µεταφορά – Φόρτωση στείρων και 
εξορυσσόµενου υλικού   

 

 Ελέγξτε τον κάδο κατά διαστήµατα, ιδιαίτερα όταν φορτώνετε βρεγµένα χώµατα, τα 

οποία µπορεί να «κολλήσουν» και να δηµιουργήσουν ασταθή κατάσταση, ειδικά 

όταν ο κάδος είναι υψωµένος. 

 Όταν ο κάδος είναι γεµάτος, προχωράτε αργά 

και σταθερά µε τον κάδο όσο πιο χαµηλά 

γίνεται. 

 Όταν πρέπει να ανεβείτε µεγάλη ανηφόρα µε 

φορτωµένο µηχάνηµα, να κινείστε προς τα 

εµπρός µε τον κάδο όσο πιο χαµηλά γίνεται. 

 Αντίθετα, όταν πρέπει να κατεβείτε µεγάλη κατηφόρα 

να κινείστε µε την όπισθεν ή να ακολουθείτε διαγώνιο 

πορεία. 

 Όταν στρίβετε µε φορτωµένο κάδο, να το κάνετε αργά 

ώστε να µην ρίξετε το φορτίο ή µέρος του και 

δηµιουργήσετε ανωµαλίες στο έδαφος όπου εργάζεστε. 

 Αποφεύγετε τους ελιγµούς µε τον κάδο σηκωµένο και γεµάτο. 

 Να µην χρησιµοποιείτε τον κάδο ή τη λεπίδα για φρένο, παρά µόνο όταν υπάρχει 

άµεσος κίνδυνος ζωής και δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος να σταµατήσετε. 

 Να µην χρησιµοποιείτε το φορτωτή σαν µεταφορικό 

µέσο ούτε σαν ανυψωτικό µηχάνηµα ανθρώπων ή 

αντικειµένων. Να µην µεταφέρετε ποτέ άνθρωπο, 

ιδιαίτερα µέσα στον κάδο του φορτωτή. 

 Μην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για να 

«σφυροκοπήσετε» δέντρα ή άλλα εµπόδια. Εκτός 

του πιθανού τραυµατισµού σας, καταστρέφετε και 

το ίδιο το µηχάνηµα. 

 Μην αφήνετε ποτέ το φορτωτή µε τον κάδο ψηλά 

και τη µηχανή αναµµένη. 

ΟΧΙ 
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 Μην µετακινείτε ποτέ γεµάτο τον κάδο πάνω 

από κεφάλια άλλων εργοδοτούµενων. 

 Φορτώνετε τον κάδο όσο πρέπει και όχι 

περισσότερο γιατί υπάρχει κίνδυνος 

ανατροπής του φορτωτή ή και αδειάσµατος 

του φορτίου. 

 ∆ιασχίζετε ένα βαθύ χαντάκι πάντα υπό 

γωνία και ποτέ κάθετα. 

 Όταν φορτώνετε ή πραγµατοποιείτε κάποια 

εκσκαφή σε πρανή ή κοντά σε απότοµη 

πλαγιά, πρέπει η απόσταση του 

µηχανήµατος από το χείλος της εκσκαφής να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερη, 

ανάλογα και µε τη συνεκτικότητα του 

πετρώµατος. 

 Ποτέ µη φορτώνετε ένα φορτηγό, ενώ αυτό 

είναι σταµατηµένο κάθετα σε δρόµο ή σηµείο 

που έχει µεγάλη κλίση. 

 Όταν τελειώσετε το φόρτωµα ενός φορτηγού 

να ειδοποιείτε µε κορνάρισµα ώστε το φορτηγό να φύγει. Βεβαιωθείτε ότι το φορτηγό 

έχει αποµακρυνθεί τελείως πριν αρχίσετε την εργασία σας. 

 Σταθµεύετε τους φορτωτές και τους προωθητές πάντα µε τη λεπίδα ή τον κάδο στο 

έδαφος. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
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4.1.15) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.3.2 Μεταλλεία – Φόρτωση και µεταφορά – Μεταφορά στείρων και 
εξορυσσόµενου υλικού 

 

 Να µην κάνετε προσπεράσεις µέσα στο χώρο. 

 Πάντα να παραχωρείτε προτεραιότητα σε φορτηγό που 

είναι φορτωµένο. 

 Σε δρόµο µε κλίση, προτεραιότητα έχει το φορτηγό που 

ανεβαίνει. 

 Κατά τη φόρτωση παραµένετε µέσα στην καµπίνα του 

φορτηγού. ∆εν στέκεστε έξω από την καµπίνα, 

σκαρφαλωµένος στην καρότσα για να 

δώσετε οδηγίες στον χειριστή. Εάν θέλετε 

να παρακολουθήσετε τη φόρτωση του 

φορτηγού σας να φορέσετε τα 

απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

(Μ.Α.Π.) και να αποµακρυνθείτε σε ασφαλή απόσταση από τη θέση φόρτωσης και 

σε µέρος όπου να γίνεστε αντιληπτός από το χειριστή του φορτωτή. 

 Κατά την εκφόρτωση και πριν την ανύψωση της καρότσας να ακινητοποιείτε το 

φορτηγό και να κάθεστε στη θέση σας. 

 Όσο η καρότσα παραµένει υψωµένη 

µην προσπαθείτε να δείτε ή να 

ελέγξετε οτιδήποτε βρίσκεται 

ανάµεσα στην υψωµένη 

καρότσα και στο σασί του 

φορτηγού. 

 Όταν χρειαστεί να παραµείνει η 

καρότσα υψωµένη, για έλεγχο ή για άλλο λόγο, πρέπει να την ασφαλίσετε µε 

σύστηµα επιπλέον του υδραυλικού που ήδη έχει π.χ. µε κατάλληλους τάκους, ώστε 

να µην είναι δυνατόν να πέσει. 

 Ακολουθείτε τις οδηγίες του υπεύθυνου του εργοταξίου για το πού θα αδειάσετε το 

φορτίο σας. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
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 Υπάρχουν οι παρακάτω τρόποι αδειάσµατος σε τούµπα και ακολουθείτε πάντοτε 

εκείνον που σας υποδεικνύει ο υπεύθυνος: 

���� Υπάρχει καθοδήγηση από 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο 

(τουµπαδόρο): Στην περίπτωση 

αυτή ακολουθείτε τις οδηγίες του 

τουµπαδόρου. Αν χάσετε την 

οπτική επαφή µε τον τουµπαδόρο, 

ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ. 

���� Υπάρχει βαθµίδα – ανάχωµα στο φρύδι 

της τούµπας, µε ύψος το λιγότερο 40 

εκατοστά για τα φορτηγά δηµόσιας 

χρήσης ∆.Χ. και 60 εκατοστά έως  1 

µέτρο για τα χωµατουργικά φορτηγά: 

Στην περίπτωση αυτή προσέξτε ώστε η 

τελευταία ρόδα του φορτηγού σας να µην 

πατάει εκεί που αρχίζει το ανάχωµα. 

���� ∆εν υπάρχει ούτε εξουσιοδοτηµένο άτοµο, ούτε βαθµίδα - ανάχωµα: Στην 

περίπτωση αυτή πραγµατοποιείτε τη µανούβρα αδειάσµατος σε ασφαλή θέση, 

σε απόσταση τουλάχιστον ενός φορτηγού µακριά από το φρύδι της τούµπας, 

αδειάζοντας πάνω στην πλατεία. 

���� Υπάρχει πρόσβαση στο πόδι της τούµπας: Στην περίπτωση αυτή αδειάζετε 

εκεί. 

 Όταν αδειάζετε παρουσία τουµπαδόρου  και είστε έτοιµος να σηκώσετε την 

καρότσα, ο τουµπαδόρος πρέπει να αποµακρυνθεί από τα πλαϊνά µέρη του 

φορτηγού, σε απόσταση τουλάχιστον ίση µε το 

µήκος του φορτηγού. 

 Όταν αδειάζετε χωρίς τουµπαδόρο, ελέγξτε 

προσεκτικά για ρωγµές τα τελευταία µέτρα 

πριν το φρύδι της τούµπας. 

 Για να αδειάσετε (αφού έχετε κάνει τη 
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µανούβρα), κάνετε όπισθεν σιγά - σιγά και σταµατάτε σταδιακά και όχι απότοµα. 

Έτσι θα αποφύγετε τη δηµιουργία ρωγµών και επικίνδυνων καταστάσεων στο φρύδι 

της τούµπας. 

 Ιδιαίτερα όταν έχει βροχή ή χιόνι, που κάνουν το έδαφος πιο χαλαρό, ελέγξτε καλά 

την τούµπα στην οποία πρόκειται να αδειάσετε. 

 Σε περίπτωση που αδειάζετε µαζί µε άλλο φορτηγό, θα πρέπει να απέχετε από αυτό 

τουλάχιστον δύο φορές το µήκος του φορτηγού σας. 

 Ποτέ δεν φεύγετε από το χώρο αδειάσµατος µε την καρότσα σηκωµένη. Ποτέ δεν 

κινείστε µε σηκωµένη την καρότσα. 

 Να είστε προσεκτικός στην περίπτωση που αδειάζετε σε µια τούµπα ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται απόληψη υλικού, γιατί µπορεί να δηµιουργούνται υποσκαφές.   

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κατακρηµνίζονται οι υποσκαφές για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής του φορτηγού. 

 Να εξετάζετε την καρότσα για τυχόν κολληµένο υλικό που µπορεί να δηµιουργήσει 

αστάθεια και γι' αυτό πρέπει να καθαρίζεται. 

