
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Εργαλεία  βαφής  και  τριβής  (χειρονακτικά  και  ισχύος),
αναρτώμενα  ικριώματα,  αναβατήρες,  σκάλες,  γερανοί,  φορτηγά,  αεροσυμπιεστές,  ικριώματα
όψεως και κινητά τρίποδες (καβαλέτα).
Εκτιθέμενοι: Μηχανικοί, εργοδηγοί, χειριστές, οδηγοί, εργατοτεχνικό προσωπικό, τρίτα 
πρόσωπα.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Πτώσεις, υλικών και προσώπων από ύψος -Ασφαλείς  θέσεις  εργασίας,  στέρεες  και  καλά
στερεωμένες  φορητές  σκάλες  και  γεφυρώσεις-
περάσματα  με  ανθεκτικά  δάπεδα  και  κιγκλιδώματα
(κουπαστές).  Να  μην  τοποθετούνται  τριπόδια
(καβαλέτα) σε εξώστες.
-Επισήμανση επισφαλών θέσεων εργασίας
-Επαρκής φωτισμός του χώρου.
-Να μην υπερφορτώνονται τα δάπεδα εργασίας.
-Απαγορεύεται  η  χρήση  φθαρμένων
σαμπανιών/συρματόσχοινων στους γερανούς
-Κατασκευή  ικριώματος  προσόψεως  διευκολύνοντας
και  εξασφαλίζοντας  την  εργασία  και  κίνηση
προσωπικού  και  υλικών  (βλέπε  καθοδηγητικό
πρότυπο ικριωμάτων).
-Προστασία  από  πτώση  σε  άκρα  με  χρήση  διχτύων
συγκράτησης  και  ζωνών  ασφαλείας  προσδεδεμένα  ή
αγκυρωμένα επαρκώς στο κτίριο. 
-Προστασία  από  πτώση  σε  άκρα  δαπέδων,  σε
ανοίγματα και εξώστες, με κατάλληλα κιγκλιδώματα ή
άλλα κατάλληλα εμπόδια.
-Τα κινητά ικριώματα να πληρούν τις προδιαγραφές
ευστάθειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
ή/και  την  σχετική μελέτη.  Να είναι  εφοδιασμένα  με
κατάλληλα  κιγκλιδώματα.  και  φρένα  σε  όλους  τους
τροχούς.  Η  λειτουργικότητα  των  φρένων  πρέπει  να
ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. 
-Κατασκευή  προστατευτικού  προστεγάσματος  ή  και
συλλεκτηριών πετασμάτων.
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Προετοιμασία,  σπατουλάρισμα  και  χρωματισμός
των  επιφανειών  του  κτιρίου  (τοίχοι,  οροφές,
κουφώματα και άλλα στοιχεία). 
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-  Χρήση  κατάλληλων  ΜΑΠ* και  μάσκες  προσώπου
(όπου απαιτείται).

Εμπλοκή εργαζομένων με μηχανήματα -Καλή ορατότητα του χειριστή
-Επάρκεια χώρου για ελιγμούς των μηχανημάτων
-Χρήση  οχημάτων  εφοδιασμένων  με  ηχητικά  και
οπτικά σήματα. 
-Συντονισμός  κίνησης  μηχανημάτων  και  προσώπων
από υπεύθυνο ή σηματωρό.
-Διαμόρφωση διαδρόμων προσπέλασης εργαζομένων.
-Να χρησιμοποιούνται σχοινιά για την σταθεροποίηση
μεγάλων  επίπεδων  ή  διαμήκων  τμημάτων  κατά  την
μετακίνηση και ανύψωση τους. 
-Κατάλληλη σήμανση επικίνδυνων ζωνών.
-Χρήση  κατάλληλων  μηχανημάτων  /  οχημάτων
(εφοδιασμένα  με  τους  απαραίτητους  προφυλακτήρες
και διατάξεις ασφάλειας).
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ*.

