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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 
 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, που αποτελεί 
υποχρέωση των εργοδοτών, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει ως αντικειμενικό 
σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και άλλων προσώπων 
που μπορεί να επηρεάζονται από τις σχετικές δραστηριότητες, μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης 
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους.   
 
Η οργάνωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, μπορεί να επιτευχθεί μέσω του 
καθορισμού πολιτικής και συστήματος διαχείρισης, της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της 
εμπλοκής και συνεργασίας του αναγκαίου προσωπικού καθώς και της συστηματικής και συνεχούς 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού στα θέματα αυτά. 

 
Μέσα στα πλαίσια του συστήματος διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας του Τμήματος, εντάσσεται και η ετοιμασία του Οδηγού Διαχείρισης Κινδύνων στις 
Δασικές Εργασίες, ο οποίος περιλαμβάνει Πίνακες Ελέγχου για όλες σχεδόν τις εργασίες του 
Τμήματος, στους οποίους αναλύονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά και 
προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων.   
 
Ο Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων στις Δασικές Εργασίες εξυπηρετεί δύο (2) στόχους: 
 

 Την πληροφόρηση των εργαζομένων για τις πηγές κινδύνου, που απειλούν τη ζωή, την 
αρτιμέλεια ή την υγεία τους, καθώς και για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης για αποφυγή των 
κινδύνων. 
 

 Την χρησιμοποίηση, από τους Λειτουργούς του Τμήματος, του πλούσιου πληροφοριακού υλικού 
κατά την ετοιμασία των Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνου (ΓΕΚ) στην εργασία.  

 
Ο Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων στις Δασικές Εργασίες, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στο Τμήμα Δασών και πρέπει να 
τυγχάνει τακτικής αναθεώρησης έτσι ώστε να περιλαμβάνει κάθε νέα εργασία ή/και πηγή κινδύνου, 
καθώς επίσης να αντικατοπτρίζει τις νέες αντιλήψεις και δεδομένα στους χώρους εργασίας του 
Τμήματος.     
 
 
 
 
                                                                                                Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 
                                                                                               Διευθυντής Τμήματος Δασών 
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1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

                                                         
Με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής, η Διεύθυνση του Τμήματος Δασών εκφράζει τη δέσμευση 
και την προθυμία της, ενεργώντας πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχει το 
νομικό και θεσμικό πλαίσιο, να παρέχει και να διασφαλίζει στο προσωπικό του Τμήματος και σε 
οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητές του, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας. 
 

Επίσης, πρόθεση της Διεύθυνσης είναι, να στηρίζει και να λαμβάνει σε συστηματική βάση, όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για τη μείωση των ατυχημάτων και την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και ταυτόχρονα να εκπληρώνει όλες τις 
υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την εν ισχύ Νομοθεσία για την ασφάλεια, υγεία και 
ευημερία των εργαζομένων.  
 

Προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων και σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2015, η Διεύθυνση δεσμεύεται για την εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στο Τμήμα Δασών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, όλα 
τα θέματα ασφάλειας και υγείας στο Τμήμα, τυγχάνουν διαχείρισης από τον Λειτουργό Ασφάλειας 
και Υγείας, ο οποίος συντονίζει και εποπτεύει τις Επιτροπές Ασφάλειας, που έχουν συσταθεί σε 
όλους τους εργασιακούς χώρους του Τμήματος. Παράλληλα, για την αποτελεσματική προώθηση 
των θεμάτων ασφάλειας, ρόλο διαδραματίζει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ασφάλειας 
(ΠΑΣΕΑ), η οποία απαρτίζεται από τον Λειτουργό Ασφάλειας και τους Προέδρους των 
Επιτροπών Ασφάλειας. Επιπρόσθετα, η Εκτίμηση της Επικινδυνότητας, η οποία αποτελεί 
σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, 
καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις εργασίες του Τμήματος. Χρήσιμο εργαλείο για την Εκτίμηση 
της Επικινδυνότητας, αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων στις Δασικές Εργασίες, στον 
οποίο γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στους πιθανούς κινδύνους για κάθε εργασία και 
δραστηριότητα του Τμήματος, καθώς και στα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για 
τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων.    
 

Την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στους τόπους εργασίας του 
Τμήματος, έχουν οι Προϊστάμενοι Τομέων/Κλάδων/Μονάδων, οι Περιφερειακοί Δασικοί 
Λειτουργοί, ο Διευθυντής του Δασικού Κολεγίου και οι Προϊστάμενοι Αρχείου και Λογιστηρίου. Με 
αυτή τη διευθέτηση, είναι δυνατή η παροχή συνεχούς πληροφόρησης, εκπαίδευσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται για το προσωπικό του Τμήματος, το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και υγείας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης, ο 
Τομέας Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής, ο οποίος διαχειρίζεται τα άρθρα του 
προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις πιστώσεις σχετικά με την αγορά και την προμήθεια του 
εξοπλισμού ασφάλειας.   
 

Για την επίτευξη υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο Τμήμα, επιβάλλεται η 
ενεργός συμμετοχή όλου του προσωπικού, γι’ αυτό προτρέπονται όλοι ανεξαίρετα οι εργαζόμενοι, 
με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με τη Διεύθυνση, 
τους κατά τόπους Προϊστάμενους, καθώς επίσης με τον Λειτουργό Ασφάλειας και τους 
Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας.  
 

Η Δήλωση Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Υγεία του προσωπικού του Τμήματος, θα 
αναθεωρείται, όταν υπάρχουν νέα δεδομένα και εξελίξεις. 
 
                                                                                                 Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 
                                                                                               Διευθυντής Τμήματος Δασών 
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2. ΧΡΗΣΙΜΟΙ  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ασφάλεια: 
 

Κατάσταση στην οποία οι κίνδυνοι για τους 
ανθρώπους ή για πρόκληση ζημιών έχουν περιοριστεί 
σε αποδεκτό επίπεδο 
 

Ατύχημα: Ασυνεχές συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική ή 
πνευματική βλάβη ή απώλεια ζωής 
 

Εκτίμηση κινδύνου: Η διαδικασία εκτίμησης των πηγών κινδύνου για την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την 
εργασία, λόγω επικινδυνότητας των συνθηκών 
εργασίας.  Η πραγματοποίηση της εκτίμησης κινδύνου 
αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη (Κ.Δ.Π. 173/2002) 
 

Επαγγελματική ασθένεια: Οποιαδήποτε ασθένεια κρίνεται ότι έχει προκληθεί ή 
χειροτερέψει λόγω των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του ασθενούς 
 

Επαγγελματικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος πρόκλησης εργατικού ατυχήματος, 
επαγγελματικής ασθένειας ή συμβάντος λόγω των 
συνθηκών εργασίας 
 

Εργαζόμενος: Κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των 
μαθητευομένων 
 

Εργατικό ατύχημα: Οποιοδήποτε τυχαίο, μη προσχεδιασμένο συμβάν 
κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί 
τραυματισμό ή βλάβη της υγείας του εργαζομένου. Τα 
τροχαία ατυχήματα από και προς τον τόπο εργασίας 
θεωρούνται εργατικά ατυχήματα 
 

Εργοδότης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται 
με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει την 
ευθύνη για την επιχείρηση ή και την εγκατάσταση 
 

Μέσα ατομικής προστασίας: Είναι κάθε εξοπλισμός τον οποίο πρόσωπο στην 
εργασία πρέπει να φορά ή να κρατά για να 
προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους 
για την ασφάλεια ή την υγεία του στην εργασία, καθώς 
και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού 
που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό 
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Παρ’ ολίγον ατύχημα: 
  

Συμβάν το οποίο έχει μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί 
σε εργατικό ατύχημα, χωρίς τελικά να συμβεί κάτι 
τέτοιο και το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω: 
 

 καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, 
εγκαταστάσεων, προϊόντων ή του περιβάλλοντος 

 απώλειες παραγωγής 

 υποχρεώσεις αποζημιώσεις 
 

Πηγή κινδύνου: Η πηγή ή η κατάσταση με πιθανότητα βλάβης, υπό  
την έννοια του τραυματισμού, της ασθένειας, της 
καταστροφής περιουσίας του περιβάλλοντος ή 
συνδυασμού αυτών 
 

Πρόληψη: Είναι το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που 
λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της 
δραστηριότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού με 
στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών 
κινδύνων 
 

Τόπος εργασίας: Κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι 
εργαζόμενοι εξ’ αιτίας της εργασίας τους και που είναι 
κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη 
 

Τρίτα πρόσωπα: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο μπορεί να 
επηρεαστεί από τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή 
του οργανισμού 
 

Υγεία: Σε σχέση με την εργασία, υποδηλώνει όχι μόνο την 
απουσία αναπηρίας, αλλά περιλαμβάνει και τα 
φυσικά, πνευματικά και ψυχικά στοιχεία που 
επηρεάζουν την υγεία και που έχουν άμεση σχέση με 
την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία. 
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3.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Υιοθετήστε τις πιο κάτω γενικές αρχές πρόληψης όπως προβλέπονται στο Νόμο και 

Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας: 

1. Αποφυγή των κινδύνων. 
 

2. Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
 

3. Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους. 
 

4. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των 
θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασία 
και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη 
εργασία για να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία. 

 

5. Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας. 
 

6. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο. 
 

7. Ανάπτυξη μιας ενιαίας και συνολικής πολιτικής πρόληψης, η οποία να καλύπτει την 
τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και την επίδραση των παραγόντων που συνδέονται με το εργασιακό 
περιβάλλον. 

 

8. Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 
προστασίας. 

 

9. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στα πρόσωπα στην εργασία. 
 
Είναι νοητό, ότι πέραν των πιο πάνω αρχών πρόληψης κάθε εργαζόμενος οφείλει να 
επιστρατεύει και τη δική του λογική για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. 

 

Μέτρα για έλεγχο του κινδύνου 

 

 Ο έλεγχος του κινδύνου γίνεται μόνο μετά από την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων στον 
εργασιακό χώρο και επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της διαδικασίας Εκτίμησης του 
κινδύνου. Ο κύριος στόχος της Ε.Κ. είναι η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 

Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση κινδύνου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας 
για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. 

 

Οι πίνακες Ελέγχου που ακολουθούν συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους εργαζόμενους να εκτιμούν 

και να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στους 

εργασιακούς χώρους.  

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             4.   Π Ι Ν Α Κ Ε Σ   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ 

 

  



 
 

6 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Μέσα Ατομικής Προστασίας  

2.  Εργασίες Γραφείου 

3.  Εργασίες Καθαριστριών 

4.  Αποθήκες (Διαχείριση Υλικών) 

5. Πρατήρια - Ντεπόζιτα Καυσίμων 

6.  Λήψη Μετεωρολογικών Στοιχείων 

7.    Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων  

8.    Κραδασμοί/Δονήσεις 

9.   Ηλεκτρισμός 

10.  Στατικός Ηλεκτρισμός 

11.  Θόρυβος 

12.  Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης 

13. Πυρασφάλεια Κτιρίων  

14. Σήμανση 

15. Πρώτες Βοήθειες 

16. Εργασιακό Άγχος 

17. Καταπολέμηση Δασικών Πυρκαγιών 

18. Θερμικός Φόρτος 

19. Αιωρούμενα Σωματίδια 
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A1.  Πίνακας Ελέγχου – Μέσα Ατομικής Προστασίας 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
ορίζονται ως «κάθε εξοπλισμός τον οποίον πρόσωπο στην εργασία πρέπει να 
φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους 
για την ασφάλεια ή την υγεία του στην εργασία, καθώς και κάθε συμπλήρωμα 
ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό». Στα ΜΑΠ 
συμπεριλαμβάνονται τα κράνη ασφαλείας, τα γάντια, τα προστατευτικά 
ματιών, ο ρουχισμός έντονου χρώματος, τα παπούτσια ασφάλειας, οι 
ζώνες ασφάλειας καθώς και ενδύματα που παρέχουν προστασία από 
καιρικές συνθήκες. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλη επιλογή ΜΑΠ για τους διάφορους κινδύνους στην εργασία. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση των ΜΑΠ. 

 Ασυντήρητα/φθαρμένα ΜΑΠ. 

 Κατάσταση υγείας των εργαζομένων. 

 Χρήση περισσότερων από ένα ΜΑΠ. 

 ΜΑΠ, αταίριαστα με τα σωματομετρικά μεγέθη του χρήστη. 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Δυσφορία, λιποθυμία. 

 Τραυματισμός. 
 Θάνατος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας που: 
- να είναι κατάλληλα για τον κίνδυνο από τον οποίο πρέπει να 

προστατεύουν τους εργαζόμενους, 
- να μην δυσκολεύουν την εκτέλεση της εργασίας, 
- να ταιριάζουν στους εργαζόμενους που θα τα χρησιμοποιήσουν, 
- να μην κινδυνεύουν να αποτελέσουν τα ίδια πηγή κινδύνου, 
- να φέρουν το σήμα CE. 

 Να λαμβάνεται υπόψη η υγεία των εργαζομένων ως προς τη χρήση των 
ΜΑΠ. 

 Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που απειλούν την 
ασφάλεια και την υγεία τους, τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα 
μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους 
κινδύνους που παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και 
κάνουν αναγκαία τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. 

 Παροχή οδηγιών και εκπαίδευση των εργαζομένων για τη σωστή χρήση των 
ΜΑΠ ή και εξάσκησή τους όποτε χρειάζεται. 

 Περιοδικός έλεγχος της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας. 

 Φροντίδα για τη φύλαξη τους σε θέσεις με καλές συνθήκες καθαριότητας και 
υγιεινής. 
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 Συντήρηση των ΜΑΠ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει ο 
επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους. 

 Στους χώρους εργασίας να υπάρχει κατάλληλη σήμανση έτσι ώστε να 
υπενθυμίζει στο προσωπικό την ανάγκη για χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας. 

 Ύπαρξη επίβλεψης για τη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. 
 Τα μέσα ατομικής προστασίας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας και πρέπει 

να χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκθεσής τους στον κίνδυνο έστω και αν η εργασία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. 
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A2. Πίνακας Ελέγχου – Εργασίες Γραφείου 
              
Συνοπτική περιγραφή  

Μεγάλο μέρος των εργασιών που βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του Τμήματος 
Δασών πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους. 
Μεγάλος όμως είναι και ο όγκος εργασίας γραφείου που πραγματοποιείται καθημερινά 
από το Τμήμα Δασών.  Εργασίες που σχετίζονται με την αλληλογραφία, αρχειοθέτηση, 
σύνταξη μελετών, λογιστικές εργασίες κλπ., είναι μερικές εργασίες που 
πραγματοποιούνται καθημερινά στα γραφεία του Τμήματος. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ασυγύριστοι χώροι εργασίας 

 Στενοί χώροι εργασίας 

 Συνωστισμός 

 Ηλεκτρισμός 

 Χειρωνακτική εργασία 

 Άγχος – κακή οργάνωση εργασίας 

 Ρυθμός εργασίας 

 Ακατάλληλο περιβάλλον-φωτισμός, εξαερισμός, θόρυβος 

 Πολύωρη ενασχόληση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

 Κακή συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 

 Μη αποτελεσματική καθαριότητα και απολύμανση των χώρων εργασίας 
 Ακατάλληλα γραφεία – καθίσματα 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πτώση λόγω γλιστρήματος ή σκουντουφλήματος 

 Ηλεκτροπληξία 

 Φωτιά – πυρκαγιά 

 Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Ψυχολογικά προβλήματα 

 Λάθη στην εργασία 

 Προβλήματα στα μάτια 

 Δυσφορία 

 Κούραση 

 Μειωμένη απόδοση εργασίας λόγω κακής συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων ή αριθμού υπαλλήλων στο ίδιο γραφείο 

 Διάφορες ασθένειες/προβλήματα υγείας λόγω μη αποτελεσματικής 
καθαριότητας των γραφείων 

 Πιάσιμο σπονδύλου/μέσης λόγω ακαταλληλότητας των 
 γραφείων/καθισμάτων 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τήρηση των Κανόνων Εργονομίας 

 Διατήρηση των χώρων εργασίας, αποθηκευτικών χώρων και κοινόχρηστων 
χώρων καθαρών και συγυρισμένων. 

 Σχεδιασμός και οργάνωση των θέσεων εργασίας. 
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 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού εξοπλισμού 
από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών έτσι ώστε να μην 
υπερφορτώνονται τα πολύπριζα. 

 Διατήρηση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών συγυρισμένων, ώστε 
να μην προκαλούν κίνδυνο πτώσης λόγω μπουρδουκλώματος.  

 Απαγόρευση υπερφόρτωσης των παροχών του ηλεκτρικού ρεύματος 

 Να μην συνδέονται πολύπριζα σε άλλα πολύπριζα. 

 Άμεση αποσύνδεση οποιουδήποτε εξοπλισμού γραφείου στον οποίο 
υπάρχει καπνός, σπινθήρες και άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου προσώπου 
για να το ελέγξει και να το επιδιορθώσει. 

 Άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου του χώρου για την ύπαρξη φθαρμένων 
καλωδίων, καταστρεμμένων διακοπτών, γυμνών καλωδίων κ.α. 

 Ασφαλής αποθήκευση όλων των αιχμηρών αντικειμένων (π.χ. ψαλίδια, 
χαρτοκόπτες κλπ.). 

 Τοποθέτηση των καλάθων των αχρήστων, μακριά από χώρους που 
μπορούν να προκαλέσουν σκουντούφλημα και αποφυγή υπερχείλισης τους. 

 Διατήρηση των οδών διαφυγής, κλιμακοστασίων και εξόδων κινδύνου 
ελεύθερων από εμπόδια. 

 Άμεσος καθαρισμός οποιωνδήποτε υγρών χυθούν στο πάτωμα και 
τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για ολισθηρό πάτωμα. 

 Απαγόρευση κατανάλωσης τροφής κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. 
ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

 Τήρηση των οδηγιών των προμηθευτών για την αντικατάσταση αναλώσιμων 
του εξοπλισμού γραφείων (εκτυπωτές, φωτοτυπικές). 

 Εφοδιασμός του χώρου εργασίας με επαρκή φωτισμό και εξαερισμό. 

 Τακτικά διαλείμματα κατά τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 
ξεκούραση των ματιών. 

 Να μεριμνάτε για καλή συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Μεριμνάτε για καλή καθαριότητα των χώρων εργασίας. 

 Χρήση κατάλληλων αντιβακτηριδιακών υγρών κατά το σφουγγάρισμα. 

 Παροχή κατάλληλων και επαρκών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων και 
ευημερίας του προσωπικού. 

 Αγορά κατάλληλων γραφείων και καθισμάτων. 

 Διατήρηση των επίπλων και του υπόλοιπου εξοπλισμού σε καλή κατάσταση. 

 Διατήρηση της πλάτης της καρέκλας σε όρθια θέση 

 Σήμανση. 
 

     Όσον αφορά την εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης, πρέπει : 
 

 Η οθόνη να είναι ρυθμιζόμενη, ευανάγνωστη, χωρίς ανακλάσεις φωτός. 

 Το πληκτρολόγιο να είναι εύχρηστο, ρυθμιζόμενο, με ευανάγνωστα πλήκτρα 
και να ανταποκρίνεται με απαλή πίεση. 

 Το κάθισμα να είναι πλήρως ρυθμιζόμενο και να υπάρχει υποπόδιο. 

 Να υπάρχει χώρος για τα πόδια που να επιτρέπει αλλαγές στη θέση του 
σώματος για άνετη καθιστική εργασία. 
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 Να υπάρχει κατάλληλη αντίθεση στο φωτισμό, χωρίς άμεσο ή έμμεσο 
θάμπωμα ή αντανακλάσεις. 

 Να υπάρχει ο ελάχιστος θόρυβος. 

 Να υπάρχει κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία. 

 Το λογισμικό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό χρήσης και προσαρμογής 
στις γνώσεις του χειριστή, εμφανής απόκριση στους χειρισμούς και 
ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος. 

 
     Επιπρόσθετα πρέπει : 
 

 Στον εργασιακό χώρο να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον 
προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι 
να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Ύπαρξη Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση φωτιάς ή σεισμού. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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A3. Πίνακας Ελέγχου – Εργασίες Καθαριστριών 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι εργασίες καθαριστριών περιλαμβάνουν το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα 
πατωμάτων, την καθαριότητα γραφείων, χώρων υγιεινής, δωματίων διαμονής, 
αυλών, την συλλογή σκουπιδιών και άλλα. 
Κύριος στόχος των εργασιών είναι η διατήρηση όλων των αναφερόμενων 
χώρων καθαρών και συγυρισμένων.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Βρεγμένο πάτωμα, σκάλες. 

 Ανύψωση βάρους/επαναλαμβανόμενες εργασίες. 

 Ασυγύριστοι χώροι εργασίας. 

 Ηλεκτρισμός/εξοπλισμός εργασίας. 

 Επαφή με σκουπίδια, ακαθαρσίες.  

 Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα καθαριστικά. 

 Εργασία σε ύψος. 
 Φύση εργασίας. 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμοί, μώλωπες από γλίστρημα και πτώση. 

 Μυοσκελετικές παθήσεις. 

 Σκουντούφλημα / πτώση λόγω ασυγύριστων χώρων εργασίας. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 Μόλυνση, ασθένειες. 

 Αλλεργία, ζαλάδα, αναπνευστικά προβλήματα, δερματικές παθήσεις. 

 Πτώση από ύψος. 

 Εργασιακό άγχος, νευρικότητα και διαταραχές ύπνου. 
 Καρδιοαγγειακές παθήσεις. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Οι καθαρίστριες να φορούν κατάλληλα παπούτσια με αντιολισθητικό πέλμα 
για αποφυγή γλιστρήματος. 

 Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για βρεγμένο πάτωμα ούτως 
ώστε άλλα άτομα να μην εισέρχονται στο χώρο εργασίας. 

 Αποφυγή καθαρισμού πρίζας ή οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής με 
βρεγμένο ρούχο ή βρεγμένα χέρια. 

 Χρήση γαντιών μιας χρήσης κατά τη συλλογή σκουπιδιών ή οποιονδήποτε 
άλλων ακαθαρσιών.  Χρήση ειδικών λαβίδων αν είναι αναγκαίο. 

 Τήρηση οδηγιών του κατασκευαστή για την ορθή χρήση των διαφόρων 
καθαριστικών.   

 Δήλωση καθαριστριών αν είναι αλλεργικές στα διάφορα καθαριστικά για 
λήψη των κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. 

 Βρέξιμο των χωμάτινων επιφανειών (αυλών) κατά το σκούπισμα για 
αποφυγή εισπνοής σκόνης.  Χρήση προστατευτικής μάσκας αναπνοής αν 
είναι αναγκαίο. 
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 Στην περίπτωση καθαρισμού τζαμιών ή λαμπτήρων σε ύψος να γίνεται 
χρήση του κατάλληλου τριποδιού και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
ασφάλειας σχετικά με τη χρήση του (βλέπε σχετικό πίνακα χρήση τριποδιού 
κ.λ.π).  Όταν μετακινούνται βαριά τζάμια για καθάρισμα να ζητείται βοήθεια 
από άλλο άτομο. 

 Να αναφέρετε πάντοτε για οτιδήποτε το επικίνδυνο στην εργασία σας. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Οι καθαρίστριες που ασχολούνται με το σιδέρωμα (π.χ. Δασικού Κολεγίου) 
να γνωρίζουν ότι το ξεχασμένο ηλεκτρικό σίδερο αποτελεί σοβαρή αιτία 
πυρκαγιών. 

 
          Επομένως: 
 

- Μην αφήνετε αναμμένο το ηλεκτρικό σίδερο όταν τρέχετε σε άλλη 
δουλειά (π.χ. για να απαντήσετε στο τηλέφωνο). 

- Όταν θα διακόψετε το σιδέρωμα για λίγο τοποθετήστε το ηλεκτρικό 
σίδερο ΟΡΘΙΟ πάνω σε ειδική άφλεκτη πλάκα. 

- Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αφήστε 
το να κρυώσει εντελώς προτού το φυλάξετε. 

- Ελέγχετε συχνά και με προσοχή το καλώδιο του ηλεκτρικού σίδερου. 
 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  
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A4. Πίνακας Ελέγχου – Αποθήκες (Διαχείριση Υλικών) 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι αποθήκες χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Δασών για τη φύλαξη του 
εξοπλισμού εργασίας και πρέπει να είναι πάντα καθαρές και τακτοποιημένες.  
Στις εργασίες αποθηκών ασχολούνται δασικοί υπάλληλοι, αποθηκάριοι ή και 
ωρομίσθιο προσωπικό.  Ο αποθηκάριος είναι υπεύθυνος για την σωστή 
λειτουργία των αποθηκών και ιδιαίτερα την αποφυγή οποιονδήποτε 
ατυχημάτων. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανώμαλο πάτωμα 

 Μη ικανοποιητικός φωτισμός, εξαερισμός 

 Μη τακτοποιημένη, ασυντήρητη αποθήκη 

 Τοποθέτηση αντικειμένων / υλικών σε ψηλά ράφια  

 Χειρωνακτική ανύψωση βαριών φορτίων 

 Λανθασμένη αποθήκευση υλικών 

 Παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών, εύφλεκτων υγρών κ.λ.π. 

 Ακατάλληλη σήμανση 

 Παρουσία τρωκτικών 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Γλίστρημα / σκουντούφλημα / πτώση λόγω ανώμαλου δαπέδου διάφορων 
εμποδίων στους διαδρόμους ή χυμένου υγρού στο πάτωμα. 

 Τραυματισμός από πέσιμο λόγω μη ικανοποιητικού φωτισμού. 

 Μυοσκελετικά προβλήματα λόγω ανύψωσης βαριών φορτίων. 

 Πτώση από ύψος λόγω αντικειμένων / υλικών σε ψηλά ράφια. 

 Τραυματισμός ατόμων από την πτώση αντικειμένων και υλικών λόγω 
λανθασμένης τοποθέτησης. 

 Φωτιά – πυρκαγιά  

 Τραυματισμός, δηλητηρίαση, θάνατος λόγω μη σήμανσης των επικίνδυνων 
καταστάσεων (π.χ. εύφλεκτα υλικά, χημικές ουσίες κ.α.). 

 Μόλυνση του περιβάλλοντος από χυμένο υλικό. 

 Ασθένειες από τρωκτικά. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Το πάτωμα του αποθηκευτικού χώρου να είναι επίπεδο και χωρίς εμπόδια. 

 Παροχή ικανοποιητικού φωτισμού και εξαερισμού στους χώρους εργασίας. 

 Επιδιόρθωση οποιονδήποτε εμποδίων, λακκούβων κλπ. ή ευδιάκριτη 
επισήμανσή τους. 

 Η αποθήκη να είναι πάντα καθαρή, τακτοποιημένη και να λειτουργεί με 
ασφάλεια. 

 Αποθήκευση των επικίνδυνων (εύφλεκτων) υλικών σε διαφορετικό χώρο 
από τα λιγότερο επικίνδυνα. 
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 Σε ψηλά ράφια να προτιμάται η τοποθέτηση ελαφρών αντικειμένων.  Να 
γίνεται χρήση του κατάλληλου τριποδιού και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
ασφάλειας σχετικά με τη χρήση του. (βλέπε σχετικό πίνακα χρήση τριποδιού 
κ.λπ.) 

 Στη περίπτωση μεταφοράς βαριών φορτίων να γίνεται χρήση μηχανικών 
μέσων. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού στη σωστή ανύψωση των φορτίων. 

 Χρήση στερεού εξοπλισμού – αποθήκευσης – ράφια με ένδειξη του μέγιστου 
βάρους. 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου χρειάζεται. 

 Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή όσον αφορά την θερμοκρασία, 
υγρασία και άλλες παραμέτρους για την αποθήκευση υλικών. 

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο χώρο καυσίμων, σε κιβώτια, δοχεία 
και κυλίνδρους και αναγραφή του περιεχομένου τους. 

 Ασφαλής φύλαξη όλων των επιβλαβών υλικών ώστε να αποφεύγεται η 
παράνομη προσέγγισή τους. 

 Αποθήκευση υγρών χημικών σε αποθήκη με αδιαπέραστο πάτωμα για να 
αποφεύγεται η μόλυνση του εδάφους σε περίπτωση διαρροής. 

 Επιθεώρηση όλων των χώρων αποθήκευσης για να διασφαλίζεται η 
σταθερότητά τους και ότι τα πιο πάνω προστατευτικά μέτρα εφαρμόζονται. 

 Διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων και των χώρων γύρω από την 
αποθήκη καθαρών και ελεύθερων από εμπόδια. 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 Καταπολέμηση τρωκτικών με βιολογικά παρασκευάσματα ή παγίδες. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Στην αποθήκη να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός και οι εργαζόμενοι να 
γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 

 Αυστηρή εφαρμογή των Κανονισμών Περί Αποθηκών. 
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A5.  Πίνακας Ελέγχου – Πρατήρια - Ντεπόζιτα Καυσίμων 

Συνοπτική περιγραφή  

Σε διάφορους Δασικούς Σταθμούς υπάρχουν Πρατήρια ή Μεταλλικά Ντεπόζιτα 
καυσίμων πετρελαίου που έχουν σαν στόχο την απρόσκοπτη παροχή καυσίμων 
στα μηχανοκίνητα οχήματα του Τμήματος Δασών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Γυμνή φλόγα, κάπνισμα, σπινθήρες κλπ. 

 Γλιστερό ή ακάθαρτο πάτωμα 

 Διαρροή καυσίμων 

 Ηλεκτρισμός 

 Κεραυνοί 

 Ακατάλληλα ντεπόζιτα πετρελαίου 

 Απόσταση ντεπόζιτων πετρελαίου από κτίριο 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Φωτιά, πυρκαγιά 

 Γλίστρημα/πτώση 

 Ρύπανση περιβάλλοντος, ανάφλεξη καυσίμου 

 Ηλεκτροπληξία 

 Κεραυνοπληξία 

 Οικονομικό κόστος 

 Πρόκληση ζημιών στο κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς ή διαρροής καυσίμων 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Αποφυγή δημιουργίας πηγών ανάφλεξης όπως γυμνή φλόγα, κάπνισμα, 
σπινθήρες κλπ. 

 Κατάλληλη σήμανση με προειδοποιητικές πινακίδες για απαγόρευση 
καπνίσματος κλπ. 

 Να σβήνουν οι μηχανές των οχημάτων όταν τροφοδοτούνται με καύσιμα. 

 Το δάπεδο εφοδιασμού καυσίμων να είναι καθαρό από οποιαδήποτε χυμένα 
υγρά, σκόνες κλπ. για να μην είναι ολισθηρό. 

 Τακτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων πετρελαίου για τυχόν διαρροή καυσίμων. 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο 

 Ο Δασικός Σταθμός να διαθέτει αλεξικέραυνο. Να μην χορηγούνται καύσιμα 
όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες με αστραπές και βροντές 

 Χρήση κατάλληλων ντεπόζιτων πετρελαίου 

 Τήρηση απόστασης 2 m των ντεπόζιτων πετρελαίου μέχρι 100 τόνων, από 
οποιοδήποτε κτίριο. 

 Κατασκευή κατάλληλης δεξαμενής κάτω από το εγκατεστημένο υπαίθριο 
ντεπόζιτο πετρελαίου, χωρητικότητας 10% μεγαλύτερης της χωρητικότητας του 
ντεπόζιτου καυσίμων για προστασία από τυχόν διαρροή του καυσίμου ή και 
ανάφλεξή του. 
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Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Στο χώρο των πρατηρίων καυσίμων να υπάρχουν οι κατάλληλοι 
πυροσβεστήρες, κουτί Πρώτων Βοηθειών και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη 
χρήση τους. 

 Σε πυρκαγιές υγρών καυσίμων, να χρησιμοποιούνται οι πυροσβεστήρες ξηρής 
σκόνης, οι οποίοι θεωρούνται οι καλύτεροι και ιδίως σε υγρά καύσιμα που ρέουν. 

 Να μην χρησιμοποιείται νερό σε πυρκαγιές υγρών καυσίμων, γιατί το νερό είναι 
βαρύτερο από τα υγρά και κάθεται στον πυθμένα με αποτέλεσμα τα υγρά 
καύσιμα να επιπλέουν και να μεταδίδουν την πυρκαγιά.  Το νερό δεν μπορεί να 
σκορπίσει τα υγρά που καίγονται και έτσι η πυρκαγιά θα εξαπλωθεί. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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A6. Πίνακας Ελέγχου – Λήψη Μετεωρολογικών Στοιχείων 

Συνοπτική περιγραφή  

Η λήψη μετεωρολογικών στοιχείων και παρατηρήσεων είναι μια εργασία που 
γίνεται από δασικούς υπαλλήλους, σπουδαστές του Δασικού Κολεγίου ή και 
ωρομίσθιο προσωπικό σε Δασικούς Σταθμούς και Δασικές Περιφέρειες σε 
συνεργασία πάντοτε με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ολισθηρό οδόστρωμα λόγω παγετού. 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες). 

 Χρήση σκάλας σε ύψος. 

 Κέντρισμα από έντομα-δηλητηριώδη ερπετά. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ολίσθηση, τραυματισμός. 

 Κρυολογήματα. 

  Πτώση από ύψος-κατάγματα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 
(Αδιάβροχες μπότες από λάστιχο με αντιολισθητικό πέλμα, δερμάτινα 
γάντια, ολόσωμη αδιάβροχή στολή με σκούφο και το καλοκαίρι ελαφριά 
ρούχα με ανοικτά χρώματα και καπέλο). 

 Κατά τη λήψη στοιχειών σε ύψος (π.χ. ανεμοδείκτης), oι εργαζόμενοι να 
ελέγχουν τη στερεωμένη σκάλα για τυχόν φθορές και παγετό. Το πέλμα των 
μπότων ή αρβύλων (τοιχώματα) να είναι καθαρά από χιόνι, λάδια ή άλλα 
αντικείμενα.  Κατά την ανάβαση να κρατούν γερά και να στηρίζουν το σώμα 
τους και με τα δύο χέρια πάνω στη σκάλα. 

 Να μην ενοχλούνται έντομα όπως σφήκες, μέλισσες κλπ. 

 Δήλωση ατόμων εάν είναι αλλεργικά στο κέντρισμα τέτοιων εντόμων για 
λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι λήπτες μετεωρολογικών στοιχείων 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του ότι, έντομα και ερπετά 
αναζητούν σημεία νερού και υγρασίας (π.χ. λιμνούλα εξάτμισης). 
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Α7. Πίνακας Ελέγχου – Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Συνοπτική περιγραφή  

Σαν χειρωνακτική διακίνηση φορτίων νοείται κάθε μετατόπιση ή στήριξη 
φορτίου, όπως και η έλξη, ανύψωση, απόθεση και μετακίνηση βάρους από 
έναν ή περισσότερους εργαζομένους. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανύψωση βαριών φορτίων 

 Μορφή φορτίου 

 Ανώμαλο δάπεδο 

 Ασυγύριστοι χώροι εργασίας 

 Στενόχωροι χώροι – μειωμένη ορατότητα 

 Κινούμενα μέρη φορτίου 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Καταπόνηση σπονδυλικής στήλης και οσφυϊκής χώρας 

 Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Δερματικά προβλήματα στα χέρια 

 Σκουντούφλημα/πτώση 

 Σύγκρουση με άλλο πρόσωπο 

 Τραυματισμός στα άκρα 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Εκτίμηση των φορτίων ως βαριά, ογκώδη, δύσκολα να πιαστούν, ασταθή ή 
απρόσμενα, «βλαβερά» (π.χ. καυτά, κοφτερά κλπ.) πριν τη μετακίνησή τους.  
Αυτές οι εκτιμήσεις για τα φορτία  θα εισηγούνται τις μεθόδους χειρωνακτικής 
εργασίας που πρέπει να ακολουθηθούν. 

 
Οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη: 
 

 Για βαριά φορτία που δεν μπορεί να τα σηκώσει ένα πρόσωπο θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα πρόσωπα, ή ανυψωτήρας. 

 Ένα ογκώδες φορτίο θα πρέπει να τοποθετείται σε κιβώτιο ή πακέτο 
κατάλληλο για ανύψωση και μεταφορά. 

 Όλα τα ασταθή και απρόσμενα φορτία πρέπει να πακετάρονται σε 
κατάλληλα κιβώτια. 

 Τα «βλαβερά» φορτία πρέπει να χειρίζονται λαμβάνοντας προστατευτικά 
μέτρα ασφάλειας και ιδιαίτερα να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια, 
ποδιές κλπ. 

 Τακτική εκπαίδευση του προσωπικού στο σωστό τρόπο ανύψωσης και 
μεταφοράς φορτίων. 

 Διατήρηση των διαδρόμων κυκλοφορίας ελεύθερων από εμπόδια. 

 Εφοδιασμός του χώρου με επαρκή φωτισμό. 

 ‘Ατομα με προβλήματα υγείας, έγκυες γυναίκες και ανίκανα άτομα να μην 
εμπλέκονται σε χειρωνακτικές εργασίες. 
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 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπως γάντια, παπούτσια ασφαλείας και 
φόρμα εργασίας. 

 Τήρηση των προβλεπόμενων διαλειμμάτων για την ξεκούραση του 
προσωπικού που εμπλέκεται στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

 Παροχή στο προσωπικό μηχανικών μέσων μεταφοράς φορτίων όπως forklift 
ή handlift, καροτσάκια κλπ. 
 

 

  



 
 

21 
 

A8. Πίνακας Ελέγχου – Κραδασμοί/ Δονήσεις 

Συνοπτική περιγραφή 

Οι κραδασμοί είναι μηχανικές ταλαντώσεις που μεταφέρονται μέσω στερεών 
σωμάτων.  Στους χώρους εργασίας οι κραδασμοί μπορεί να προκληθούν από τη 
λειτουργία μηχανημάτων, οχημάτων, ελκυστήρων και άλλου εξοπλισμού εργασίας. 
(π.χ. αλυσοπρίονα, κρουστικά ή περιστροφικά εργαλεία κ.α.).  Υπάρχουν 
κραδασμοί που επιδρούν σ΄ολόκληρο το σώμα και κραδασμοί που επιδρούν σε 
μέρη του σώματος με πιο σημαντική την περίπτωση του άξονα χειρός – βραχίονα 
(π.χ. χρήση γεωργικού ελκυστήρα) 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Χρήση εξοπλισμού χειρός που προκαλούν κραδασμούς 

 Χρήση οχημάτων που προκαλούν κραδασμούς 

 Εργασία σε χώρους με κραδασμούς 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πονοκέφαλοι 

 Ναυτία και αϋπνία 

 Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Πόνος και βλάβη στις αρθρώσεις 

 Σύνδρομο Λευκού Δακτύλου (white finger (vwf) 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Αντικατάσταση διαδικασιών με άλλες που έχουν λιγότερους κραδασμούς και 
δονήσεις 

 Αντικατάσταση των παλαιών ή φθαρμένων εργαλείων με καινούργια εργαλεία, 
εργονομικά σχεδιασμένα με λιγότερους κραδασμούς και δονήσεις 

 Αυτοματοποίηση εργασιών που απαιτούν την υπερβολική έκθεση των 
εργαζομένων σε υψηλής έντασης κραδασμούς όπου είναι δυνατόν 

 Αντικατάσταση του χειριστή με αυτόματη μηχανή  

 Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας 

 Χρήση μέτρων προστασίας π.χ. ειδικά γάντια, ειδικά παπούτσια, κατάλληλα 
καθίσματα, ειδικά πατώματα 

 Καλή συντήρηση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του εξοπλισμού 
εργασίας  

 Αποφυγή εργασίας με πολύωρη ή συνεχή έκθεση των εργαζομένων σε 
δονήσεις. Συχνά διαλείμματα ή εναλλαγή του προσωπικού 

 Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε κραδασμούς 

 Ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων  

 Σωστή επιλογή και χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας 
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A9. Πίνακας Ελέγχου – Ηλεκτρισμός 

Συνοπτική περιγραφή 

Ο Ηλεκτρισμός είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει τα ηλεκτρικά φαινόμενα, 
δηλαδή τα φαινόμενα που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα της παρουσίας και της 
ροής του ηλεκτρικού φορτίου.  Πολλά καθημερινά φαινόμενα όπως οι αστραπές 
και ο στατικός ηλεκτρισμός είναι ηλεκτρικά.  Ιστορικά ως έννοια έχει τις ρίζες του 
στην παρατήρηση του Θαλή του Μιλήσιου (περίπου 600 π.Χ.) ότι κομμάτι 
ήλεκτρου (κεχριμπάρι) που τρίβεται σε ξηρό ύφασμα έλκει μικρά κομμάτια άχυρου.  
Εξού και η ονομασία «ηλεκτρισμός», δηλαδή το φαινόμενο που παρατηρείται στο 
ήλεκτρο. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Επαφή με γυμνά καλώδια 

 Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων σε υγρό περιβάλλον 

 Φθαρμένα καλώδια 

 Μη συντηρημένη ηλεκτρική εγκατάσταση 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ηλεκτροπληξία 

 Πυρκαγιά 

 Εγκαύματα 

 Κακώσεις από πτώση 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Αντικατάσταση των σπασμένων διακοπτών, ρευματοληπτών, ρευματοδοτών 
και άλλων εξαρτημάτων όπως επίσης και φθαρμένων καλωδίων 

 Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ρευματοδοτών και καλωδίων κατάλληλου 
τύπου – υδατοστεγή 

 Πληροφόρηση των εργαζομένων για τους κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα 
και προμήθεια σαφών οδηγιών για τη χρήση και συντήρηση του σχετικού 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού εξοπλισμού  

 (συμπεριλαμβανομένου και του φορητού) από αδειούχο ηλεκτρολόγο 

 Εφοδιασμός όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που τροφοδοτούν 
ρευματοδότες, φορητές ή κινητές συσκευές ή/και εξοπλισμό εργασίας με 
αυτόματους διακόπτες διαρροής (Residual Current Devises – RCDs) ψηλής 
ευαισθησίας, τουλάχιστον 30 mA ή και μικρότερης, ανάλογα με την περίσταση 
ή με άλλες κατάλληλες συσκευές προστασίας από ηλεκτροπληξία 

 Διατήρηση της διόδου πρόσβασης προς τον πίνακα διανομής μονίμως 
ελεύθερη για σκοπούς συντήρησης ή αποκοπής της ηλεκτρικής παροχής σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
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 Ολοκλήρωση ηλεκτρικών εργασιών οι οποίες είναι επισφαλείς πριν το τέλος της 
εργασίας 

 Αφαίρεση των ασφαλειών και κλείδωμα των διακοπτών στη θέση «εκτός» όταν 
γίνεται εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρικά κυκλώματα έστω και χωρίς ηλεκτρική 
τάση και ανάρτηση σχετικής προειδοποιητικής πινακίδας 

 Αφαίρεση των ασφαλειών και κλείδωμα των διακοπτών στη θέση «εκτός» όταν 
γίνεται καθαρισμός ή μηχανολογική συντήρηση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων 
και εγκαταστάσεων και ανάρτηση σχετικής προειδοποιητικής πινακίδας 

 Στήριξη των καλωδίων και των παροχών στην οροφή ή τους τοίχους. Όταν αυτό 
είναι αδύνατο, να προστατεύονται με κατάλληλα κανάλια.  Τα καλώδια που 
σέρνονται στο πάτωμα, εκτός από το ότι τραυματίζονται εύκολα, αποτελούν και 
κίνδυνο για πτώση των εργαζομένων 

 Εγκατάσταση διακοπτών έκτακτης ανάγκης κοντά σε κάθε μηχάνημα που 
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα 

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του πίνακα 
διανομής στην οποία να αναγράφεται ο εξοπλισμός ή το μέρος της 
εγκατάστασης που τροφοδοτούν 

 Τοποθέτηση γείωσης σε όλα τα μεταλλικά μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης 
ή μηχανήματος όπως οι μεταλλικές σωλήνες, ο μεταλλικός σκελετός, τα 
προστατευτικά καλύμματα κλπ. 

 Χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για τις συνθήκες που θα χρησιμοποιηθεί π.χ. 
χρήση υδατοστεγή φωτιστικών σωμάτων και υδατοστεγή ρευματοδοτών σε 
εξωτερικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος εκροής νερού 

 Χρήση καλωδίων κατάλληλου μήκους για παροχή εξοπλισμού (τα καλώδια 
μεγάλου μήκους προκαλούν κίνδυνο μπουρδουκλώματος και πτώσης) 

 Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών στο χώρο εργασίας  
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A10. Πίνακας Ελέγχου – Στατικός Ηλεκτρισμός 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Σε ξηρές μέρες παρατηρούμε ορισμένες φορές, όταν χτενιζόμαστε, ότι οι τρίχες 
από τα μαλλιά μας σηκώνονται και κολλάνε στη χτένα.  Με την κτένα αυτή πολλές 
φορές μπορεί να σηκώσουμε και κομμάτια από χαρτιά.  Αυτό είναι αποτέλεσμα 
του στατικού ηλεκτρισμού.  Μερικές φορές κατά την έξοδό μας από το αυτοκίνητο 
κάτι μας τινάζει. Αυτό ονομάζεται στατικός ηλεκτρισμός και οφείλεται στα 
καλύμματα του αυτοκινήτου όσο και στα ρούχα των επιβαινόντων. Τα 
πετρελαιοειδή γενικά συσσωρεύουν εύκολα στατικά φορτία και γι΄αυτό υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Τριβή 

 Μεταγγίσεις οργανικών υγρών, π.χ. πετρέλαιο, διαλύτες 

 Περπάτημα σε μη γειωμένα πατώματα 

 Ανεπαρκής γείωση 

 Απότομη αποφόρτιση-τίναγμα κατά την έξοδο από το όχημα  
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Έκρηξη 

 Πυρκαγιά 

 Τραυματισμός λόγω απότομης κίνησης 

 Ζημιές σε εξοπλισμό 

 Πτώση-Τραυματισμός λόγω αποφόρτισης 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού με : 
 
- Εφαρμογή διαδικασιών διακίνησης ρευστών 
- Γειώσεις εξοπλισμού 
- Γειώσεις κτιρίων 
- Αντιστατικές στολές εργασίας και παπούτσια ασφαλείας 
- Αντιστατικά γάντια 
- Αντιστατικό πάτωμα 
- Μονώσεις εξοπλισμού 
- Αντικεραυνική προστασία (αλεξικέραυνα-γειώσεις) 
- Συντήρηση εξοπλισμού 
- Ενημέρωση προσωπικού 
 

 Για να αποφύγετε το τίναγμα της αποφόρτισης πριν την έξοδο σας από το 
όχημα, πιαστείτε με το ένα χέρι από κάποιο μεταλλικό σημείο του αμαξώματος 
και μην το αφήσετε μέχρι να πατήσουν και τα δύο σας πόδια στη γη. ΄Ετσι η 
αποφόρτιση διαρκεί περισσότερο άρα είναι πιο ομαλή 
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 Επιλογή κατάλληλων υλικών τόσο στα ρούχα, όσο και στις επιφάνειες του 
αυτοκινήτου.  Το μαλλί, το λινό και το δέρμα φορτίζουν λιγότερο από τα 
συνθετικά υλικά αφού είναι καλύτεροι αγωγοί του ρεύματος. Τα δερμάτινα 
καθίσματα καθώς και οι δερμάτινες σόλες στα υποδήματα είναι το καλύτερο 
«αντίδοτο». Καλό είναι να αποφεύγονται υποδήματα με πλαστική σόλα. 

 Αποφυγή Εκρήξιμης ατμόσφαιρας με εγκατάσταση συστημάτων 
τοπικού και γενικού εξαερισμού 
- Εγκατάσταση φίλτρων 
- Καλή και συχνή συντήρηση φίλτρων 
- Εγκατάσταση συστήματος προστασίας για άμεση διακοπή των εκρήξεων στη 

γένεση τους ή/και για τον περιορισμό της ζώνης που προσβάλλεται από μία 
έκρηξη 

- Ενημέρωση προσωπικού 
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A11. Πίνακας Ελέγχου – Θόρυβος 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Θόρυβος είναι οι αλλαγές της πίεσης του αέρα, οι οποίες δια μέσου των αυτιών 
μεταφέρονται στον εγκέφαλο.  Οι βλαπτικές επιπτώσεις του θορύβου εξαρτώνται 
από την ένταση (dB), τη συχνότητα (HZ) και τη διάρκεια έκθεσης. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Εργασία σε χώρο με μεγάλο θόρυβο 

 Χρήση εξοπλισμού που προκαλεί θόρυβο πέραν των επιτρεπτών ορίων 

 Τροχαία κίνηση 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Απώλεια ακοής 

 Δημιουργία στρες (μειωμένη επικοινωνία-δυνατές φωνές) 

 Αυξημένη πίεση αίματος 

 Καρδιακά προβλήματα 

 Υπνηλία 

 Οχληρία 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση κατάλληλων προστατευτικών μέτρων 
- Ωτοασπίδες για μείωση του θορύβου κατά    10-25 dB 
- Ωτοσφραγίδες για μείωση του θορύβου κατά 5-20 dB 

 Εντοπισμός των χώρων εργασίας όπου χρειάζεται προστασία ακοής και 
τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης-διεξαγωγή μετρήσεων 

 Έλεγχος αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή περιοδικός 

 Αντικατάσταση μηχανημάτων που παράγουν θόρυβο πέραν των επιτρεπτών 
ορίων (π.χ. κομπρεσέρ) με άλλα σιωπηρού τύπου ή εγκλεισμός και ηχομόνωση 
τους π.χ. τοποθέτηση ηχοφραγμάτων, κατασκευή καμπίνων κλπ. 

 Επέμβαση στην πηγή του θορύβου με διάφορες τεχνικές τροποποιήσεις των 
θορυβογόνων συσκευών 

 Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε κατοικημένες περιοχές με δυνατό 
παρατεταμένο θόρυβο λόγω της τροχαίας κίνησης  

 Παροχή στο προσωπικό όλων των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων για 
μονή ή διπλή προστασία ακοής 
- πάνω από 85-90 dB χρειάζεται μονή προστασία 

(ωτοασπίδες και ωτοβουλώματα) 
- πάνω από 95-100 dB χρειάζεται διπλή προστασία  

(ωτοασπίδες και ωτοβουλώματα) 
- πάνω από 115 dB χρειάζεται περαιτέρω μελέτη/προστασία 

 
Παραδείγματα επιπέδων θορύβου  
Ομιλία – 50 dB, Χορτοκοπτική 95 dB, Αεριωθούμενο αεροπλάνο 150 dB 
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A12. Πίνακας Ελέγχου – Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης (οθόνες υπολογιστών, τηλεοράσεις, οθόνες 
κυκλωμάτων παρακολούθησης κλπ.) κρύβουν μια ποικιλία κινδύνων για τους 
εργαζόμενους που εργάζονται μπροστά από αυτές.  Οι κίνδυνοι αφορούν κυρίως 
τα μάτια αλλά και τα χέρια, την πλάτη και γενικότερα το μυοσκελετικό σύστημα του 
ανθρώπου.  Επειδή, στο μέλλον η εργασία μπροστά σε οθόνες όλο και θα 
αυξάνεται, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχει σημασία να εφαρμόζονται 
εξ’αρχής όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. 

Μπορεί οι αρνητικές για την υγεία επιπτώσεις από την εργασία σε οθόνες να μην 
είναι άμεσες, αλλά αυτές δεν πρέπει να αγνοούνται γιατί με την πάροδο του χρόνου 
μπορεί να γίνουν σοβαρότερες.  Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την 
προστασία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις οθόνες είναι τεχνικά, 
εργονομικά αλλά και οργανωτικά. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ηλεκτρισμός 

 Αντανακλάσεις στην οθόνη 

 Κακός φωτισμός χώρου 

 Ακατάστατα καλώδια 

 Λανθασμένη στάση εργασίας 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ηλεκτροπληξία 

 Οφθαλμική κόπωση (πόνοι, ερεθισμός και τσούξιμο στα μάτια) 

 Σκουντουφλήματα 

 Μυοσκελετικές παθήσεις (αφορούν τον αυχένα, τους ώμους, τη μέση που 
προκαλούν πόνους, δυσκαμψία, ισχιαλγίες κ.α.) 

 Επηρεασμός ψυχικής υγείας και ύπνου 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τοποθέτηση της οθόνης χαμηλότερα από το ύψος των ματιών του 
εργαζομένου, ώστε να μην αναγκάζεται να σηκώνει το κεφάλι του για να δει   σ’ 
αυτήν 

 Οργάνωση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανακλάσεις από 
παράθυρα ή άλλες φωτεινές πηγές μέσα στην οθόνη 
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 Οργάνωση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν πίσω και γύρω 
από την οθόνη φωτεινής πηγές (παράθυρα, φωτιστικά σώματα) (πρακτική 
συμβουλή : τοποθέτηση της οθόνης έτσι ώστε να μην υπάρχουν παράθυρα 
μπροστά ή πίσω από αυτή). Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα παράθυρα να έχουν 
παραπέτασμα όπως κουρτίνες, περσίδες κλπ. που να μειώνουν το φως που 
εισέρχεται. 

 Ρύθμιση του καθίσματος της εργασίας, έτσι ώστε ο εργαζόμενος όταν 
δουλεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή : 
- Να μην αναγκάζεται να σκύβει ή να σηκώνει τους ώμους για να γράψει στο 

πληκτρολόγιο 
- Να μπορεί να πλησιάσει στο γραφείο όσο επιθυμεί και τα πόδια του να 

χωρούν να μπουν κάτω από το γραφείο 
- Τα πόδια να πατούν καλά στο δάπεδο (δηλαδή να μην κρέμονται) 
- Η πλάτη και κυρίως η μέση να υποστηρίζεται από την πλάτη του καθίσματος 
- Όπου είναι δυνατό να υπάρχει εναλλαγή προσωπικού σε πολύωρες 

εργασίες 

 Οργάνωση της εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, να έχουν την ευκαιρία, μέσα στο ωράριο εργασίας τους να κάνουν 
και άλλες εργασίες χωρίς τον Η/Υ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε σε κάθε 
δίωρο πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών 

 Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι υποφέρουν με διαθλαστικές ανωμαλίες 
αυτοί πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά. 

 
Επιπρόσθετα πρέπει : 
 

 Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης να είναι κατάλληλες για χρήση δηλαδή να έχουν 
την ένδειξη CE marking. 

 Να χρησιμοποιούνται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  
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A13. Πίνακας Ελέγχου – Πυρασφάλεια Κτιρίων 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Πυρασφάλεια κτιρίων εννοούμε το σύνολο των προληπτικών μέτρων που 
λαμβάνονται για αντιμετώπιση οποιασδήποτε πυρκαγιάς σε κτίρια 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τοποθέτηση σε όλους τους χώρους εργασίας κατάλληλων πυροσβεστικών 
μέσων 

 Τακτικός έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού (εάν 
υπάρχει) 

 Διατήρηση της προσβασιμότητας στον πυροσβεστικό εξοπλισμό 

 Τοποθέτηση σήμανσης σε όλα τα πυροσβεστικά σημεία 

 Τοποθέτηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού σε εύκολα προσβάσιμα σημεία 

 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και από 
εξειδικευμένο πρόσωπο 

 Εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή χρήση των πυροσβεστικών μέσων και 
δημιουργία ομάδας πυρόσβεσης με κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα 

 Τοποθέτηση σήμανσης σε όλες τις οδούς και εξόδους διαφυγής και έκτακτης 
ανάγκης 

 Τοποθέτηση φωτισμού έκτακτης ανάγκης σε όλες τις οδούς και εξόδους 
διαφυγής και έκτακτης ανάγκης 

 Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και 
τρόπους ενέργειας των εργαζομένων σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς 

 Κατάρτιση γραπτού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευση του προσωπικού 
στην ασφαλή εκκένωση του χώρου εργασίας 

 

 Μέτρα για αποφυγή εκδήλωσης ή και επέκτασης της πυρκαγιάς 
 

- Αποσύνδεση από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των 
ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών όταν είναι εκτός λειτουργίας 

- Απαγόρευση του καπνίσματος 
- Απαγόρευση χρήσης εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνης) για σκοπούς 

καθαριότητας 
- Απαγόρευση βενζίνης για άναμμα φωτιάς σε θερμολουτήρες, τζάκια κλπ. 
- Επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων από 

αρμόδια πρόσωπα 
- Κλείσιμο όλων των εσωτερικών πόρτων για περιορισμό της πυρκαγιάς στο 

χώρο εκδήλωσης της 
- Συνεργασία και συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
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 Οδηγίες για το σωστό χειρισμό εύφλεκτων υλικών 
 
- Αντικατάσταση των εύφλεκτων ουσιών με άλλες μη εύφλεκτες ή λιγότερο 

εύφλεκτες, όπου είναι εφικτό.   
- Αποθήκευση όλων των εύφλεκτων ουσιών σε κατάλληλες πυρίμαχες 

αποθήκες και διατήρηση στους χώρους εργασίας μόνον της ποσότητας 
εύφλεκτων που χρειάζεται για μια βάρδια εργασίας 

- Καλός εξαερισμός των χώρων όπου αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται 
εύφλεκτες ουσίες για την απομάκρυνση των αναθυμιάσεων 

- Απομάκρυνση όλων των πηγών ανάφλεξης από τους αποθηκευτικούς 
χώρους και τους χώρους χρήσης των εύφλεκτων ουσιών (π.χ. ακατάλληλος 
ηλεκτρικός εξοπλισμός/συσκευές, μηχανές συγκόλλησης ή κοπής 
μετάλλων, καυτές επιφάνειες, κινούμενα μεταλλικά μέρη που προκαλούν 
τριβή μεταξύ τους κλπ.) 

- Διατήρηση των εύφλεκτων ουσιών σε ειδικά δοχεία για την αποφυγή της 
διαρροής και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων συλλογής τυχόν 
διαρροών 

 
     Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Η δόμηση των κτιρίων να είναι κατάλληλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  
περί ασφάλειας των κτιρίων για παθητική προστασία έναντι πυρκαγιάς 
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A14. Πίνακας Ελέγχου – Σήμανση 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Τα σήματα ασφάλειας και υγείας παίζουν σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη των 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, αφού με την κατάλληλη 
χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των εργαζομένων, προειδοποιώντας τους 
έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους ή υπενθυμίζοντάς τους συγκεκριμένες 
οδηγίες.  Είναι βέβαιο, ότι με την κατάλληλη σήμανση μπορούν να μειωθούν 
δραστικά τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.  

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τοποθέτηση επαρκούς, ορατής και κατανοητής από όλους τους εργαζομένους 
σήμανσης σε κάθε σημείο του χώρου που : 

 
- υπάρχει κίνδυνος πτώσης 
- απαγορεύεται η εκτέλεση κάποιας ενέργειας (π.χ. το κάπνισμα,                  η 

χρήση φλόγας, η διέλευση πεζών) 
- είναι υποχρεωτική  κάποια συμπεριφορά ή ενέργεια (π.χ. η χρήση ατομικών 

μέσων προστασίας) 
- υπάρχει τοποθετημένο πυροσβεστικό υλικό η εξοπλισμός  

(π.χ. πυροσβεστήρες, μάνικες) 
- υπάρχουν οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
- υπάρχουν μέσα βοήθειας ή διάσωσης (π.χ. φαρμακείο, πίδακας πλύσης 

ματιών) 
 

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης/ετικέττας σε όλα τα δοχεία και 
διασωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες (οξέα, 
εκρηκτικά, διαβρωτικά κλπ.) η οποία να υποδεικνύει τον τύπο του κινδύνου, το 
όνομα της ουσίας και τρόπους ασφαλούς χρήσης της.  Η ετικέτα πρέπει να είναι 
σε εμφανές σημείο, να ελκύει την προσοχή και να είναι γραμμένη στη γλώσσα 
που καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού στη σημασία των σημάνσεων που βρίσκονται στο 
χώρο εργασίας του. 
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A15. Πίνακας Ελέγχου – Πρώτες Βοήθειες 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Πρώτες Βοήθειες είναι η φροντίδα που προσφέρεται σε πάσχοντα που στόχο έχει  
: 

- Να διατηρήσει τη ζωή 
- Να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από τραυματισμό ή ασθένεια 
- Να επισπεύσει την ανάρρωση, σε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο 

εργασίας μέχρι να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια 
- Να φροντίσει μικροτραυματισμούς που δεν τυγχάνουν ή δεν χρήζουν ιατρικής 

βοήθειας 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Εφοδιασμός των χώρων εργασίας με κουτιά πρώτων βοηθειών τα οποία να 
είναι αδιάβροχα, καλά σφραγισμένα, με την κατάλληλη σήμανση και να μην 
περιέχουν δισκία ή άλλα φάρμακα.  Τα απαιτούμενα υλικά του κουτιού πρώτων 
βοηθειών να περιλαμβάνουν παραφαρμακευτικό εξοπλισμό μόνο, δηλαδή 
κολλητικά επιθέματα, επιθέματα πληγών, τριγωνικούς επιδέσμους, παραμάνες 
ασφαλείας, γάντια και υλικά ανάλογα με την εκτίμηση των κινδύνων. 

 Καθορισμός από τον προϊστάμενο (Δασικού Σταθμού/Κλάδου κλπ.) προσώπου 
που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τη διατήρηση των κουτιών πρώτων 
βοηθειών 

 Παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξης των υλικών και σκευασμάτων 

 Τακτικός έλεγχος του περιεχομένου των κουτιών πρώτων βοηθειών και 
αναπλήρωση του όποτε χρειάζεται 

 Δημιουργία ομάδας πρώτων βοηθειών και εκπαίδευση των μελών της στην 
παροχή πρώτων βοηθειών. Να υπάρχουν διαθέσιμοι πρώτοι βοηθοί σε όλους 
τους Δασικούς Σταθμούς τουλάχιστο δύο για να καλύπτουν τους χώρους 
δραστηριότητας της περιοχής τους. 

 
    Επιπρόσθετα  ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών πρέπει : 

 
- Να τοποθετείται στο πλησιέστερο δυνατό σημείο που ασκείται η 

εργασιακή δραστηριότητα 
- Να τοποθετείται μακριά από χώρους με υψηλή θερμοκρασία και έντονες 

οσμές 
- Να είναι εύκολα προσβάσιμος 

 
Η παροχή βοήθειας σε ένα πρόσωπο στα πρώτα λεπτά οποιουδήποτε 
συμβάντος μπορεί να του σώσει τη ζωή, γι΄αυτό η ανάγκη των γνώσεων 
στις πρώτες βοήθειες καθίσταται επιτακτική 
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Α.16. Πίνακας Ελέγχου – Εργασιακό Άγχος 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το άγχος αποτελεί καταρχήν έναν προσαρμοστικό και χρήσιμο μηχανισμό για 
την επιβίωση του ανθρώπου. Όταν όμως βιώνεται σε υπερβολικό βαθμό 
μπορεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη απειλή για τη σωματική και ψυχική υγεία.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας: 
- κακές περιβαλλοντικές συνθήκες εργασίας 
- εργασία σε βάρδιες 
- πολύωρη εργασία, πολύς φόρτος ή/και ελάχιστος φόρτος 

εργασίας 
- εργασία υπό χρονικές πιέσεις 
- μη ευέλικτη εργασία  
- μη προγραμματισμένο ωράριο κ.α. 

 Περιεχόμενο εργασίας: 
- ασήμαντα, μονότονα, ασαφή, δυσάρεστα καθήκοντα 
- ασαφής ρόλος, σύγκρουση ρόλων στην ίδια εργασία 
- συνεχής επαφή με άλλους ανθρώπους και με τα προβλήματα 

τους 
- έλλειψη προοπτικών εξέλιξης 
- θέση ευθύνης και συντονισμού άλλων ανθρώπων 
- ύπαρξη περισσότερων ή λιγότερων ικανοτήτων από τις 

απαιτούμενες για μια θέση 
- χαμηλό κύρος και μισθός 
- ανεπαρκής εκπαίδευση κ.α. 

 Περιβάλλον εργασίας: 
- κακές σχέσεις με συναδέλφους 
- έλλειψη υποστήριξης από τον προϊστάμενο 
- ασαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις 
- μη επαρκή κανάλια επικοινωνίας  
- ανταγωνισμός, απομόνωση, ανασφάλεια 
- μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
- έλλειψη ελέγχου και ασάφειας στους στόχους και τη δομή του 

οργανισμού/επιχείρησης 
- ασαφές σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης 
- κακό κλίμα, μη αναγνώριση ή ανταμοιβή της καλής απόδοσης 
- αποτροπή της ανάληψης πρωτοβουλιών 
- μη ενθάρρυνση ή υποβοήθηση της εξισορρόπησης εργασιακής  

και προσωπικής ζωής κ.α.  

 Προσωπικοί παράγοντες: 
- οικογενειακές δυσκολίες 
- ψυχικές ή και σωματικές ασθένειες 
- οικονομικά προβλήματα 
- αίσθημα απομόνωσης 
- εθισμός από ουσίες και άλλα 
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Πιθανές επιπτώσεις 

Για τον εργαζόμενο: 

 Επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής του υγείας. 

 Εκνευρισμός, αδυναμία χαλάρωσης και συγκέντρωσης. 

 Δυσκολία λογικής σκέψης και λήψης αποφάσεων. 

 Θυμός, κούραση, απογοήτευση, απόγνωση. 

 Χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση. 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

 Μειωμένη απόδοση και αποτελεσματικότητα. 

 Κακές σχέσεις με συναδέλφους. 

 Διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής. 

 Κατανάλωση αλκοόλ, χρήση φαρμάκων-ουσιών, κάπνισμα. 
 
Για το Τμήμα Δασών:  

 Αύξηση απουσιών προσωπικού και λήψης αναρρωτικών αδειών. 

 Ανάγκη συχνής αλλαγής/αντικατάστασης προσωπικού. 

 Χαμηλή απόδοση και παραγωγικότητα. 

 Μείωση της δέσμευσης των εργαζομένων. 

 Αύξηση συχνότητας ατυχημάτων. 

 Αρνητικό κλίμα και μειωμένο ηθικό εργαζομένων. 

 Αρνητική εικόνα του Τμήματος ως ένας «κακός» εργοδότης. 

 Κακή ποιότητα εργασίας/παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Αύξηση παραπόνων άλλων εργαζομένων ή συνεργατών του Τμήματος 
Δασών.  

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

 Σαφής περιγραφή της εργασίας. 

 Ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων. 

 Παροχή στους εργαζόμενους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα 
και η σοβαρή αντιμετώπιση τους. 

 Ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων. 

 Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους 
επηρεάζουν. 

 Αντιστοιχία του φόρτου εργασίας προς τις δυνατότητες και τα μέσα κάθε 
εργαζομένου. 

 Σχεδιασμός των καθηκόντων με τρόπο που να τα καθιστά ενδιαφέροντα. 

 Σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων. 

 Δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης, ασφάλειας. 
 
Η πρόληψη των συνεπειών του εργασιακού άγχους είναι προτιμότερη 
από την αντιμετώπιση μετά την εμφάνιση τους 
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Α17. Πίνακας Ελέγχου – Καταπολέμηση Δασικών Πυρκαγιών 

Συνοπτική περιγραφή  

Η διαδικασία καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών αποτελείται από μια σειρά 
μέτρων που στοχεύουν στην έγκαιρη καταστολή των πυρκαγιών, για 
ελαχιστοποίηση των ζημιών στο δασικό οικοσύστημα και κατ’ επέκταση τις 
ολιγότερες αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλο, ανεκπαίδευτο προσωπικό. 

 Ανεπαρκής συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων, αυτοκινήτων μεταφοράς 
προσωπικού και μηχανημάτων. 

 Τροχαία κίνηση. 

 Λανθασμένη εκτίμηση πυρκαγιάς 

 Φωτιά 

 Καπνός 

 Πυρόσβεση με τη χρήση λαστίχων πυροσβεστικής 

 Χρήση χειρωνακτικών εργαλείων πυρόσβεσης 

 Χρήση αλυσοπρίονων 

 Μορφολογία εδάφους/απότομες κλίσεις 

 Κατολισθήσεις βράχων/πετρών 

 Πτώση καιόμενων κλάδων 

 Ηλεκτροφόρα καλώδια 

 Προωθητές γαιών 

 Πτητικά μέσα πυρόσβεσης-ρίψη νερού 

 Ρίψη επιβραδυντικού υλικού από ιπτάμενα μέσα 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, δυνατός άνεμος) 

 Δηλητηριώδη ερπετά – Κέντρισμα από έντομα 

 Φυσική κατάσταση προσωπικού 

 Σκοτάδι 

 Θόρυβος 

 Πανικός 

 Επισκέπτες/περίεργοι. 

 Ανεπαρκής σήμανση οδικού δικτύου 

 Υπέρμετρος ζήλος- Υποτίμηση των κινδύνων 

 Αντιπύρ 

 Έλλειψη νερού/τροφής 

 Έλλειψη πρώτων βοηθειών 

 Κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία (ηλεκτρισμός, υγραέριο, καύσιμα) 

 Συνεχής εργασία χωρίς αντικατάσταση 
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Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμοί, ανακοπή καρδιάς. Θάνατος λόγω επιλογής ακατάλληλου 
προσωπικού δασοπυρόσβεσης, κυρίως ατόμων με προβλήματα υγείας. 
Αντεκλήσεις, δημιουργία προστριβών και μη καλή συνεργασία μεταξύ των 
εργαζομένων. 

 Ατυχήματα, τραυματισμοί λόγω κακής συντήρησης των οχημάτων/ 
μηχανημάτων. 

 Τραυματισμός κατά τη φορτοεκφόρτωση εργαλείων πυρόσβεσης. 

 Τραυματισμός κατά την επιβίβαση/αποβίβαση. 

 Πρόσκρουση πυροσβεστικού πάνω σε άλλα οχήματα ή πεζούς λόγω     
βιασύνης. 

 Αυτοκινητιστικό δυστύχημα κατά το χρόνο προσέγγισης ή αποχώρησης από     
μια δασική πυρκαγιά λόγω της τροχαίας κίνησης. 

 Εγκλωβισμός προσωπικού στις φλόγες – οχημάτων λόγω λανθασμένης 
εκτίμησης της κατάστασης της πυρκαγιάς 

 Τραυματισμός εργαζομένων από τη διέλευση οχημάτων μέσα από δρόμους     
περιοχής της πυρκαγιάς. 

 Θάνατος, εγκαύματα λόγω φωτιάς ή  εγκλωβισμού κατά την κατάσβεση. 

 Δηλητηρίαση, αναπνευστικά προβλήματα, μειωμένη επικοινωνία και      
ορατότητα, σκουντούφλημα, λιποθυμία και παγίδευση λόγω του καπνού. 

 Τραυματισμός από λάκτισμα λαστίχων πυρόσβεσης λόγω υπερβολικής     
πίεσης του νερού 

 Τραυματισμός λόγω απροσεξίας ή κακής χρήσης των χειρωνακτικών    
εργαλείων πυρόσβεσης 

 Τραυματισμός λόγω κακής χρήσης ή απειρίας του χειριστή αλυσοπρίονου 
Γλίστρημα, σκουντούφλημα και τραυματισμός λόγω μορφολογίας εδάφους 

 Θάνατος-σοβαρός τραυματισμός από κατολισθήσεις βράχων/πετρών 

 Τραυματισμός από πτώση καιόμενου κλάδου 

 Ηλεκτροπληξία, τραυματισμός από ηλεκτροφόρα καλώδια ή πτώση     
πασσάλων. 

 Τραυματισμός από μετακίνηση βράχων ή πτώση δέντρων. 

 Τραυματισμός από πτώση μεγάλου όγκου νερού (εναέρια μέσα πυρόσβεσης). 

 Κάψιμο στα μάτια ή στο δέρμα, αλλεργία ή άλλα πιθανά προβλήματα υγείας 
λόγω επαφής του εργαζομένου με το επιβραδυντικό υλικό 

 Παρεμπόδιση επικοινωνίας/συνεννόησης λόγω θορύβου των πτητικών     
μέσων. 

 Υπερένταση/άγχος. 

 Θερμοπληξία, αφυδάτωση, λιποθυμία λόγω έκθεσης σε ψηλές θερμοκρασίες. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος από δάγκωμα δηλητηριώδης ερπετού     ή 
και εντόμου αν το άτομο είναι αλλεργικό στο κέντρισμα εντόμων όπως       
σφήκες, μέλισσες κ.α. 

 Πρόωρη κούραση, υπερένταση, άγχος και τραυματισμός από πτώση λόγω 
κούρασης ή κακής φυσικής κατάστασης των εργαζομένων. 

 Τραυματισμός λόγω διακίνησης κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 Βλάβη στην ακοή, δημιουργία στρες. 
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 Αυξημένη πίεση αίματος, καρδιακά προβλήματα λόγω του θορύβου των     
πτητικών μέσων της ασύρματης επικοινωνίας και των δυνατών φωνών. 

 Τραυματισμός από άσκοπες και βεβιασμένες ενέργειες λόγω πανικού. 

 Δημιουργία συνωστισμού λόγω περιέργειας, από την παρουσία αναρμόδιων   
και άσχετων ατόμων στο χώρο της πυρκαγιάς με πιθανότητα την πρόκληση     
σοβαρού ατυχήματος. 

 Εγκλωβισμός οχημάτων και πρόκληση ατυχήματος λόγω ανεπαρκούς 
σήμανσης του δασικού οδικού δικτύου 

 Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω υπέρμετρου ζήλου και υποεκτίμησης 
των κινδύνων κατά την  κατάσβεση πυρκαγιάς 

 Εγκλωβισμός ατόμων, οχημάτων κ.α. με απρόβλεπτες συνέπειες 

 Εξάντληση/αφυδάτωση λόγω έλλειψης νερού και τροφής  

 Απώλεια ζωής λόγω έλλειψης πρώτων βοηθειών 

 Τραυματισμοί, θάνατος λόγω ηλεκτροπληξίας, έκρηξης υγραερίου και 
     διαρροής καυσίμων κατά την κατάσβεση φωτιάς σε κατοικία 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για δασοπυρόσβεση. 

 Καλή συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Καθημερινός οπτικός έλεγχος όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων  
(π.χ. καύσιμα, φρένα, ελαστικά, σύστημα πυρόσβεσης κλπ.). 

 Τα πυροσβεστικά οχήματα και γενικά όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να 
είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση για χρήση ανά πάσα στιγμή. 

 Τα καύσιμα, λιπαντικά και χημικά καταστολής δασικών πυρκαγιών να 
αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς ασφαλείς χώρους. Βλέπε σχετικό πίνακα  
ελέγχου αρ. Α5 – Αποθήκες. 

 Ο χώρος στάθμευσης (σημείο εκκίνησης) των πυροσβεστικών οχημάτων      να 
είναι κατάλληλος ούτως ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη έξοδος για 
έγκαιρη αναχώρηση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 Ο υπεύθυνος πυρκαγιάς πρέπει να είναι έμπειρος, να γνωρίζει καλά την 
περιοχή και το οδικό δίκτυο.  

 Το προσωπικό καταπολέμησης των πυρκαγιών να είναι υγιές, κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και να διεξάγονται εικονικές ασκήσεις. Επιπρόσθετα οι οδηγοί 
πυροσβεστικών οχημάτων να εκπαιδεύονται στην ορθή/ασφαλή οδήγηση σε 
δασικούς χωματόδρομους και αντιπυρικούς αθερόδρομους. 

 Στην αγγελία πυρκαγιάς, το προσωπικό να είναι ψύχραιμο και προσεκτικό      
κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από τα οχήματα για αποφυγή        
τραυματισμών. 

 Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί για αποφυγή σύγκρουσης σε άλλα οχήματα      ή 
πεζούς και να οδηγούν σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση εργαλείων να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για 
αποφυγή τραυματισμών. 

 Τα εργαλεία, καύσιμα κ.α. να φορτώνονται και να στερεώνονται κατάλληλα      
στο πίσω μέρος του οχήματος. 

 Να μην μεταφέρονται ποτέ άτομα/εργαλεία/καύσιμα στον ίδιο χώρο      
οχήματος. 
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 Ρύθμιση/απαγόρευση της τροχαίας κίνησης από την αστυνομία στην περιοχή      
πυρκαγιάς όπου κριθεί αναγκαίο. Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων 

 Τα οχήματα προσωπικού ή κατάσβεσης να σταθμεύουν στην άκρη του δρόμου 
ή σε άλλο κατάλληλο χώρο για να υπάρχει ομαλή και ελεύθερη διακίνηση των 
πυροσβεστικών μονάδων 

 Το προσωπικό κατάσβεσης να φέρει την ειδική ολόσωμη αντιπυρική στολή 
καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο ατομικό εξοπλισμό, που του έχει      
παραχωρηθεί από το Τμήμα Δασών 

 Να  εκτιμούνται οι κίνδυνοι πριν την έναρξη της κατάσβεσης, σύμφωνα με τη      
συμπεριφορά της πυρκαγιάς από τον επικεφαλής, της ομάδας και να        
καταστρώνει σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση παγίδευσης τους από τη φωτιά. 

 Να υπάρχει πνεύμα ομαδικότητας και οι εργαζόμενοι να πειθαρχούν προς τις     
εντολές του υπεύθυνου πυρκαγιάς 

 Κατά τη διάρκεια πυκνού καπνού, το προσωπικό κατάσβεσης πρέπει να      
φέρει προστατευτική μάσκα αναπνοής και να αποφεύγεται η εργασία όπου        
είναι δυνατό 

 Κατά την πυρόσβεση με τη χρήση λαστίχων της πυροσβεστικής να      προσεχθεί 
ιδιαίτερα ούτως ώστε η εξαγωγή νερού να είναι ανοικτή και   μετά να δίδεται 
η ανάλογη πίεση (νερού) για αποφυγή τραυματισμού από        λάκτισμα του 
λάστιχου 

 Το άτομο που θα δίνει πίεση νερού να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και η πίεση 
πρέπει να δίνεται ανάλογα με την κλίση του εδάφους για να μην 
σπάσουν/αποσυνδεθούν τα λάστιχα με επακόλουθο τον εγκλωβισμό ατόμων 
στη φωτιά 

 Χρήση των κατάλληλων χειρωνακτικών εργαλείων ανάλογα με την κάθε 
περίπτωση και τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων. 

 Οι χρήστες αλυσοπρίονων να φέρουν την κατάλληλη στολή και να είναι 
εκπαιδευμένοι.  Οι καδένες να φέρουν προστατευτικό κάλυμμα κατά την 
μεταφορά των αλυσοπρίονων. 

 Οι εργαζόμενοι να διακινούνται και να εργάζονται προσεκτικά σε επικλινή εδάφη 
και να μην βρίσκονται ο ένας χαμηλότερα από τον άλλο ή ο ένας πολύ κοντά 
στον άλλο. 

 Στις περιπτώσεις κατολισθήσεων βράχων να γίνεται αναγνώριση της περιοχής 
και να αποφεύγεται η διακίνηση των εργαζομένων μέσα από ρέματα, χαλαζιές 
κλπ.Στη διακίνηση  να προτιμούνται πάντοτε όσο το δυνατό οι κορυφογραμμές 
και οι αθέρες. Στην περίπτωση που ομάδα ατόμων ανεβαίνει ή κατεβαίνει 
πετρώδεις/βραχώδεις περιοχές, να ευθυγραμμίζεται οριζόντια κατά τη 
διακίνηση και να μην ακολουθεί ποτέ ο ένας πίσω από τον άλλο – Κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού από μετακίνηση, κύλισμα, πέτρας 

 Οι εργαζόμενοι να μην στέκονται κάτω από καιόμενα δέντρα ή κοντά τους- 
κίνδυνος τραυματισμού από πτώση κλάδων  

 Σε περίπτωση ηλεκτροφόρων καλωδίων να ειδοποιείται η Αρμόδια Αρχή για τη 
διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και να αποφεύγεται η επαφή και η ρίψη νερού 
πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια 

 
 



 
 

39 
 

 

 Οι προωθητές γαιών να καθοδηγούνται από έμπειρα άτομα που να γνωρίζουν 
καλά την περιοχή.  Να ειδοποιούνται οι εργαζόμενοι για την πορεία εργασίας 
ως προς την κατασκευή αντιπυρικής ζώνης.  Οι προωθητές γαιών να διαθέτουν 
δυνατούς προβολείς για νυχτερινή εργασία ή να αποφεύγεται η εργασία αν δεν 
υπάρχει καλή ορατότητα. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί κατά τη ρίψη νερού από πτητικά μέσα και 
να ευρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού. Όταν 
κάποιος διαπιστώσει ότι βρίσκεται στη γραμμή ρίψης νερού και δεν μπορεί να 
απομακρυνθεί, τότε πρέπει να ξαπλώσει κάτω με το κράνος ή τα χέρια στην 
κεφαλή προς την κατεύθυνση του επερχόμενου αεροπλάνου για να μην 
παρασυρθεί ή τραυματισθεί σοβαρά από το κτύπημα του νερού. 

 Κατά τη χρήση επιβραδυντικού υλικού από πτητικά μέσα, οι επίγειες 
δυνάμεις πυρόσβεσης να ειδοποιούνται έγκαιρα ούτως ώστε να 
απομακρύνονται από το σημείο ρήψης και να προστατεύονται 

 Σε περίπτωση που το επιβραδυντικό υλικό έρθει σε επαφή με τον 
εργαζόμενο π.χ. δέρμα, μάτια κ.α. να ξεπλένεται αμέσως και να του παρέχεται 
ιατρική φροντίδα 

 Όταν κάποιος εισπνέσει το επιβραδυντικό υλικό πρέπει αμέσως να 
μετακινηθεί σε δροσερό μέρος, να του παρασχεθεί οξυγόνο σε περίπτωση 
δύσπνοιας και ακολούθως ιατρική φροντίδα 

 Σε περίπτωση κατάποσης του επιβραδυντικού υλικού να προκαλείται 
τεχνιτός εμετός και να καλείται αμέσως ιατρός 

 Το επιβραδυντικό υλικό είναι γλιστερό, χρειάζεται προσοχή κατά το περπάτημα 
και κυρίως στις κατωφέρειες 

 Λόγω των ψηλών θερμοκρασιών οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πάντοτε νερό 
μαζί τους για κατάλληλη χρήση και να κάνουν διαλείμματα σε σκιερά μέρη όταν 
το επιτρέπουν οι συνθήκες εργασίας.   

 Η κατάσβεση του μετώπου ανερχόμενης πυρκαγιάς να αρχίζει από ασφαλές 
σημείο (άγκιστρο). Να αποφεύγεται η καταπολέμηση της σε κλειστά φαράγγια, 
σελλάδια και στενά αργάκια-κίνδυνος εγκλωβισμού στις φλόγες 

 Σε απότομες πλαγιές να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις καύτρες και στην 
αναμενόμενη αύξηση ταχύτητας της πυρκαγιάς   

 Λόγω δηλητηριωδών ερπετών οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν την κατάλληλη 
υπόδηση, άρβυλα με γέτες, να κάνουν οπτική ανίχνευση όταν διακινούνται, 
κάθονται ή σκύβουν για νερό.  

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδη οχιά, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά πιο 
πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων όπως 
σφήκες, μέλισσες κλπ. για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Αποφυγή διακίνησης σε δύσβατες/άγνωστες περιοχές κατά τη διάρκεια του 
σκότους. 

 Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα φανάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας τα οποία 
να στερεώνονται και στο σώμα για να μένουν τα χέρια ελεύθερα. 
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 Να γίνεται αναγνώριση της περιοχής τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αποφεύγονται άσκοπες κινήσεις. 

 Να υπάρχει καλή ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των διάφορων ομάδων 
πυρόσβεσης. Συνεχής επικοινωνία του Αξιωματικού Ελέγχου Αεροσκαφών 
(Α.ΕΛ.Α.) με τα εναέρια μέσα και άμεση ενημέρωση προσωπικού για τις ρίψεις 
των αεροσκαφών. 

 Οι επερχόμενες φλόγες φωτιάς σε ανηφορικά εδάφη αποτελούν θανάσιμη 
απειλή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η φωτιά δεν καταπολεμείται στο μέτωπο αλλά 
από τα πλάγια. 

 Κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς ο εργαζόμενος πρέπει να εργάζεται πάντοτε 
μέσα στα πλαίσια ασφάλειας, να επιστρατεύει τη λογική του για αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε κινδύνου και μετά να ενεργεί με υπέρμετρο ζήλο. Ποτέ να μην 
υποτιμούνται οι κίνδυνοι φωτιάς. 

 Χρήση αντιπύρ να γίνεται μόνο από πεπειραμένους δασικούς υπαλλήλους με 
βαθμό Ανώτερου Δασικού Λειτουργού και πάνω και αφού σταθμιστούν 
παράγοντες όπως η βλάστηση, ο άνεμος, τα μέσα πυρόσβεσης, οι δρόμοι, 
αντιπυρικές λωρίδες, ο διαθέσιμος χρόνος  κ.α. 

 Φροντίδα για νερό,  και τροφή από τον υπεύθυνο κατάσβεσης σε περίπτωση 
μεγάλης πυρκαγιάς. 

 Φροντίδα για νοσοκομειακό όχημα με το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό. 

 Αφού ληφθούν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, μόνο τότε βάζετε αντιπύρ, 
συνήθως λίγα μέτρα κάτω από το δρόμο ή σε σημεία πλαγιών όταν η φωτιά 
κατεβαίνει από τη βουνοκορφή και αφού δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη κάτω 
από το σημείο έναρξης του αντιπύρ. 

 Σε περίπτωση φωτιάς σε κατοικία να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για ασφαλή κατάσβεση (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, έλεγχο για 
υγραέριο, καύσιμα κλπ.) Να ειδοποιείται ταυτόχρονα και η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

 Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το προσωπικό που ασχολείται με την κατάσβεση 
μιας δασικής πυρκαγιάς είναι ο εγκλωβισμός από τις φλόγες. Σε περίπτωση 
εγκλωβισμού από τις φλόγες πρέπει να : 
 
- Καλυφθεί το πρόσωπο με στεγνό μαντήλι (Οι υδρατμοί από τα βρεγμένα 

μαντήλια ή πετσέτες προκαλούν μεγαλύτερη καταστροφή των ιστών του 
αναπνευστικού συστήματος και της επιδερμίδας) 

- Αποφύγετε τον πανικό 
- Ελέγξετε τις επιλογές σας και δράστε λογικά και αποφασιστικά.  Ακόμη και 

μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να είναι πολύτιμα 
- Θυμηθείτε ότι, εάν η πυρκαγιά είναι ανερχόμενη στην πλαγιά βοηθά την 

ανάπτυξη της και δυσκολεύει την απομάκρυνση σας 
- Ξεφύγετε σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή, που εξαπλώνεται το 

μέτωπο της φωτιάς 
- Εισέλθετε στην καμένη έκταση εάν είναι δυνατό.  Εκεί υπάρχει ασφάλεια, 

ιδιαίτερα όταν η βλάστηση είναι λεπτή διότι οι φλόγες δεν έχουν μεγάλο 
βάθος και τα καύσιμα αυτά καίονται πολύ γρήγορα. 
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- Προφυλαχτείτε από την ακτινοβολία εάν η διαφυγή είναι αδύνατη, 

ξαπλώνοντας μπρούμυτα σε χαντάκι, σε πρανή (ψηλές όχθες δρόμων) 
πίσω από δέντρο, βράχια, κλπ. όσο πιο μακρύτερα γίνεται από καύσιμη ύλη 
καλύπτοντας το εκτεθειμένο δέρμα με ρούχα και χώμα.  Μην αναπνέετε 
βαθιά αλλά αργά και με το πρόσωπο όσο δυνατό πιο κοντά στο έδαφος 
όπου υπάρχει ο δροσερότερος άνεμος 

- Μπείτε εντός του οχήματος (αν υπάρχει) και κλείστε όλα τα παράθυρα 
- Αναφέρετε τον εγκλωβισμό και τη θέση σας στον επικεφαλής σας μέσω του 

ασυρμάτου ή κινητού τηλεφώνου. 
 

 Αντικατάσταση προσωπικού μετά από 12ωρη εργασία. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Οι οδηγοί να διαθέτουν την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών  με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο 
κατάλληλος πυροσβεστήρας σε κάθε όχημα και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη 
χρήση τους. 

 

 Το προσωπικό του Τμήματος κατά την πρόσκληση κατάσβεση πυρκαγιάς να 
φορεί πάντοτε την στολή πυρόσβεσης, άρβυλα, ελαφρύ κράνος και άλλον 
εξοπλισμό ασφαλείας που του παρέχεται.  Απαραίτητα να φέρει μαζί του 
ατομικό παγούρι με νερό, ξηρά τροφή κ.α. Επίσης οι δασικοί υπάλληλοι πρέπει 
να έχουν φορτισμένο τον ασύρματό τους και εφεδρική μπαταρία. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
 

 ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΠΡΩΤΙΣΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
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Α18. Πίνακας Ελέγχου - Θερμικός Φόρτος 

Συνοπτική περιγραφή 

Ο θερμικός φόρτος είναι η συνολική θερμική επιβάρυνση που δέχεται το σώμα ενός 
εργαζόμενου και η οποία προέρχεται από το συνδυασμό της θερμότητας που 
παράγεται από το ίδιο το σώμα κατά τη διάρκεια μιας εργασίας και της θερμότητας 
η οποία αποκτάται από περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες. Η σωματική 
αντίδραση στο συνολικό θερμικό φόρτο χαρακτηρίζεται ως θερμική καταπόνηση 
και το επίπεδό της εξαρτάται από την ικανότητα θερμικής ανοχής του κάθε 
εργαζόμενου.  
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα φυσικών παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στη 
δημιουργία συνθηκών θερμικής καταπόνησης όπως η θερμοκρασία του χώρου 
εργασίας, η σχετική υγρασία, η ταχύτητα του αέρα και οι πιθανές πηγές θερμικής 
ακτινοβολίας. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης άλλοι παράμετροι οι 
οποίοι σχετίζονται με τον εργαζόμενο, όπως το είδος εργασίας, η διάρκεια της 
έκθεσης στο δυσμενές θερμικό περιβάλλον, το ντύσιμο, καθώς επίσης η 
κατάσταση της υγείας του.  
Οι επιβαρυμένοι θερμικά εργασιακοί χώροι έχουν επιπτώσεις στη σωματική και 
ψυχική υγεία των εργαζομένων, με την εξάντληση και κόπωση των μηχανισμών 
θερμορύθμισης του οργανισμού, δηλαδή, την ικανότητα διατήρησης της 
θερμοκρασίας του σώματος σε σταθερό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση συγκεκριμένων επαγγελματικών νοσημάτων και τη μείωση της 
ικανότητας του εργαζόμενου να αντιδράσει σωστά σε εξωτερικά ερεθίσματα, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης εργατικών ατυχημάτων. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Εργασία σε συνθήκες ψηλής θερμοκρασίας αέρα και ψηλής υγρασίας 

 Παρουσία πηγών θερμικής ακτινοβολίας 

 Άμεση σωματική επαφή με καυτά αντικείμενα 

 Έντονη σωματική δραστηριότητα 

 Υπαίθριες δραστηριότητες που εκτελούνται σε περίοδο ψηλών θερμοκρασιών 

 Εργασία που απαιτεί από τους εργαζόμενους να φορούν ημιδιαπερατό ή 
στεγανό προστατευτικό ιματισμό 

 Κατάσταση της υγείας των εργαζομένων. Στις ομάδες ψηλού κινδύνου 
εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:  
─ Ασθενείς με καρδιοπάθειες και πνευμονοπάθειες καθώς επίσης ασθενείς οι 

οποίοι πάσχουν από σοβαρά νοσήματα όπως σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, του θυρεοειδούς 
και της αρτηριακής πίεσης, αναιμία, παχυσαρκία, δερματοπάθειες, ψυχικά 
νοσήματα και νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 

─ Εργαζόμενοι που παίρνουν φάρμακα, διουρητικά, αντιχολινεργικά, 
ψυχοφάρμακα, αντιεπιληπτικά, αντιδιαβητικά και ορμόνες  

─ Εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών 
─ Έγκυες γυναίκες 
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Πιθανές επιπτώσεις 

 Εξανθήματα στο δέρμα, ερεθισμός, κνησμός λόγω φραγμού των αγωγών 
ιδρώτα   

 Κράμπες ή σπασμοί των μυών λόγω εφίδρωσης μετά από εργασία σε θερμό 
περιβάλλον 

 Θερμική εξάντληση λόγω βαριάς εφίδρωσης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
κόπωση, πονοκέφαλο, ζάλη, αίσθημα λιποθυμίας, ταχυκαρδία, χαμηλή 
αρτηριακή πίεση, ναυτία, κ.α. 

 Θερμοπληξία. Η πιο επικίνδυνη ασθένεια σε σχέση με τη θερμότητα. Αποτελεί 
κίνδυνο για τη ζωή με ψηλά ποσοστά θανάτου αν εκδηλωθεί. Το θύμα σταματά 
να ιδρώνει. Εμφανίζει ταχυκαρδία και ταχεία αναπνοή. Έχει έντονους 
πονοκεφάλους και σπασμούς ενώ μπορεί να φαίνεται λιπόθυμο. Η 
θερμοκρασία του σώματος του ανεβαίνει σε θανατηφόρα επίπεδα. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Μέτρηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στο θερμικό φόρτο, όπως τη 
θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία και ανάλογη ρύθμιση για διακοπή 
ή αλλαγή εργασίας/ ανάπαυση σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής για τη 
Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων που εκδόθηκε από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας  

 Εκπαίδευση/ ενημέρωση εργαζομένων ώστε να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις 
και τα συμπτώματα των ασθενειών που προκαλούνται από τη θερμότητα 
και να είναι σε θέση να δράσουν αποτελεσματικά σε περίπτωση ασθένειας 
που προέρχεται από αυτή  

 Μείωση/ διακοπή απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες μετά το μεσημέρι 

 Μείωση των ιδιαίτερα βαριών εργασιών 

 Προγραμματισμός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες εργασίες να 
γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες (πρωί) 

 Συχνά και σύντομα διαλείμματα σε δροσερό και σκιασμένο μέρος  

 Παροχή άφθονου δροσερού νερού 

 Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής 

 Ελαφρά και χαλαρά είδη ένδυσης (όπως είδη από βαμβάκι) 

 Αποφυγή κατανάλωσης μεγάλων γευμάτων πριν από την εργασία σε θερμό 
περιβάλλον. Επίσης να αποφεύγεται η κατανάλωση καφεΐνης και  
αλκοολούχων ποτών 

 Εργαζόμενοι οι οποίοι εντάσσονται στις ομάδες ψηλού κινδύνου όπως τους 
καρδιοπαθείς, ασθενείς με πνευμονοπάθειες ή άλλα σοβαρά νοσήματα 
όπως σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ψυχικές 
διαταραχές, νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, παχυσαρκία, 
διαταραχές αρτηριακής πίεσης, καθώς επίσης ασθενείς οι οποίοι παίρνουν 
φαρμακευτική αγωγή και οι έγκυες γυναίκες, συνίσταται να απέχουν από 
εργασίες σε δυσμενές θερμοκρασιακά εργασιακό περιβάλλον. 
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Α19. Πίνακας Ελέγχου – Αιωρούμενα Σωματίδια  

Συνοπτική περιγραφή 

Ο ρύπος που ονομάζουμε Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ) - Particulate Matter (PM) 
είναι ουσιαστικά ένα μείγμα στερεών και υγρών σωματιδίων ακανόνιστου σχήματος 
με διαφορετικές διαστάσεις. Ανάλογα με το μέγεθος τους αλλά και σε συνδυασμό 
με τη διεισδυτικότητα τους στον ανθρώπινο οργανισμό, τα ΑΣ χωρίζονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες.  
 

 ΑΣ10 τα οποία χαρακτηρίζονται ως αδρά εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια. 
Έχουν μέση διάμετρο μικρότερη ή ίση των 10 μm (μία ανθρώπινη τρίχα έχει 
μέση διάμετρο 50-60 μm, δηλαδή 50-60 εκατομμυριοστά του μέτρου), και 

 ΑΣ2.5 τα οποία χαρακτηρίζονται ως λεπτά αναπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια. 
Έχουν μέση διάμετρο μικρότερη ή ίση των 2.5 μm και έχουν τη μεγαλύτερη 
επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία γιατί διεισδύσουν μέχρι τα βάθη των 
πνευμόνων.  

 
Τα ΑΣ παράγονται από ανθρωπογενείς και φυσικές δραστηριότητες. Τα ΑΣ 
ανθρωπογενούς προέλευσης παράγονται κυρίως από διαδικασίες καύσης και από 
μηχανικές διεργασίες, και συνδέονται άμεσα με εκπομπές από την κυκλοφορία και 
τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση των ΑΣ φυσικής προέλευσης, 
βασικός παράγοντας επίδρασης για την Κύπρο είναι η σκόνη της αφρικανικής 
ερήμου, κυρίως από την έρημα της Σαχάρα, καθώς επίσης οι δασικές πυρκαγιές.  
 
Ειδικότερα, τα σωματίδια της αερομεταφερόμενης σκόνης από την έρημο της 
Αφρικής μπορεί να γίνουν τοξικά στην πορεία συσσωρεύοντας διάφορα ρυπογόνα 
στοιχεία αλλά και υπολείμματα βιομηχανικών ρύπων και καυσαερίων.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 

 Εργασία στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια ύπαρξης αυξημένων αιωρούμενων 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα λόγω σκόνης ή άλλων ρύπων ειδικότερα όταν 
επικρατούν συνθήκες καύσωνα (ψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ψηλά 
ποσοστά υγρασίας)  

 Κατάσταση της υγείας των εργαζομένων. Στις ομάδες ψηλού κινδύνου 
εντάσσονται τα άτομα που πάσχουν από πνευμονικές παθήσεις, όπως άσθμα 
και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καθώς επίσης από καρδιοπάθειες  

 Μη χρήση μέσων και εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά της σκόνης και των 
ΑΣ 

 Εργασία σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία 

 Άγνοια για τις επιπτώσεις στην υγεία λόγω της διείσδυσης ΑΣ στον ανθρώπινο 
οργανισμό 
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Πιθανές επιπτώσεις 

Τα ΑΣ διεισδύουν στο αναπνευστικό σύστημα, περνούν στην κυκλοφορία του 
αίματος και ανάλογα με τη διάρκεια τη έκθεσης, το μέγεθος και τη σύστασή τους, 
είναι δυνατό να προσβάλουν ζωτικά όργανα και να επιφέρουν σοβαρές βλάβες 
στην υγεία. (Όσο πιο μικρά είναι τα σωματίδια τόσο μεγαλύτερη η επικινδυνότητά 
τους, λόγω του βάθους διείσδυσης στο αναπνευστικό μας σύστημα).  
 
Η βραχεία έκθεση  στα ΑΣ μπορεί να προκαλέσει: 

 Αδιαθεσία 

 Ζαλάδες 

 Κόπωση 

 Πονοκέφαλο  

 Έντονο βήχα 

 Ρινική συμφόρηση 

 Ενόχληση στο λαιμό 

 Ερεθισμό/ φλεγμονώδη αντίδραση στα μάτια και στο δέρμα 

 Επιδείνωση συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας. 
 

Η μακροχρόνια έκθεση στα ΑΣ μπορεί να προκαλέσει: 

 Δημιουργία/ επιδείνωση χρόνιων αναπνευστικών προβλημάτων 

 Επιδείνωση καταστάσεων άσθματος 

 Καρδιαγγειακές ασθένειες  

 Καρκινογενέσεις  

 Θάνατο   

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Αποφυγή/ περιορισμός των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο κατά τις ήμερες 
που υπάρχει αυξημένη σκόνη ή άλλοι ρύποι στην ατμόσφαιρα και η 
συγκέντρωση ΑΣ στην ατμόσφαιρα είναι πέραν της αντίστοιχης οριακής 
τιμής των 50 μg/m³ που καθορίζεται με βάση τη σχετική νομοθεσία.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα άτομα τα οποία ανήκουν στις 
ομάδες ψηλού κινδύνου. Ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται από χρόνια 
αναπνευστική ανεπάρκεια, άσθμα ή άλλες αλλεργίες καθώς επίσης 
καρδιοπάθειες, συστήνεται να μην εκτίθενται σε ψηλά επίπεδα ΑΣ     

 Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα εργαστούν σε ανοικτούς χώρους κατά τη 
διάρκεια αυξημένων επιπέδων ΑΣ πρέπει να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Συστήνεται η χρήση αναπνευστικών 
μασκών με επαρκή προστασία από τα  ΑΣ10 και ΑΣ2.5.    

 Αναπνοή από τη μύτη ώστε να φιλτράρονται τα σωματίδια  

 Αποφυγή έντονης κόπωσης 

 Συνεχής ενημέρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε σχέση με τη 
συγκέντρωση των ΑΣ στην ατμόσφαιρα από την ιστοσελίδα του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας www.airquality.dli.mlsi.gov.cy.  

http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

1.  Χρήση Αλυσοπρίονου 

2.    Χρήση Χορτοκοπτικής Μηχανής (με μισίνα/δίσκο)  

3.   Χρήση Ψαλιδιού Μπορντούρας  

4.   Χρήση Γεωργικού Ελκυστήρα  

5.   Χρήση Μηχανής Θρυμματισμού Κλαδιών  

6.   Χρήση Χορτοκοπτικών Γρασιδιού  

7.  Χρήση και λειτουργία Προωθητή Γαιών (εκσκαφέα) 

8.   Χρήση Μηχανημάτων  

9. Φορητά Ηλεκτρικά Εργαλεία 

9.1. Δίσκοι Κοπής  

9.2. Ηλεκτρικά Τρυπάνια  

9.3  Λειαντικοί Τροχοί  

10. Σκαπτικά, Κοπτικά και άλλα Εργαλεία Χειρός  

11.  Χρήση Ικριωμάτων, Φορητών Σκαλών, Τριποδιών και ειδικών 
       Πλατφόρμων για εργασίες σε ύψος 

12. Χρήση Οχημάτων στο Δημόσιο και Δασικό Δίκτυο  
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B1. Πίνακας Ελέγχου – Χρήση Αλυσοπρίονου 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το αλυσοπρίονο είναι ένα πολύ χρήσιμο μηχάνημα και χρησιμοποιείται ευρέως 
στο Τμήμα Δασών, για τις πιο κάτω εργασίες: 
 

- Υλοτομία δέντρων 
- Αποκλάδωση 
- Τεμαχισμό κορμοτεμαχίων 
- Κόψιμο καυσόξυλων 
- Κλαδεύσεις/Αραιώσεις 
 

Το αλυσοπρίονο θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα φορητά εργαλεία και 
ευθύνεται για πάρα πολλούς τραυματισμούς/ακρωτηριασμούς. Εμπίπτει και 
αυτό στη Νομοθεσία για τη σήμανση «CE». 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανεκπαίδευτος χειριστής αλυσοπρίονου. 

 Φυσική κατάσταση χειριστή. 

 Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας. 

 Εργασία σε ολισθηρό έδαφος με υγρασία, χιόνι, παγετό ή δυνατούς ανέμους. 

 Μη σταθερή και ασφαλή στάση του σώματος. 

 Πλαγιές, ανώμαλο έδαφος, πάτημα σε φρέσκο αποφλοιωμένο ξύλο. 

 Κακή φύλαξη μηχανήματος. 

 Δανεισμός μηχανήματος. 

 Λανθασμένη χρήση/συντήρηση μηχανήματος, αντικανονικές καταπονήσεις. 

 Συνεχής εργασία χωρίς τακτικά διαλείμματα. 

 Ανύψωση αλυσοπρίονου για κοπή ξύλου, πιο ψηλά από τους ώμους. 

 Χρήση μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. 

 Εκσφενδονισμός τεμαχίων ξύλου και πέσιμο κλαδιών. 

 Μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας. 

 Δηλητηριώδη αέρια. 

 Ακατάλληλη ενδυμασία. 

 Μη ασφάλιση του φρένου αλυσίδας κατά τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, 
ενώ κινείται ο χειριστής. 

 Λανθασμένη κράτηση μηχανήματος. 

 Ζεστά μέρη του μηχανήματος. 

 Ανατροπή μηχανήματος κατά τη διάρκεια μεταφοράς του στο αυτοκίνητο. 

 Ακάλυπτη φλόγα. 

 Εύφλεκτα υλικά (π.χ. καύσιμα, πριονίδια, φλοιοί δέντρων, ξηρά χόρτα). 

 Ο χειριστής ή άλλα άτομα κοντά του καπνίζουν. 

 Λανθασμένος ανεφοδιασμός. 

 Μη προληπτικός έλεγχος μηχανήματος πριν την εργασία. 

 Ανασφαλής κατάσταση μηχανήματος. 

 Δυνάμεις αντίδρασης (κλότσημα, τίναγμα και τράβηγμα/kickback. 
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 Περιορισμός ορατότητας του χειριστή, λόγω ομίχλης, σκόνης ή άλλων αιτιών 
στο χώρο εργασίας. 

 Κλαδέματα στη διαδρομή εργασίας. 

 Μοναχική εργασία. 

 Εργασίες σε ύψος. 

 Ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Χρήση αλυσοπρίονου σε κλειστούς χώρους. 
 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Σοβαρός τραυματισμός στο πρόσωπο, μάτια ή σε άλλα μέρη του σώματος 
(κοψίματα). 

 Ακρωτηριασμός άνω και κάτω άκρων. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Καταπόνηση σώματος/πτώση/τραυματισμός λόγω λανθασμένης χρήσης 
του μηχανήματος. 

 Κόπωση-πτώση λόγω συνεχούς εργασίας. 

 Πρόκληση προβλημάτων στην αιμάτωση των χεριών. 

 Δηλητηρίαση ή ακόμη και θάνατος λόγω εισπνοής δηλητηριωδών 
καυσαερίων. 

 Εγκαύματα χειριστή ή άλλου ατόμου. 

 Πυρκαγιά λόγω καπνίσματος χειριστή ή άλλου ατόμου, διαρροής καυσίμων 
κλπ. 

 Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Αναπνευστικά προβλήματα, βλάβη στην ακοή. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

 Ο χειριστής πρέπει να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστος και σε καλή 
φυσική κατάσταση. 

 Κράτησε σε ασφαλή απόσταση άλλους εργαζόμενους, θεατές, παιδιά και 
ζώα. 

 Κατάλληλη σήμανση όπου χρειάζεται. 

 Αναβολή εργασίας, αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές (βροχή, χιόνι, 
παγετός, άνεμοι). 

 Καλή στήριξη του σώματος και αποφυγή πατήματος σε αποφλοιωμένους 
κορμούς δέντρων. 

 Φροντίστε ώστε το μηχάνημα να μην είναι προσιτό σε αναρμόδια πρόσωπα. 

 Δίνεται ή δανείζεται το μηχάνημα μόνο σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με 
το μοντέλο αυτό και το χειρισμό του. 

 Το μηχάνημα να χρησιμοποιείται και να συντηρείται σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. 

 Να έχετε πάντοτε μαζί σας το εγχειρίδιο χρήσης. 
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 Να πραγματοποιούνται τακτικά διαλείμματα, που είναι ευεργετικά τόσο για 
το χειριστή όσο και για το μηχάνημα. 

 Το κοπτικό μηχάνημα να μην ανυψώνεται για να γίνεται κοπή ξύλου πιο 
ψηλά από τους ώμους (πριονίδια στα μάτια) 

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ, 
ναρκωτικών ή φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου να υλοτομεί και να τεμαχίζει ευρισκόμενος 
πάντοτε στα ανάντη του κορμοτεμαχίου.  

 Ο χειριστής πρέπει να φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει 
να φροντίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση (παπούτσια ασφαλείας, 
κράνος ασφαλείας με προστατευτικά αυτιών και ματιών, γάντια ασφαλείας 
και κατάλληλα ρούχα με εκθέματα για προστασία από κοψίματα).  Μη φοράτε 
ρούχα που μπορούν να μπλεχθούν σε κλαδιά ή θάμνους.  Επίσης μη φοράτε 
μαντήλι, γραβάτα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, δέστε τα και 
καλύψτε τα με κατάλληλο τρόπο. 

 Ασφαλίζετε πάντα το φρένο της αλυσίδας και τοποθετείτε την προστατευτική 
θήκη της αλυσίδας, ακόμη και για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις.  Σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις άνω των 50 μέτρων, σβήνετε επιπλέον και τον 
κινητήρα. 

 Κρατάτε το αλυσοπρίονο μόνο από τη σωληνωτή λαβή, με τη ζεστή εξάτμιση 
μακριά από το σώμα σας και τη λάμα προς τα πίσω. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του μηχανήματος, ειδικά την επιφάνεια της 
εξάτμισης- κίνδυνος εγκαύματος. 

 Στο αυτοκίνητο ασφαλίζετε το μηχάνημα από ανατροπή, ζημιά και διαρροή 
καυσίμου. 

 Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από ακάλυπτη φλόγα και προσέχετε να μην 
χυθεί καύσιμο- μην καπνίζετε. 

 Πριν από τον ανεφοδιασμό, να σβήνετε τον κινητήρα. 

 Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα, όσο ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός.  Το 
καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει-κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 Ανεφοδιάζετε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.  Καύσιμο που 
χύνεται στο μηχάνημα πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως.  Αν χυθεί καύσιμο 
στα ρούχα σας, αλλάξτε τα αμέσως. 

 Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του αλυσοπρίονου. (Ελέγξτε τη λειτουργία 
του φρένου αλυσίδας και του μπροστινού προφυλακτήρα χεριών, η λάμα 
πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη, η αλυσίδα πρέπει να είναι σωστά 
τεντωμένη, η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλειά της να κινούνται με ευκολία. 
Η σκανδάλη γκαζιού πρέπει να επιστρέφει αυτόματα στη θέση ρελαντί, ο 
μοχλός πολλαπλών λειτουργιών/διακόπτης πρέπει να μπαίνει εύκολα στη 
θέση STOP ή Ο.  

 Το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν είναι σε ασφαλή 
κατάσταση λειτουργίας – κίνδυνος ατυχήματος. 

 Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τι είναι το κλότσημα (kickbak), 
πότε παρουσιάζεται και πως αντιμετωπίζεται. 

 Αποφυγή οποιασδήποτε κοπής ξύλου με το εμπρόσθιο μέρος της λάμας-
μύτη της καδένας. 
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 Να διακόπτεται αμέσως η εργασία εάν δεν υπάρχει καλή ορατότητα. 

 Καθαρίζετε το έδαφος από κλαδιά ή άλλα κομμένα υλικά για αποφυγή 
μπουρδουκλώματος. 

 Λόγω του ιδιαίτερα ψηλού κινδύνου κατά τη χρήση του αλυσοπρίονου, 
συστήνεται η παρουσία δεύτερου προσώπου, στο χώρο διεξαγωγής των 
εργασιών. 

 Να διασφαλίζετε ότι η θέση εργασίας σας, είναι άνετη και ασφαλής.  Η χρήση 
φορητής σκάλας θα πρέπει να αποφεύγεται.  Όταν αυτό δεν είναι δυνατό 
τότε η χρήση του μηχανήματος, θα γίνεται με εξαιρετική προσοχή και αφού 
διασφαλιστεί η ασφαλής τοποθέτηση της σκάλας και η χρήση μέσων 
ατομικής πτώσης. 

 Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια, να 
ειδοποιείται η Αρμόδια Αρχή για διακοπή του ρεύματος. 

 Να μην γίνεται χρήση αλυσοπρίονου σε κλειστούς χώρους, εκτός εάν οι 
χώροι αυτοί αερίζονται ικανοποιητικά. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Να αγοράζετε πάντοτε αλυσοπρίονο που να συνάδει με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, δηλαδή να έχει σήμανση «CE» να συνοδεύεται με Δήλωση 
ΕΚ Συμμόρφωσης του κατασκευαστή και να παρέχεται με οδηγίες χρήσης 
στα Ελληνικά. 
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Β2. Πίνακας Ελέγχου – Χρήση Χορτοκοπτικής Μηχανής 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για κόψιμο χόρτων. Κατά τη χρήση 
αυτού του μηχανήματος πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφάλειας, επειδή 
τα χρησιμοποιούμενα κοπτικά εξαρτήματα κινούνται με πολύ ψηλές στροφές. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανεκπαίδευτος χειριστής χορτοκοπτικής. 

 Φυσική κατάσταση χειριστή. 

 Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας. 

 Εργασία σε ολισθηρό έδαφος με υγρασία, χιόνι, παγετό ή δυνατούς ανέμους. 

 Μη σταθερή και ασφαλή στάση του σώματος. 

 Εμπόδια όπως κούτσουρα, ρίζες. 

 Ανηφορικό ή ανώμαλο έδαφος. 

 Κακή φύλαξη μηχανήματος. 

 Δανεισμός μηχανήματος. 

 Λανθασμένη χρήση/συντήρηση μηχανήματος, αντικανονικές καταπονήσεις. 

 Συνεχής εργασία χωρίς τακτικά διαλείμματα. 

 Πέτρες, γυαλιά, μέταλλα, τενεκεδάκια, κρυμμένα στα χόρτα. 

 Χρήση μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ, ναρκωτικών , φαρμάκων. 

 Εκσφενδονισμός διαφόρων αντικειμένων (π.χ. πέτρες, μεταλλικά 
αντικείμενα κλπ.). 

 Μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας. 

 Ακατάλληλη ενδυμασία. 

 Δηλητηριώδη αέρια. 

 Κίνηση του κοπτικού εξαρτήματος (δίσκου) όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο 
ρελαντί. 

 Λανθασμένη κράτηση του μηχανήματος. 

 Ζεστά μέρη του μηχανήματος  

 Ανατροπή μηχανήματος κατά τη διάρκεια μεταφοράς του στο αυτοκίνητο. 

 Ακάλυπτη φλόγα. 

 Εύφλεκτα υλικά (π.χ. καύσιμα, ξηρά χόρτα). 

 Διαρροή καυσίμων. 

 Ο χειριστής ή άλλα άτομα κοντά του καπνίζουν. 

 Λανθασμένος ανεφοδιασμός. 

 Μη προληπτικός έλεγχος μηχανήματος πριν την εργασία. 

 Ανασφαλής κατάσταση μηχανήματος. 

 Δυνάμεις αντίδρασης (κλότσημα, τίναγμα και τράβηγμα kickback). 

 Περιορισμός ορατότητας του χειριστή, λόγω ομίχλης, σκόνης ή άλλων αιτιών 
στο χώρο εργασίας. 

 Μοναχική εργασία. 

 Χρήση χορτοκοπτικής σε κλειστούς ή στενούς χώρους.  
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Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμός στο πρόσωπο, μάτια ή σε άλλα μέρη του σώματος.  

 Ακρωτηριασμός άνω και κάτω άκρων κατά τη χρήση κοπτικού εξαρτήματος. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Καταπόνηση σώματος/πτώση/τραυματισμός λόγω λανθασμένης χρήσης 
του μηχανήματος. 

 Κόπωση-πτώση λόγω συνεχούς εργασίας. 

 Προβλήματα στην αιμάτωση χεριών λόγω δονήσεων. 

 Δηλητηρίαση/θάνατος λόγω εισπνοής δηλητηριωδών καυσαερίων. 

 Εγκαύματα χειριστή ή άλλου ατόμου. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς/θανατηφόρο ατύχημα λόγω διαρροής καυσίμων. 

 Αναπνευστικά προβλήματα, βλάβη στην ακοή. 

    Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Η χορτοκοπτική πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

 Ο χειριστής πρέπει να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστος και σε καλή 
φυσική κατάσταση. 

 Κατά τη χρήση χορτοκοπτικής, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα άτομα 
μέσα σε ακτίνα 15m-κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα 
αντικείμενα. Ίδια απόσταση για οχήματα, τζάμια κλπ. 

 Κράτησε σε απόσταση θεατές, παιδιά και ζώα. 

 Κατάλληλη σήμανση όπου χρειάζεται. 

 Αναβολή εργασίας, αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές (βροχή, χιόνι, 
παγετός, άνεμοι). 

 Καλή στήριξη του σώματος και αποφυγή πατήματος σε εμπόδια όπως 
κούτσουρα, ρίζες κλπ. 

 Φροντίστε ώστε το μηχάνημα να μην είναι προσιτό σε αναρμόδια πρόσωπα. 

 Δίνετε ή δανείζετε το μηχάνημα μόνο σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με το 
μοντέλο αυτό και το χειρισμό του. 

 Το μηχάνημα να χρησιμοποιείται και να συντηρείται σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. 

 Να έχετε πάντοτε μαζί σας το εγχειρίδιο χρήσης. 

 Να πραγματοποιούνται τακτικά διαλείμματα, που είναι ευεργετικά τόσο για 
το χειριστή όσο και για το μηχάνημα. 

 Προληπτικός έλεγχος και καθαρισμός εδάφους από διάφορα αντικείμενα 
όπως μπουκάλια, μεταλλικά αντικείμενα κλπ. πριν αρχίσει το κόψιμο 
χόρτων. 

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ, 
ναρκωτικών ή φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης. 
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 Κρατάτε το κοπτικό εξάρτημα 15cm πάνω από το έδαφος για μείωση του 
εκσφενδονισμού αντικειμένων και αποφυγή τραυματισμού ζωικών 
οργανισμών.  Όσο μικρότερη είναι η απόσταση του κοπτικού εξαρτήματος 
από το έδαφος, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να εκσφενδονίζονται αντικείμενα-
κίνδυνος τραυματισμού. 

 Ο χειριστής χορτοκοπτικής πρέπει να φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας, 
τα οποία πρέπει να φροντίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση (παπούτσια 
ασφαλείας, κράνος ασφαλείας με προστατευτικά αυτιών και ματιών, γάντια 
ασφαλείας και εφαρμοστή φόρμα εργασίας – όχι ποδιά εργασίας).  Μη 
φοράτε ρούχα που μπορούν να μπλεχθούν σε κλαδιά ή θάμνους.  Επίσης 
μη φοράτε μαντήλι, γραβάτα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, δέστε τα 
και καλύψτε τα με κατάλληλο τρόπο. 

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος σε κλειστούς ή μη καλά 
αεριζόμενους χώρους. 

 Ελέγξτε τη λειτουργία στο ρελαντί. Το κοπτικό εξάρτημα δεν επιτρέπεται να 
περιστρέφεται όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού. 

 Κατάλληλη ρύθμιση του αορτήρα και χειρολαβών, ανάλογα με το ανάστημα 
του χειριστή. 

 Κρατάτε το μηχάνημα πάντοτε και με τα δύο χέρια στις λαβές.  Φροντίζετε 
πάντα για σταθερή και ασφαλή στάση του σώματος σας. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του μηχανήματος, ειδικά την επιφάνεια 
εξάτμισης-κίνδυνος εγκαύματος. 

 Στο αυτοκίνητο ασφαλίζετε το μηχάνημα από ανατροπή, ζημιά και διαρροή 
καυσίμων. 

 Κατά τη μεταφορά τα μεταλλικά εξαρτήματα κοπής να φέρουν προστατευτική 
θήκη. 

 Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από ακάλυπτη φλόγα και προσέχετε να μην 
χυθεί καύσιμο-μην καπνίζετε. 

 Πριν από τον ανεφοδιασμό, να σβήνετε τον κινητήρα. 

 Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα, όσο ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Το 
καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει-κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 Ανεφοδιάζετε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.  Καύσιμο που 
χύνεται στο μηχάνημα πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως. Αν χυθεί καύσιμο 
στα ρούχα σας, αλλάξτε τα αμέσως. 

 Πριν τη μετάβαση στην εργασία, να γίνεται προληπτικός έλεγχος του 
μηχανήματος. 

 Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση της χορτοκοπτικής. Ο συνδυασμός από 
κοπτικό εξάρτημα, προφυλακτήρα, λαβή και αορτήρα πρέπει να είναι 
επιτρεπτός και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

 Ο πολλαπλός διακόπτης/διακόπτης λειτουργίας πρέπει να γυρίζει εύκολα 
στη θέση STOP ή Ο. 

 Η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλεια της σκανδάλης (αν υπάρχει) πρέπει να 
κινούνται με ευκολία.  Η σκανδάλη γκαζιού πρέπει να επιστρέφει αυτόματα 
στη θέση ρελαντί. 
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 Η χορτοκοπτική πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν είναι σε ασφαλή 
κατάσταση λειτουργίας – κίνδυνος ατυχήματος. 

 Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τι είναι το κλότσημα (kickback), 
πότε παρουσιάζεται και πως αντιμετωπίζεται. 