 Σε περίπτωση συντήρησης των δρόµων ακολουθείτε τις οδηγίες του υπεύθυνου. 
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4.1.16) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.3.5 Μεταλλεία – Φόρτωση και µεταφορά – Μεταφορά εκρηκτικών και 
καψυλλίων 

 

 Η µεταφορά εκρηκτικών υλών από τον τόπο που εκφορτώθηκαν στον τόπο της 

αποθήκης ή µεταξύ δεόντως αδειούχων αποθηκών πρέπει να  πραγµατοποιείται µε 

κάθε δέουσα επιµέλεια. 

 Κάθε όχηµα που µεταφέρει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες πρέπει να φέρει σε κάθε 

πλευρά κόκκινη σηµαία τουλάχιστον 150 cm2 (24 τετραγωνικών ιντζών) έτσι ώστε 

να είναι ευκρινώς ορατή στο µπροστινό και πίσω µέρος οποιουδήποτε τέτοιου 

οχήµατος.  

 Οι οδηγοί των οχηµάτων αυτών οφείλουν: 

 Να ελέγχουν, πριν τη µεταφορά, τη σωστή λειτουργία και την καλή κατάσταση του 

οχήµατος. 

 Να οδηγούν προσεκτικά. 

 Να αποφεύγουν τη στάση και τη στάθµευση (αν χρειαστεί) εκεί που υπάρχει κόσµος. 

 Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να καπνίζει πάνω ή κοντά σε 

οποιοδήποτε όχηµα φέρει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες.  

 Οι εκρηκτικές ύλες και οι πυροκροτητές δεν πρέπει να 

µεταφέρονται µε το ίδιο όχηµα. 

 Κάθε φορτηγό ή άλλο µέσο µεταφοράς που φέρει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες, 

κατά την διάρκεια καταιγίδας, πρέπει να σταθµεύει σε απόσταση όχι µικρότερη των 

450 µέτρων (500 υαρδών) από οποιοδήποτε κατοικηµένο κτίριο. 

 Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να µεταφέρονται σε στερεά, σφραγισµένα κιβώτια 

προέλευσης ή σε άλλα κουτιά ή σάκους από ανθεκτική κάνναβη που εγκρίνονται 

από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών. 

 Οι πυροκροτητές δεν µεταφέρονται στο ίδιο κιβώτιο ή σάκο µε άλλες εκρηκτικές ούτε 

επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να µεταφέρει πυροκροτητές µαζί µε άλλες εκρηκτικές 

ύλες. 

 Κανένα πρόσωπο που µεταφέρει εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να φέρει οποιαδήποτε 

γυµνή φλόγα, µπορεί όµως να συνοδεύεται σε ασφαλή απόσταση από άλλο 

πρόσωπο που φέρει τέτοια φλόγα. 
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 Η ηµεροµηνία κατασκευής των εκρηκτικών πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα 

κιβώτια που περιέχουν τέτοια εκρηκτικά. 

 Η ηµεροµηνία κατασκευής και ο ρυθµός καύσης ανά λεπτό των θρυαλλίδων πρέπει 

να αναγράφεται σε κάθε κιβώτιο που περιέχει τέτοια θρυαλλίδα ή σε ετικέτα που 

επισυνάπτεται σε αυτό. 

 Σε µέτωπο εργασίας δεν πρέπει να προσκοµίζεται µεγαλύτερη ποσότητα 

εκρηκτικών από την ποσότητα που απαιτείται για χρήση κατά τη διάρκεια µιας 

βάρδιας σε τέτοιο µέτωπο και τα εκρηκτικά δεν µεταφέρονται στο µέτωπο εργασίας 

έως ότου απαιτηθούν. 

 Μην αφήνετε αφύλακτα τα εκρηκτικά και µην επιτρέπετε σε αναρµόδια πρόσωπα να 

τα πλησιάζουν. 

 Μην τα αφήνετε έκθετα σε υπερβολική θερµότητα (ήλιο, κλπ.). 

 Μην τα φέρνετε σε επαφή µε ηλεκτρικό ρεύµα και µην τα χτυπάτε ή τα τρίβετε. 

 Η φόρτωση και η εκφόρτωση των εκρηκτικών πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή.  

 Μην πετάτε τα κιβώτια µε τα εκρηκτικά. 

 Μην τα σέρνετε κατά την µεταφορά. 

 Μην καπνίζετε όταν γίνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση των εκρηκτικών.  
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4.1.17) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.4.2 Μεταλλεία – Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Αποθήκη εκρηκτικών 
και καψυλλίων 

 

 Η κατασκευή της αποθήκης απαιτεί άδεια και οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυµεί να 

κατασκευάσει αποθήκη εκρηκτικών προβαίνει σε αίτηση στον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών. 

 Κάθε αποθήκη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλών (αποθήκη εκρηκτικών) πρέπει 

να αποτελείται από στερεές κατασκευές, ικανές να είναι δεόντως ασφαλείς κατά της 

παράνοµης εισόδου. 

 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να είναι κατασκευασµένη, µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να συµµορφώνεται µε µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

o να είναι σκαµµένη µέσα σε βράχο στην πλαγιά ενός λόφου και επενδυµένη µε 

τούβλα ή κτίσµα ή 

o να κατασκευαστεί και η κατασκευή να είναι από πέτρα, σκυρόδεµα, ξύλο ή 

ραβδωτό σίδερο ή οποιοδήποτε συνδυασµό τους. 

 Όλοι οι τοίχοι, τα πατώµατα και οι οροφές πρέπει να είναι καλυµµένα µε πυκνές 

σανίδες ή άλλο εγκεκριµένο υλικό που αποτρέπει να αποσπαστούν οποιαδήποτε 

τεµάχια. 

 Σε κάθε αποθήκη εκρηκτικών τα διαχωριστικά και ράφια πρέπει να είναι από ξύλο µε 

όλα τα καρφιά χάλκινα και τις βίδες µπρούντζινες βυθισµένες βαθιά και τις τρύπες 

γεµισµένες. 

 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών είναι διαχωρισµένη σε δύο διαµερίσµατα ως ακολούθως: 

o σε ένα κυρίως θάλαµο αποθήκευσης 

o σε µικρό προθάλαµο αµέσως µετά την είσοδο της αποθήκης. 

 Ο κυρίως θάλαµος αποθήκευσης χωρίζεται µε σταθερό διαχωριστικό και είσοδο 

από τον µικρό προθάλαµο και την είσοδο της αποθήκης. Οι πόρτες των θαλάµων 

(i) και (ii) φέρουν διαφορετικές κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων είναι εξ’ 

ολοκλήρου ανεξάρτητα και διαφορετικής κατασκευής. Η πόρτα του θαλάµου (i) να 

είναι κατασκευασµένη από ξύλο µε τους µεντεσέδες προσαρµοσµένους στην 

εξωτερική πλευρά. Η πόρτα του θαλάµου (ii) να είναι καλυµµένη εξωτερικά µε 

σιδερένια λαµαρίνα, πάχους όχι µικρότερου του 1/8 της ίντζας. 
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 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε µια µόνο είσοδο 

και να µην έχει κανένα παράθυρο. 

 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται και να διατηρείται η δέουσα αποστράγγιση νερών, καλός 

εξαερισµός, σταθερή θερµοκρασία και διατηρείται πάντοτε στεγνή. 

 Όλη η ηλεκτρική καλωδίωση σε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να εγκαθίσταται σε 

σκληρό σωλήνα µε βιδωτές υδατοστεγείς ενώσεις και αυτός ο σωλήνας πρέπει να 

είναι µόνιµα γειωµένος. 

 Καµία εναέρια ή υπόγεια ηλεκτρική γραµµή εκτός από εκείνη που µεταφέρει 

φωτισµό στη αποθήκη εκρηκτικών, δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 

µικρότερη των 30 µέτρων (100 ποδών) από την αποθήκη εκρηκτικών. 

 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να εφοδιάζεται µε επαρκές αλεξικέραυνο. 

 Σε κάθε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να υπάρχει αξιόπιστο θερµόµετρο Μέγιστου 

και Ελάχιστου. 

 Για την αποθήκευση των πυροκροτητών πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή και 

ανεξάρτητη κατασκευή σε απόσταση όχι µικρότερη των 15 µέτρων (50 ποδών) 

από την κύρια αποθήκη εκρηκτικών, παρόµοιας κατασκευής µε την κύρια 

αποθήκη. 

 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών, διαφορετική από την αποθήκη που χρησιµοποιείται 

για την αποθήκευση των πυροκροτητών µόνο, πρέπει να περιβάλλεται από 

στερεό ανάχωµα το οποίο πρέπει να είναι: 

���� ψηλό τουλάχιστο όσο το γείσο της στέγης της κατασκευής 

���� όχι λιγότερο των 0,9 µέτρων (3 ποδών) πλατύ στο πάνω µέρος 

���� σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 0,9 µέτρων (3 ποδών) από την 

αποθήκη, η οποία απόσταση θα µετρηθεί από το πόδι του εσωτερικού 

πρανούς του αναχώµατος. 

���� το εξωτερικό πρανές τέτοιου αναχώµατος έχει τη φυσική κλίση του  

χώµατος και η είσοδος στην αποθήκη διαµέσω του αναχώµατος είναι σε 

τεθλασµένη γραµµή. 

 Σε ευδιάκριτο τόπο πλησίον κάθε αποθήκης εκρηκτικών πρέπει να τοποθετείται 

προειδοποιητική πινακίδα στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τούρκικα στην οποία 

αναγράφεται « Προσοχή, Αποθήκη Εκρηκτικών» 

 Να γίνεται χρήση της κατάλληλης σήµανσης ασφάλειας.  
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 Να µην αφήνετε καµία ποσότητα εκρηκτικών έξω από την αποθήκη. 

 Να µην ανοίγετε και  κλείνετε τα κιβώτια των εκρηκτικών µέσα στην αποθήκη. 

 Να µην σέρνετε τα κιβώτια των εκρηκτικών υλικών κατά την µεταφορά ή την 

µετακίνησή τους µέσα στην αποθήκη. 