Σύγκρουση  κατά  την  μετακίνηση  των
μηχανημάτων

-Χρήση μηχανημάτων  εφοδιασμένων  με ηχητικά και
οπτικά σήματα.
-Συντονισμός κίνησης μηχανημάτων από υπεύθυνο ή
σηματωρό
-Διαμόρφωση διαδρόμων προσπέλασης εργαζομένων
-Κατάλληλη  σήμανση  έργων  στην  έξοδο  του
εργοταξίου και ρύθμιση της κυκλοφορίας σύμφωνα με
τον  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας,  καθορισμός  και
τήρηση κανόνων κυκλοφορίας εργοταξίου.  

Ασφυξία,  δηλητηριάσεις  (π.χ  από
οργανικούς διαλύτες βαφών)

-Επαρκής αερισμός του χώρου.
-Χρήση  κατάλληλων  ΜΑΠ*  και  προστατευτικών
μασκών.

Ηλεκτροπληξία -Εξασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης δικτύων από την
Αρμόδια Αρχή.
-Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  ασφαλής
μετακίνηση  του  δικτύου  εκτός  του  εργοταξίου  ή  η
απενεργοποίηση των ηλεκτροφόρων αγωγών:

-σήμανση των αγωγών υπό τάση.
-τοποθέτηση  κατάλληλων  φραγμάτων  ή  λήψη
άλλων μέτρων σε συνεργασία με τον επιβλέπονται
και την αρμόδια αρχή.

-Εξασφάλιση  επαρκούς  απόστασης  μηχανημάτων,
εξοπλισμού, εργαλείων, από ηλεκτροφόρα καλώδια.
-Χρήση κατάλληλων φορητών ηλεκτρικών εργαλείων
τύπου διπλής  μόνωσης  με  κατάλληλη  σήμανση  (δύο
ομόκεντρα τετράγωνα).
-Εγκατάσταση  και  καθημερινός  έλεγχος  της
λειτουργίας του αυτόματου διακόπτη (RCD) πριν την
έναρξη των εργασιών καθημερινά.
-Χρήση  ρευματοδοτών,  ρευματοληπτών,  ηλεκτρικών
πινάκων στεγανού τύπου.
-Επάρκεια και πληρότητα του ηλεκτρικού δικτύου του
εργοταξίου  (μονώσεις  και  καλωδιώσεις  αντοχής,
γειώσεις κλπ.).
-Θωράκιση καλωδίων και άλλα μέτρα προστασίας από
μηχανική φθορά.
-Χρήση  κατάλληλων  ΜΑΠ*  (παπούτσια  και  γάντια
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ειδικού τύπου).

Πυρκαγιά και έκρηξη -Να απαγορεύεται το κάπνισμα και να προστατεύεται
ο  εξοπλισμός  από  την  δημιουργία  σπινθήρων  σε
χώρους  όπου  είναι  δυνατόν  να  δημιουργηθούν
εκρηκτικά  μίγματα  από  πτητικά  στοιχεία  υλικών
βαφής.
-Οι  αεροσυμπιεστές  να  έχουν  βαλβίδες  εκτόνωσης
υπερπίεσης  και  γρήγορης  απελευθέρωσης.  Να
παρακολουθούνται  οι  ψυκτικοί  υδροθάλαμοι  των
κυλίνδρων των αεροσυμπιεστών.  
-Χρήση του εξοπλισμού από έμπειρο προσωπικό  και
να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή
για χρήση και φύλαξη του.
-Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Έκτακτης
Ανάγκης.
-Έλεγχος  και  χρήση  πυροσβεστήρων  ή  και  άλλων
μέσων πυρόσβεσης.
-Εφαρμογή συστήματος γραπτής άδειας εργασίας όπου
αυτό απαιτείται. 
-Απαγόρευση καπνίσματος σε εύφλεκτο περιβάλλον
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ*

Τραυματισμός  από  μηχανολογικό
εξοπλισμό και εργαλεία

-Tα  εργαλεία  να  είναι  πιστοποιημένα  και  να
συντηρούνται τακτικά.
-Χρήση  κατάλληλων  μηχανολογικού  εξοπλισμού  και
εργαλείων  (εφοδιασμένα  με  τους  απαραίτητους
προφυλακτήρες και διατάξεις ασφάλειας).
-Καθαρισμός  των  χώρων  από  λιμνάζοντα  ύδατα,
εύφλεκτα  και  άχρηστα  υλικά  και  ταξινόμηση  των
χρήσιμων υλικών, εργαλείων και παρελκόμενων για να
μην εμποδίζουν.
-Επαρκής φωτισμός του χώρου.