 Αποφυγή κοπής κορμών (4cm-7cm) μέσα στη μαύρη ζώνη του 
πριονόδισκου-εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος κλοτσήματος.  

 Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λευκή ζώνη του πριονόδισκου που επιτρέπει 
ελαφρά εργασία με ελάχιστο κίνδυνο ή εναλλαγή εργασίας με τη χρήση 
αλυσοπρίονου. 

 Να διακόπτεται αμέσως η εργασία, εάν δεν υπάρχει καλή ορατότητα. 

 Συστήνεται η παρουσία δεύτερου προσώπου στο χώρο διεξαγωγής 
εργασιών για προσφορά βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Να μην χρησιμοποιείται το μηχάνημα σε κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο 
χώρο. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Να αγοράζετε πάντοτε χορτοκοπτική μηχανή που να συνάδει με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δηλαδή να έχει σήμανση «CE» να συνοδεύεται 
με Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης του κατασκευαστή και να παρέχεται με 
οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 
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Β3. Πίνακας Ελέγχου – Χρήση Ψαλιδιού Μπορντούρας (Πτυσσόμενο) 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το ψαλίδι μπορντούρας είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται για 
περιποίηση κήπων, πάρκων. Κατά τη χρήση αυτού του μηχανήματος πρέπει 
να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφάλειας, επειδή τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία 
είναι κοφτερά και τα μαχαίρια κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανεκπαίδευτος χειριστής ψαλιδιού μπορντούρας. 

 Φυσική κατάσταση χειριστή. 

 Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας. 

 Εργασία σε ολισθηρό έδαφος με υγρασία, χιόνι, παγετό ή δυνατούς ανέμους. 

 Μη σταθερή και ασφαλή στάση του χειριστή. 

 Εμπόδια όπως κούτσουρα, ρίζες, πεσμένα κλαδάκια κλπ. 

 Ανηφορικό ή ανώμαλο έδαφος. 

 Κακή φύλαξη μηχανήματος. 

 Δανεισμός μηχανήματος. 

 Λανθασμένη χρήση/συντήρηση μηχανήματος.  

 Έκθεση μηχανήματος σε αντικανονικές καταπονήσεις. 

 Χρήση μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. 

 Συνεχής εργασία χωρίς τακτικά διαλείμματα. 

 Δονήσεις. 

 Μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας. 

 Ακατάλληλη ενδυμασία. 

 Δηλητηριώδη αέρια. 

 Κίνηση μαχαιριών όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί. 

 Λανθασμένη κράτηση του μηχανήματος. 

 Ζεστά μέρη του μηχανήματος  

 Ανατροπή μηχανήματος κατά τη διάρκεια μεταφοράς του στο αυτοκίνητο. 

 Ακάλυπτη φλόγα. 

 Εύφλεκτα υλικά (π.χ. καύσιμα, κλαδάκια, κομμάτια ξύλου, φύλλα). 

 Διαρροή καυσίμων. 

 Ο χειριστής ή άλλα άτομα κοντά του καπνίζουν. 

 Λανθασμένος ανεφοδιασμός. 

 Μη προληπτικός έλεγχος μηχανήματος πριν την εργασία. 

 Ανασφαλής κατάσταση μηχανήματος. 

 Περιορισμός ορατότητας του χειριστή λόγω ομίχλης, σκόνης ή άλλων αιτιών 
στο χώρο εργασίας. 

 Μοναχική εργασία. 

 Εργασίες σε ύψος. 

 Ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Κοπή ηλεκτρικών καλωδίων. 

 Σκονισμένος φράκτης. 

 Εργασία σε κλειστούς ή στενούς χώρους.  
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   Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμός στο πρόσωπο, μάτια ή σε άλλα μέρη του σώματος.  

 Ακρωτηριασμός άνω και κάτω άκρων κατά τη χρήση κοπτικού εξαρτήματος. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Καταπόνηση σώματος/πτώση/τραυματισμός λόγω ολισθηρού εδάφους ή 
άλλων εμποδίων. 

 Καταπόνηση σώματος/πτώση/τραυματισμός λόγω λανθασμένης χρήσης 
του μηχανήματος. 

 Κόπωση-πτώση λόγω συνεχούς εργασίας. 

 Προβλήματα στην αιμάτωση χεριών λόγω δονήσεων. 

 Δηλητηρίαση/θάνατος λόγω εισπνοής δηλητηριωδών αερίων, εάν η εργασία 
διεξάγεται σε κλειστούς ή στενούς χώρους. 

 Εγκαύματα χειριστή ή άλλου ατόμου. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς/θανατηφόρο ατύχημα λόγω διαρροής καυσίμων. 

 Αναπνευστικά προβλήματα, βλάβη στην ακοή. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 
 

 Το ψαλίδι μπορντούρας πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

 Ο χειριστής πρέπει να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστος και σε καλή 
φυσική κατάσταση. 

 Κρατάτε σε ασφαλή απόσταση (15m) άλλους εργαζόμενους, θεατές, παιδιά 
και ζώα. 

 Κατάλληλη σήμανση όπου χρειάζεται. 

 Αναβολή εργασίας, αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές (βροχή, χιόνι, 
παγετός, άνεμοι). 

 Καλή στήριξη του σώματος και αποφυγή πατήματος σε εμπόδια όπως 
κούτσουρα, ρίζες κλπ. 

 Φροντίστε ώστε το μηχάνημα να μην είναι προσιτό σε αναρμόδια πρόσωπα. 

 Δίνετε ή δανείζετε το μηχάνημα μόνο σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με το 
μοντέλο αυτό και το χειρισμό του. 

 Το μηχάνημα να χρησιμοποιείται και να συντηρείται σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. 

 Να ελέγχεται τακτικά το μηχάνημα κατά τη διάρκεια εργασίας κυρίως μετά 
από κτύπημα ή πτώση. 

 Να έχετε πάντοτε μαζί σας το εγχειρίδιο χρήσης. 

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ, 
ναρκωτικών ή φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης. 

 Να πραγματοποιούνται τακτικά διαλείμματα που είναι ευεργετικά τόσο για το 
χειριστή όσο και για το μηχάνημα.  Κρατάτε σφικτά το μηχάνημα κατά τη 
διάρκεια εργασίας-μείωση κινδύνου στην αιμάτωση χεριών. 
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 Ο χειριστής πρέπει να φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει 
να φροντίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση (παπούτσια ασφαλείας, 
κράνος ασφαλείας με προστατευτικά αυτιών και ματιών, γάντια ασφαλείας 
και εφαρμοστή φόρμα εργασίας – όχι ποδιά εργασίας).  Μη φοράτε ρούχα 
που μπορούν να μπλεχθούν σε κλαδιά ή θάμνους.  Επίσης μη φοράτε 
μαντήλι, γραβάτα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, δέστε τα και 
καλύψτε τα με κατάλληλο τρόπο. 

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος σε κλειστούς ή μη καλά 
αεριζόμενους χώρους. 

 Ελέγξτε τη λειτουργία στο ρελαντί. Τα μαχαίρια δεν πρέπει να κινούνται όταν 
αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού. 

 Κρατάτε το μηχάνημα πάντοτε και με τα δύο χέρια στις λαβές.  Φροντίζετε 
πάντα για σταθερή και ασφαλή στάση του σώματός σας. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του μηχανήματος, ειδικά την επιφάνεια 
εξάτμισης-κίνδυνος εγκαύματος. 

 Στο αυτοκίνητο ασφαλίζετε το μηχάνημα από ανατροπή, ζημιά και διαρροή 
καυσίμων. 

 Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από ακάλυπτη φλόγα και προσέχετε να μην 
χυθεί καύσιμο-μην καπνίζετε. 

 Πριν από τον ανεφοδιασμό, να σβήνετε τον κινητήρα. 

 Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα, όσο ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Το 
καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει-κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 Ανεφοδιάζετε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.  Καύσιμο που 
χύνεται στο μηχάνημα πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως. Αν χυθεί καύσιμο 
στα ρούχα σας, αλλάξτε τα αμέσως. 

 Πριν τη μετάβαση στην εργασία, να γίνεται προληπτικός έλεγχος του 
μηχανήματος. 

 Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του μηχανήματος, πριν την εκκίνηση. 
(Ελέγξτε τα μαχαίρια αν είναι σωστά τοποθετημένα και την ασφάλειά τους. 
Η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλεια της σκανδάλης πρέπει να κινούνται με 
ευκολία.  Η σκανδάλη γκαζιού πρέπει να επιστρέφει αυτόματα στη θέση 
ρελαντί.  Ο μοχλός πολλαπλών λειτουργιών/διακόπτης πρέπει να μπαίνει 
εύκολα στη θέση STOP ή Ο.  

 Το ψαλίδι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν είναι σε ασφαλή 
κατάσταση λειτουργίας-κίνδυνος ατυχήματος. 

 Χρησιμοποίησε το ψαλίδι μόνο για εργασίες όπως περιγράφονται στο 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 

 Να διακόπτεται αμέσως η εργασία εάν δεν υπάρχει καλή ορατότητα. 

 Συστήνεται η παρουσία δεύτερου προσώπου στο χώρο διεξαγωγής 
εργασιών για προσφορά βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Για εργασίες σε ύψος να χρησιμοποιείται πάντα ανυψούμενη εξέδρα 
εργασίας (καλάθι). 

 Στην περίπτωση κινδύνου επαφής με ηλεκτροφόρα καλώδια, να ειδοποιείται 
η Αρμόδια Αρχή για διακοπή του ρεύματος. 

 Να μην χρησιμοποιείται το μηχάνημα σε κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο 
χώρο. 
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 Προληπτικός έλεγχος του φράκτη για ξένα αντικείμενα όπως μπουκάλια, 
μεταλλικά αντικείμενα, σύρματα και κυρίως ηλεκτρικά καλώδια-κίνδυνος 
τραυματισμού-ηλεκτροπληξία. 

 Αν σηκώνεται σκόνη κατά τη διάρκεια της εργασίας, να φοράτε 
προστατευτική μάσκα. 

 Το μηχάνημα να μεταφέρεται πάντα, με σβηστό κινητήρα. 

 Να τοποθετείται πάντα το προστατευτικό κάλυμμα μαχαιριών, ακόμα και σε 
μικρές αποστάσεις. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Να αγοράζετε πάντοτε ψαλίδι μπορντούρας που να συνάδει με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δηλαδή να έχει σήμανση «CE» να συνοδεύεται 
με Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης του κατασκευαστή και να παρέχεται με 
οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 
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Β4. Πίνακας Ελέγχου – Χρήση Γεωργικού Ελκυστήρα  (τρακτέρ) 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι το πιο διαδεδομένο γεωργικό μηχάνημα και μαζί 
με τη χρήση παρελκόμενων εκτελεί ένα πλήθος από αγροτικές εργασίες.  Στο 
Τμήμα Δασών χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια εδάφους σε δάση πεδιάδας, 
κυρίως για την καταπολέμηση ζιζανίων, για σπορά σε αναδασωμένες περιοχές, 
την κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων κλπ. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανεκπαίδευτος, άπειρος οδηγός τρακτέρ. 

 Ακατάλληλο ασυντήρητο μηχάνημα. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Παρελκόμενα μηχανήματος. 

 Οδήγηση σε δημόσιους δρόμους. 

 Γυμνή φλόγα κατά του ανεφοδιασμού του τρακτέρ. 

 Στατικός ηλεκτρισμός. 

 Θόρυβος. 

 Δονήσεις. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ανατροπή τρακτέρ με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του οδηγού. 

 Τραυματισμοί από τη λειτουργία παρελκόμενων του μηχανήματος. 

 Οδικό ατύχημα. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξη. 

 Βλάβη/απώλεια ακοής λόγω υπερβολικού θορύβου. 

 Χρόνιες παθήσεις πόνου – στη ράχη, την οσφυϊκή χώρα, στους καρπούς και 
στα γόνατα λόγω δονήσεων. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα λόγω υπερβολικής έκθεσης σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Πριν χρησιμοποιηθεί το τρακτέρ ο οδηγός πρέπει: 
- Να κατέχει την άδεια οδήγησης. 
- Να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και να ξέρει τόσα ώστε να δουλεύει με 

ασφάλεια. 
- Να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει εξοικειωθεί και καταλάβει το βιβλίο 

οδηγιών του τρακτέρ. 
- Να είναι καλά στην υγεία. 
- Να έχει κάνει τους προλειτουργικούς ελέγχους του μηχανήματος (π.χ. 

φρένα, σύστημα διεύθυνσης, ελαστικά κλπ.). 
- Να φορεί τα κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας με σόλες καλού 

κρατήματος. 
- Να φορεί ολόσωμη φόρμα και όχι φαρδιά ρούχα που μπορούν να 

μπλεχτούν στα μηχανήματα. 
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- Να βγάζει από πάνω του το ρολόι, τα δακτυλίδια, τους σταυρούς ή 
περιδέραια. 

 Να ακινητοποιείται σωστά ο γεωργικός ελκυστήρας με το χειρόφρενο, τη 
χαμηλή ταχύτητα και όταν σταθμεύεται σε κατηφόρες να βάζετε ταχύτητα 
όπισθεν και τροχοπέδες στους τροχούς. 

 Ο οδηγός να γνωρίζει καλά τον χώρο εργασίας, τους υπαρκτούς κινδύνους 
και τον ορθό τρόπο καλλιέργειας του εδάφους. 

 Οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που δεν γνωρίζετε καλά. 

 Απαγορεύεται η εργασία στις άκρες αναβαθμίδων (κρατόνια) και σε ιδιαίτερα 
επικλινή εδάφη ή κοντά σε χαντάκια, όχθες χειμάρρων κλπ. 

 Διατηρείτε πάντα καλυμμένο τον άξονα μετάδοσης κίνησης για να μην 
πιαστούν τα ρούχα κάποιου προσώπου με επακόλουθο το σοβαρό 
τραυματισμό τους. 

 Συντήρηση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Τα συνδεδεμένα παρελκόμενα να είναι σωστά τοποθετημένα και κατάλληλα 
για χρήση με το συγκεκριμένο γεωργικό ελκυστήρα. 

 Τα σκαπτικά μηχανήματα-τσάπες κατά κανόνα δεν πρέπει να έχουν πλάτος 
μεγαλύτερο από το πλάτος του ελκυστήρα–κίνδυνος οδικού ατυχήματος. 

 Ο γεωργικός ελκυστήρας δεν πρέπει να έλκει φορτία βαρύτερα από εκείνα 
που του επιτρέπει ο κατασκευαστής. 

 Δεν πρέπει να αφαιρούνται τα εμπρόσθια βάρη του τρακτέρ διότι μειώνεται 
η σταθερότητα του. 

 Όταν οδηγείτε σε δημόσιους δρόμους να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας. 

 Μην ανεφοδιάζετε το τρακτέρ με πετρέλαιο όταν ο κινητήρας είναι 
αναμμένος, ή ζεστός. 

 Μην βάζετε νερό στο ραδιατέρ όταν η μηχανή είναι ζεστή – κίνδυνος 
εγκαύματος από την εκτίναξη του ζεστού νερού. 

 Μην καπνίζετε κατά τον ανεφοδιασμό του τρακτέρ ούτε να στέκεστε κοντά 
σε πετρέλαιο. 

 Για τη μείωση του στατικού ηλεκτρισμού γειώστε τα τρακτέρ με γείωση, ή 
ρίξτε να ακουμπήσει στο έδαφος αναρτημένη μεταλλική αλυσίδα ή άλλο 
μεταλλικό εξάρτημα του τρακτέρ. 

 Να μην χρησιμοποιούνται φρένα σε κατηφόρες και ιδιαίτερα σε ολισθηρά 
εδάφη. 

 Οδηγείτε στην κατηφόρα με την ίδια ταχύτητα που ανεβήκατε. 

 Να μην κινήστε με την όπισθεν σε χώρο που δεν ελέγχετε οπτικά. 

 Χρήση προστατευτικών μέσων ακοής από το χειριστή του τρακτέρ 
(ωτοασπίδες, ωτοπώματα), εάν η στάθμη θορύβου στο αυτί του είναι πάνω 
από τα επιτρεπόμενα όρια (85db (A) ντεσιπέλ). 

 Χρησιμοποιείτε ρυθμιζόμενο κάθισμα για ασφαλή και άνετη εργασία με καλά 
συντηρούμενη ανάρτηση, ανάλογα με το βάρος σας και το ύψος σας. 

 Αποφεύγετε να εργάζεσθε επί μακρόν  χωρίς διαλείμματα αναπαύσεως. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Να παίρνονται τα 
κατάλληλα μέτρα και τελικά να διακόπτεται η εργασία στην περίπτωση 
αντίξοων καιρικών συνθηκών (πχ. Βροχή, δυνατός άνεμος, καύσωνας κ.α.). 
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Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Να υπάρχει εγκατεστημένη καμπίνα ασφαλείας ή προστατευτική ράβδος 
ανατροπής (δηλ. αναδιπλούμενο πλαίσιο ασφάλειας). 

 Να υπάρχει ζώνη ασφαλείας στο τρακτέρ και να χρησιμοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εργασίας εκτός όταν η μπάρα ανατροπής είναι 
διπλωμένη (εκτός λειτουργίας).  

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
γεωργικό ελκυστήρα, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και ο οδηγός να 
γνωρίζει τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Β5. Πίνακας Ελέγχου – Χρήση Μηχανής Θρυμματισμού Κλαδιών 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η εργασία περιλαμβάνει την τροφοδότηση της μηχανής με κλαδέματα με στόχο 
το θρυμματισμό και άλεσμά τους για εμπλουτισμό του εδάφους. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ασυντήρητο μηχάνημα-Λανθασμένη χρήση του. 

 Ρυμούλκηση μηχανής θρυμματισμού. 

 Άπειρος οδηγός για ρυμούλκηση. 

 Ανεφοδιασμός καυσίμων – γυμνή φλόγα. 

 Τροφοδότηση της μηχανής με κλαδιά. 

 Εκτόξευση θραυσμάτων ξύλου. 

 Σκόνη. 

 Θόρυβος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα (π.χ. σφήκες, μέλισσες, 
πυτιοκάμπη κλπ.). 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμοί εργαζομένων 

 Ανατροπή μηχανήματος, πρόκληση οδικού ατυχήματος. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς. 

 Τραυματισμός εργαζομένων κυρίως στο πρόσωπο λόγω τροφοδότησης της 
μηχανής με κλαδιά ή εκτόξευσης θραυσμάτων ξύλου. 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω σκόνης. 

 Βλάβη ακοής/απώλειας ακοής λόγω υπερβολικού θορύβου. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα λόγω έκθεσης εργαζομένων σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών, 
πυτιοκάμπης κλπ.). 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Σωστή συντήρηση και χρήση μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ρυμούλκησης είναι κατάλληλος και ο πλέον 
ενδεδειγμένος για την ασφαλή ρυμούλκηση της μηχανής με το όχημα 
μεταφοράς προσωπικού. 

 Ενώστε το ηλεκτρικό σύστημα για άναμμα των προειδοποιητικών σημάτων 
της μηχανής για την ασφαλή μεταφορά της. 

 Εκπαίδευση οδηγού και εγκεκριμένη άδεια ρυμούλκησης από την Αρμόδια 
Αρχή για ασφαλή μεταφορά της μηχανής. 
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 Σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να προστεθεί βενζίνη, αλκοόλ ή μίγματα 
καυσίμων στο πετρέλαιο ντίζελ. Αυτοί οι συνδυασμοί μπορεί να 
προκαλέσουν αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιά ή έκρηξη.   

 Μην καπνίζετε κατά τον ανεφοδιασμό της μηχανής θρυμματισμού ούτε να 
στέκεστε κοντά σε πετρέλαιο. 

 Μη βγάζετε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και μην ανεφοδιάζετε 
το μηχάνημα με πετρέλαιο όταν ο κινητήρας είναι αναμμένος ή ζεστός. 

 Οι εργαζόμενοι όταν τοποθετούν κλαδιά στο στόμιο του μηχανήματος, να τα 
αφήνουν ελεύθερα, να τα ρίχνουν και όχι να τα κρατούν ενόσω τα μαχαίρια 
βρίσκονται σε λειτουργία, διότι υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού των 
χεριών ή ακόμη και θάνατος με το τράβηγμα τους εντός του στομίου της 
θρυμματοκοπτικής μηχανής. 

 Οι εργαζόμενοι να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να ευρίσκονται πλάγια 
του στομίου του μηχανήματος για αποφυγή τραυματισμού από τυχόν 
εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. 

 Χρήση προστατευτικής προσωπίδας με μάσκα αναπνοής για προστασία 
από την σκόνη και τυχόν εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. 

 Χρήση κατάλληλων προστατευτικών μέσων της ακοής (ωτοασπίδες, 
ωτοπώματα) αν η στάθμη θορύβου στο αυτί των εργαζομένων είναι πάνω 
από τα επιτρεπόμενα όρια (85db (A) ντεσιμπέλ). 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (π.χ. καύσωνα, καταιγίδων). 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας από τυχόν ερπετά.  Συστήνονται 
άρβυλα με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα/τσιμπήματα 
εντόμων για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων.   
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης με αναφορά και για 
άδεια ρυμούλκησης της μηχανής θρυμματισμού. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Β6. Πίνακας Ελέγχου – Χρήση Χορτοκοπτικών Γρασιδιού 

Συνοπτική περιγραφή  

Η εργασία περιλαμβάνει το κόψιμο γρασιδιού με χειροκίνητες ή μηχανοκίνητες 

μηχανές γρασιδιού σε κυβερνητικούς χώρους, κυκλικούς κόμβους ή άλλους 

χώρους που είναι κάτω από την ευθύνη του Τμήματος Δασών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ασυντήρητα μηχανήματα/Λανθασμένη χρήση τους  

 Ανασφαλής μεταφορά χορτοκοπτικών 

 Άπειρος οδηγός για ρυμούλκηση καρότσας 

 Ανεφοδιασμός καυσίμων – Γυμνή φλόγα 

 Αδρανή υλικά στο γρασίδι (π.χ. σακούλια πλαστικά) 

 Μορφολογία εδάφους – Λακκούβες αυλάκια στο γρασίδι 

 Έλεγχος μαχαιριών όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία 

 Τροχαία κίνηση όταν η εργασία διεξάγεται σε κυκλικούς κόμβους 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος) 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Διάφοροι τραυματισμοί 

 Διαρροή καυσίμων, πυρκαγιά, έκρηξη 

 Πρόκληση οδικού ατυχήματος 

 Πρόκληση πυρκαγιάς κατά τον ανεφοδιασμό λόγω γυμνής φλόγας. 

 Υλικές ζημιές στα μαχαίρια του μηχανήματος. Τραυματισμός εργαζομένου 
στα πόδια από σκληρό αντικείμενο (π.χ. γυαλί) λόγω σπασίματος του 
σακουλιού της χορτοκοπτικής 

 Ανατροπή μηχανήματος και τραυματισμός εργαζομένου λόγω λακκουβών, 
αυλακιών ή της μορφολογίας του εδάφους 

 Τραυματισμός χεριών-ακρωτηριασμός δακτύλων λόγω ελέγχου των 
μαχαιριών ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία 

 Τραυματισμός εργαζομένων από διερχόμενα οχήματα όταν το κόψιμο 
γρασιδιού γίνεται σε κυκλικό κόμβο 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα όταν η εργασία διεξάγεται κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Σωστή συντήρηση και χρήση μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ρυμούλκησης είναι κατάλληλος και ο πλέον 
ενδεδειγμένος για την ασφαλή μεταφορά της μηχανοκίνητης μηχανής 
γρασιδιού 

 Η χειροκίνητη μηχανή γρασιδιού να στερεώνεται καλά στο πίσω μέρος 
(κάσια) του οχήματος για αποφυγή διαρροής καυσίμων ή πτώσης 
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 Ενώστε το ηλεκτρικό σύστημα για άναμμα των προειδοποιητικών σημάτων 
της συρόμενης πλατφόρμας (καρότσας) προτού αρχίσει η ρυμούλκησή της 

 Ο οδηγός να είναι εκπαιδευμένος για την ρυμούλκηση της καρότσας και να 
κατέχει εγκεκριμένη άδεια από την Αρμόδια Αρχή 

 Μην καπνίζετε κατά τον ανεφοδιασμό των μηχανών ούτε να στέκεστε κοντά 
στα καύσιμα. 

 Μην βγάζετε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και μην ανεφοδιάζετε 
τα μηχανήματα όταν ο κινητήρας είναι αναμμένος ή ζεστός 

 Καλή εξέταση του γρασιδιού και καθαριότητα του χώρου εργασίας από τυχόν 
ξένα αντικείμενα (π.χ. πλαστικά, μπουκάλια κ.α.) 

 Σηματοδότηση αυλακιών, λακκουβών ή άλλων αντικειμένων στο γρασίδι για 
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος 

 Ο χειριστής της χορτοκοπτικής γρασιδιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε 
επικλινές ή ανώμαλο έδαφος.  Σε τέτοια εδάφη να χρησιμοποιείται μόνο η 
χειροκίνητη χορτοκοπτική. 

 Απαγορεύεται ο έλεγχος των μαχαιριών για οποιοδήποτε λόγο ενόσω ο 
κινητήρας είναι αναμμένος και βρίσκεται σε λειτουργία-κίνδυνος 
ακρωτηριασμού των χεριών 

 Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η εργασία διεξάγεται σε κυκλικό κόμβο 
λόγω της τροχαίας κίνησης.  Να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για τους 
οδηγούς.  Οι εργαζόμενοι να φέρουν γιλέκα έντονου χρώματος 
φωσφορούχα.  Συνεχής επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο 

 Απαραίτητη η χρήση αρβύλων και προστατευτικών γαντιών 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (π.χ. καύσωνα, καταιγίδων) 
 
Επιπρόσθετα πρέπει : 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ) 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης με αναφορά και για 
άδεια ρυμούλκησης της καρότσας 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους   

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CΕ marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Β7. Πίνακας Ελέγχου - Χρήση και Λειτουργία Προωθητή Γαιών (εκσκαφέα) 

 
 

Συνοπτική περιγραφή 

Η χρήση και λειτουργία Προωθητή Γαιών στο Τμήμα Δασών είναι μια εξειδικευμένη 
εργασία και γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να εργαστεί σε 
πολύ δύσκολα σημεία του δάσους μέχρι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως η 
κατάσβεση πυρκαγιών, η διάνοιξη δασικών δρόμων σε απότομες πλαγιές, κ.α. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 

 Ακατάλληλο, μη συντηρημένο μηχάνημα 

 Βλάβες μηχανήματος 

 Άπειρος/ ανεκπαίδευτος χειριστής  

 Λανθασμένος τρόπος εργασίας από το χειριστή  

 Μορφολογία εδάφους (απότομες κλίσεις, ασταθές ή/και βραχώδες έδαφος)  

 Κατολίσθηση βράχων/ πτώση δέντρων  

 Μη ασφαλής απόσταση άλλων ατόμων που βρίσκονται στο χώρο εργασίας 
κατά τη λειτουργία του μηχανήματος 

 Λανθασμένη ανάβαση/κατάβαση από το μηχάνημα 

 Λανθασμένες ενέργειες ως προς την εκκίνηση και το σταμάτημα λειτουργίας του 
μηχανήματος 

 Κακές καιρικές συνθήκες 

 Εισπνοή σκόνης 

 Μη εργονομικό κάθισμα 

 Έκθεση σε κραδασμούς 

 Πολύωρη εργασία χωρίς αντικατάσταση  

 Μη συμμόρφωση του χειριστή με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας   

 Μεταφορά/ μετακίνηση εκσκαφέα 

 Κάπνισμα/ καύσιμα 
 

 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων για κατάσβεση πυρκαγιών: 
 

 Λανθασμένη εκτίμηση των συνθηκών της πυρκαγιάς (απόσταση της πυρκαγιάς 
από το χώρο επιχείρησης, είδος καιόμενης βλάστησης, ένταση της φωτιάς, 
καπνός, κλπ.) 

 Μη καθορισμός υπεύθυνου Λειτουργού του Τμήματος Δασών, ο οποίος να 
αποφασίζει σχετικά με το χώρο, το χρόνο, καθώς και τον τρόπο διάνοιξης των 
αντιπυρικών λωρίδων 

 Μη επιτήρηση των εργασιών που διεξάγοντα με τον προωθητή γαιών, από 
έμπειρο άτομο 

 Εργασία κατά τη διάρκεια της νύκτας - Περιορισμένη ορατότητα 

 Υπέρμετρος ζήλος - Υποτίμηση των κινδύνων 
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Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός/ θάνατος από βλάβη μη συντηρημένου μηχανήματος 

 Τραυματισμός/ θάνατος από ανατροπή του εκσκαφέα λόγω απειρίας και 
λανθασμένου τρόπου εργασίας ή/και εργασίας σε επικλινές, ασταθές έδαφος   

 Τραυματισμός ατόμων που βρίσκονται ή διέρχονται σε κοντινή απόσταση ή/και 
χαμηλότερα από το χώρο τον οποίο επιχειρεί ο εκσκαφέας  

 Τραυματισμός, πτώση λόγω λανθασμένου τρόπου ανάβασης ή κατάβασης από 
τον εκσκαφέα 

 Ηλίαση, κρυολογήματα, κεραυνοπληξία 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω σκόνης 

 Μυοσκελετικά προβλήματα λόγω ακαταλληλότητας καθίσματος και βλάβες στη 
σπονδυλική στήλη 

 Πρόωρη κούραση, υπερένταση, άγχος λόγω κούρασης  

 Πονοκέφαλοι, ναυτίες, αϋπνία, βλάβες στη σπονδυλική στήλη, διαταραχές του 
καρδιακού ρυθμού και προβλήματα στην ισορροπία και στις κινήσεις λόγω των 
κραδασμών 

 Τραυματισμοί/ θάνατος, λόγω πτώσης μηχανήματος κατά τη φόρτωση, 
μεταφορά ή εκφόρτωση του, υλικές ζημιές 

 Πρόκληση πυρκαγιάς λόγω τσιγάρου ή διαρροής καυσίμων 
 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων για κατάσβεση πυρκαγιών:     

 Θάνατος, εγκαύματα, δηλητηρίαση, αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας 
εγκλωβισμού στις φλόγες, εισπνοής καπνού, κλπ. 

 Τραυματισμός/ θάνατος χειριστή, άλλων εργαζομένων και τρίτων προσώπων, 
λόγω: 
- Ανατροπής του εκσκαφέα, κύλισης βράχων, πτώσης δέντρων, κλπ., 
- επιπόλαιης και επικίνδυνης εργασίας από το χειριστή λόγω αδυναμίας του 

να εκτιμήσει σωστά την κατάσταση (επίδειξη υπέρμετρου ζήλου, υποτίμηση 
των κινδύνων, κυρίευση από πανικό, κλπ.) 

 Οι συνέπειες μπορεί να είναι χειρότερες εάν ο χειριστής εργάζεται: 
- Για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ξεκούραση, και/ή χωρίς επιτήρηση,  
- κατά τη διάρκεια της νύκτας, όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.     

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση κατάλληλου προωθητή γαιών 

 Τακτική συντήρηση/ προληπτικός έλεγχος του μηχανήματος πριν την εργασία 

 Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των χειριστών  

 Ο οδηγός να γνωρίζει την ακριβή θέση όλων των προσώπων που βρίσκονται 
κοντά του πριν ξεκινήσει. Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση, ο βοηθός ή 
άλλα άτομα να είναι ορατοί από τον οδηγό και να βρίσκονται 15 m  πλάγια 

 Ο οδηγός να στηρίζεται καλά και να χρησιμοποιεί τις χειρολαβές όταν ανεβαίνει 
και κατεβαίνει από το μηχάνημα 

 Εάν το σύστημα ελέγχου, ο ανυψωτήρας, το υδραυλικό ή τα φρένα είναι 
ελαττωματικά ή σε ανασφαλή κατάσταση ο οδηγός να μην θέτει σε λειτουργία 
το μηχάνημα 
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 Πριν μπει η μηχανή σε κίνηση, το σύστημα μεταβίβασης να βρίσκεται στο 
ουδέτερο, ο συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος και η λεπίδα στο έδαφος 

 Όταν η κίνηση σταματήσει και η μηχανή δεν εργάζεται, το σύστημα μεταβίβασης 
να βρίσκεται στο ουδέτερο και ο κύριος συμπλέκτης συνδεδεμένος ούτως ώστε 
το μηχάνημα να μην τεθεί σε κίνηση 
 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων για κατάσβεση πυρκαγιών: 
 

 Οι χειριστές, πριν αρχίσουν εργασία, πρέπει να αξιολογούν τις συνθήκες που 
επικρατούν στο χώρο της πυρκαγιάς (τη μορφολογία και την ευστάθεια του 
εδάφους, την απόσταση της πυρκαγιάς από το χώρο που θα επιχειρήσουν, το 
είδος της βλάστησης που καίγεται, την ένταση της φωτιάς, κλπ.) και να 
επιλέγουν τις πιο ασφαλισμένες διαδρομές. Αν οι συνθήκες καταστούν 
επικίνδυνες για τη ζωή τους, να είναι σε θέση να ακινητοποιήσουν τον εκσκαφέα 
και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλές σημείο.  
 

 Καθορισμός υπεύθυνου Λειτουργού του Τμήματος, ο οποίος να είναι σε θέση 
να αποφασίζει σχετικά με το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο διάνοιξης των 
αντιπυρικών λωρίδων και να καθοδηγεί το χειριστή να εργάζεται ασφαλισμένα.      

 Η διεξαγωγή των εργασιών διάνοιξης αντιπυρικών λωρίδων, καθώς επίσης 
άλλες εργασίες καταστολής με τη χρήση προωθητή γαιών, πρέπει να 
επιτηρούνται αδιάκοπα από έμπειρο άτομο το οποίο να είναι σε θέση να 
αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους και να συμβουλεύει ή/και να προειδοποιεί 
σχετικά τους χειριστές των μηχανημάτων.  
 

 Συνεχής επιμόρφωση των χειριστών στη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων και 
άλλων συναφών εργασιών που αφορούν στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, 
ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύκτας, για απόκτηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων εμπειριών και γνώσεων.  

 

 Όταν οι επιχειρήσεις διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο χειριστής να 
αντικαθίσταται μετά από καθορισμένη χρονική διάρκεια εργασίας. 

 

 Νυχτερινές επιχειρήσεις να διεξάγονται μόνο αν κριθεί αναγκαίο από τον 
υπεύθυνο Λειτουργό και αφού διασφαλιστεί η εφαρμογή των απαιτούμενων 
προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού.  

 

Ο οδηγός/ χειριστής πρέπει: 

 Να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστος, σε καλή φυσική κατάσταση, έμπειρος 
και εκπαιδευμένος 

 Να κατεβαίνει και να εξετάζει το έδαφος πάνω στο οποίο πρόκειται να κινηθεί 
αν δεν φαίνεται καλά από τη θέση του 

 Να είναι εξαιρετικά προσεκτικός όταν κινείται προς τα κάτω ή πλάγια και 
υπάρχουν διάφορα εμπόδια 

 Να βεβαιώνεται ότι κινείται με τη μηχανή αναμμένη και τον συμπλέκτη στην 
κατάλληλη θέση 

 Να αποφεύγει τους συμπαγείς βράχους καθώς και αυτούς που έχουν κλίση 

 Να κατεβάζει τη λεπίδα και τα ρίππερς στο έδαφος πριν κατεβεί από το τρακτέρ 

 Σε πολύ κατηφορικά εδάφη να κατεβάζει τη λεπίδα του τρακτέρ και να στηρίζει 
το τρακτέρ προς τα κάτω όταν κινείται από μια λωρίδα αναδάσωσης σε άλλη.  
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Αν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 65% ο οδηγός πρέπει να ανοίγει δρόμο από 
μια λωρίδα στην άλλη 

 Να μην εργάζεται κάθετα ή πλάγια σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 45% 

 Να μην ανοίγει αυλάκι με τη χαμηλότερη γωνία της λεπίδας σε εδάφη με κλίση 
πάνω από 35% 

 Να μη γυρίζει το μηχάνημα πριν βεβαιωθεί ότι ο δρόμος είναι καθαρός 

 Να μη βρίσκεται κανένας κάτω από τη λεπίδα του τρακτέρ για οποιοδήποτε λόγο 
χωρίς αυτή να υποστηρίζεται 

 Ουδέποτε να επιτρέπεται σε μαθητευόμενους οδηγούς να κατασκευάζουν 
αναβαθμίδες 

 Η εργασία να διακόπτεται σε περίπτωση καταιγίδας - κίνδυνος 
κεραυνοπληξίας. Η μεταλλική κατασκευή του μηχανήματος είναι καλός 
αγωγός του κεραυνού και ο οδηγός πρέπει να βρίσκει καταφύγιο στο όχημά του 
και όχι κάτω από δέντρα 

 Σε περίπτωση σκόνης, ο οδηγός να φέρει προστατευτική μάσκα αναπνοής 

 Ρύθμιση καθίσματος του εκσκαφέα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην 
επηρεάζεται η σπονδυλική στήλη των οδηγών, π.χ. η πλάτη του καθίσματος να 
είναι στην όρθια θέση και τα πόδια να ακουμπούν κάτω 

 Απαραίτητα να χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας του καθίσματος για 
προστασία σε περίπτωση ανατροπής 

 Εναλλαγή εργασίας, διαλείμματα κατά διαστήματα και χρήση κατάλληλων 
γαντιών  έναντι της έκθεσης σε κραδασμούς 

 Ο εκσκαφέας να μεταφέρεται με ειδικό όχημα (βαρέου τύπου μηχανημάτων) και 
η φόρτωση και εκφόρτωση του να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 

 Για επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη χρήση του εκσκαφέα 
βλέπε σχετικό πίνακα Γ26 

 Οι εργαζόμενοι καπνιστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αποτσίγαρά τους 
και να εξετάζεται οποιαδήποτε διαρροή καυσίμων 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα μηχανήματα/οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανημάτων/οχημάτων να διαθέτουν την εγκεκριμένη 
άδεια οδήγησης 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ, ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα ασφαλείας, καθώς 
επίσης ζώνη ασφαλείας  

 Να υπάρχει κουτί Πρώτων Βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και 
οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Β8. Πίνακας Ελέγχου - Χρήση Μηχανημάτων 

Γενικά, μηχανή ή μηχάνημα ονομάζεται οποιοδήποτε εργαλείο ή μέσο που μπορεί 
να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία ή που μπορεί να αυξήσει τη δύναμη ή την 
αποτελεσματικότητα της.  Επίσης οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή έργου, είτε μεταδίδοντας είτε μετατρέποντας άλλη μορφή ενέργειας 
σε παραγωγή έργου. Ακόμη μπορεί να εννοείται και κάθε ευφυής επινόηση. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ηλεκτρισμός 

 Κινούμενα μέρη μηχανών 

 Ανεκπαίδευτο προσωπικό 

 Λάδια στο πάτωμα 

 Ακαταστασία χώρων γύρω από τα μηχανήματα 

 Θερμές επιφάνειες μηχανημάτων 

 Θόρυβος 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ηλεκτροπληξία 

 Βραχυκύκλωμα/πυρκαγιά 

 Απώλεια μελών του σώματος ή και θάνατος 

 Τραυματισμοί λόγω απειρίας  

 Σκουντούφλημα – Γλίστρημα 

 Εγκαύματα 

 Προβλήματα ακοής 
  

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Απαγόρευση επεμβάσεων στα συστήματα ασφαλείας των μηχανημάτων 

 Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των μηχανημάτων πριν από τη χρήση 

 Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους, από τη χρήση των μηχανών 

 Τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και διατήρησή τους σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας 

 Διατήρηση του χώρου γύρω από τις μηχανές ελεύθερο από εμπόδια 

 Παροχή στο προσωπικό οδηγιών χρήσης των μηχανημάτων σε κατανοητή 
γλώσσα-ειδικά για νέο και νεοεισερχόμενο προσωπικό 

 Βλέπε μέτρα προστασίας και πρόληψης για επιδιόρθωση/συντήρηση οχημάτων 
και μηχανημάτων-Πίνακας Ζ2 

 Απομάκρυνση όλων των χαλαρών αντικειμένων και εργαλείων από το 
μηχάνημα όταν θα γίνεται το ξεκίνημα μετά από ρύθμιση ή επισκευή 

 Εγκατάσταση διακόπτη έκτακτης ανάγκης σε κάθε μηχάνημα για άμεση 
αποκοπή της λειτουργίας του μηχανήματος σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
κίνδυνος 

 Εγκατάσταση συστήματος για διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος για 
σκοπούς συντήρησης 
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 Εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων κατακράτησης ή και απαγωγής στα 
μηχανήματα που δημιουργούν κινδύνους από αναθυμιάσεις αερίων, ατμών και 
εκπομπών σκόνης 
 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι : 
 

 Η χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

 Η κακή χρήση των εργαλείων και μηχανών από τους εργαζόμενους (ιδιαίτερα 
τους νέους εργαζόμενους), είναι αιτία πολλών ατυχημάτων. 

 Η κακή χρήση των εργαλείων και μηχανών μειώνει την απόδοση τους και 
αυξάνει τις βλάβες και φθορές τους 

 Ο εξοπλισμός εργασίας (μηχανήματα) να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή 
να έχει την ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές 
Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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B9. Πίνακας Ελέγχου – Φορητά Ηλεκτρικά Εργαλεία 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία αποτελούν πηγές κινδύνου για τους χειριστές 
τους αλλά μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα και σε τρίτους. 
 
Τα φορητά εργαλεία περιλαμβάνουν:  

 Δίσκους κοπής 

 Ηλεκτρικά τρυπάνια 

 Λειαντικούς τροχούς 

 Κατσαβίδια 

 Τριβείς, κλπ. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ο χειρισμός τους από άτομα μη ειδικευμένα ή ανεκπαίδευτα. 

 Η ελλιπής συντήρησης τους. 

 Η συντήρησή τους χωρίς τη λήψη μέτρων ασφαλείας (π.χ. καθαρισμός χωρίς 
να τεθεί εκτός λειτουργίας χωρίς τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και 
κατάλληλου εξοπλισμού). 

 Ηλεκτρισμός – φθαρμένα καλώδια. 

 Η λειτουργία των εργαλείων χωρίς ή με εξουδετερωμένα συστήματα 
ασφαλείας. 

 Η αποκοπή και εκτίναξη τμήματος του εργαλείου ή εξάρτημά τους. 

 Η εκτίναξη υλικού (π.χ. σκόνες, ρινίσματα) ή  αντικειμένων στα οποία γίνεται 
επεξεργασία. 

 Αναθυμιάσεις. 

 Θερμές επιφάνειες εξοπλισμού. 

 Η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ενδυμάτων (φαρδιά ρούχα, δακτυλίδια κλπ.) 
κατά τη χρήση τους. 

 Η μη χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, κατά τη 
χρήση τους. 

 Χρήση εργαλείων σε ύψος. 

 Δονήσεις 

 Θόρυβος 

 Ακαταστασία χώρων εργασίας. 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμοί λόγω απειρίας, ελλιπής συντήρηση των εργαλείων ή μη λήψης 
των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας. 

 Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής του σώματος με ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. 
φθαρμένα καλώδια). 

 Διάφοροι τραυματισμοί λόγω αποκοπής και εκτίναξης τμήματος ή 
εξαρτήματος του εργαλείου. 

 Εισπνοή σκόνης ή αερίων – αναπνευστικά προβλήματα λόγω ανεπάρκειας 
των μέτρων ασφαλείας. 
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 Εγκαύματα λόγω θερμών επιφανειών εξοπλισμού ή ρινίσματα από 
μεταλλικές κατασκευές. 

 Πτώσεις από ύψη κατά τη χρήση εργαλείων, λόγω εργασίας σε ανασφαλείς 
θέσεις (π.χ. σκάλες). 

 Πονοκέφαλοι, ναυτία, αϋπνία, μυοσκελετικά προβλήματα, πόνος και βλάβη 
στις αρθρώσεις λόγω λανθασμένης ή υπερβολικής χρήσης των εργαλείων. 

 Σύνδρομο λευκού δακτύλου (white finger-VWF) λόγω δονήσεων. 

 Προβλήματα ακοής. 

 Σκουντούφλημα/πτώση. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Προδιαγραφές ασφαλείας για την αγορά και επιλογή των φορητών 
ηλεκτρικών εργαλείων: 
- Να είναι ελαφριά. 
- Να είναι βολικά στο χειρισμό (κατάλληλα διαμορφωμένη χειρολαβή, καλή 

κατανομή του βάρους. 
- Να μην τραυματίζουν το χρήστη τους. 
- Να έχουν ηλεκτρικά μονωμένη λαβή. 
- Να ταιριάζουν καλά στην εργασία για την οποία προορίζονται. 
- Να μην κάνουν πολύ θόρυβο και δονήσεις. 
- Να διαθέτουν διατάξεις ασφαλείας (προφυλακτήρες, γείωση ή διπλή 

μόνωση κλπ.). 
- Να επισκευάζονται και να συντηρούνται εύκολα. 
- Να φέρουν σήμανση CE που σημαίνει ότι έχουν εκ κατασκευής τη 

δυνατότητα να εκτελούν τη λειτουργία τους, να ρυθμίζονται και να 
συντηρούνται χωρίς οι άνθρωποι να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών, σε συνθήκες που προβλέπει ο 
κατασκευαστής. 

- Ο κατασκευαστής να δίνει γραπτές οδηγίες χρήσης, συντήρησης καθώς 
και συναρμολόγησης να πληροφορεί του χρήστες για τους κινδύνους που 
δεν εξαλείφονται και εξακολουθούν να υπάρχουν, να αναφέρει αν 
απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να επισημάνει εάν είναι απαραίτητα τα 
μέσα ατομικής προστασίας.  

 Για την αποφυγή των ατυχημάτων, πρέπει τα φορητά ηλεκτρικά 
εργαλεία να χρησιμοποιούνται σωστά και πάντοτε με τους παρακάτω 
κανόνες ασφάλειας: 

- Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρήση του εργαλείου, αλλά 
και των συστημάτων προφύλαξης. 

- Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία πρέπει: 
      - να είναι γειωμένα 
       - τα μικρά φορητά να έχουν διπλή μόνωση 
- Ο χειριστής για μεγαλύτερη ασφάλεια από διαρροή του ηλεκτρικού 

ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια και ειδικά υποδήματα. 
- Στους πολύ υγρούς χώρους να μην χρησιμοποιούνται. 
- Να μην γίνονται εργασίες κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Να 

λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία από ηλεκτροφόρα 
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δίκτυα και έρευνα πριν τη χρήση των εργαλείων, όταν υπάρχει υποψία 
ή δεν είναι γνωστά τα σημεία δικτύου. 

- Να ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν και να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση. 

- Να επισκευάζονται μόλις παρουσιάσουν κάποια βλάβη, η οποία πρέπει 
να γίνεται από κάποιο ειδικό. 

- Να μην χρησιμοποιείται κανένα εργαλείο χωρίς τα προστατευτικά του 
συστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

- Στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα 
εξαρτήματα και τα υλικά που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

- Να μη χρησιμοποιείται το εργαλείο για εργασίες άλλες από αυτές που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

- Όπου υπάρχει κίνδυνος από εκτοξευμένα κομμάτια πρέπει οι 
εργαζόμενοι να φορούν προστατευτικά γυαλιά. 

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή 
αέρια, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης από σπινθήρες. 

- Ο φωτισμός του χώρου όπου αυτά χρησιμοποιούνται να είναι ο 
κατάλληλος. 

- Τα καλώδια τροφοδότησής τους δεν πρέπει να είναι αρκετά μακριά ή 
κοντά για να μην τεντώνονται και δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο 
γιατί μπορεί να τραυματιστούν (φθαρούν). 

- Σε περίπτωση χρήσης καλωδίου επέκτασης (extension) αυτό να 
ξεδιπλώνεται εντελώς για αποφυγή υπερθέρμανσης. 

- Όταν τα εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να βγαίνουν από την 
πρίζα.     

- Οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση δεν πρέπει να φορούν χαλαρά ρούχα, 
κοσμήματα και οτιδήποτε άλλο που μπορούν να μπλέξουν με τα 
κινούμενα μέρη των εργαλείων. 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει κατά περίπτωση να χρησιμοποιούν κατάλληλα 
μέσα ατομικής προστασίας: 

- Στις περιπτώσεις που χειρίζονται εργαλείο μεγάλου βάρους, πρέπει να 
φορούν παπούτσια ασφαλείας σε περίπτωση που ξεφύγει το εργαλείο 
και τους κτυπήσει στα πόδια. 

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

- Αν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης μικρών τεμαχίων, ρινισμάτων κλπ. για 
την προστασία των ματιών πρέπει να χρησιμοποιούνται γυαλιά 
προστασίας. 

- Αν υπάρχει υψηλό επίπεδο θορύβου πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα 
προστασίας της ακοής (ωτοασπίδες, βύσματα κλπ.). 

 Όπου είναι δυνατό, να υπάρχει εναλλαγή προσωπικού σε πολύωρες 
εργασίες. 

 Οι χώροι εργασίας να είναι συγυρισμένοι για αποφυγή 
σκουντουφλήματος/πτώσης. 
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Ιδιαίτερη Προσοχή: 
 

 Το αντικείμενο εργασίας να ασφαλίζεται π.χ. με σφικτήρες για να είναι 
ελεύθερα και τα δύο χέρια στη χρήση του εργαλείου. 

 Να μην τοποθετείται το δάκτυλο στο κομβίο εκκίνησης όταν το εργαλείο είναι 
στην πρίζα ή έχει μπαταρία για αποφυγή άθελης έναρξης λειτουργίας. 

 Να υπάρχει γερό πάτημα και καλή ισορροπία όταν χρησιμοποιούνται τα 
εργαλεία. (Βλέπε πίνακα Α2 – Εργασίες σε ύψος για μέτρα προστασίας και 
πρόληψης). 

 Να ενημερώνεται το προσωπικό κάθε φορά που εντοπίζεται ένα φθαρμένο 
ή ελαττωματικό εργαλείο και τοποθέτηση σε αυτό κατάλληλης 
προειδοποιητικής σήμανσης. 

 Εφοδιασμός όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που τροφοδοτούν τον 
εξοπλισμό με αυτόματο διακόπτη διαρροής (Residual Current Device – 
RCD) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστο 30m A ή και μικρότερης, ανάλογα με 
την περίσταση ή με άλλες κατάλληλες συσκευές για προστασία από 
ηλεκτροπληξία. 
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B9.1. Πίνακας Ελέγχου – Δίσκοι Κοπής 
 

Επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας (Βλέπε Π.Ε. 8) 

 Τα εργαλεία αυτά για να είναι ασφαλή πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά 
συστήματα τα οποία θα καλύπτουν τα κινητά μέρη καθώς και το εργαλείο 
κοπής. Τα συστήματα αυτά εμποδίζουν την επαφή των χεριών με το δίσκο 
αλλά και προστατεύουν από κτυπήματα σε περίπτωση που σπάσουν κάποια 
από τα τμήματά τους. 

 Ο προφυλακτήρας πρέπει να μετακινείται και να αφήνει ακάλυπτο μόνο το 
τμήμα του κοπτικού εργαλείου ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό.  Οι 
προφυλακτήρες αυτοί πρέπει να ελέγχονται συχνά και να συντηρούνται. Σε 
καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν πρέπει να εξουδετερώνονται. 

 Οι δίσκοι κοπής πρέπει να διαθέτουν διακόπτη για το ξεκίνημα και το 
σταμάτημά τους.  

 Ο διακόπτης αυτός πρέπει να είναι σε σημείο εύκολα προσιτό στον 
εργαζόμενο από τη συνήθη θέση εργασίας του. 

 Ο εργαζόμενος χειριστής, πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του εργαλείου 
όταν δεν το χρησιμοποιεί και όταν απομακρύνεται για οποιοδήποτε λόγο 
έστω και για ελάχιστο χρόνο να το βγάζει από την πρίζα. 

 Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί διακόπτης ο οποίος 
ενεργοποιείται και κλείνει την παροχή στο δίσκο όταν η πίεση επί του δίσκου 
σταματάει. 
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B9.2.  Πίνακας Ελέγχου – Ηλεκτρικά Τρυπάνια 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Τα ηλεκτρικά τρυπάνια είναι φορητά εργαλεία ισχύος και αποτελούν πηγή 
κινδύνου κατά τη χρήση τους όταν δεν λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
ασφάλειας. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Το τρυπάνι κατά τη χρήση π.χ. επαφή με τα δάκτυλα, επαφή με σημεία του 
σώματος αν ξεφύγει από τα χέρια του χειριστή, μετά από τίναγμα αν βρει 
αντίσταση σε σκληρό σημείο (π.χ. μπετόβεργα κατά το τρύπημα δοκαριού 
κλπ.). 

 Σπάσιμο του τρυπανιού. 

 Εκτίναξη αντικειμένων (π.χ. ρινίσματα, σκόνες κλπ.) κατά τη χρήση του 
τρυπανιού. 

 Εργασίες σε ύψος – ανασφαλή δάπεδα εργασίας. 

 Κραδασμοί. 

 Για άλλες πηγές κινδύνου (βλέπε σχετικό πίνακα Β8). 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμοί στα μάτια. 

 Διάφοροι τραυματισμοί π.χ. κοψίματα, τρυπήματα, αιμορραγίες κ.α. 

 Πτώσεις από ύψος (κυρίως φορητές σκάλες ή ανασφαλή δάπεδα εργασίας) 
που υποβοηθούν και οι κραδασμοί από τα ίδια τα εργαλεία. 

 Για άλλες πιθανές επιπτώσεις (βλέπε σχετικό πίνακα Β8).  

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Επιλογή του κατάλληλου τρυπανιού για κάθε περίπτωση και εργαλείο. 

 Όταν χρησιμοποιούνται μεγάλου μεγέθους τρυπάνια σε μεγάλης ισχύος 
συσκευές για εργασίες σε ελαφρά αντικείμενα, αυτά θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται από την πιθανότητα μετακίνησής τους.  

 Εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε ύψη.  Σε 
περιπτώσεις που δεν μπορούν να ληφθούν γενικά – τεχνικά προστατευτικά 
μέτρα για προστασία από πτώσεις ή λόγω του ότι η συγκεκριμένη εργασία 
είναι μικρής διάρκειας, πρέπει να χρησιμοποιείται ζώνη ασφαλείας. 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 

 Για επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης (Βλέπε σχετικό πίνακα 
Β8). 
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B9.3. Πίνακας Ελέγχου – Λειαντικοί Τροχοί 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι λειαντικοί τροχοί είναι φορητά εργαλεία ισχύος και αποτελούν πηγή κινδύνου 
κατά τη χρήση τους όταν δεν λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Το σπάσιμο του τροχού (δίσκου) και την εκτίναξη τμημάτων του. 

 Την εκτίναξη αντικειμένων (π.χ. ρινίσματα, σκόνες κλπ.) κατά τη χρήση του 
τροχού. 

 Για άλλες πηγές κινδύνου – βλέπε σχετικό πίνακα Β8. 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμοί στα μάτια. 

 Διάφοροι άλλοι τραυματισμοί όπως κοψίματα με αιμορραγίες κλπ. 

 Αναπνευστικά προβλήματα. 

 Για άλλες πιθανές επιπτώσεις – Βλέπε σχετικό πίνακα Β8. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Οι λειαντικοί τροχοί πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά συστήματα που θα 
εμποδίζουν την επαφή με τον τροχό αλλά και τα κτυπήματα από τμήματά 
του. 

 Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου τύπου, ώστε ο χειριστής να 
μπορεί να τους μετακινεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας. 

 Σε κάθε περίπτωση ο τροχός πρέπει να είναι ο προβλεπόμενος από τον 
κατασκευαστή ως προς το μέγεθος και την ποιότητα και να τοποθετείται 
πάντα το προστατευτικό του κάλυμμα κατά τη χρήση. 

 Για την αποφυγή τραυμάτων στα μάτια, ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί 
γυαλιά προστασίας. 

 Αν κατά τη χρήση παράγονται σκόνες, πρέπει ο χειριστής να φορεί 
κατάλληλη μάσκα. 

 Για επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης-Βλέπε σχετικό πίνακα 
Β8. 
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Β10. Πίνακας Ελέγχου – Σκαπτικά, Κοπτικά και άλλα Εργαλεία Χειρός 
 
Συνοπτική περιγραφή 

Τα εργαλεία χειρός χρησιμοποιούνται και βοηθούν τον άνθρωπο στη 
διεκπεραίωση διάφορων εργασιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 
πελότσαππες, αξίνες, ξινάρια, φτυάρια, τσεκούρια, σβανάκια, σκεπάρνια, σφυριά 
κ.α.  
Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα/μη συντηρημένα εργαλεία 

 Μη ασφαλής φύλαξη και μεταφορά εργαλείων 

 Μη τήρηση των ασφαλών αποστάσεων κατά τη μετακίνηση και τη χρήση τους 

 Μη ασφαλή μεταφορά κοπτικών εργαλείων (τσεκούρι, ξινάρι κ.α.) κατά το 
περπάτημα 

 Κακή τοποθέτηση αχρησιμοποίητων εργαλείων 

 Ακόνιστα εργαλεία 

 Λανθασμένη στάση του σώματος κατά τη χρήση των εργαλείων 

 Κακή εφαρμογή των μεταλλικών μερών του εργαλείου ή αστάθεια πάνω στις 
χειρολαβές 

 Ακονιστικά εργαλεία (ρινιά, ράσπες) χωρίς χειρολαβές 

 Επανακόλλιση μεταλλικών μερών των εργαλείων 

 Κακή ποιότητα εργαλείων 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλλοι) 

 Γλίστρημα, σκουντούφλημα, πτώση 

 Τραυματισμός στο κεφάλι ή οποιοδήποτε μέρος του σώματος κατά τη 
μεταφορά, μετακίνηση ή χρήση των εργαλείων 

 Άγχος, ταλαιπωρία λόγω ακόνιστων εργαλείων και μειωμένη παραγωγή 
εργασίας 

 Διάφοροι τραυματισμοί λόγω κακής χρήσης ή ακαταλληλότητας των εργαλείων 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Να επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία και να βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση 

 Τα εργαλεία να φυλάγονται σε ασφαλές μέρος τόσο στην αποθήκη όσο και στην 
εργασία 

 Κοφτερά ή οδοντωτά εργαλεία να φυλάγονται με ασφάλεια ή να φέρουν 
προστατευτικό κάλυμμα όταν μεταφέρονται προς και από το μέρος της εργασίας 

 Όταν μετακινούνται εργαλεία να τηρείται μια απόσταση 2 μέτρων από άλλα 
άτομα που ακολουθούν και κατά την εργασία να τηρείται μια απόσταση 3 
μέτρων αν αυτό είναι δυνατό 
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 Όταν μετακινούνται εργαλεία από εργαζόμενους σε βουνοπλαγιά προς τα 
πλάγια αυτά να είναι στραμμένα προς τα κάτω 

 Τσεκούρια να μεταφέρονται στο χέρι και να κρατούνται λίγο πίσω από την 

κεφαλή. Ξινάρια και παρόμοια εργαλεία να μη μεταφέρονται ποτέ στους ώμους 

 Εργαλεία που δεν βρίσκονται σε χρήση να τοποθετούνται με την κοφτερή τους 
μεριά προς τα κάτω και σε επίπεδη επιφάνεια προς τον τοίχο, ή προς την όχθη 
ή προς το πρέμνο 

 Το μεταλλικό μέρος των τσεκουριών, των ξιναριών, κασμάδων και παρόμοιων 
εργαλείων τα οποία κινούνται δυνατά να είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα 
πάνω στα στελίφια για να μην υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγουν 

 Όλα τα κοφτερά εργαλεία να ακονίζονται πριν χρησιμοποιηθούν. Μη 
ακονισμένα εργαλεία είναι επικίνδυνα 

 Τα ρινιά, τα οποία χρησιμοποιούνται για κόνισμα εργαλείων πάντοτε να φέρουν 
χειρολαβή και να φυλάγονται μακριά από γράσο, λάδι ή οποιαδήποτε άλλη 
ακαθαρσία 

 Όταν σπάσει το μεταλλικό μέρος του εργαλείου (σκαπτικού, κοπτικού κ.α.) να 
αντικαθίσταται και όχι να επικολλάται διότι μειώνεται η ανθεκτικότητά του – 
κίνδυνος τραυματισμού λόγω θραύσματος 

 Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο αλλά να είναι 
καλά στερεωμένα σε κιβώτιο στο πίσω μέρος του οχήματος 

 Κατά τον τεμαχισμό ξύλου με τσεκούρι, ο χειριστής πρέπει : 
- Κατ΄αρχήν να σταθεροποιεί τα πόδια του 
- Ο χώρος εργασίας να είναι καθαρός από κλαδιά, πέτρες και άλλα εμπόδια 
- Να βρίσκεται σε φυσική θέση και να υπάρχει αρκετός χώρος για να κινείται 

το εργαλείο ελεύθερο 
- Να απομακρύνει οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται κοντά του σε απόσταση 

μικρότερη των 3 μέτρων 
- Να τεμαχίζει μακριά από τις κνήμες, τα πόδια και το σώμα του για να 

αποφεύγονται κτυπήματα από άτυχες κινήσεις του εργαλείου – κίνδυνος 
πρόκλησης σωματικής βλάβης 

 Να σταθεροποιεί καλά το ξύλο που τεμαχίζει 

 Να φορεί ψηλοκάλαμα υποδήματα ασφαλείας 
 

 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα εργαλεία να είναι καλής ποιότητας, να φέρουν τη σήμανση CE ή να τηρούν 
τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 
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Β11.  Πίνακας Ελέγχου - Χρήση Ικριωμάτων (σκαλωσιών), Φορητών  
          Σκαλών, Τριποδιών & ειδικών Πλατφόρμων για εργασίες σε ύψος 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο κίνδυνος πτώσης από ύψος είναι ανάμεσα στις κύριες αιτίες θανάτου στους χώρους 

εργασίας.  Για την ακρίβεια κατέχει την 3η θέση ανάμεσα στις 10 πρώτες αιτίες που 
είναι καταγραμμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία.  Πτώσεις από στέγες, ικριώματα, φορητές σκάλες, τριπόδια, 
κινούμενες σκαλωσιές, κλιμακοστάσια, ανοίγματα δαπέδων και δέντρα είναι 
αιτίες που προκαλούν πτώσεις. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Υψομετρική διαφορά από το έδαφος/κατώτερο επίπεδο 

 Εργασία σε μη στερεό πάτωμα 

 Εργασία κάτω από σκάλες και σκαλωσιές 

 Εργασία κοντά σε άνοιγμα 

 Ακατάλληλες φορητές σκάλες/Μη συντηρημένες  
 Λανθασμένη κακή χρήση φορητών σκαλών  

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πτώση από ύψος 

 Τραυματισμός  

 Μόνιμη σωματική ανικανότητα 

 Θάνατος 
 Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τοποθέτηση προστασίας εναντίον πτώσης σε οποιοδήποτε χώρο έχει 
ανοικτή άκρη σε ύψος πάνω από 1.5-2 m. 