 Η αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να είναι περιφραγµένη σε απόσταση όχι µικρότερη 

των 45 µέτρων (50 υαρδών) και µέσα στην περιφραγµένη περιοχή να µην 

επιτρέπεται το κάπνισµα και να υπάρχει η σχετική πινακίδα. ∆εν επιτρέπονται, 

εντός της εν λόγω περίφραξης οποιεσδήποτε καλλιέργειες, θάµνοι, αγριόχορτα ή 

ακαθαρσίες. 

 Όλες οι αποθήκες εκρηκτικών πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες από άχρηστα και 

εύφλεκτα υλικά. 

 Να µην φυλάσσονται άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο) σε κοντινή 

απόσταση µε την αποθήκη εκρηκτικών. 

 Ο χειριστής να φοράει ειδικά υποδήµατα ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες για 

αποφυγή γλιστρήµατος.  

 Ο χώρος εντός της αποθήκης πρέπει να διατηρείται καθαρός και ελεύθερος 

εµποδίων. 

 Τα αποθηκευµένα υλικά πρέπει να τοποθετούνται µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια από πτώση. 

 Να πραγµατοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για την ευστάθεια των υλικών στα ράφια. 

 Να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα ΜΑΠ. 

 Κατά την αφαίρεση των υλικών από τα ράφια και τη µεταφορά τους εκτός 

αποθήκης πρέπει να πληρούνται όλες οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία 

συνθήκες ασφάλειας. 

 Όλοι οι διακόπτες οι πρίζες και οι λαµπτήρες πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου 

µε την κατάλληλη σήµανση (Ex, CE) και πιστοποιηµένοι για χρήση σε περιβάλλον 

υψηλής εκρηκτικότητας.  

 Ο φωτισµός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή διακίνηση 

των εργοδοτούµενων στο χώρο. 

 Κάθε αδειούχος για την αποθήκη εκρηκτικών και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται 

εντός ή γύρω από τέτοια αποθήκη πρέπει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα 

για τη πρόληψη των ατυχηµάτων από πυρκαγιά ή έκρηξη και για παρεµπόδιση σε 



                                                                                                                  

 95 

µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα να έχουν πρόσβαση στην αποθήκη ή στις 

εκρηκτικές ύλες. 

 Η αποθήκη εκρηκτικών και κάθε τµήµα της πρέπει να συντηρούνται σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην άδεια. Χωρίς γραπτή 

άδεια, από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, δεν γίνονται αλλαγές στην 

αποθήκη.  

 Όταν είναι αναγκαίο να επιδιορθωθεί οποιαδήποτε αποθήκη, πρέπει οι εκρηκτικές 

ύλες να µετακινούνται σε ασφαλή απόσταση έως ότου ολοκληρωθούν οι  

επιδιορθώσεις. 

 Η πόρτα της κύριας εισόδου της αποθήκης εκρηκτικών και η πόρτα του µικρού 

προθαλάµου που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να διατηρούνται κλειδωµένες µε 

ασφάλεια εκτός από την περίπτωση της παραλαβής ή εξαγωγής εκρηκτικών υλών 

ή την επιθεώρηση της αποθήκης. 

 Κάθε αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την φύλαξη 

εκρηκτικών υλών και για εξαρτήµατα και εργαλεία που σχετίζονται µε φύλαξη 

τέτοιων εκρηκτικών υλών. 

 Τα εργαλεία ή εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στην αποθήκη εκρηκτικών δεν 

πρέπει να φυλάσσονται στον ίδιο θάλαµο µε τις εκρηκτικές ύλες, αλλά µπορεί να 

αποθηκεύονται στον µικρό προθάλαµο. 

 Όλα τα εργαλεία ή εξαρτήµατα για εργασία που σχετίζονται µε τη φύλαξη 

εκρηκτικών υλών πρέπει να γίνονται µόνο από ξύλο ή χαλκό ή µπρούτζο ή κάποιο 

µαλακό µέταλλο, ή υλικό ή είναι καλυµµένα µε εγκεκριµένο υλικό. 

 Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατό είναι πρακτικό, µε 

την ίδια σειρά που παραλήφθηκαν. 

 Κανένα πρόσωπο κάτω της ηλικίας των δεκαέξι ετών δεν πρέπει να εργοδοτείται ή 

να εισέρχεται σε οποιαδήποτε αποθήκη εκρηκτικών. 

 Τεµάχια εκρηκτικών υλών, άχρηστα ή σπασµένα κοµµάτια φυσιγγίων δεν πρέπει 

να τοποθετούνται ή να αφήνονται πεταµένα οπουδήποτε σε οποιαδήποτε 

αποθήκη εκρηκτικών, αλλά πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό δοχείο που υπάρχει 

για το σκοπό αυτό στην αποθήκη εκρηκτικών. 

 Το πάτωµα κάθε αποθήκης εκρηκτικών πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρό. 

 Μην  µεταφέρετε γυµνή φλόγα σε οποιαδήποτε αποθήκη εκρηκτικών. 
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 Ο αδειούχος της αποθήκης εκρηκτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την 

επίβλεψη της αποθήκης, και την ασφάλεια της αποθήκης. 
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4.1.18) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

2.1.4.3 Μεταλλεία – Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Αποθήκη καυσίµων και 
λιπαντικών 

 Kατά τη χρήση καυσίµων και  λιπαντικών, είναι απαραίτητο ο εργοδοτούµενος να 

έχει διαβάσει λεπτοµερώς το δελτίο δεδοµένων ασφάλειας του προϊόντος καθώς 

επίσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 Χρησιµοποιήστε αντλία κατά την εκκένωση ή τη µεταφορά καυσίµου. Μην 

ρουφάτε ποτέ µε το στόµα σας. ∆ώστε προσοχή στην προστασία έναντι 

πυρκαγιάς και έκρηξης όταν χειρίζεστε καύσιµα.  

 Οι εργοδοτούµενοι  πρέπει να ενηµερωθούν για τα µέτρα προστασίας από 

πιθανούς κινδύνους κατά την εργασία. Αυτό πρέπει να γίνει από γραπτές οδηγίες 

ή µέσω προφορικής ενηµέρωσης µε τη µορφή εκπαιδευτικού σεµιναρίου. 

 Τα µέσα ατοµικής προστασίας (ενδυµασία, παπούτσια ασφάλειας, γάντια, 

προστασία µατιών, αναπνευστικές συσκευές) πρέπει να παρέχονται από την 

επιχείρηση και να χρησιµοποιούνται από τους εργοδοτούµενους. 

 Μην χρησιµοποιείτε ποτέ ακατάλληλα µέσα για την αποθήκευση ή τη µεταφορά 

υγρών καυσίµων όπως µπουκάλια ποτών, µαγειρικά σκευή ή παρόµοια 

αντικείµενα. 

 Η αποθήκευση των καυσίµων να γίνεται χωριστά από φιάλες ή δεξαµενές αερίων 

υπό πίεση. 

 Μέσα κατάσβεσης: άµµος, κουβέρτα, κατάλληλος πυροσβεστήρας (φορητός). 

 Εάν είναι δυνατό, να γίνεται χρήση µόνο ενός τύπου πυροσβεστήρα. 

 Οι πυροσβεστήρες πρέπει να αναγοµώνονται στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες, 

να διατηρούνται σε καλή κατάσταση  και να τοποθετούνται σε θέσεις άµεσα 

ορατές και εύκολα προσβάσιµες.  

 Πρέπει επίσης να υπάρχει στα κατάλληλα σηµεία η σχετική σήµανση για την 

ύπαρξη του πυροσβεστήρα καθώς επίσης και έντυπα πληροφοριών και χρήσης 

αυτών.  

 Οι εργοδοτούµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά µε το χειρισµό του 

πυροσβεστήρα και αν είναι απαραίτητο να οργανώνονται σε συνεργασία µε την 

πυροσβεστική υπηρεσία, ασκήσεις πυρασφάλειας και κατάσβεσης. 
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 Εξασφαλίστε την κατάλληλη λειτουργία των πυροσβεστήρων µε συχνή 

επιθεώρηση. 
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4.1.19) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.4.4 Μεταλλεία – Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Σκυροθραυστική 
µονάδα 

Γενικά  

 Ο χειρισµός της µονάδας πρέπει να γίνεται από ηχοµονωµένη καµπίνα µε καλή 

ορατότητα. 

 Να υπάρχει η κατάλληλη σήµανση για την απαγόρευση της παρουσίας 

εργοδοτούµενων εντός ή κοντά στις εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας 

τους. 

 Οι χειριστές των µηχανών και του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να ελέγχουν 

καθηµερινά τις µηχανές και τον εξοπλισµό για τις προφανείς φθορές και ατέλειες.  

 Τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα 

προστατευτικά.  

 Να υπάρχει περίφραξη – απαγόρευση πρόσβασης στα επικίνδυνα σηµεία της 

µονάδας και τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης. 

 Να γίνεται καταστολή της σκόνης µε διαβροχή, µε τη χρήση συστηµάτων 

συλλογής σκόνης (π.χ. σακκοφίλτων) ή και µε τη χρήση ανυψούµενων χοανών 

(φυσερών). 
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Τροφοδότης  

 Η τροφοδοσία πρέπει να γίνεται µε κατάλληλους µηχανισµούς για οµαλή 

λειτουργία και αποφυγή υπερφορτώσεων. 

 ∆εν επιτρέπεται η παραµονή εργοδοτούµενων στο δάπεδο των σπαστήρων κατά 

την τροφοδοσία και λειτουργία τους. 