Ανατροπή μηχανημάτων -Χρήση  μηχανημάτων  εφοδιασμένων  με  καμπίνες
ασφαλείας
-Χρήση ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς.
-Έλεγχος του εδάφους, εντοπισμός πηγαδιών, λάκκων,
ανοιγμάτων  ή  και  άλλων  επικίνδυνων  σημείων  στο
υπέδαφος,  σήμανση  και  λήψη  άλλων  μέτρων  όπως
περίφραξη,  επέμβαση  με  επίχωση,  με  κατάλληλα
υλικά όπου απαιτείται.
-Ασφαλής  έδραση  των  μηχανημάτων  σε  καθαρό
έδαφος

Έκθεση  σε  μυοσκελετικές  καταπονήσεις
(βαφές, χειρωνακτική διακίνηση)

-Μείωση  κατά  το  δυνατόν  της  χειρωνακτικής
μεταφοράς βάρους.
-Εναλλαγή εργαζόμενων στις επίπονες εργασίες.
-Τακτά  μικρά  διαλείμματα  κατά  την  εκτέλεση
επίπονων εργασιών.

Έκθεση σε θόρυβο πλησίον μηχανημάτων -Χρήση  μηχανημάτων  εφοδιασμένων  με  κλειστού
τύπου καμπίνα χειριστή
-Χρήση ηχοπετασμάτων 
-Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια με χρήση
αντιθορυβικού τύπου μηχανημάτων
 -Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ* και ωτοασπίδων

Έκθεση  σε  αναθυμιάσεις  από  πτητικά
υλικά βαφών και επαφή με διαλύτες και

-Επαρκής αερισμός χώρου
-Κατάλληλη σήμανση χημικών ουσιών

3



ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
άλλα χημικά. -Τήρηση οδηγιών δελτίων δεδομένων ασφάλειας

-Χρήση κατάλληλων  ΜΑΠ*,  προστατευτικές  μάσκες
και γάντια.

Έκθεση σε υψηλές / χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε ηλιακή ακτινοβολία

-Διαλείμματα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους
και λήψη νερού.
-Οι  κοπιαστικότερες  εργασίες  να  γίνονται  όταν  οι
θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
-Χρήση κατάλληλου ρουχισμού για την προστασία από
τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου ή του ψύχους. 
-Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι δυνατόν
- Διακοπή των εργασιών σε αντίξοες συνθήκες

* Απαραίτητα ΜΑΠ: Προστατευτικό κράνος, παπούτσια ασφαλείας, ανακλαστικό (φωσφορούχο) γιλέκο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Μετρήσεις δονήσεων, θορύβου,  πτητικών χημικών ουσιών
 Επιθεώρηση εξοπλισμού/ικριωμάτων πριν από την έναρξη των εργασιών ή ανεξάρτητα μία 

φορά την εβδομάδα ή μετά από κακοκαιρία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από αρμόδιο 
πρόσωπο με την εμφάνιση ζημιών

 Σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 Επανεκτίμηση μετά την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά διαστήματα
 Εφαρμογή συστήματος συντήρησης μηχανημάτων, οχημάτων και άλλου εξοπλισμού και 

τήρηση σχετικού μητρώου.
 Έλεγχος ικανότητας χειριστών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 Έλεγχος αδειών κυκλοφορίας και ασφάλισης μηχανημάτων και οχημάτων
 Έλεγχος καταλληλότητας και χρόνου λήξης ΜΑΠ
 Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ ή και ειδική εκπαίδευσή τους όπου απαιτείται
 Ιατρική παρακολούθηση εργαζόμενων : Γενική κλινική εξέταση, αιματολογικός έλεγχος, 

καρδιολογικός έλεγχος με ΗΚΓ, πνευμονολογικός έλεγχος με σπιρομετρία, ακοομετρικός 
έλεγχος, οφθαλμολογικός έλεγχος, δερματολογικός έλεγχος  και ορθοπεδικός έλεγχος. 

 Οργάνωση φαρμακείου
 Σήμανση ασφάλειας και υγείας.
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