 Αποφυγή εκτέλεσης εργασίας σε ύψος με βιασύνη ή με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς 

 Απαγόρευση εκτέλεσης εργασίας σε ύψος από άτομα που έχουν 
καταναλώσει αλκοόλ 

 Εκτέλεση εργασίας σε ύψος μόνο από πρόσωπα με κατάλληλη κατάρτιση / 
εμπειρία 

 Χρήση όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας 

 Εκτέλεση της εργασίας με την πιο ασφαλισμένη μέθοδο  

 Απαγόρευση χρήσης σκαλών για εργασίες σε ύψος πάνω από 7 m 

 Χρήση των σκαλών μόνο για πρόσβαση και όχι σαν πλατφόρμες εργασίας 

 Για εργασία σε ύψος πέραν των 3 m η σκάλα πρέπει να δεθεί στο πάνω 
μέρος ή να κρατείται στο κάτω μέρος από δεύτερο άτομο 

 Οπτικός έλεγχος των σκαλών πριν από κάθε χρήση (να έχει αντιολισθητικό 
μηχανισμό και το σωστό ύψος για την εργασία) 

 Τοποθέτηση της σκάλας με κλίση 4:1 σε στερεά, μη ολισθηρή επιφάνεια και 
να προεξέχει περίπου 1 μέτρο πάνω από την επιφάνεια πρόσβασης 
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 Τα υποδήματα εργασίας πρέπει να είναι καθαρά από λάδια, λάσπες, 
άσφαλτο, γράσο κλπ. πριν τη χρήση των φορητών σκαλών 

 Οι σκάλες πρέπει να δένονται από τις κάθετες πλευρές τους και όχι από τα 
σκαλοπάτια τους 

 Για μεταφορά εργαλείων σε ύψος ο εργαζόμενος πρέπει να φέρει κατάλληλη 
ζώνη με εργαλειοθήκη στη μέση ή στους ώμους, ούτως ώστε να παραμένουν 
τα χέρια του ελεύθερα για καλύτερη στήριξη στη σκάλα  

 Απαγόρευση εκτέλεσης εργασίας κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια 

 Στις σκαλωσιές τα μαδέρια (πόντοι) που δημιουργούν την πλατφόρμα 
εργασίας να έχουν το ίδιο πάχος και να είναι καλά στερεωμένα 

 Περίφραξη των πλατφόρμων εργασίας με κιγκλίδωμα σε ύψος τουλάχιστον 
90 εκατοστά 

 Στερέωση των σκαλωσιών σε σταθερές μόνιμες κατασκευές τουλάχιστο 
κάθε 3 m. 

 Ύπαρξη καλού συστήματος φρένων στις κινητές πλατφόρμες που έχουν 
τροχούς 

 Χρήση ζώνης ασφαλείας κατάλληλα δεμένη σε στερεό σημείο εκεί όπου 
χρειάζεται 

 Απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών κάτω από σκάλες ή σκαλωσιές 

 Απομόνωση του χώρου όπου υπάρχουν σκαλωσιές και τοποθέτηση 
κατάλληλης σήμανσης  

 Χρήση ειδικών πλατφόρμων (μηχανημάτων) για εργασία σε ύψος και για 
ανύψωση προσώπων. 
 

   Επιπρόσθετα πρέπει: 

 

 Η ειδική πλατφόρμα για εργασία να είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο 
μηχανοκινήτων οχημάτων 

 Ο χειριστής να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Β12.  Πίνακας Ελέγχου - Χρήση Οχημάτων στο Δημόσιο/ Δασικό Δίκτυο 

  
Συνοπτική περιγραφή  

Το Τμήμα Δασών διαθέτει ένα αξιόλογο στόλο οχημάτων που αποτελείται από 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, πυροσβεστικά οχήματα για καταπολέμηση 
των δασικών πυρκαγιών και μερικά φορτηγά για μεταφορά κορμοτεμαχίων – 
καυσοξύλων ή άλλων προϊόντων.  Μερικές φορές οι οδηγοί εμπλέκονται σε 
τροχαία ατυχήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους καθώς και τη ζωή 
άλλων.  Για αποφυγή των ατυχημάτων οι οδηγοί πρέπει να οδηγούν πάντοτε 
με υπεύθυνο τρόπο. 
 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχημάτων 

 Ταχύτητα – προσπέρασμα-απότομο φρενάρισμα-οπίσθια κίνηση 

 Καιρικές συνθήκες – ολισθηρός δρόμος 

 Απότομες στροφές 

 Διακίνηση οχημάτων σε αντιπυρικές λωρίδες-εξαγωγικούς δρόμους με 
μεγάλες κλίσεις 

 Στενοί δασικοί δρόμοι με πέτρες-διάβρωση ερεισμάτων, αργακιών κ.α. 

 Μη καλή φυσική και πνευματική κατάσταση οδηγού 

 Μη εργονομικό κάθισμα 

 Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 

 Λανθασμένη τοποθέτηση φορτίου 

 Ξενύχτι 

 Κατανάλωση αλκοόλ 

 Λήψη φαρμάκων ή άλλων ουσιών 

 Μη καλή γνώση του δρομολογίου 

 Τυφλή γωνιά οχήματος κυρίως στα φορτηγά 

 Μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα 

 Υπερθέρμανση του κινητήρα των φρένων ή του επιβραδυντή του οχήματος 

 Θάμπωμα άλλων οδηγών από προβολείς οχήματος 

 Παράνομη ή ακατάλληλη στάθμευση 

 Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 

 Κάπνισμα κατά την οδήγηση 

 Βλάβη οχήματος-έκτακτη ανάγκη 

 Ανεπαρκής σήμανση δασικών δρόμων 

 Ανεκπαίδευτοι οδηγοί οχημάτων 

 Αφηρημάδα 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κίνδυνος ατυχήματος λόγω ανεπαρκούς συντήρησης του οχήματος 

 Ανατροπή οχήματος 

 Πυρκαγιά στο όχημα 
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 Σύγκρουση με άλλο όχημα/πεζό/κτίριο/όχθες δρόμων/δέντρα κ.α. 

 Υλικές ζημιές λόγω ατυχήματος και φθορά ελαστικών κατά τη διακίνηση 
οχημάτων σε δασικούς δρόμους με πέτρες 

 Πτώση φορτίου λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του ή υπερφόρτωσης 

 Υπνηλία λόγω ξενυχτιού, κατανάλωσης αλκοόλ ή χρήσης άλλων ουσιών 

 Άγχος ταλαιπωρία λόγω μη καλής γνώσης και ανεπαρκούς σήμανσης του 
οδικού δικτύου 

 Μυοσκελετικά προβλήματα λόγω ακαταλληλότητας του καθίσματος 
 Ατύχημα με τραυματισμούς-θανάτους λόγω διάφορων αιτιών (π.χ. 

ταχύτητας, ακαταλληλότητας δρόμου, θαμπώματος οδηγού, υπνηλίας, 
απροσεξίας, αφηρημάδας κ.α.) 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τακτική συντήρηση και έλεγχος των οχημάτων.  Κάνετε προληπτικό έλεγχο 
του οχήματος πριν τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας (φρένα, τιμόνι, ελαστικά, 
καθρεφτάκια, φώτα, υαλοκαθαριστήρες, καύσιμα, σειρήνα οχήματος, φάρο, 
κ.α.) για να διαπιστωθεί οποιαδήποτε ορατή βλάβη.  Σε περίπτωση βλάβης 
που καθιστά την οδήγηση ανασφαλή, το όχημα να μην οδηγείται. 

 Οδήγηση μέσα στα όρια ταχύτητας όπως αυτά καθορίζονται από τον 
κώδικα κυκλοφορίας. Στους δασικούς δρόμους να οδηγείτε πάντοτε με 
χαμηλή ταχύτητα λόγω των πολλών στροφών και να είστε περισσότερο 
προσεκτικοί. 

 Μην προσπερνάτε αν δεν είστε σίγουροι ότι έχετε αρκετό χώρο και ότι δεν 
θα υποχρεώσετε άλλα οχήματα να ανακόψουν ταχύτητα 

 Αποφεύγεται να φρενάρετε απότομα ή να αναπτύσσετε απότομα ταχύτητα, 
διότι αυτό είναι επικίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. 
Προκαλεί την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων και επομένως μεγαλύτερη 
ρύπανση. 

 Κατά την οπίσθια κίνηση και κυρίως σε δασικούς δρόμους όπου δεν 
υπάρχουν στηθαία ασφαλείας ο οδηγός πρέπει να οδηγεί αργά, να 
συμβουλεύεται τα καθρεφτάκια, να μην οδηγεί στην άκρη του ερείσματος και 
αν υπάρχει δεύτερο άτομο να κατεβαίνει από το όχημα και να βοηθά τον 
οδηγό κυρίως στην επαναστροφή. 

 Προσαρμόστε την οδήγηση σας στις καιρικές συνθήκες. Όταν οι δρόμοι 
είναι ολισθηροί λόγω βροχής, λάσπης, παγετού ή χιονιού (μην ξεχνάτε τις 
αλυσίδες σας), μειώστε την ταχύτητά σας. Το ίδιο ισχύει για την οδήγηση με 
ομίχλη, με βροχή, με ανεπαρκή φωτισμό και στις σήραγγες 

 Όταν η στάθμη νερού του ποταμού-ρέματος είναι ψηλή λόγω 
καταρρακτωδών βροχών μην επιχειρήστε να διασταυρώσετε τα ορμητικά 
νερά – κίνδυνος να παρασυρθεί το όχημα με απρόβλεπτες συνέπειες 

 Οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα και παίρνετε ανοιχτά ή κλειστά τις στροφές του 
δρόμου ανάλογα με την κατεύθυνση οδήγησης. 

 Χρήση οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς σε εξαγωγικούς 
δρόμους και αντιπυρικές λωρίδες. Πάντοτε να οδηγείτε προσεχτικά και με 
χαμηλή ταχύτητα. 
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 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων. 

 Οδηγείτε αργά σε στενούς δασικούς δρόμους.  Να αποφεύγονται ή να 
μετακινούνται επικίνδυνες πέτρες για τα ελαστικά ή το όχημα. Μην οδηγείτε 
στην άκρη ερεισμάτων των δασικών δρόμων-κίνδυνος ανατροπής 
οχήματος.  Μην διασταυρώνετε διαβρωμένα αργάκια. 

 Τακτική και καλή συντήρηση δασικών δρόμων. 

 Να είστε σε καλή φυσική και πνευματική κατάσταση κατά την οδήγηση. Αν 
τρώτε και πίνετε υγιεινά και ασκείστε τακτικά θα αισθάνεστε καλύτερα, θα 
οδηγείτε καλύτερα και θα ζήσετε περισσότερο. 

 Ρυθμίστε τη θέση του οδηγού ώστε να κάθεστε όσο το δυνατό 
αναπαυτικότερα και να φθάνετε εύκολα με τα χέρια σας όλα τα σημεία 
χειρισμού του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του κεφαλιού σας 
αντιστοιχεί στο προσκέφαλο που το συγκρατεί σε περίπτωση ατυχήματος 

 Να δένετε τη ζώνη ασφαλείας, χωρίς να ξεχνάτε τη ζώνη του συνοδηγού 
ή άλλων συνεπιβατών.  Η ζώνη ασφάλειας σώζει ζωές. 

 Στα φορτηγά να γίνεται ισοκατανομή του φορτίου και να δένεται 
σωστά.  Σε περίπτωση εκφόρτωσης πριν από το τελικό προορισμό να 
ανακατανείμετε και να δέσετε το φορτίο και πάλι αν χρειάζεται.  Να μην 
τοποθετείται περισσότερο φορτίο από το επιτρεπόμενο. 

 Μην συνεχίσετε να οδηγείτε αν νιώσετε νυσταγμένος. Σταματήστε! Βγείτε 
από το όχημα σας, τεντωθείτε και εισπνεύσετε καθαρό αέρα. 

 Μην καταναλώνετε αλκοόλ πριν οδηγήσετε και μην παίρνετε κανενός 
είδους φάρμακο ή ουσία που μπορεί να μειώσει την ικανότητα σας για 
οδήγηση.  Αποφεύγετε τα πλούσια γεύματα πριν από την οδήγηση, επειδή 
μπορεί να σας φέρουν υπνηλία. 

 Να γνωρίζετε πάντοτε το δρομολόγιό σας εκ των προτέρων. 

 Να θυμάστε ότι η τυφλή γωνία του οχήματός σας εμποδίζει να δείτε τους 
μικρότερους χρήστες του οδικού δικτύου (αυτοκίνητα, μοτοποδηλάτες, 
ποδηλάτες, πεζούς) που βρίσκονται κοντά στο όχημά σας.  Προσέξετε 
ιδιαίτερα : 
- στις στροφές, εάν σας προσπερνά όχημα στην τυφλή σας γωνιά και 
-  όταν κάνετε όπισθεν 

 Τηρείτε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.  Σε κάθε 
περίπτωση, τουλάχιστον την ελάχιστη απόσταση που προβλέπει ο νόμος. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα σας, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η 
απόσταση που σας χωρίζει από το προπορευόμενο όχημα. Η απόσταση 
αυτή πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη σε περίπτωση βροχής, λάσπης, 
παγετού και χιονιού, καθώς και μέσα στις σήραγγες. 

 Σταματήστε σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα, των φρένων ή του 
επιβραδυντή του οχήματός σας.  Μην ξεκινήσετε προτού σιγουρευτείτε ότι 
δεν υπάρχει πια κίνδυνος υπερθέρμανσης ή βλάβης. 

 Τη νύχτα, σβήνετε τους προβολείς σας έγκαιρα όταν πλησιάζει όχημα από 
την αντίθετη κατεύθυνση.  Βεβαιωθείτε ότι τα φώτα σας και οι ανακλαστήρες 
σας είναι καθαροί, ώστε να είναι το όχημά σας ευδιάκριτο. 
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 Σταθμεύετε μόνο σε χώρους που επιτρέπεται η στάθμευση.  Στο δάσος το 
όχημα να σταθμεύει σε κατάλληλο χώρο.  Η στάθμευση οχήματος να μην 
παρεμποδίζει ποτέ την κυκλοφορία ή την ορατότητα άλλων χρηστών του 
οδικού δικτύου.  Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθεί το 
όχημα κατά την απουσία σας. Μην αφήνετε τον κινητήρα σας σε λειτουργία 
χωρίς να υπάρχει λόγος. 

 Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, εκτός αν 
έχετε εγκαταστήσει συσκευή ανοικτής ακρόασης (handsfree). 

 Απαγορεύεται η οδήγηση με το ένα χέρι. 

 Ο οδηγός να χρησιμοποιεί το σταχτοδοχείο του οχήματός του όταν καπνίζει 
και ποτέ να μην πετά το αποτσίγαρο από το παράθυρο-κίνδυνος 
πυρκαγιάς.  

 Μην καπνίζετε όταν τροφοδοτείται το όχημά σας με καύσιμα 

 Μην καπνίζετε όταν υπάρχουν άλλα άτομα εντός του οχήματος 

 Σε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, ενημερώστε αμέσως τον προϊστάμενο σας και καλέστε 
τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης ανάλογα με το συμβάν 

 Αναφέρετε πάντοτε στον προϊστάμενο σας οποιοδήποτε πρόβλημα είχατε 
με το όχημα κατά τη διαδρομή που ακολουθήσατε για να γίνουν οι 
απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή προσαρμογές πριν από το επόμενο 
δρομολόγιο. 

 Κατάλληλη σήμανση των δασικών δρόμων που να περιλαμβάνει : 
 
- Όριο ταχύτητας          - Κατολισθήσεις βράχων    -  Πτώση δέντρων    
- Διέλευση αγρινών      - Χωμάτινος δρόμος           - Επικίνδυνες στροφές 
- Άλλα αναγκαία σήματα 

 Εκπαίδευση οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων, φορτηγών και προσωπικού 
στην ορθή και ασφαλή χρήση του δασικού οδικού δικτύου 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στο Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκίνητων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 

                       
                               ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΑΛΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
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Γ.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

 

1. Εργασίες Δασικών Φυτωρίων  

2. Αναδάσωση-Δάσωση-Καλλιέργεια Εδάφους 

3. Αναδάσωση-Δάσωση-Φύτευση-Λεκάνωμα-Σπορά 

4. Πότισμα Δενδρυλλίων  

5. Καταπολέμηση Ζιζανίων 

6. Αραιώσεις-Καθαρισμός για Καλλιέργεια Συστάδων  

7. Κλαδεύσεις Δέντρων 

8. Επίγειοι Ψεκασμοί  

9. Προσήμανση Δέντρων για Υλοτομία  

10. Υλοτομία Δέντρων  

11. Προμήθεια Καυσόξυλων για τις ανάγκες των Δασικών Σταθμών/ 
Κυβερνητικών Κτιρίων  
 

12. Φροντίδα Αγρινών σε Περιφραγμένο Χώρο  

13. Φροντίδα Γυπών σε Περιφραγμένο Χώρο στον Άγιο Γιάννη Πάφου  

14. Δημιουργία και Συντήρηση Κήπων σε Κυβερνητικούς Χώρους, Σχολεία  
και Βιομηχανικές Περιοχές  
  

15. Δημιουργία και Συντήρηση Δεντροστοιχιών σε Υπεραστικούς Δρόμους  

16. Καρατόμηση Δέντρων και Κλαδεύσεις με τη χρήση Ανυψωτικού Μηχανήματος  

17. Καταπολέμηση της Ποντίκας στις Δεντροστοιχίες και Δασύλλια 

18. Συλλογή Καρπών/Κώνων από Πεύκα  

19. Εκκόκκιση Σπόρων Τραχείας Πεύκης  

20. Πυροφυλάκια – Παρατηρητήρια  

21. Περιπολίες για Δασική Προστασία  

22. Έλεγχος-Καθαρισμός Υδροστομίων  

23. Υδροδότηση Δεξαμενής Πυρόσβεσης (Ντεπόζιτου) με Λάστιχο Νερού 
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24. Συντήρηση και Έλεγχος Δασικών Οροσήμων  

25. Συντήρηση Δασικών Δρόμων  

26. Συντήρηση Αντιπυρικών Λωρίδων  

27. Συντήρηση Φυσικών Πηγών  

28. Επαναφορά Περιβάλλοντος σε Λατομεία (Μεταλλείο Αμιάντου)  

29. Συντήρηση Δασοβοτανικών Κήπων  

30. Κατασκευή-Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης/Περιπάτου  

31. Επέκταση και Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων  

32. Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος  

33. Κόψιμο Χόρτων σε Αυτοκινητόδρομους, Πάρκα, Πλατείες κλπ. 
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Γ1. Πίνακας Ελέγχου – Εργασίες Δασικών Φυτωρίων 

Συνοπτική περιγραφή  

Στα Δασικά Φυτώρια διεξάγονται διάφορες εργασίες που έχουν σαν στόχο την 
παραγωγή φυτών και δενδρυλλίων για εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Τμήματος Δασών και του Κοινού. 
 
Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

α) Προμήθεια φυτοχώματος: Στα Δασικά Φυτώρια Αθαλάσσας και 

Φασουρίου η προμήθεια φυτοχώματος από το δάσος γίνεται από ιδιώτες μετά 

από την διεξαγωγή διαγωνισμού ενώ τα Δασικά Φυτώρια Πλατανιών και 

Σταυρού Ψώκας λόγω του ότι ευρίσκονται εντός του δάσους συνήθως 

προμηθεύονται το φυτόχωμα από μόνα τους. 

β)  Συλλογή, ετοιμασία μοσχευμάτων και σπόρων: Η συλλογή σπόρων και 

μοσχευμάτων συνήθως γίνεται από διαφορετικές περιοχές και σε κάποιες 

περιπτώσεις το προσωπικό χρειάζεται να ταξιδεύσει και σε άλλη επαρχία.  Για 

την συλλογή των σπόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκάλα, ενώ για το κόψιμο 

και την ετοιμασία των μοσχευμάτων χρησιμοποιούνται ψαλίδια. 

γ)  Γέμιση, φύτευση γλαστρών, χαρτοκύβων και πολυθινών: Στο Δασικό 

Φυτώριο Αθαλάσσας λόγω του μεγάλου όγκου παραγωγής φυτών και 

δενδρυλλίων η γέμιση γλαστρών και χαρτοκύβων γίνεται με μηχανή και τις 

γεμάτες γλάστρες και τους χαρτοκύβους μετακινούν και τοποθετούν στη θέση 

τους οι εργάτριες.  Σ’ άλλα Δασικά Φυτώρια η εργασία γίνεται χειρωνακτικά. 

δ)  Ψεκασμός και φροντίδα φυτών μέχρι την πώληση: Ο Ψεκασμός στα 

Δασικά Φυτώρια γίνεται με τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων που φέρουν 

ντεπόζιτο ψεκάσματος, με ψεκαστική μηχανή και ντεπόζιτο που μεταφέρονται 

πάνω σε όχημα (διπλοκάμπινο) και με ψεκαστικές ώμου.  Η φροντίδα των 

φυτών περιλαμβάνει βοτανίσματα, κλαδεύσεις και μεταφυτεύσεις σε 

μεγαλύτερα δοχεία. 
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Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα - εργαλεία. 

 Άπειρος ανεκπαίδευτος οδηγός των διάφορων μηχανημάτων (πχ Ντίκερ, 
Εκσκαφέα, Γεωργικού ελκυστήρα κλπ). 

 Λανθασμένη / κακή χρήση εργαλείων, μηχανημάτων, ή  άλλου φορητού 
εξοπλισμού (πχ ψαλίδια, χρήση σκάλας, χρήση ψεκαστικής μηχανής κλπ). 

 Χρήση χημικών ουσιών κατά την ετοιμασία των σπόρων. 

 Ψέκασμα φυτών και δενδρυλλίων. 

 Δηλητηριώδη ερπετά – κέντρισμα από έντομα – κουνούπια. 

 Φυσική κατάσταση οδηγού και εργαζομένων. 

 Ταξίδι για συλλογή σπόρων μοσχευμάτων. 

 Χρήση μηχανής για το γέμισμα γλαστρών και χαρτοκύβων. 

 Μορφολογία εδάφους (Δάσος – Φυτώριο). 

 Λάστιχα άρδευσης ή άλλα χειρωνακτικά εργαλεία ξεχασμένα στους 
διαδρόμους των φυτωρίων. 

 Ακάλυπτη δεξαμενή για προμήθεια νερού σε Φυτώριο. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος, παγετός). 

 Κάπνισμα – Γυμνή φλόγα κατά τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων με 
καύσιμα ή κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος.  

Πιθανές επιπτώσεις 

 Διάφοροι τραυματισμοί – θάνατος οδηγού από ανατροπή μηχανήματος. 

 Μικροτραυματισμοί λόγω λανθασμένης χρήσης των ψαλιδιών κατά την 
ετοιμασία μοσχευμάτων ή κλαδέματος. 

 Πτώση από σκάλα. 

 Αναπνευστικά προβλήματα, δηλητηριάσεις, ερεθισμός δέρματος λόγω 
εισπνοής χημικής σκόνης κατά την ετοιμασία / επεξεργασία των σπόρων ή 
κατά το ψέκασμα με φυτοφάρμακα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διάφορων εντόμων (πχ σφηκών, μελισσών  κ.α). 

  Κόπωση – τραυματισμός εργαζομένων λόγω κακής φυσικής κατάστασης. 

 Αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 

 Σοβαροί τραυματισμοί από τα κινούμενα μέρη της γεμίστηκες μηχανής. 
Ηλεκτροπληξία. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους ή άλλων 
εμποδίων όπως ξεχασμένα λάστιχα άρδευσης και χειρωνακτικά εργαλεία 
στους διαδρόμους των φυτωρίων. 

 Πτώση σε ανοικτή δεξαμενή νερού και πνιγμός εργαζομένου ή 
οποιουδήποτε άλλου ατόμου. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα αν η εργασία διεξάγεται κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες.  Γλίστρημα λόγω παγετού με απρόβλεπτες 
συνέπειες. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξη από αναθυμιάσεις δικαστικού διαλύματος και 
δηλητηρίαση λόγω καπνίσματος κατά τη διάρκεια του ψεκάσματος. 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Σωστή συντήρηση και χρήση μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 Οι οδηγοί των διάφορων μηχανημάτων να είναι αδειούχοι, έμπειροι και 
εκπαιδευμένοι. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων ως προς την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών (πχ το ένα χέρι να κρατεί το κλαδί πιο ψηλά και το άλλο χέρι να 
κόβει πιο χαμηλά το μόσχευμα.  Βλέπε μέτρα προστασίας και πρόληψης για 
Επίγειους Ψεκασμούς – Πίνακα Ελέγχου Γ8 σελ. 101 και για χρήση σκάλας 
- Πίνακα Ελέγχου Β11 σελ.76). 

 Να διατηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από τα μηχανήματα και τα 
παρελκόμενά τους. 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας από τυχόν ερπετά και χρήση 
αρβύλων με γέτες όταν εργαζόμενοι πηγαίνουν στο δάσος για συλλογή 
σπόρων και μοσχευμάτων. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα – τσιμπήματα 
εντόμων για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων (πχ ένεση στο 
κουτί πρώτων βοηθειών ή εναλλαγή εργασίας). 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων εργασιών (πχ χρήση ολόσωμης στολής ψεκάσματος, 
προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας, χρήση πεδινών για το βοτάνισμα 
κλπ). 

 Ο οδηγός κατά το ταξίδι της συλλογής σπόρων και μοσχευμάτων να μην 
είναι ξάγρυπνος και να οδηγεί σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.  
Να γίνεται προληπτικός έλεγχος του οχήματος πριν τη διαδρομή. 

 Η μηχανή γεμίσματος γλαστρών, χαρτούδων με φυτόχωμα πρέπει να φέρει 
τα κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα για αποφυγή οποιουδήποτε 
ατυχήματος.  Τα καλύμματα ασφάλειας πρέπει να είναι καλά στερεωμένα 
στο μηχάνημα ούτως ώστε να μην αφαιρούνται με το χέρι αλλά με τη χρήση 
εργαλείων. 

 Τακτικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί όταν διακινούνται σε ανώμαλο έδαφος.  
Χρήση αρβύλων για σταθερό περπάτημα. 

 Οι διάδρομοι των φυτωρίων να διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι 
από λάστιχα άρδευσης ή από οποιαδήποτε άλλα εργαλεία ή αντικείμενα. 

 Η δεξαμενή για προμήθεια νερού στο Δασικό Φυτώριο Σταυρού Ψώρας 
πρέπει να είναι κατάλληλα καλυμμένη ή περιφραγμένη για αποφυγή 
οποιουδήποτε ατυχήματος. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (πχ καύσωνα, καταιγίδων).  
Όταν υπάρχει παγετός οι εργαζόμενοι να διακινούνται προσεκτικά και να 
φορούν υποδήματα με αντιολισθητικό πέλμα. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα ή το άναμμα φλόγας κατά τον ανεφοδιασμό των 
μηχανημάτων ή κοντά σε καύσιμα – κίνδυνος πυρκαγιάς.  
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 Απαγορεύεται το κάπνισμα ή το άναμμα φλόγας πάνω από το ψεκάστηκα 
διάλυμα ή κατά την διάρκεια του ψεκάσματος – κίνδυνος δηλητηρίασης, 
έκρηξη – πυρκαγιά. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι χειριστές των μηχανοκίνητων οχημάτων να διαθέτουν την εγκεκριμένη 
άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ / ντίκερ κλπ) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφάλειας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Στα φυτώρια να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Στα φυτώρια να παρέχονται από τον εργοδότη οι πιο κάτω 
διευκολύνσεις για χρήση από τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις 
Βασικές πρόνοιες των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφαλείας και 
Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002. 
- Χωριστοί χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων για κάθε φύλο με 

κατάλληλη σήμανση. 
- Χώροι Καθαρισμού (νιπτήρες, ντους). 
- Αποδυτήρια (ατομικά ερμάρια και άλλα). 
- Χώρος Ανάπαυσης – Αίθουσα Γευμάτων όπου το προσωπικό υπερβαίνει 

τα 10 άτομα.  