 Πρέπει να προβλέπεται ασφαλής θέση εργοδοτούµενων κατά το άδειασµα 

φορτηγού ή άλλου µέσου στη χοάνη του σπαστήρα 

Σπαστήρες 

 Απαιτείται η µόνιµη εγκατάσταση ενός υδραυλικού σφυριού άµεσα επάνω από την 

εισαγωγή στον σπαστήρα για αποφυγή προβληµατικών καταστάσεων εξαιτίας 

των πάρα πολύ µεγάλων κοµµατιών του προς θραύση υλικού. 

 Η λειτουργία του σπαστήρα πρέπει να σταµατήσει σε περίπτωση δυσλειτουργιών 

που µπορεί να προκαλέσουν έκθεση του προσωπικού σε επικίνδυνες 

καταστάσεις. Ο υπεύθυνος πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως για τα προβλήµατα στα 

µηχανήµατα και το σχετικό εξοπλισµό και να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα. 

 Πρέπει να υπάρχει περίφραξη µε κουπαστές κ.λπ. του στοµίου του σπαστήρα. 

 Όταν δεν µπορεί να γίνει το πιο πάνω, πρέπει να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας µε 

καλά στερεωµένο συρµατόσχοινο που να µην επιτρέπει την πτώση στο άνοιγµα 

αυτού που την χρησιµοποιεί. 

 Κουρτίνες πρέπει να είναι τοποθετηµένες σ’ όλο το πλάτος του σπαστήρα για την 

αποφυγή εκτόξευσης υλικού. 

 Σε σπαστήρες Α’ θραύσης να υπάρχουν ειδικές εσχάρες. 

 Ο γενικός διακόπτης να είναι δίπλα στον σπαστήρα και εύκολα ορατός. 

 Οι ηλεκτροκινητήρες να είναι αδιαπέραστοι από τη σκόνη και την υγρασία. 

 Ο καθαρισµός τους από άµµους, σκόνες να είναι πολύ συχνός, τουλάχιστον 

καθηµερινός. 

 Τα καλώδια ισχύος θα πρέπει να διέρχονται υπογείως ή σε ασφαλές ύψος για την   

αποφυγή ζηµιών και κινδύνων ηλεκτροπληξίας. 

 Απαγορεύεται η τροφοδοσία των µηχανηµάτων όταν υπάρχει διακοπή 

λειτουργίας, όπως και η επανατροφοδότηση πριν κατεργαστεί το υπάρχον υλικό 

µε την επαναλειτουργία. 
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 Η ανατροπή φορτωµένου αυτοκινήτου στο σιλό τροφοδοσίας γίνεται µόνο µε 

εντολή του χειριστή της πρωτογενούς θραύσης. 

 Πριν την ανατροπή επιβάλλεται ο έλεγχος του τροφοδότη και του γύρω χώρου. 

 ∆εν θα πρέπει να γίνεται φόρτωση µε τεµάχια µεγαλύτερων διαστάσεων αυτών 

για τις οποίες προδιαγράφεται ο σπαστήρας για την αποφυγή προβληµάτων 

αποµάκρυνσής τους και τους αντίστοιχους κινδύνους. 

 Σε περίπτωση που φράζεται ο σπαστήρας ή τα τριβεία, ο καθαρισµός γίνεται µόνο 

µετά το σταµάτηµα των µηχανηµάτων. 

 Σε περίπτωση που απαιτείται ξεφρακάρισµα του σπαστήρα από τεµάχια που δεν 

µπορεί να κατεργαστεί λόγω διαστάσεων ή του σιλό τροφοδοσίας για 

προληπτικούς λόγους, αυτό γίνεται µε σαµπανιάρισµά τους µε ελεγµένης αντοχής 

συρµατόσχοινο ή αλυσίδα από τον ειδικευµένο στη διαδικασία και µε γνώσεις 

σαµπανιαδόρου χειριστή.  

 Σαν µηχάνηµα ανέλκυσης, όταν ο βράχος δεν έχει φρακάρει, χρησιµοποιείται 

φορτωτής ή τσάπα µε χρήση διαδικασίας χρήσης µηχανηµάτων 

κατασκευασµένων για άλλες εργασίες, εφ’ όσον δεν υπάρχει κατάλληλα 

τοποθετηµένο παλάγκο ή ανάλογης ικανότητας γερανός. 

 Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών για τη θραύση µέσα στον σπαστήρα. 

 Σε περίπτωση που η πιο πάνω διαδικασία απόφραξης- αποµάκρυνσης των 

τεµαχίων δεν φέρνει αποτέλεσµα, τα τεµάχια θραύονται µε κρουστική αερόσφυρα. 

Μεταφορικές ταινίες 

 Οι µεταφορικές ταινίες πρέπει να έχουν τη κατάλληλη κάλυψη (σκέπαστρα)  

 Μη  καθαρίζετε  τα  ράουλα  και  τα  άλλα  µεταλλικά  µέρη  τους,  όταν  η  ταινία 

βρίσκεται  σε  κίνηση. 

 Τύµπανα, ράουλα, αλυσίδες, οδοντωτοί τροχοί, γρανάζια, και όλα τα σηµεία που 

µπορούν ν’ αρπάζουν πρέπει να είναι προστατευµένα (κλειστά). 

 Ιδιαίτερης προσοχής είναι τα σηµεία µεταξύ ιµάντα και τύµπανου επειδή εκεί είναι 

τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης, όπως και οι διατάξεις τάνυσης του ιµάντα. 

 Καµιά εργασία, όπως επισκευή, γρασάρισµα, καθαρισµός, κ.λπ., δεν πρέπει να 

γίνεται µε την ταινία σε κίνηση.  

 Κουµπιά για σταµάτηµα ανάγκης πρέπει να προβλέπονται στα σηµεία εργασίας 

σε κατάλληλα διαστήµατα µεταξύ τους κατά µήκος κάθε µεταφορικής ταινίας 
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επισηµασµένα ώστε να είναι εµφανή. Μια καλύτερη πιθανώς λύση είναι η 

εγκατάσταση ενός κορδονιού για το εύκολο σταµάτηµα της ταινίας. 

 Η επαναλειτουργία πρέπει να γίνεται από µια συγκεκριµένη θέση, φυσιολογικά 

από το σηµείο εκφόρτωσης, υπό τον έλεγχο ενός ατόµου. Ένα ακουστικό σήµα θα 

πρέπει να προηγείται που να προειδοποιεί δίνοντας και ένα επαρκές χρονικό 

διάστηµα πριν µπει σε λειτουργία. 

 Για την ασφαλή λειτουργία απαιτείται κατάλληλη επιθεώρηση κατ’ ελάχιστον µια 

φορά ανά βάρδια και επισκευή αν απαιτείται. 

 Φθαρµένα ή καταστραµµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται το δυνατόν 

ταχύτερα. 

 Πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται οι αποθέσεις και η παραµονή υλικού 

στις ταινίες και ράουλα και κάτω απ’ αυτά γιατί προκαλούν προβλήµατα. 

 Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς πρέπει να λαµβάνονται ειδικά στις θέσεις των 

κινητήρων. 

 Απαραίτητη είναι η τοποθέτηση ικανοποιητικού ύψους πλαϊνών στη ταινία για την 

αποφυγή πτώσης υλικού δίπλα της. 

 ∆εν πρέπει να τροφοδοτείται η ταινία µε υπερµεγέθη κοµµάτια διαστάσεων που 

δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της. Τέτοια κοµµάτια µπορούν να 

ξεφύγουν και να δηµιουργήσουν προβλήµατα και ατυχήµατα στους 

εργοδοτούµενους ή και στον εξοπλισµό. 

 Κεκλιµένες ταινίες, ακόµα και αυτές πολύ µικρού µήκους, πρέπει να είναι 

εφοδιασµένες µε διατάξεις ανάσχεσης που δεν θα επιτρέπουν την κύλιση προς τα 

πίσω υλικού ώστε να γυρίσει στο σηµείο τροφοδοσίας της ταινίας στην περίπτωση 

αιφνιδιαστικής πτώσης της ισχύος λόγω διακοπής του ρεύµατος. 

 Οι χειριστές κοντά στις ταινίες θα πρέπει να φορούν εφαρµοστή φόρµα ή σακάκι 

και κάλυµµα κεφαλής, κάτω από το κράνος, για προστασία από την εµπλοκή µε 

κινητά µέρη ενδυµάτων και µαλλιών. 

 Απαγορεύεται η µετακίνηση ανθρώπων µε χρήση µεταφορικών ταινιών έστω και 

για µικρές αποστάσεις.  

 Σε περίπτωση στεγνού υλικού η σκόνη αποτελεί σοβαρό πρόβληµα ειδικά στα 

σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης της ταινίας: 

� Όταν δεν δηµιουργείται πρόβληµα για το υλικό θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

ψεκασµός νερού. 
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� Όταν υπάρχει πρόβληµα, πρέπει να χρησιµοποιείται κλειστός χώρος µε 

αναρρόφηση και εξαγωγή της σκόνης και δέσµευσή της µε αποκονίωση. 

 Οι διάδροµοι κυκλοφορίας των εργοδοτούµενων δίπλα στις ταινίες πρέπει να είναι 

ελεύθεροι από υλικά και πλάτους τουλάχιστον 60 cm. 

 Απαγορεύεται η διέλευση εργοδοτούµενων πάνω και κάτω από µηχανικά µέρη, 

εκτός αν υπάρχουν ειδικές ασφαλείς διαβάσεις. 

Κόσκινα 

 Κατάλληλη επιλογή των δονητικών κόσκινων πριν την προµήθειά τους ανάλογα 

και µε την προκαλούµενη δόνηση. 

 Ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάστασή τους ώστε οι δονήσεις να µη µεταφέρονται 

στον πύργο (ικρίωµα) εγκατάστασής τους ή αν αυτό είναι ανέφικτο, να 

µεταφέρονται σε πολύ µικρό ποσοστό. 

 Κάλυψη των κινουµένων µερών. 

