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ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ

ΜΕΣΟ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

Κάθε όχημα που χρησιμοποιείται σε
εργασιακό περιβάλλον με σκοπό τη
διακίνηση ατόμων ή αγαθών, όπως
περονοφόρα, φορτηγά, γερανοί κ.λπ.



Οχήματα (φορτηγά, περονοφόρα, βυτιοφόρα)

Επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα, λεωφορεία)

Ανυψωτικά μηχανήματα (περονοφόρα, 
γερανοί)

Μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζά, ποδήλατα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ
ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ::



Άφιξη και αναχώρηση από το χώρο
εργασίας

Μεταφορές εντός εργασιακού χώρου

Φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων

Συντήρηση μηχανημάτων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΣΕ ΜΙΑΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ((ενδεικτικάενδεικτικά))



Σύγκρουση οχημάτων – πεζών
Σύγκρουση οχημάτων μεταξύ τους
Πτώση από όχημα
Ανατροπή οχήματος

ΠΙΘΑΝΟΙΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οδηγοί και χειριστές
Εργολάβοι και υπεργολάβοι – συνεργάτες
Επισκέπτες οδηγοί
Κοινό

ΠΡΟΣΩΠΑΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων οφείλεται σε υπερβολική
ταχύτητα. Για την αποφυγή, πρέπει να λαμβάνονται τα
παρακάτω μέτρα:

τοποθέτηση μηχανισμών μείωσης ταχύτητας («κυρτώματα»)
επιβολή λογικών ορίων ταχύτητας έτσι ώστε η τήρησή τους
να είναι εφαρμόσιμη και να μην επιβραδύνει το ρυθμό
εργασίας. 
τοποθέτηση μηχανισμού περιορισμού ταχύτητας (κόφτης)

Τα κριτήρια της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου ορίου
ταχύτητας είναι:

το είδος φορτίων των οχημάτων
η επιφάνεια των οδών
η χάραξη των οδών (διαδρομή)
χρήση ή μη των οδών από πεζούς.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



ΌπουΌπου ηη οπισθοπορείαοπισθοπορεία δενδεν είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα αποφευχθείαποφευχθεί, , 
μπορούνμπορούν νανα εφαρμοστούνεφαρμοστούν τατα παρακάτωπαρακάτω μέτραμέτρα::
ορισμόςορισμός περιοχώνπεριοχών όπουόπου επιτρέπεταιεπιτρέπεται ηη όπισθενόπισθεν
τοποθέτησητοποθέτηση καθρεφτώνκαθρεφτών σεσε σημείασημεία πουπου βοηθούνβοηθούν τηντην
ορατότηταορατότητα τουτου οδηγούοδηγού
ηχητικήηχητική ειδοποίησηειδοποίηση σταστα οχήματαοχήματα ((μπορείμπορεί νανα τοποθετηθείτοποθετηθεί
σχεδόνσχεδόν σεσε όλουςόλους τουςτους τύπουςτύπους οχημάτωνοχημάτων))
φωτεινήφωτεινή ειδοποίησηειδοποίηση σταστα οχήματαοχήματα ((φάροςφάρος, , φώταφώτα πουπου
αναβοσβήνουναναβοσβήνουν κκ..λπλπ.).)
αισθητήρεςαισθητήρες οπισθοπορείαςοπισθοπορείας ((ειδοποιούνειδοποιούν τοντον οδηγόοδηγό ότανόταν
βρίσκεταιβρίσκεται κοντάκοντά σεσε εμπόδιοεμπόδιο))
διαγράμμισηδιαγράμμιση οδώνοδών ((υποδεικνύουνυποδεικνύουν στονστον οδηγόοδηγό τηντην πορείαπορεία
πουπου πρέπειπρέπει νανα ακολουθήσειακολουθήσει))
υπόδειξηυπόδειξη πορείαςπορείας ((σινιάλοσινιάλο) ) απόαπό δεύτεροδεύτερο άτομοάτομο ((κυρίωςκυρίως
ότανόταν ηη οπτικήοπτική επαφήεπαφή προςπρος τατα πίσωπίσω δενδεν είναιείναι δυνατήδυνατή).   ).   

ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΟΠΙΣΘΕΝΟΠΙΣΘΕΝ



Ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποφυγής ατυχημάτων
πεζών, είναι ο διαχωρισμός της κίνησής τους από αυτής των
οχημάτων όπως:
Με τη χρήση πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων (όταν
πρόκειται για διασταυρώσεις) και η διαμόρφωση
πεζοδρομιών με χρήση κιγκλιδωμάτων (όταν πρόκειται για
παράλληλη μετακίνηση)
Οι είσοδοι σε εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχουν θύρες για
πεζούς και οχήματα.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση όπου η κίνηση
οχημάτων και πεζών από το ίδιο σημείο είναι αναπόφευκτη.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται πινακίδες για να υποδηλώνεται
η προτεραιότητα και διαγράμμιση στις οδούς για να
υποδεικνύεται η πορεία των πεζών.   

ΠΕΖΟΙΠΕΖΟΙ



Οι περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα τέτοιες εργασίες, 
για να αποφευχθούν τα ατυχήματα πρέπει να:

είναι απαλλαγμένες από κάθε άλλη μορφή κυκλοφορίας

έχουν όσο το δυνατό πιο μικρή κλίση (ιδανικά μηδενική)

είναι περιφραγμένες

μη διέρχονται από αυτές αιωρούμενα καλώδια

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ



ΠρέπειΠρέπει νανα γίνεταιγίνεται σεσε προκαθορισμέναπροκαθορισμένα σημείασημεία τατα οποίαοποία δενδεν
συμπίπτουνσυμπίπτουν μεμε διαδρόμουςδιαδρόμους κίνησηςκίνησης καικαι βρίσκονταιβρίσκονται όσοόσο τοτο
δυνατόνδυνατόν πιοπιο μακριάμακριά απόαπό αυτούςαυτούς..

ΗΗ στάθμευσηστάθμευση πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται σεσε σημείασημεία όπουόπου δενδεν
δημιουργείταιδημιουργείται πρόβλημαπρόβλημα στηνστην πρόσβασηπρόσβαση πυροσβεστικώνπυροσβεστικών
ήή άλλωνάλλων μέσωνμέσων πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
έκτακτηςέκτακτης ανάγκηςανάγκης..

ΘαΘα πρέπειπρέπει ηη επιβίβασηεπιβίβαση καικαι αποβίβασηαποβίβαση τωντων οδηγώνοδηγών νανα
γίνεταιγίνεται μεμε ασφάλειαασφάλεια..

ΌπουΌπου ηη στάθμευσηστάθμευση σεσε επίπεδοεπίπεδο έδαφοςέδαφος δενδεν είναιείναι δυνατήδυνατή, , 
θαθα πρέπειπρέπει τοτο όχημαόχημα νανα ακινητοποιείταιακινητοποιείται μεμε τοτο χειρόφρενοχειρόφρενο, , 
τηντην ταχύτηταταχύτητα καικαι μεμε σφήνεςσφήνες τοποθετημένεςτοποθετημένες τουλάχιστοντουλάχιστον σεσε
δύοδύο τροχούςτροχούς τουτου ίδιουίδιου άξοναάξονα. . 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗ



Οχήματα που ανατρέπονται εύκολα είναι τα περονοφόρα, 
τα φορτηγά με ανατροπή και τα γερανοφόρα.

Πρέπει να υπάρχει σύστημα (καμπίνα, προστατευτική
δοκός κλπ), το οποίο να προστατεύει τον οδηγό σε
περίπτωση ανατροπής

Κάθε χειριστής τέτοιου οχήματος πρέπει:

να γνωρίζει τις δυνατότητες του συγκεκριμένου
οχήματος

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

την παλαιότητα του οχήματος και των διαφόρων
εξαρτημάτων του

η χρήση της ζώνης είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη
διάρκεια εργασίας.  

ΑΝΑΤΡΟΠΗΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝ



Κίνηση σε επιφάνειες με μεγάλη κλίση

Ολισθηρές επιφάνειες

Μαλακό, ασταθές ή ανισόπεδο έδαφος

Υπερφόρτωση οχήματος

Ανισομερής κατανομή του φορτίου

Υπερβολική ταχύτητα, ιδίως σε σημεία
αλλαγής πορείας

Χρήση οχήματος για ακατάλληλη εργασία

Φορτοεκφόρτωση εν κινήσει.   

ΚΥΡΙΑΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝ



Οδοί κυκλοφορίας
Συνοπτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

χάραξη ασφαλούς δρομολογίου
πλάτος και ύψος ανάλογα με το μέγεθος και το ρυθμό διέλευσης των
οχημάτων
ομαλές επιφάνειες και καλή κατάσταση οδοστρώματος
αποφυγή μεγάλων κλίσεων ή, εναλλακτικά, χρήση σήμανσης
αποφυγή απότομων στροφών ή διασταυρώσεων χωρίς ορατότητα ή
ξεκάθαρη προτεραιότητα
ύπαρξη διαβάσεων πεζών
μπάρες ασφάλειας και απαγόρευση πρόσβασης
καταλληλότητα των οδών κυκλοφορίας για το είδος και τον αριθμό των
οχημάτων από τα οποία χρησιμοποιούνται
έλεγχος καταλληλότητας και διαχωρισμός χώρων στάθμευσης
επιβατικών και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού
σχεδιάγραμμα διαδρομών κυκλοφορίας σε εμφανές σημείο
διαδικασία με προτεραιότητα οχημάτων βάσει μεγέθους, ταχύτητας
κίνησης, κλίσης του δρόμου κλπ. 

ΜΕΤΡΑΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



Η ύπαρξη σήμανσης είναι απαραίτητη για την προειδοποίηση και την
αποφυγή ατυχημάτων. Περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες :

• Πινακίδες. Μπορούν να υποδείξουν επικίνδυνες καταστάσεις, 
παραχώρηση προτεραιότητας, υποχρεωτική πορεία, διάβαση κ.λπ.

• Διαγράμμιση σε οδούς. Χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν την πορεία
που πρέπει να ακολουθείται (λευκές γραμμές). Επίσης για να υποδείξουν
ή να απαγορεύσουν τη στάθμευση (κίτρινες).

• Φωτεινοί σηματοδότες. Ελέγχουν τη ροή της κυκλοφορίας. Ενδείκνυται
σε περιπτώσεις όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι αυξημένος

Γενικά :
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής
να ελέγχεται και να συντηρείται το σύστημα σήμανσης, ώστε να λειτουργεί
ευεργετικά
θα πρέπει να είναι καθολική και όχι επιλεκτική
σε χώρους με ελλιπή φωτισμό, συνιστάται η χρήση ανακλαστικής ή
φωσφορίζουσας σήμανσης.

ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ



ΚάθεΚάθε χώροςχώρος εργασίαςεργασίας πρέπειπρέπει νανα έχειέχει κατάλληλοκατάλληλο καικαι επαρκήεπαρκή
φωτισμόφωτισμό..
ΙδιαίτερηΙδιαίτερη προσοχήπροσοχή πρέπειπρέπει νανα δοθείδοθεί σεσε οδούςοδούς όπουόπου ηη κίνησηκίνηση
οχημάτωνοχημάτων είναιείναι συχνήσυχνή..
ΗΗ τοποθέτησητοποθέτηση φωτισμούφωτισμού γίνεταιγίνεται μεμε τηντην πρόβλεψηπρόβλεψη τουτου είδουςείδους τηςτης
κυκλοφορίαςκυκλοφορίας..
ΠρέπειΠρέπει νανα μηνμην εμποδίζειεμποδίζει τουςτους οδηγούςοδηγούς, , ούτεούτε νανα διακόπτεταιδιακόπτεται απόαπό
τητη διέλευσηδιέλευση μεγάλωνμεγάλων οχημάτωνοχημάτων..
ΟιΟι πηγέςπηγές φωτισμούφωτισμού πρέπειπρέπει νανα τοποθετούνταιτοποθετούνται σεσε σημείασημεία καικαι μεμε
τρόποτρόπο ώστεώστε νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη καταστροφήκαταστροφή τουςτους απόαπό τητη διέλευσηδιέλευση
τωντων οχημάτωνοχημάτων..
ΑπότομεςΑπότομες ήή μεγάλεςμεγάλες διαφορέςδιαφορές έντασηςέντασης στοστο φωτισμόφωτισμό διαδοχικώνδιαδοχικών
περιοχώνπεριοχών μπορείμπορεί νανα προξενήσουνπροξενήσουν επικίνδυνεςεπικίνδυνες καταστάσειςκαταστάσεις..
ΗΗ κατανομήκατανομή φωτισμούφωτισμού μεταξύμεταξύ τωντων χώρωνχώρων πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
ομοιόμορφηομοιόμορφη. . 

ΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΟιΟι οδοίοδοί μεταφοράςμεταφοράς πρέπειπρέπει νανα κατασκευάζονταικατασκευάζονται ώστεώστε νανα πληρούνπληρούν τιςτις
προδιαγραφέςπροδιαγραφές ασφάλειαςασφάλειας..
ΠρέπειΠρέπει νανα ελέγχονταιελέγχονται καικαι νανα συντηρούνταισυντηρούνται επαρκώςεπαρκώς..
ΤοΤο προσωπικόπροσωπικό πρέπειπρέπει νανα ενημερώνειενημερώνει γιαγια τυχόντυχόν φθορέςφθορές καικαι επικίνδυνεςεπικίνδυνες
καταστάσειςκαταστάσεις..
ΤαΤα ίδιαίδια τοτο οχήματαοχήματα πρέπειπρέπει νανα ελέγχονταιελέγχονται τακτικάτακτικά καικαι νανα συντηρούνταισυντηρούνται..
ΤυπικόςΤυπικός έλεγχοςέλεγχος ((εξέτασηεξέταση λειτουργίαςλειτουργίας φανώνφανών, , πίεσηπίεση αέροςαέρος σταστα λάστιχαλάστιχα
κκ..λπλπ.) .) πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται κάθεκάθε φοράφορά πρινπριν απόαπό τητη χρήσηχρήση
ΟΟ μηχανικόςμηχανικός έλεγχοςέλεγχος καικαι ηη συντήρησησυντήρηση τουτου οχήματοςοχήματος πρέπειπρέπει νανα
διενεργείταιδιενεργείται ανάλογαανάλογα μεμε τιςτις προδιαγραφέςπροδιαγραφές τουτου κατασκευαστήκατασκευαστή..

Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
ΣύστημαΣύστημα κατεύθυνσηςκατεύθυνσης
ΣύστημαΣύστημα πέδησηςπέδησης
ΕλαστικάΕλαστικά
ΚαθρέφτεςΚαθρέφτες
ΖώνεςΖώνες ασφάλειαςασφάλειας
ΕιδικάΕιδικά συστήματασυστήματα ασφάλειαςασφάλειας οχήματοςοχήματος
ΣυσκευέςΣυσκευές σήμανσηςσήμανσης ((φάροςφάρος, , ηχητικήηχητική ειδοποίησηειδοποίηση πορείαςπορείας όπισθενόπισθεν κκ..λπλπ.)   .)   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Μια σειρά ερωτήσεων που θα πρέπει οι εργοδότες και οι
εργαζόμενοι να έχουν υπόψη τους για την αποφυγή ατυχημάτων
είναι :
Τα οχήματα είναι ασφαλή, σωστά συντηρημένα και ελεγμένα; 
Μήπως χρειάζονται αντικατάσταση, καθολική ή επιμέρους;
Οι οδοί μεταφοράς είναι ασφαλείς και κατάλληλες για το μέγεθος
και το είδος των οχημάτων που τις χρησιμοποιούν; Γίνεται τακτική
συντήρηση αυτών;
Οι οδηγοί και οι χειριστές των οχημάτων (ενδοεπιχειρησιακοί ή
όχι) είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τη χρήση των οχημάτων
και ενημερωμένοι για τις συνθήκες μεταφοράς στην επιχείρηση; 
Συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας;
Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες – επισκέπτες έρχονται σε επαφή
με τις μεταφορικές διαδικασίες; Είναι ενημερωμένοι για τα μέτρα
προφύλαξής τους; Τους παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός
(ΜΑΠ); 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ


