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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Στους χώρους εργασίας, παρ’ όλα τα µέτρα προστασίας που  

λαµβάνονται για τον περιορισµό των κινδύνων, αυτοί δεν είναι  δυνατόν 

να εξαλειφθούν τελείως. Το τελευταίο µέσο για την προστασία των 

εργαζοµένων, αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα µέσα  (αποφυγή του 

κινδύνου, αντικατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο, µη  έκθεση του 

εργαζοµένου, συλλογικά µέτρα προστασίας, µέθοδοι ή  διαδικασίες 

οργάνωσης της εργασίας), είναι τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

(ΜΑΠ). 

Ως Μέσα Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός, τον  οποίο ο 

εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία του για να 

προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και 

τη υγεία του, καθώς και κάθε εξάρτηµα του  εξοπλισµού που εξυπηρετεί 

αυτό το σκοπό. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Τα µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει : 

• Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους ισχύουσες 

κανονιστικές διατάξεις. 

• Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται 

και η χρήση τους να µην επιφέρει νέους κινδύνους. 

• Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες και 

ανάγκες. 

• Να προσαρµόζονται στο χρήστη. 

• Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. 

• Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά. 

• Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει 

λήξη ο επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους. 

 

• Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε συνθήκες  

καθαριότητας και υγιεινής. 
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• Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιµοποιούνται  περισσότερα 

του ενός τα οποία πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ  τους και 

αποτελεσµατικά. 

• Να χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόµενους και 

πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Α.Π. 

• ∆υσκολεύουν την αναπνοή. 

• ∆ηµιουργούν δυσφορία. 

• Επιδρούν αρνητικά στην παραγωγή. 

• Έχουν πολλούς περιορισµούς στη χρήση. 

• Χρειάζονται συχνά έλεγχο, καθαρισµό, συντήρηση, φύλαξη. 

• Απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών. 

• Απαιτείται συχνός έλεγχος εφαρµογής τους. 

• ∆εν µπορούν ή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν από ορισµένους 

εργαζοµένους. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Α.Π. 

 

Πριν την επιλογή των Ατοµικών Μέσων Προστασίας : 

• Καταγράφονται, αναλύονται και εκτιµώνται οι κίνδυνοι που δεν 

δυνατόν  να αποφευχθούν µε άλλα µέσα ή µέτρα. 

• Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να  

ανταποκρίνονται τα Μ.Α.Π. στους προηγούµενους κινδύνους. 

• Εκτιµώνται τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων Μ.Α.Π. σε σχέση µε 

αυτά  που απαιτούνται. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Τα µέσα ατοµικής προστασίας που διατίθενται στην αγορά να είναι  

κατάλληλα κατασκευασµένα, ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και 

ασφάλεια άλλων προσώπων ) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα να  

χρησιµοποιούνται για τον προβλεπόµενο σκοπό. 

Τα διατιθέµενα στην αγορά Μ.Α.Π. απαιτείται να φέρουν την σήµανση 

CE  επ’  αυτών, αλλά και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
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είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραµένει ανεξίτηλη κατά την 

αναµενόµενη διάρκεια ζωής των Μ.Α.Π.. 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ Μ.Α.Π. 

 

Για  κάθε Μ.Α.Π. που διατίθεται στην αγορά ο κατασκευαστής  

υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενηµερωτικό σηµείωµα που  

περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα Μ.Α.Π., όπως : 

• Τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµικής προστασίας. 

• Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού, 

επιθεώρησης ή απολύµανσης. 

• Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον 

προσδιορισµό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας των Μ.Α.Π.. 

• Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου 

κινδύνων και τα όρια εκτός των οποίων αντενδεικνύεται η 

χρησιµοποίηση των Μ.Α.Π.. 

• Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς. 

• Τη σηµασία της σήµανσης που υπάρχει. 

 

Π.∆. 1073 / 81 , Ατοµικά µέσα προστασίας, άρθρα 102 έως 108.  

 

Εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για τα Ατοµικά Μέσα 

Προστασίας, ειδικά για την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών 

και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, ισχύουν 

τα παρακάτω άρθρα του Π.∆. 1073/81 : 

 

 

� Οι εκτελούντες το έργο ( Εργολάβος ολοκλήρου του έργου ή 

Υπεργολάβος τµήµατος του έργου ή Κύριος του έργου ) θα πρέπει 

να παρέχουν τα απαιτούµενα κατά περίπτωση ατοµικά µέσα 

προστασίας, τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά CE 

(Π.∆. 396/94, άρθρο 9 &γ ) και να φροντίζουν για τη χρήση τους 

από τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι µε τη σειρά τους θα 

πρέπει να χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας, 

εφαρµόζοντας τα στις  ανατοµικές τους αναλογίες (Π.∆. 1073 /81 , 

άρθρο 102 ). 
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� Κράνη προστασίας της κεφαλής φορούν όλοι οι εργαζόµενοι, 

ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουν (Π.∆. 1073/81, άρθρο 

103). 

 

 
 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα µε τα κράνη είναι ότι οι εργαζόµενοι δεν τα 

φορούν, είτε γιατί δεν τα έχουν συνηθίσει είτε γιατί θεωρούν ότι τους 

δηµιουργούν διάφορα προβλήµατα κατά την εργασία τους. Είναι  

αλήθεια βέβαια ότι πολλές φορές η κακή επιλογή κράνους δεν  επιτρέπει 

στον εργαζόµενο να δουλέψει µε άνεση και ασφάλεια. Οι  κίνδυνοι που 

επιβάλλουν τη χρήση προστατευτικού µέσου της κεφαλής είναι δύο 

κατηγοριών : 

� Αντικείµενα ή υλικά τα οποία πέφτουν από υψηλότερο επίπεδο 

από  αυτό του χώρου εργασίας. 

 
 

� Πρόσκρουση της κεφαλής σε εµπόδια και προεξοχές στο επίπεδο  

του χώρου εργασίας.   

� Ανάλογα µε το µέγεθος, τη µορφή και το ύψος πτώσης των 

αντικειµένων από υψηλότερο επίπεδο ή της δύναµης πρόσκρουσης 

και τη µορφή του εµποδίου οι επιπτώσεις ποικίλουν από απλές 

γρατσουνιές κεφαλής, κακώσεις έως και θανατηφόρα ατυχήµατα. 

Για να παρέχει προστασία  το κράνος θα πρέπει να : 

� Εφαρµόζει σωστά στην κεφαλή και να είναι όσο το δυνατό   
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       ελαφρύτερο. 

� Έχει εσωτερικό σύστηµα απορρόφησης των κραδασµών µετά από 

κάποιο χτύπηµα. 

� Είναι ανθεκτικό στις πιθανές πιέσεις που µπορεί να εφαρµοστούν 

σε αυτό. 

� Είναι ανθεκτικό στις πτώσεις από ύψος. 

� Αντανακλά τα αντικείµενα που πέφτουν και όχι να τα συγκρατεί 

� Ασφαλίζεται σταθερά στην κεφαλή και να µην πέφτει εύκολα. 

� Επιτρέπει τον αερισµό της κεφαλής και να εµποδίζει τη θέρµανση 

της. 

� Είναι µονωµένο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε πιθανή 

περίπτωση επαφής µε ηλεκτρικά καλώδια. 

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε προστατευτικά µέσα του 

προσώπου ή των µατιών ή της ακοής. 

Θα πρέπει να ελέγχεται η ηµεροµηνία λήξης, την οποία φέρουν όλα τα 

κράνη. Η χρονική διάρκεια για ασφαλή χρήση τους εξαρτάται από  

αρκετούς παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, οι  

θερµοκρασιακές συνθήκες (κρύο, ζέστη ), η τυχόν έκθεση σε χηµικά,  η 

κακοµεταχείριση. Ο µέγιστος χρόνος ζωής ενός κράνους, υπό  

φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης µπορεί να φτάσει τα  

πέντε (5) χρόνια. 

Απαγορεύονται οι σαγιονάρες, τα τακούνια, τα πέδιλα και γενικά τα  

ακατάλληλα υποδήµατα. Τα υποδήµατα πρέπει να είναι τύπου  µποτίνι 

µε γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια  για 

προστασία από την πτώση βαρέων αντικειµένων (Π.∆. 1073/81, άρθρο 

106) 

 
 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας, όταν δεν υπάρχει 

άλλος αποτελεσµατικός τρόπος προφύλαξης από την πτώση ( Π.∆. 1073 / 

81, άρθρο 107 ). 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που 

µπορεί να βλάψουν τα µάτια ή τα χέρια αντίστοιχα ( Π.∆. 1073/81, άρθρα 

104 και 105 ). 
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Όλα τα χρησιµοποιούµενα ατοµικά µέσα προστασίας πρέπει να  είναι τα 

απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριµένου  κάθε φορά 

κινδύνου. Επίσης πρέπει να συντηρούνται, να  καθαρίζονται και να 

αποθηκεύονται µε ιδιαίτερη φροντίδα ( Π.∆. 1073/81, άρθρο 102 ). 

Απαγορεύονται οι ζώνες, οι γραβάτες, τα µαντήλια λαιµού και γενικά 

ρούχα που προεξέχουν, καθώς και τα δακτυλίδια, οι αλυσίδες, οι 

ταυτότητες κλπ. ∆ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού, 

όταν κάτι από τα παραπάνω  µπορεί κάπου να πιαστεί  (Π.∆. 1073/81 

άρθρο 108).  