Μεταφορικοί κοχλίες 

 Τα καλύµµατά τους πρέπει να είναι καλά βιδωµένα. Απαγορεύεται η µετακίνησή 

τους χωρίς λόγο και χωρίς την άδεια του Υπεύθυνου. 

 ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα καλύµµατα για να πατούν και διέρχονται 

οι εργοδοτούµενοι. ∆ίοδος µόνο από ειδικές ασφαλείς διαβάσεις. 

 Πριν οποιαδήποτε αφαίρεση των καλυµµάτων θα πρέπει να σταµατήσει η 

λειτουργία του κοχλία, να αφαιρούνται οι ασφάλειες και να κλειδώνεται ο 

διακόπτης µε φροντίδα αυτών που θα εργαστούν σ’ αυτόν.  

Σιλό 

 Θα πρέπει να µελετάται το έδαφος θεµελίωσης των σιλό ώστε να είναι επαρκές. 

 Κατασκευή µελετηµένη έτσι ώστε να αντέχουν στις τάσεις του φορτίου χωρίς να 

παραµορφώνονται. 

 Τοποθετηµένες διατάξεις για εύκολο προσδιορισµό της ποσότητας και του 

επιπέδου του υλικού στο σιλό. 

 Ο καθαρισµός του σιλό είναι µια εργασία µε κινδύνους λόγω  κλειστού χώρου και 

πρέπει να γίνεται : 
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1. από εκπαιδευµένο εργοδοτούµενο που φέρει ζώνη ασφαλείας πέντε 

σηµείων. Άλλος κατάλληλος εργοδοτούµενος πάνω από την είσοδο στο σιλό 

επιβλέπει την εργασία ώστε να µπορεί να παρέµβει σε περίπτωση ανάγκης. 

Αυτός ρυθµίζει και το µήκος του συρµατόσχοινου ανάρτησης του πρώτου. 

2. µε χρήση  ειδικών φορητών κλιµάκων ή σταθερών µέσα στο σιλό. 

3. καθαρισµός από πάνω προς τα κάτω. 

4. µε τις  θυρίδες εκκένωσης να είναι πάντοτε κλειστές. 

 Συντήρηση και επισκευές 

 Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτηµένο 

συνεργείο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

 Να εκτελούνται εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της µονάδας και έχουν 

τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες πχ: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ». 

 Να εξασφαλίζετε τα υπό συντήρηση / επισκευή µηχανήµατα (π.χ. µε την 

αποσύνδεση των ηλεκτρικών παροχών ή µε το κλείδωµα των διακοπτών ή µε την 

αφαίρεση των ασφαλειών από τον πίνακα διανοµής από το υπεύθυνο 

ηλεκτρολόγο) ότι δεν υπάρχει περίπτωση µε κάποιον ακούσιο χειρισµό να γίνει 

έναρξη λειτουργίας των υπό συντήρηση / επισκευή µηχανηµάτων. 
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4.1.20) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.4.6 Μεταλλεία – Βοηθητικές εγκαταστάσεις – Συνεργείο 
 

Υπόγειες τάφροι επιθεώρησης:  

 Η σκάλα καθόδου και ανόδου θα πρέπει 

να έχει ασφαλή κλίση ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής αποµάκρυνση 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 Τα χείλη της τάφρου περιµετρικά θα 

πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να 

φέρουν λοξή διαγράµµιση µαύρο – 

κίτρινο ή λευκό – κόκκινο. 

 Ο φωτισµός µέσα στην τάφρο θα πρέπει να είναι πιο έντονος από τον φωτισµό 

του υπόλοιπου χώρου εργασίας. 

 Στο χείλος της τάφρου περιµετρικά θα πρέπει να υπάρχει θωράκιο 10  εκατοστών. 

 Όταν δεν χρησιµοποιείται η τάφρος θα πρέπει περιµετρικά της να τοποθετείται 

φορητό προστατευτικό κιγκλίδωµα ή σχετική αλυσίδα για προστασία έναντι 

πτώσης εντός αυτής. 

 Θα πρέπει να απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών στο σύστηµα τροφοδοσίας 

µέσα στις υπόγειες τάφρους. 

 Τυχούσα διαρροή καυσίµου θα πρέπει να καθαρίζεται άµεσα. 

 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ο φορητός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται 

µέσα σε υπόγειες τάφρους θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, µε την 

κατάλληλη σήµανση (Ex, CE) ώστε να µη δηµιουργούνται σπινθήρες κατά την 

χρήση του. 

 

Εξέδρες (πλατφόρµες) ανύψωσης 

 Μετά την εγκατάσταση της εξέδρας ανύψωσης θα 

πρέπει να ελέγχεται ότι η εγκατάστασή της έγινε 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.  
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 Ανά περιοδικά διαστήµατα ή µετά από έκτακτα συµβάντα θα πρέπει οι εξέδρες 

ανύψωσης να ελέγχονται για την κατάστασή τους.  

 Θα πρέπει ο χειρισµός της εξέδρας ανύψωσης να ανατίθεται σε συγκεκριµένο 

άτοµο µε εµπειρία και κανείς άλλος δεν θα επιτρέπεται να την χειρίζεται. Η 

ανάθεση χειρισµού θα πρέπει να γίνει έγγραφα και αφού ο συγκεκριµένος 

εργοδοτούµενος εκπαιδευτεί για την χρήση και αποδείξει τις ικανότητές του. 

 Κάθε εξέδρα ανύψωσης θα πρέπει να φέρει σχετική πινακίδα όπου θα 

αναγράφεται ευκρινώς το µέγιστο βάρος ανύψωσης. 

 Αν κατά την λειτουργία της εξέδρας δηµιουργούνται σηµεία σύνθλιψης (π.χ. αν 

όταν κατεβαίνει η εξέδρα ανύψωσης στο κατώτατο σηµείο της δεν υπάρχει 

επαρκής χώρος και µπορεί να συνθλιβούν τα πόδια του εργοδοτούµενου)  θα 

πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας (π.χ. ράβδοι ενεργοποίησης 

που θα σταµατούν την κάθοδο µόλις ακουµπήσουν σε κάποιο εµπόδιο). 

 

Γρύλοι ανύψωσης 

 Θα πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται ο κατάλληλος γρύλος ανάλογα µε  το βάρος 

του οχήµατος. 

 Οι γρύλοι θα πρέπει να φέρουν πινακίδα µε το µέγιστο βάρος ανύψωσης και την 

κατάλληλη σήµανση CE. 

 Οι γρύλοι θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα όσον αφορά την 

κατάσταση και την ασφαλή λειτουργία τους. Τυχόν βλάβες θα πρέπει να 

επισκευάζονται άµεσα. 

 Το όχηµα θα πρέπει να ασφαλίζεται µε το χειρόφρενο πριν την ανύψωση, ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν µετακινήσεις από την µετατόπιση του φορτίου κατά την 

ανύψωση. 

 Καµία εργασία δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτω από όχηµα αναρτηµένο σε 

γρύλους. 

 Μετά την ανύψωση θα πρέπει να τοποθετούνται φορητοί τρίποδες στήριξης και 

µετά να ξεκινά η όποια εργασία. 

 Όταν εργάζεστε κάτω από όχηµα στηριζόµενο σε τρίποδες θα πρέπει να έχετε τα 

γόνατά σας λυγισµένα ώστε να αποφεύγονται πτώσεις κατά την κυκλοφορία 

άλλων εργοδοτούµενων. 
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Εκκένωση δεξαµενής καυσίµου 

 Όταν είναι επιτακτική η εκκένωση της δεξαµενής 

καυσίµου είτε για επέµβαση στην ίδια την δεξαµενή 

είτε για επέµβαση µε ανοικτή φλόγα σε σηµείο κοντά 

στην δεξαµενή, τότε η εκκένωση αυτή θα πρέπει να 

γίνεται µε ειδικές για τον σκοπό αυτό αντλίες.  

 Οι ειδικές συσκευές εκκένωσης δεξαµενών καυσίµου 

θα πρέπει να είναι καλά γειωµένες. 

 

Χρησιµοποιηµένα λάδια κινητήρα 

 Να αποφεύγετε γενικά την επαφή µε χρησιµοποιηµένα λάδια. 

 Όπου δεν µπορεί να αποφευχθεί η επαφή να χρησιµοποιείτε γάντια προστασίας 

αδιαπότιστα. 

 Σε περίπτωση επαφής να καθαρίζετε πολύ καλά την περιοχή του δέρµατος µε 

σαπούνι και νερό ή άλλο κατάλληλο προϊόν. 

 Τα χρησιµοποιηµένα λάδια από αντικατάσταση, θα πρέπει να φυλάσσονται σε 

ειδικό αποκλειστικό δοχείο, ώστε να µπορεί να ανακυκλωθούν εύκολα και όπου 

θα πρέπει να αποφεύγεται η αποστράγγιση λοιπών ρευστών όπως διαλυτών ή 

βενζίνης που µειώνουν αισθητά το σηµείο ανάφλεξης µε ανάλογους κινδύνους. 

 

Εργασία στα φρένα 

Εδώ και µερικά χρόνια έχει αντικατασταθεί ο αµίαντος στα υλικά τριβής 

των φρένων από άλλα υλικά µε παρεµφερείς µηχανικές ιδιότητες. Η 

χρήση αµιάντου σε εφαρµογές έχει απαγορευτεί αλλά είναι δυνατόν να 

υπάρχουν ακόµη τακάκια ή φερµουί, παλαιών κυρίως µοντέλων 

αυτοκινήτων, που περιέχουν αµίαντο. Η παραγόµενη σκόνη τόσο από 

υλικά τριβής µε αµίαντο όσο και από τα νέα υλικά που τον 

αντικατέστησαν,  (οργανικές ή ανόργανες ίνες), θα πρέπει να παρακρατείται και δεν θα 

πρέπει να εκτίθεται στην εισπνοή ινών ο εργοδοτούµενος κατά τις εργασίες σχετικά µε την 

αντικατάσταση, τον έλεγχο ή την ρύθµιση των φρένων. Τα µέτρα ασφάλειας 

περιλαµβάνουν: 
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 Μην καθαρίζετε την περιοχή του συστήµατος των φρένων από την σκόνη, που 

προκύπτει από την τριβή των υλικών του φρένου κατά την λειτουργία, µε 

πεπιεσµένο αέρα. 

 Μην χρησιµοποιείτε βούρτσα. 

 Μην χρησιµοποιείτε αυτοσχέδια διαβροχή της περιοχής µε νερό γιατί η σκόνη θα 

συµπαρασυρθεί στο δάπεδο και στην συνέχεια, µόλις στεγνώσει, θα 

διασκορπιστεί στο συνεργείο και θα δηµιουργηθεί κίνδυνος έκθεσης. 

 Να χρησιµοποιείτε ειδικές συσκευές καθαρισµού µε ατµό ή µε ψεκασµό νερού 

χαµηλής πίεσης που θα πρέπει να περιλαµβάνουν και δοχείο συλλογής των 

αποστραγγίσεων ή θα πρέπει να χρησιµοποιείτε ειδικά προϊόντα που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο σε δοχεία ψεκασµού χαµηλής πίεσης. 

 Να φοράτε µάσκα προστασίας της αναπνοής. 

 

Εργασία σε δεξαµενές και αγωγούς παροχής βενζίνης 

 Αποφεύγετε την εισπνοή ατµών. 

 Χρησιµοποιείτε γυαλιά προστασίας και προστατευτικά γάντια. 

 ∆εν θα πρέπει να επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίµων και ποτών σε χώρο όπου 

είναι δυνατόν να υπάρχει συγκέντρωση ατµών βενζίνης ούτε και η φύλαξη 

τροφίµων. 

 Το κάπνισµα θα πρέπει να απαγορεύεται στους χώρους αυτούς όπως και η 

ελεύθερη χρήση ανοικτής φλόγας. 

 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. 

 Μην πλένετε τα χέρια µε βενζίνη. 

 Αντικαταστήστε άµεσα λερωµένα ή βρεγµένα ενδύµατα µε βενζίνη.  

 Μην αγγίζετε µε λερωµένα χέρια το στόµα την µύτη ή τα µάτια. 

 Όπου υπάρχει κίνδυνος ροής βενζίνης και δηµιουργία ηλεκτροστατικών φορτίων 

θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα γείωσης. 

 Η βενζίνη θα πρέπει να φυλάσσεται σε κατάλληλα δοχεία µε σχετική σήµανση. 

 Μην την χρησιµοποιείτε για τον καθαρισµό εξαρτηµάτων. 

 Μην κάνετε τις ανωτέρω εργασίες πάνω από υπόγειες τάφρους επιθεώρησης. 
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 Σε περίπτωση φωτιάς πρέπει να χρησιµοποιείτε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης 

(όχι νερό, γιατί η βενζίνη θα επιπλέει του νερού και η φωτιά θα κάνει διαδροµές 

στον χώρο).  

 

Χρήση ανοικτής φλόγας ( ηλεκτροκόλληση – οξυγονοκόλληση) 

 
Εργασίες µε χρήση ανοικτής φλόγας σε οχήµατα σε σηµεία κοντά στην δεξαµενή ή την 

γραµµή παροχής καυσίµου εγκυµονεί κινδύνους ανάφλεξης ή και έκρηξης ακόµη. Οι 

εργασίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπονται µόνον όταν εξασφαλισθεί ότι οι ατµοί καυσίµου 

που βρίσκονται στο σύστηµα παροχής και οι ατµοί που διαφεύγουν απ’αυτό.  Τα ανωτέρω 

µπορεί να εξασφαλισθούν αν: 

 

 Αφαιρέστε τη δεξαµενή καυσίµου αφού πρώτα την εκκενώσετε µε κατάλληλη 

συσκευή εκκένωσης. 

 Γεµίσετε τη δεξαµενή καυσίµου και το σύστηµα παροχής καυσίµου µε άζωτο ή 

άλλο αδρανές αέριο. 

 Καλύψετε τη δεξαµενή καυσίµου και τις 

παροχές καυσίµου µε κατάλληλα πετάσµατα 

ώστε να προστατεύονται από την ακτινοβολία 

την θερµότητα και τα εκτινασσόµενα 

πυρακτωµένα σωµατίδια.  

 

Εργασία συντήρησης – αντικατάστασης συσσωρευτή 

 Ελέγξτε οπτικά την στεγανότητα του συσσωρευτή, πριν την εγκατάστασή του  

 Να λαµβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σύνδεση και 

αποσύνδεση των πόλων. 

 Μην φοράτε µεταλλικές αλυσίδες καρπού ή µεταλλικά περιλαίµια ή δακτυλίδια. 

 Αποφεύγετε την επαφή του ηλεκτρολύτη µε το δέρµα ή τα µάτια. 

 Χρησιµοποιείτε γυαλιά προστασίας και γάντια προστασίας. 

 Σκουπίζετε αµέσως µε πανί ή απορροφητικό χαρτί τυχόν ποσότητα ηλεκτρολύτη 

που πιθανόν διέρρευσε. 

 Χρησιµοποιείτε κατάλληλα µονωµένα εργαλεία. 
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 Σε περίπτωση επαφής του δέρµατος ή των οφθαλµών µε ηλεκτρολύτη θα πρέπει 

άµεσα να πλένονται µε µεγάλη ποσότητα νερού. 

 Αναζητήστε αµέσως ιατρική  συµβουλή σε περίπτωση κατάποσης. 

 

 

 

Φόρτιση συσσωρευτή 

 Θα πρέπει να διαρρυθµίζεται ιδιαίτερος χώρος όπου θα γίνεται φόρτιση των 

συσσωρευτών, ώστε τα παραγόµενα αέρια, υδρογόνο και 

οξυγόνο, να µην διαχέονται στον κυρίως χώρο εργασίας. 

 Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει πολύ καλό φυσικό αερισµό, 

µε δηµιουργία ρεύµατος από κάτω προς τα πάνω (τα 

παραγόµενα αέρια είναι ελαφρύτερα του αέρα). 

 Θα πρέπει η σύνδεση µε τους ακροδέκτες της συσκευής 

φόρτισης να γίνεται λαµβάνοντας υπ’ όψη τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Η συσκευή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία από τον διακόπτη µετά την 

σύνδεση των ακροδεκτών µε τους πόλους του συσσωρευτή. Οµοίως µετά το 

πέρας της φόρτισης πρώτα θα κλείνει ο διακόπτης της συσκευής και µετά θα 

αποσυνδέονται οι ακροδέκτες της συσκευής. 

 Κατά την φόρτιση δεν θα πρέπει να αφαιρούνται τα πώµατα των κελιών. Οι 

αγωγοί εξαέρωσης επαρκούν για την απαγωγή των παραγόµενων αερίων. 

 Χρησιµοποιείστε γυαλιά προστασίας και γάντια προστασίας. 

 Μην φοράτε µεταλλικές αλυσίδες καρπού ή µεταλλικά περιλαίµια ή δακτυλίδια. 

 

Εργασία σε φρενόµετρο – κυλινδροµόµετρο σε υπόγεια τάφρο 

 Θα πρέπει µέσα στην τάφρο, σε κάποιο ικανό µήκος πριν και µετά το 

κυλινδροµόµετρο να υπάρχει διάταξη αίσθησης παρουσίας 

(φωτοκύτταρα) που µόλις αντιλαµβάνονται την παρουσία 

εργοδοτούµενου να διακόπτουν την λειτουργία του 

συστήµατος. 

 Θα πρέπει πάνω από τα ζεύγη κυλίνδρων του 

κυλινδροµόµετρου να υπάρχουν µεταλλικές µπάρες που θα 
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πρέπει να πιεστούν ταυτόχρονα ώστε να µπορέσει στην συνέχεια να τεθεί σε 

λειτουργία το σύστηµα. 

 Θα πρέπει όταν δεν χρησιµοποιείται το κυλινδροµόµετρο ο χώρος ανάµεσα στους 

αντίθετα περιστρεφόµενους κυλίνδρους να καλύπτεται µε κατάλληλη 

προφυλακτική διάταξη. 

 

 

 

Καθαρισµός µε συσκευή που εκτοξεύει νερό υπό πίεση. 

 Η συγκεκριµένη συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται 

µόνιµα σε µια θέση µε µόνιµη σύνδεση παροχής 

ρεύµατος. 

 Η διαδροµή  του καλωδίου παροχής αλλά και των 

προεκτάσεων που τυχόν χρησιµοποιούνται, δεν θα 

πρέπει να περνά από χώρο διέλευσης εργοδοτούµενων 

ή οχηµάτων, ώστε να προστατεύεται από τραυµατισµούς. 

 Στην συγκεκριµένη γραµµή παροχής θα πρέπει να εγκατασταθεί διακόπτης 

διαρροής έντασης (RCD) ευαισθησίας 30mA. 

 Η πληρότητα της συσκευής, η συνδεσµολογία, η γείωση και η µόνωσή της θα 

πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από έµπειρο άτοµο. 

 Η κατάσταση της συσκευής θα πρέπει να ελέγχεται οπτικά πριν από κάθε χρήση. 

 Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (µια φορά τον χρόνο) θα πρέπει να ελέγχεται η 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση της επιχείρησης από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 

Καθαρισµός εξαρτηµάτων µε συσκευή παροχής καθαριστικού υγρού 

 Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

σηµείο αποµονωµένο από τον κυρίως χώρο εργασίας 

ώστε να περιορίζεται η παρουσία σπινθήρων. 

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται καλός αερισµός 

 Θα πρέπει ο διακόπτης λειτουργίας και το φωτιστικό 

σώµα που φέρει η συσκευή να είναι αντιεκρηκτικού τύπου µε την κατάλληλη 

σήµανση (Ex, CE), ώστε να αποφεύγονται οι σπινθηρισµοί. 
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 Θα πρέπει για την αποφυγή δηµιουργίας στατικών φορτίων η συσκευή να είναι 

καλά γειωµένη. 

 Θα πρέπει να ελέγχεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και η γείωσή της από 

αδειούχο ηλεκτρολόγο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (µια φορά τον χρόνο). 

 Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται µε τις οδηγίες 

του παρασκευαστή σύµφωνα µε τα φυλλάδια ασφαλούς χρήσης µε τα οποία 

πρέπει να συνοδεύεται το προϊόν. 

 Χρησιµοποιείστε γάντια προστασίας. 

 Θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση ανοικτής φλόγας και καπνίσµατος.  

  

Προστασία της επιδερµίδας 

 Ελέγξτε αν είναι δυνατή η αντικατάσταση της επικίνδυνης ουσίας από µη 

επικίνδυνη ή λιγότερο επικίνδυνη. 

 Αν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση τότε θα πρέπει να λαµβάνετε µέριµνα για την 

µείωση της έκθεσης µε χορήγηση µέσων προστασίας του δέρµατος. 

 Πριν την έναρξη των εργασιών και κατά τα διαλείµµατα θα πρέπει να κάνετε 

χρήση των σχετικών προϊόντων για την προστασία του δέρµατος, 

 Μετά την εργασία και πριν τα διαλείµµατα θα πρέπει να καθαρίζετε µε κατάλληλα 

µέσα το δέρµα. 

 Μετά το πέρας της εργασίας και ενδεχόµενα µετά τον καθαρισµό θα πρέπει να 

χρησιµοποιείτε προϊόντα περιποίησης του δέρµατος που βοηθούν την διαδικασία 

αναγέννησης της επιδερµίδας.  

 Τα µέσα προστασίας, καθαρισµού και περιποίησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

για τις χειριζόµενες ουσίες. 

 Μην καθαρίζετε το δέρµα µε βενζίνη ή διαλύτες ή άλλα µέσα πέραν των 

ενδεδειγµένων.  

 Ειδικά για τα λάδια κινητήρων, όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής, θα πρέπει να 

χρησιµοποιείτε κατάλληλα γάντια προστασίας.  

 

Προστασία των εργοδοτούµενων από την εισπνοή καυσαερίων 

 Εγκατάσταση συστήµατος απαγωγής των καυσαερίων και διοχέτευσης αυτών 

εκτός του χώρου του συνεργείου. Τα συστήµατα αυτά 

µπορεί να είναι είτε υπόγεια, είτε επιφανειακά. 
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 Tα συστήµατα αυτά θα πρέπει πάντα να τίθενται σε λειτουργία όταν πρέπει να 

γίνονται εργασίες µε τον κινητήρα σε λειτουργία. 

 Θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την µείωση της κίνησης των αυτοκινήτων 

µέσα στο συνεργείο µε τον κινητήρα σε λειτουργία. 

 Όπου είναι δυνατόν η µετακίνηση των οχηµάτων από θέση σε θέση θα πρέπει να 

γίνεται σπρώχνοντας χωρίς να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας. 

 Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να αερίζεται καλά ο χώρος του 

συνεργείου. 

 Οχήµατα που θα επισκευασθούν την εποµένη καλό είναι να τοποθετηθούν στις 

θέσεις εργασίας από την προηγούµενη µέρα µετά το πέρας των εργασιών. 

 Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την διάρκεια της ηµέρας θα πρέπει να 

αερίζεται καλά ο χώρος εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ 



                                                                                                                 

 114 

4.1.21) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

2.1.4.4 Μεταλλεία – Βοηθητικές εγκαταστάσεις –Χηµείο (Εργαστήριο 
Ποιοτικού Ελέγχου) 

 

Γενικές Οδηγίες 

 

 Οι εργοδοτούµενοι πρέπει να φοράνε τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

κάθε φορά που εισέρχονται στους χώρους του χηµείου.  

 Ο χώρος εντός του χηµείου, των αποθηκευτικών χώρων  και επάνω στους 

πάγκους εργασίας να διατηρείται καθαρός. 

 Οι διάδροµοι να διατηρούνται ελεύθεροι εµποδίων. 

 Τα δάπεδα να διατηρούνται καθαρά και στεγνά. 

 Αν χυθεί χηµική ουσία στο δάπεδο πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως ο Υπεύθυνος 

του χηµείου. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφής καθώς επίσης και το κάπνισµα 

σε όλο το χώρο του χηµείου. 

 Πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτές εκρηξιγενών αερίων και καπνού.  

 Οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να γίνεται επάνω σε ειδικούς πάγκους 

κατασκευασµένους από πυράντοχα υλικά. 

 Ο χώρος του χηµείου θα πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα 

πυρόσβεσης. 

 ΄Υπαρξη σήµανσης ασφάλειας. 

 Η σύσταση οµάδας πυρασφάλειας, η κατάλληλη εκπαίδευση και η σήµανση των 

θέσεων όπου υπάρχουν τα µέσα πυρόσβεσης είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

σωστή αντιµετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς στο χώρο του χηµείου. 

 Οι χώροι υποθήκευσης υλικών, αντιδραστηρίων και γενικά επικίνδυνων ουσιών θα 

πρέπει αν είναι κατάλληλοι και η αποθήκευση να γίνεται µε τον εγκεκριµένο 

τρόπο, ανάλογα µε τη συµβατότητα των ουσιών. 

 Ο εξοπλισµός εργασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την χρήση που 

προορίζεται.και να γίνεται σωστή συντήρηση του. 

 Σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγω δεν πρέπει να αφαιρούνται τα 

προστατευτικά κυλήµατα από τον εξοπλισµό εργασίας. 
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 Κάθε χηµική ουσία που βρίσκεται στους χώρους του χηµείου θα πρέπει να 

επισηµαίνεται ευκρινώς µε ειδική ετικέτα όπου πάνω της θα αναφέρονται 

απαραίτητα βασικά στοιχεία και πληροφορίες.  

 Βασικό είναι επίσης για κάθε ουσία που υπάρχει στο χηµείο να υπάρχει και το 

αντίστοιχο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας (MSDS). 

 Να υπάρχει φαρµακείο για την  παροχή των  Α’ Βοηθειών. 

 Οι ρευµατοδότες που τροφοδοτούν συσκευές / µηχανήµατα πρέπει να 

προστατεύονται από αυτόµατους διακόπτες υψηλής ευαισθησίας (RCD 30mA). 

 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου των 

ηλεκτρικών  πινάκων και των ηλεκτρικών συσκευών. 

 Οι ηλεκτρικές συσκευές να τοποθετούνται σε στεγνούς πάγκους και η χρήση τους 

να γίνεται µε στεγνά χέρια. 

 Οι συσκευές που δεν χρησιµοποιούνται να αποσυνδέονται από το ηλεκτρικό 

ρεύµα. 

 Να γίνεται σωστή µεταφορά των φιαλών αερίων µε τα κατάλληλα µέσα και να 

προστατεύεται η βαλβίδα µε ειδικό µεταλλικό κάλυµµα. 

 Το κλειδί ανοίγµατος των φιαλών αερίων πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στη 

φιάλη αερίου για άµεση χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Οι φιάλες αερίων πρέπει να είναι αποθηκεµένες σε ασφαλείς χώρους, µακριά από 

εξωτερική θερµότητα σε µέρος ξηρό καλά αεριζόµενο και µακριά από εύφλεκτα 

υλικά.  

 Να είναι ακινητοποιηµένες µε κατάλληλο ιµάντα ή αλυσίδα πρόσδεσης και 

τοποθετηµένες κατακόρυφα. 

 Να µην έχουν µηχανική βλάβη και να είναι σε καλή κατάσταση.  

 Να συνδέονται µόνο µε κατάλληλο για αυτές εξοπλισµό. 

 Κάθε εργασία µε πτητικά αέρια ή µε πιθανότητα δηµιουργίας ατµών, θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται κάτω από ειδική συσκευή απαγωγής. 

 Ο χώρος του χηµείου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καλού αερισµού είτε µε 

φυσικό είτε µε τεχνητό τρόπο.  

 Οι πάγκοι εργασίας και γενικά ο εξοπλισµός εργασίας θα πρέπει να έχουν τις 

προβλεπόµενες διαστάσεις και να είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε εργονοµικές 

προδιαγραφές. 

 

 



                                                                                                                               

 

 117 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ AYE ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 

Νοµοθεσία για τον κλάδο των εξορυκτικών βιοµηχανιών 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες 

ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιοµηχανίες) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 275/2002). 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Εξορυκτικές δια Γεωτρήσεων Βιοµηχανίες) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 

274/2002). 

 Ο Περί Ρύθµισης Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµος. (Ανεπίσηµη ενοποίηση από 

την Υπηρεσία Μεταλλείων.) 

 Οι περί Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµοί του 1958 έως 2005 (Ανεπίσηµη 

µετάφραση και ενοποίηση από την Υπηρεσία Μεταλλείων) 

 Τροποποίηση των Περί Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµών από το 1958 έως 

2005 (Ανεπίσηµη ενοποίηση από την Υπηρεσία Μεταλλείων) εκτός του δεύτερου 

και όγδοου πίνακα. 

 Οι Περί Μεταλλείων και Λατοµείων (Πρόληψις Πνευµοκονιάσεως) Κανονισµοί του 

1961 έως 1984 . 

 Οι Περί Μεταλλείων και Λατοµείων (Οργανισµός Ασφάλειας) Κανονισµοί του 1973. 

 
Γενική Νοµοθεσία για θέµατα ΑΥΕ 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµος του 1996 (Ν. 89(Ι)/1996) 

 Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Γνωστοποίηση του 1997 (Κ.∆.Π. 

39/1997) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2001 (Ν. 

158(Ι)/2001) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002 (Ν. 

25(Ι)2002) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 (Ν. 

41(Ι)/ 2003) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 (Ν. 

99(Ι)/2003) 
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 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισµοί του 1997 (Κ.∆.Π. 

134/1997) 

 Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ∆ιάταγµα του 2004 (Κ.∆.Π. 628/2004) 

 Οι περί ∆ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί του 

2002 (Κ.∆.Π. 173/2002) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουµένων µε Σχέση 

Εργασίας Ορισµένου Χρόνου ή µε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισµοί του 

2002 (Κ.∆.Π. 184/2002) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελµατικών 

Ασθενειών) Κανονισµοί του 2007 (Κ.∆.Π. 530/2007) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχηµάτων και   

Επικίνδυνων Συµβάντων) Κανονισµοί του 2007(Κ.∆.Π. 531/2007) 

 Ο περί Ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Καταργητικός 

Νόµος του 2007 (Ν. 157(Ι)/2007) 

 

Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για χώρους εργασίας µηχανήµατα, 
ηλεκτρισµό, και άλλους εξοπλισµούς  
 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Κανονισµοί του 2000 (Κ.∆.Π. 212/2000) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 444/2001) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 

497/2004) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

Εξοπλισµών Ατοµικής Προστασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 470/2001) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 174/2002) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 494/2004) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 

Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιµες 

Ατµόσφαιρες) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 291/2002) 
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 Οι περί Ηλεκτρισµού εις Εργοστάσια Ειδικοί Κανονισµοί του 1981 (Κ.∆.Π. 

315/1981) 

 Οι περί Ηλεκτρισµού εις Εργοστάσια Ειδικοί Κανονισµοί του 1983 (Κ.∆.Π. 84/1983) 

 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης) 

Κανονισµοί του 2003, Κ.∆.Π.313/2003 

 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα) Κανονισµοί του 

2003, Κ.∆.Π.600/2003 

 ∆ιατάγµατα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών εγκατάστασης ηλεκτρολογικού 

εξοπλισµού Κ.∆.Π. 70/2005 και Κ.∆.Π. 267/2006 

 ∆ιάταγµα Καθορισµού Ορίων Ευθύνης (τροποποιητικό) - Κ.∆.Π. 333-83 

 ∆ιάταγµα Καθορισµού Ορίων Ευθύνης - Κ.∆.Π. 51-76 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 - Κ.∆.Π. 471_2004 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1999 - Κ.∆.Π. 128_99 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1991 - Κ.∆.Π. 317_91 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1990 - Κ.∆.Π. 293_90 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1980 - Κ.∆.Π. 150_80 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1976 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (βασικοί) Κανονισµοί - Κεφ. 82 

 Ο περί Ηλεκτρισµού Νόµος - Κεφ.170 µέχρι Ν.141(I) 1990 Ν.42(Ι)/2002 και     

N.85(I)/2004 

 Οι περί Ξυλουργικών Μηχανηµάτων Κανονισµοί του 1973 – Κ.∆.Π. 279/73 

 Οι περί Ξυλουργικών Μηχανηµάτων Τροποποιητικοί Κανονισµοί του 1988 – 

Κ.∆.Π. 311/88 

 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Κανονισµοί του 2000 (Κ.∆.Π. 212/2000) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 444/2001) 

 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 

497/2004) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

Εξοπλισµών Ατοµικής Προστασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 470/2001) 
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 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 174/2002) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 494/2004) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων) 

Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 267/2001) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία µε 

Εξοπλισµό µε Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 455/2001) 

 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα) Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 

306/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα - Έναρξη Ισχύος Κανονισµών του 

2003) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.∆.Π. 291/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα - Εναρµονισµένα Πρότυπα) 

Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 100/2006) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα - Εναρµονιστικά Πρότυπα) 

Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 330/2006) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για 

Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 309/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για 

Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Απόφαση του 2004 (Κ.∆.Π. 288/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για 

Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες - Εναρµονισµένα Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 

2006 (Κ.∆.Π. 197/2006) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Κανονισµοί του 2003 

(Κ.∆.Π. 311/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Γνωστοποίηση του 

2004 (Κ.∆.Π. 289/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Γνωστοποίηση του 

2005 (Κ.∆.Π. 468/2005) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά ∆οχεία Πίεσης) Κανονισµοί του 2003 

(Κ.∆.Π. 312/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά ∆οχεία Πίεσης) Απόφαση του 2004 

(Κ.∆.Π. 290/2004) 
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 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά ∆οχεία Πίεσης) Γνωστοποίηση του 2004 

(Κ.∆.Π. 589/2004) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Κανονισµοί του 

2003 (Κ.∆.Π. 315/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Γνωστοποίηση του 

2004 (Κ.∆.Π. 292/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας - Εναρµονισµένα 

Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 99/2006) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας - Εναρµονισµένα 

Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 334/2006) 

 

Εκρηκτικές Ύλες 

 Ο περί Εκρηκτικών Υλών Νόµος (Κεφ. 54 και Ν.21/1970 µε ανεπίσηµη ενοποίηση 

από την Υπηρεσία Μεταλλείων µε τους Νόµους Ν.95(Ι)/2003 και Ν.19(Ι)/2005). 

 Οι περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισµοί του 1940 – 2005. (Ανεπίσηµη µετάφραση 

και ενοποίηση από την Υπηρεσία Μεταλλείων.) 

 ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 10 του περί 

Εκρηκτικών Υλών Νόµου (Κ∆Π 58/82). 

 Γνωστοποίηση καταλόγου πρώτων υλών δυνάµει του άρθρου 4Α του περί 

Εκρηκτικών Υλών Νόµου (Κ∆Π 155/2005). 

 Γνωστοποίηση καταλόγου πυροτεχνηµάτων δυνάµει του άρθρου 4Β του περί 

Εκρηκτικών Υλών Νόµου (Κ∆Π 179/2005.) 

 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εµπορικής Χρήσης) Κανονισµοί 

του 2002 έως 2004.(Κ∆Π 612/2003,Κ∆Π861/2004) 

 Το περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εµπορικής Χρήσης) 

(Ταυτοποίηση Πυροτεχνηµάτων και Πυροµαχικών) ∆ιάταγµα του 2004 

(Κ∆Π.864/2004) 

 Τίτλοι Εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων για τις Εκρηκτικές Ύλες 

Εµπορικής Χρήσης. (Κ∆Π 374/2006) 

 
Βιολογικοί – Καρκινογόνοι Μεταλλαξιογόνοι  Παράγοντες  

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισµοί 

του 2001 (Κ.∆.Π. 144/2001) 
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 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 

Παράγοντες) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 153/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 

Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 493/2004) 

 
Χηµικοί παράγοντες  

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2001 (Ν. 

158(Ι)/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χηµικοί Παράγοντες) Κανονισµοί του 

2001 (Κ.∆.Π. 268/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χηµικοί Παράγοντες) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 55/2004) 

 O περί Αµιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Καταργητικός) 

Νόµος του 2006 (Ν. 111(Ι)/2006) 

 Ο περί Επικινδύνων Ουσιών Νόµος του 1991 (Ν. 199/1991) 

 Ο περί Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 1997 (Ν. 27(Ι)/1997) 

 Ο περί Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002 (Ν. 81(Ι)/2002) 

 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 (Ν. 194(Ι)/2004) 

 Οι περί Επικινδύνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 292/2002) 

 Οι περί Επικινδύνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 

536/2004) 

 Η περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.∆.Π. 339/2004) 

 Η περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.∆.Π. 686/2004) 

 Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005 (Κ.∆.Π. 

301/2005) 

 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Μέθοδοι Αξιολόγησης των Κινδύνων 

Παρασκευάσµατος για την Υγεία και για το Περιβάλλον και Ειδικές ∆ιατάξεις 

Σχετικά µε τη Σήµανση Ορισµένων Παρασκευασµάτων) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 

122/2006) 
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 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσεως 

Μερικών Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων - Ουσίες που έχουν 

Ταξινοµηθεί ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή - 

Κ/Μ/Τ) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 329/2006) 

 Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την Καταχώρηση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και την 

Εισαγωγή Περιορισµών στη Χρήση Χηµικών Προϊόντων - REACH, Γνωστοποίηση 

του 2007 (Κ.∆.Π. 277/2007) 

 Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί για τις Χηµικές Ουσίες 

 Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζοµένων µε Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισµοί του 2001 – Κ.∆.Π. 507/2001. 

 Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζοµένων µε Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισµοί του 2006 – Κ.∆.Π. 49/2006. 

 Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζοµένων µε Επικίνδυνες Ουσίες Γνωστοποίηση του 2002 – Κ.∆.Π. 211/2002. 

 

Φυσικοί παράγοντες 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 

Κανονισµοί του 2006 (Κ.∆.Π. 317/2006) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασµούς 

Κανονισµοί του 2005 (Κ.∆.Π. 332/2005) 
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Για την υλοποίηση του Οδηγού καλής πρακτικής ΑΥΕ για τις εργασίες εξορύξεων 

(Μεταλλεία) συνεργάστηκαν οι:  

 

- Κωνσταντίνα Ζορµπά, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, συντονιστής της οµάδας έργου, Παράρτηµα 

Ιωαννίνων ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- Στέφανος Κροµύδας, Μηχανικός Πετρελαίων Τ.Ε, Παράρτηµα Ιωαννίνων ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της 

Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- ∆ήµητρα Πινότση, Στατιστικολόγος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- Αφροδίτη ∆αίκου, Χηµικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 
 