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marketing ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ2. Πίνακας Ελέγχου – Αναδάσωση – Δάσωση - Καλλιέργεια Εδάφους 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Για τις εργασίες καλλιέργειας του εδάφους χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα και 
εργαλεία χειρός είτε για άνοιγμα λάκκων, είτε για επιφανειακή καλλιέργεια.  Οι 
εργασίες με μηχανήματα (σκαπτικά) εκτελούνται συνήθως από προσφοροδότη 
και οι εργασίες με εργαλεία χειρός από εκπαιδευμένο μόνιμο προσωπικό ή 
έκτακτο εργατικό προσωπικό. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα/εργαλεία. 

 Άπειρος ανεκπαίδευτος οδηγός (εκσκαφέα, ντίκερ κτλ.). 

 Φυσική κατάσταση οδηγού και εργαζομένων. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Εισπνοή ρύπων και σκόνης. 

 Ανασφαλής μεταφορά εργαλείων. 

 Ασυντήρητα εργαλεία, οξειδωμένα. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή). 

 Κατολίσθηση βράχων/πετρών. 

 Ακαταλληλότητα ατομικού εξοπλισμού. 

 Μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός – θάνατος οδηγού από ανατροπή μηχανήματος π.χ. 
εκσκαφέα, ντεκόρ κλπ. 

 Κόπωση – τραυματισμοί εργαζομένων λόγω κακής φυσικής κατάστασης. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Αναπνευστικά προβλήματα. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Τραυματισμός λόγω ακαταλληλότητας ή μη χρήσης προστατευτικού 
εξοπλισμού εργασίας. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων. 

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Αδειούχος εκπαιδευμένος οδηγός και εργαζόμενοι. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν προστατευτική μάσκα αναπνοής έναντι των 
ρύπων και της σκόνης.  Να γίνεται σωστός σχεδιασμός της εργασίας. 



 
 

94 
 

 

 Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο οχήματος.  Τα 
εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κάσια στο πίσω μέρος του οχήματος. 

 Όταν μετακινούνται εργαλεία από δασεργάτες να τηρείται μια απόσταση δύο 
μέτρων από άλλους δασεργάτες και κατά την εργασία να τηρείται μια 
απόσταση τριών μέτρων εάν αυτό είναι δυνατό. 

 Το μεταλλικό μέρος όλων των σκαπτικών και κοπτικών εργαλείων να είναι 
καλά προσαρμοσμένο πάνω στα στελίφια ή στις χειρολαβές για να μην 
υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγουν, με πιθανότητα τραυματισμού. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών.  

 Κατάλληλη σήμανση και κλείσιμο δρόμου στην περίπτωση κατολίσθησης 
βράχων ή πετρών λόγω εκσκαφέα. 

 Επιλογή του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού και αντικατάσταση του 
όταν υπάρχουν φθορές. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών.  Στην περίπτωση δαγκώματος 
από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να παραμείνει ψύχραιμος, να 
δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά 
και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφάλειας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σ’ όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ3. Πίνακας Ελέγχου – Αναδάσωση-Δάσωση-Φύτευση-Λεκάνωμα-Σπορά 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η φύτευση δενδρυλλίων ή σπορά είναι μια εργασία που πραγματοποιείται στα 
πλαίσια δασώσεων, αναδασώσεων και σε κάποιες περιπτώσεις για εξωραϊσμό 
του τοπίου.  Η σπορά συνήθως εφαρμόζεται σε καλλιεργημένο έδαφος ισοϋψών 
λωρίδων και ο σπόρος καλύπτεται με ελαφρύ χώμα χειρωνακτικά. 
Το λεκάνωμα πραγματοποιείται μετά τη φύτευση και έχει σαν στόχο τη 
συγκράτηση του νερού κοντά στο φυτό.  Οι εργασίες αυτές λόγω της σημασίας 
τους πραγματοποιούνται από εργάτες του Τμήματος Δασών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακαταλληλότητα εργαλείων χειρωνακτικής εργασίας. 

 Καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινές επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Συνωστισμός εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Προβλήματα υγείας (κρυολογήματα κλπ.). 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Κόπωση πιάσιμο μέσης ή τραυματισμός λόγω κακής φυσικής κατάστασης 
εργαζομένων. 

 Τραυματισμός λόγω συνωστισμού στο χώρο εργασίας. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία σοκ, θάνατος. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Έλεγχος καταλληλότητας εργαλείων και ατομικού εξοπλισμού. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Αποφυγή έκθεσης εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή εδάφη. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως να μην είναι  
ξάγρυπνοι. 

 Σωστός σχεδιασμός εργασίας.  Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων.  Οι εργάτες να μην εργάζονται ο ένας κάτω από τον άλλο, 
ιδιαίτερα σε επικλινή εδάφη λόγω  μετακίνησης πετρών με πιθανότητα 
τραυματισμού. 

 Κατάλληλη σήμανση όπου χρειάζεται, κυρίως σε δρόμους, οικιστικούς 
χώρους κλπ. 
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 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Επίβλεψη εργασίας από υπεύθυνο άτομο. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

97 
 

Γ4. Πίνακας Ελέγχου – Πότισμα Δενδρυλλίων 
  

Συνοπτική περιγραφή  

Το πότισμα είναι εργασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 
ξηροθερμικής περιόδου, όταν οι συνθήκες που επικρατούν είναι αντίξοες για 
την επιβίωση των φυτών.  Συνήθως τα φυτά ποτίζονται δύο με τρία χρόνια μετά 
τη φύτευση και για την εργασία αυτή χρησιμοποιούνται ειδικά βυτιοφόρα που 
ενοικιάζονται από τον ιδιωτικό τομέα.  Οι εργασίες υλοποιούνται από εργάτες 
του Τμήματος Δασών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Τροχαία κίνηση. 

 Ακαταλληλότητα του βυτιοφόρου. 

 Απειρία χειριστή. 

 Φυσική κατάσταση χειριστή και εργαζομένων. 

 Μορφολογία εδάφους επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, δυνατός άνεμος). 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός – θάνατος. 

 Άγχος, ένσταση, διαπληκτισμοί. 

 Τραυματισμός λόγω απειρίας χειριστή. 

 Κόπωση, υπνηλία, πτώση λόγω κακής φυσικής κατάστασης εργαζομένων. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία λόγω καύσωνα.  

 Τραυματισμός από αιωρούμενα αντικείμενα λόγω ανεμοστρόβιλου. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 

 Κατάλληλη σήμανση ασφαλείας (βυτιοφόρο, χώρος εργασίας). 

 Οι εργαζόμενοι να φέρουν γιλέκα έντονου χρώματος (φωσφορούχα). 

 Να χρησιμοποιείται το κατάλληλο βυτιοφόρο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
της εργασίας. 

 Προληπτικός και συστηματικός έλεγχος βυτίου οχήματος πριν την έναρξη 
εργασίας και ειδικά του συστήματος τροφοδοσίας νερού. 

 Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασίας. 

 Επίβλεψη εργασίας από υπεύθυνο άτομο. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως ο οδηγός 
βυτιοφόρου να μην είναι ξάγρυπνος. 

 Κατανάλωση υγρών, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-15οC). 

 Αποφυγή εργασίας κατά τη διάρκεια ωρών καύσωνα σύμφωνα με εγκύκλιο 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
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 Διακοπή εργασίας κατά τη διάρκεια ανεμοστρόβιλου και λήψη 
προστατευτικών μέτρων. 

 Χρήση καπέλου έναντι του ήλιου. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Το βυτιοφόρο να είναι εγγεγραμμένο στην Αρμόδια Αρχή σαν βυτιοφόρο.  

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ5. Πίνακας Ελέγχου –  Καταπολέμηση Ζιζανίων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι εργασίες για καταπολέμηση ζιζανίων συμπεριλαμβάνουν την κοπή και 
απομάκρυνση αυτών γύρω από νεαρά φυτά, στα οποία μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά.  Ζιζάνια θεωρούνται όλα τα φυτά τα οποία είναι 
ανεπιθύμητα και μπορούν να βλάψουν τα επιθυμητά φυτά. 
Οι εργασίες για απομάκρυνση των ζιζανίων μπορούν να γίνουν χειρωνακτικά, 
με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση χημικών σκευασμάτων. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Συνωστισμός εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

 Εκπομπή καυσαερίων και επιβλαβών αερίων. 

 Εισπνοή και επαφή με το φάρμακο. 

 Ελαττωματικός εξοπλισμός ψεκάσματος. 

 Μη εκπαιδευμένο και άπειρο προσωπικό. 

 Ακαταλληλότητα ατομικού εξοπλισμού. 

 Μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Προβλήματα υγείας (κρυολογήματα, ηλίαση, κλπ.). 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Κόπωση πιάσιμο μέσης ή τραυματισμός λόγω κακής φυσικής κατάστασης 
εργαζομένων. 

 Τραυματισμός λόγω συνωστισμού στο χώρο εργασίας. 

 Αναπνευστικά προβλήματα. 

 Δερματικά προβλήματα. 

 Λιποθυμία. 

 Πρόκληση εγκαυμάτων. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Έλεγχος καταλληλότητας εργαλείων και ατομικού εξοπλισμού. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Αποφυγή έκθεσης εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών 
φαινομένων. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή εδάφη. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως να μην είναι  
ξάγρυπνοι. 
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 Σωστός σχεδιασμός εργασίας.  Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων.   

 Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Τήρηση του κώδικα ορθής χρήσης των φυτοφαρμάκων. 

 Προληπτικός έλεγχος ψεκαστικών μηχανών. 

 Συντήρηση  και καθαρισμός ψεκαστικών μηχανών με το πέρας της εργασίας. 

 Διενέργεια ψεκάσματος σε ώρες νηνεμίας συνήθως τις πρωινές ώρες.  

 Εκτίμηση κινδύνου με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

 Κατάλληλη σήμανση όπου χρειάζεται, κυρίως σε δρόμους, οικιστικές 
περιοχές κλπ. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της χορτοκοπτικής μηχανής, ειδικά την επιφάνεια 
της εξάτμισης-κίνδυνος εγκαύματος. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Επίβλεψη εργασίας από υπεύθυνο άτομο. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκίνητων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ6. Πίνακας Ελέγχου – Αραιώσεις-Καθαρισμοί για Καλλιέργεια Συστάδων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι αραιώσεις και οι καθαρισμοί είναι εργασίες που εμπίπτουν στην καλλιέργεια 
των συστάδων και περιλαμβάνουν την υλοτομία δέντρων.  Οι εργασίες αυτές 
πραγματοποιούνται με τη χρήση αλυσοπρίονων, ψαλιδιών, πριονιών και 
απαιτούν εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων και μηχανημάτων όπως αλυσοπρίονα, 
ψαλίδια, πριόνια κλπ. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Μη εκπαιδευμένο και άπειρο προσωπικό. 

 Εκπομπή καυσαερίων και επιβλαβών αερίων. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Ακαταλληλότητα και μη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

 Συνωστισμός στο χώρο εργασίας. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός, μόλυνση από τον τέτανο. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι), ακρωτηριασμός. 

 Κόπωση, πτώση, τραυματισμοί λόγω κακής φυσικής κατάστασης, αμάθειας 
ή απειρίας. 

 Αναπνευστικά προβλήματα. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

 Τραυματισμός-θάνατος λόγω ακαταλληλότητας ή μη χρήσης εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας. 

 Πρόκληση εγκαυμάτων. 

 Μικροτραυματισμοί λόγω συνωστισμού κατά τη διάρκεια εργασίας. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Ασφαλής μεταφορά μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Εκπαίδευση προσωπικού και ειδικά στη χρήση αλυσοπρίονου. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως οι 
χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Χρήση μάσκας αναπνοής έναντι καυσαερίων και επιβλαβών αερίων. 
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 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη.  Όπου χρειάζεται να 
χρησιμοποιείται ειδική ξύλινη ράβδος στήριξης. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Αποφυγή έκθεσης εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινόμενων 
(π.χ. καύσωνας, καταιγίδα κλπ.). 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. Στην περίπτωση δαγκώματος 
από δηλητηριώδεις ερπετό, ο εργαζόμενος να παραμείνει ψύχραιμος, να 
δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά 
και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Οι χειριστές ψαλιδιών, πριονιών κλπ. να φέρουν τα κατάλληλα προστατευτικά 
γάντια χεριών. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό 
προστασίας. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του αλυσοπρίονου, ειδικά την επιφάνεια της 
εξάτμισης-κίνδυνος εγκαύματος. 

 Κατανομή εργασίας στο χώρο και τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ 
των εργαζομένων. 

 Επίβλεψη εργασίας από υπεύθυνο άτομο. 

 Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασίας. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ7. Πίνακας Ελέγχου –  Κλαδεύσεις Δέντρων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι κλαδεύσεις είναι εργασίες που εμπίπτουν στην καλλιεργητική φροντίδα των 
δέντρων. Συνήθως πραγματοποιούνται σε δέντρα που βρίσκονται σε 
μονοπάτια, εκδρομικούς χώρους, πάρκα και παρόδιες φυτείες.  Για την εργασία 
αυτή χρησιμοποιούνται αλυσοπρίονα, ψαλίδια, πριόνια και απαιτείται 
εκπαιδευμένο προσωπικό.  Επιπρόσθετα, για κλαδεύσεις δέντρων σε μεγάλο 
ύψος χρησιμοποιείται ανυψωτικό μηχάνημα.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα/εργαλεία. 

 Άπειρος ανεκπαίδευτος οδηγός (ανυψωτικού μηχανήματος). 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων, μηχανημάτων, όπως αλυσοπρίονα, 
ψαλίδια, πριόνια κλπ. 

 Φυσική κατάσταση οδηγού και εργαζομένων. 

 Μη εκπαιδευμένο και άπειρο προσωπικό. 

 Εκπομπή καυσαερίων και επιβλαβών αερίων. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Συνωστισμός εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

 Εργασίες σε ύψος (δέντρα). 

 Ηλεκτροφόρα καλώδια. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός–θάνατος οδηγού από ανατροπή του ανυψωτικού 
μηχανήματος. 

 Κόπωση – τραυματισμός εργαζομένων.  

 Τραυματισμός-θάνατος του χειριστή πτυσσόμενου αλυσοπρίονου λόγω 
πτώσης βαρετού πλαγιόκλαδου στο κεφάλι του. 

 Πρόκληση εγκαυμάτων. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Αναπνευστικά προβλήματα. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

 Τραυματισμοί λόγω συνωστισμού στο χώρο εργασίας. 

 Πτώση από ύψος. 

 Ηλεκτροπληξία. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων. 

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Αδειούχος εκπαιδευμένος οδηγός και εργαζόμενοι. 
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 Ο χειριστής πτυσσόμενου αλυσοπρίονου κατά την κλάδευση δέντρου, να 
είναι πολύ προσεκτικός, να μην στέκεται κάτω από το δέντρο αλλά πλάγια 
προς το πλαγιόκλαδο με γωνία πέραν των 30ο  (μοιρών) 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του αλυσοπρίονου, ειδικά την επιφάνεια της 
εξάτμισης/κίνδυνος εγκαύματος. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

 Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 Χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

  Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο οχήματος.  
Τα εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κάσια στο πίσω μέρος του 
οχήματος. 

 Κατανομή εργασίας στο χώρο.  Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-15οC). 

 Αποφυγή εργασίας κατά τη διάρκεια ωρών καύσωνα σύμφωνα με εγκύκλιο 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Διακοπή εργασίας κατά τη διάρκεια δυνατού ανέμου και λήψη 
προστατευτικών μέτρων. 

 Χρήση αρβυλών έναντι εχιδνών. 

 Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (σφήκων, 
μελισσών κλπ.) να εξαιρούνται από τέτοιου είδους εργασίες. 

 Για την κλάδευση δέντρων σε ύψος όπου είναι δυνατό να γίνεται χρήση 
ανυψωτικού μηχανήματος. Το ανυψωτικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι σε 
καλή κατάσταση, να έχει το ειδικό καλάθι, να εδράζεται σε σταθερό μέρος και 
να είναι οριζοντιωμένο. 

 Όταν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στον τόπο εργασίας και υπάρχει 
έστω και ο παραμικρό κίνδυνος επαφής, να ειδοποιείται η Αρμόδια Αρχή για 
τη διακοπή ρεύματος. 

 Επίβλεψη εργασίας από υπεύθυνο άτομο. 

 Κατάλληλη σήμανση όταν διεξάγονται εργασίες σε οικιστικές ή άλλες 
περιοχές. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 

 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Το οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 
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 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκίνητων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/Ντεκόρ/κλπ. να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ8. Πίνακας Ελέγχου – Επίγειοι Ψεκασμοί 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το ψέκασμα γίνεται με τα κατάλληλα γεωργικά φάρμακα, με τη χρήση 
ψεκαστικών μηχανών για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Μη εκπαιδευμένο και άπειρο προσωπικό. 

 Εισπνοή και επαφή με το φάρμακο. 

 Ελαττωματικός εξοπλισμός ψεκάσματος. 

 Ακαταλληλότητα ατομικού εξοπλισμού. 

 Μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Ακατάλληλες καιρικές συνθήκες. 

 Εγκατάλειψη άδειων δοχείων φαρμάκων σε ανοικτούς χώρους. 

 Τροχαία κίνηση. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Κάπνισμα – γυμνή φλόγα 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Αίσθημα κόπωσης και γενικής αδυναμίας. 

 Ερεθισμός στο δέρμα, κάψιμο, εφίδρωση. 

 Τσούξιμο ή κάψιμο στα μάτια, θολή όραση, διεσταλμένες ή συσταλμένες 
κόρες ματιών. 

 Κάψιμο στο στόμα και στο λαιμό, υπερβολική έγκριση σιέλου, ναυτία, εμετός, 
πόνος στην κοιλιά, διάρροια. 

 Πονοκέφαλος, ζαλάδα, ανησυχία, δυσκολία στην ομιλία, τεντωμένοι μύες, 
αναισθησία. 

 Βήχας, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή. 

 Τραυματισμός. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα, πτώση. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος.  

 Δηλητηρίαση λόγω καπνίσματος – έκρηξη από αναθυμιάσεις ψεκαστικού 
διαλύματος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τήρηση του κώδικα ορθής χρήσης των φυτοφαρμάκων. 

 Το ψέκασμα να διενεργείται από εκπαιδευμένα υγιή άτομα. 

 Προληπτικός έλεγχος ψεκαστικών μηχανών. 

 Συντήρηση και καθαρισμός ψεκαστικών μηχανών μετά το πέρας εργασίας. 

 Χρήση κατάλληλης ενδυμασίας και προστατευτικής μάσκας κατά το χρόνο 
ψεκάσματος. 

 Μεταφορά φαρμάκων σε ειδικά κιβώτια. 
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 Αποφυγή ψεκασμού όταν επικρατούν ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, 
κυρίως όταν φυσά δυνατός άνεμος ή όταν υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες.  
Η ψηλή θερμοκρασία προκαλεί εξάτμιση με επακόλουθο τις αναθυμιάσεις. 

 Το ψέκασμα να διενεργείται σε ώρες νηνεμίας κυρίως τις πρωινές. 

 Απαγορεύεται να πετάτε οπουδήποτε τα υπόλοιπα σκευάσματος ή τις άδειες 
συσκευασίες.  Οι συσκευασίες αφού ξεπλυθούν 3 φορές με νερό, πρέπει να 
καταστρέφονται και να απορρίπτονται στα σκουπίδια ανάλογα με την 
κατηγορία τοξικότητας όπου ανήκουν. 

 Παροχή κατάλληλων χώρων υγιεινής με άφθονο κρύο νερό και σαπούνι για 
σκοπούς σωματικού καθαρισμού και ένδυσης με καθαρά ρούχα. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και να μην 
είναι ξάγρυπνοι. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στα φυτοφάρμακα, ή στο 
κέντρισμα εντόμων (π.χ. σφήκες, μέλισσες κλπ.). 

 Κατάλληλη σήμανση όταν διενεργείται ψεκασμός κατά μήκος δρόμων ή σε 
οικιστικές περιοχές. 

 Χρήση αρβυλών  με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στα φυτοφάρμακα ή στο 
κέντρισμα εντόμων (π.χ. σφήκες, μέλισσες) για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Αποφυγή καπνίσματος καθόλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Απαγορεύεται 
το άναμμα φλόγας πάνω από το ψεκαστικό διάλυμα. 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Στην περίπτωση ψεκάσματος με γεωργικό ελκυστήρα, πρέπει να διαθέτει 
καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ9. Πίνακας Ελέγχου – Προσήμανση Δέντρων για Υλοτομία 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η προσήμανση είναι εργασία που γίνεται για τον εντοπισμό των δέντρων, που 
θα αφαιρεθούν με δασοκομικά κριτήρια για σκοπούς παραγωγής ξυλείας, 
βελτίωσης του δάσους, προστασίας, φυσικής αναγέννησης κ.λπ..  Η ομάδα 
προσήμανσης αποτελείται από 4 άτομα τον επικεφαλής (συνήθως είναι ο 
Δασικός Λειτουργός 1ης τάξης της περιοχής) που εντοπίζει τα δέντρα που θα 
αφαιρεθούν, το βοηθό του, το Δασικό Λειτουργό που χειρίζεται το παχύμετρο, 
ελέγχει το σφράγισμα και την αρίθμηση, τον εργάτη που χειρίζεται την σφραγίδα 
και την κουνιά και τον εργάτη που αναγράφει τον αύξοντα αριθμό στο κορμό 
του πεύκου με άσπρη μπογιά. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Μορφολογία εδάφους, πρωινή δρόσος σε κλαδιά πέτρες. 

 Δηλητηριώδη ερπετά – κέντρισμα από έντομα. 

 Κατολίσθηση βράχων. 

 Πτώση σάπιων / ξηρών κλάδων ή δέντρων. 

 Ασυντήρητα εργαλεία, οξειδωμένα. 

 Ανασφαλής μεταφορά και λανθασμένη χρήσης εργαλείων. 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή). 

 Καπνιστές 

 Αυτοκινητιστικό δυστύχημα 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων 

 Κακός σχεδιασμός εργασίας. 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Γλίστρημα / σκουντούφλημα / πτώση  

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος 

 Τραυματισμός ή θάνατος από κατολίσθηση βράχων, πτώση σάπιων 
κλαδιών ή δέντρων. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι) ακρωτηριασμός 

 Μόλυνση από τον τέτανο 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα 

 Πρόκληση πυρκαγιάς 

 Τραυματισμός / θάνατος λόγω οδικού δυστυχήματος 

 Κόπωση / πτώση λόγω κακής φυσικής κατάστασης 

 Άγχος, ταλαιπωρία λόγω κακού σχεδιασμού εργασίας 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση / κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι εχιδνών. 

 Δήλωση εργαζομένων που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων 
(σφηκών, μελισσών κ.λπ..) για λήψη προληπτικών μέτρων. 
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 Οι εργαζόμενοι κατά την κίνησή τους σε βραχώδεις ή επικλινείς περιοχές να 
μη μετακινούνται ο ένας κάτω από τον άλλο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να 
αποσπασθούν βράχοι / πέτρες ή κορμοί και να προκαλέσουν ατυχήματα. 

 Οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν να στέκονται ή να ξεκουράζονται κάτω από 
επικίνδυνα δέντρα. 

 Κατάλληλη ενδυμασία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι να 
επιλέγονται οι πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι για προσήμανση.  Σε 
περίπτωση ξαφνικής μπόρας οι εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στα 
οχήματα και όχι κάτω από δέντρα – κίνδυνος κεραυνοπληξίας. 

 Συντήρηση εργαλείων. Τα μεταλλικά μέρη των εργαλείων σφραγίδας / 
κουνιάς, να είναι ακονισμένα και καλά στερεωμένα στην ξύλινη χειρολαβή. 

 Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο οχήματος.  Τα 
εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κιβώτιο στο πίσω μέρος του 
οχήματος. 

 Οι εργαζόμενοι / καπνιστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το κάπνισμα.  
Να σβήνουν καλά τα τσιγάρα τους. 

 Προληπτικός έλεγχος οχήματος μεταφοράς προσωπικού πριν τη διαδρομή 
(π.χ. φρένα, τιμόνι, ελαστικά, καύσιμα, κ.λπ..) 

 Όλοι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως ο οδηγός 
να μην είναι ξαγρυπνισμένος. 

 Καλός σχεδιασμός προσήμανσης.  Η ομάδα να κινείται οριζόντια κατά την 
προσήμανση και όχι κάθετα (πάνω/κάτω) για αποφυγή ταλαιπωρίας και 
κόπωσης.  
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ10. Πίνακας Ελέγχου – Υλοτομία Δέντρων  
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το υλοτόμιο χωρίζεται σε διάφορες φάσεις εργασίας όπως πιο κάτω: 
 
Α Φάση – Κοπή δέντρων, αποκλάδωση, τεμαχισμός 
 
Στη φάση αυτή γίνεται η ρίψη δέντρων ή αποκλάδωση και ο τεμαχισμός των 
κορμών σε διάφορα μεγέθη, με τη χρήση αλυσοπρίονου.  Συνήθως εργάζονται 
δύο άτομα, ο ένας είναι ο υλοτόμος και ο άλλος αυτός που μεταφέρει τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και βοηθά στην αποκλάδωση και τον τεμαχισμό. 
 
Β Φάση – Εξαγωγή/μετατόπιση κορμοτεμαχίων 
 
Τα κορμοτεμάχια μετατοπίζονται στο δρόμο για φόρτωση στα φορτηγά 
οχήματα με τη χρήση τρακτέρ/βιντζιού, που φέρει ειδικό συρματόσχοινο.  Η 
εργασία μπορεί να γίνει και χειρωνακτικά. 
 
Γ Φάση – Φόρτωση κορμοτεμαχίων 
 
Τα κορμοτεμάχια φορτώνονται στα φορτηγά οχήματα με ειδικά περονοφόρα 
(τράκτορ) για να μεταφερθούν στα πριστήρια. 
 
Δ Φάση – Μεταφορά κορμοτεμαχίων/κλαδοξυλείας 
 
Η τελική φάση της εργασίας όπου τα κορμοτεμάχια μεταφέρονται στον 
προορισμό τους με φορτηγά οχήματα. 
 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Χρήση αλυσοπρίονου από άπειρο, ανειδίκευτο άτομο. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Άνεμος κατά την κοπή δέντρου. 

 Μεγάλα δέντρα-φοινιτζιάρικα-κλίση δέντρων. 

 Κλαδέματα στη διαδρομή εργασίας. 

 Εύφλεκτα υλικά (π.χ. καύσιμα, πριονίδια, φλοιοί δέντρων, ξηρά χόρτα). 

 Ακαταλληλότητα/κακή συντήρηση μηχανημάτων. 

 Φθαρμένα συρματόσχοινα. 

 Ανειδίκευτοι χειριστές μηχανημάτων. 

 Εργασία μηχανημάτων, κυρίως βιντζιών σε μεγάλες κατωφέρειες/ 
ανωφέρειες.  

 Επιπόλαιο δέσιμο κορμοτεμαχίων με το συρματόσχοινο. 

 Χειρωνακτική μετατόπιση κορμοτεμαχίων. 

 Μέτρηση κορμοτεμαχίων. 
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 Πτώση κορμοτεμαχίων κατά τη φόρτωση. 

 Υπερφόρτωση των φορτηγών/υπερβολική ταχύτητα. 

 Δηλητηριώδη ερπετά – κέντρισμα από έντομα. 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Ακατάλληλοι δρόμοι. 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Σοβαρός τραυματισμός στο πρόσωπο, μάτια ή σε άλλα μέρη του σώματος 
(κοψίματα). 

 Ακρωτηριασμός άνω και κάτω άκρων. 

 Γλίστρημα/ σκουντούφλημα/πτώση. 

 Υλικές ζημιές στο αλυσοπρίονο με το κλείσιμο της λεπίδας στην τομή του 
δέντρου και αλλαγή κατεύθυνσης πτώσης του δέντρου με απρόβλεπτες 
συνέπειες. 

 Τραυματισμός/θάνατος λόγω αλλαγής κατεύθυνσης πτώσης του δέντρου. 

 Μπουρδούκλωμα/πτώση λόγω κλαδιών στη διαδρομή εργασίας. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς. 

 Τραυματισμός λόγω απειρίας εργαζομένων. 

 Γδαρσίματα, τραυματισμοί, μυοσκελετικά προβλήματα λόγω της 
χειρωνακτικής εργασίας κατά την εξαγωγή κορμοτεμαχίων. 

 Τραυματισμοί κατά την μέτρηση κορμοτεμαχίων λόγω του ρυθμού εργασίας 
κατά τη φόρτωση. 

 Τραυματισμός από πτώση κορμοτεμαχίων κατά τη φόρτωση. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από έχιδνα. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστοι και σε 
καλή φυσική κατάσταση. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου πριν την κοπή δέντρου πρέπει να εξετάζει καλά 
και να κρατεί σε απόσταση ασφαλείας άλλα άτομα τουλάχιστο δύο φορές το 
ύψος του δέντρου – κίνδυνος καταπλάκωσης. Σε μεγάλες κατωφέρειες να 
μην υπάρχουν καθόλου άτομα στα κατάντη υλοτομίας δέντρων λόγω 
τραυματισμού από κατολίσθηση βράχων/πετρών. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου πριν την πτώση του δέντρου να εξετάζει οπτικά 
το πεδίο ρίψης αν είναι καθαρό και να φωνάζει δέντρο … για αποφυγή 
τραυματισμου – καταπλάκωσης άλλου ατόμου. 

 Τα διάφορα συνεργεία υλοτομίας πάνω σε βουνοπλαγιές να διατηρούν 
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους και να εργάζονται σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 50 μέτρων για αποφυγή ατυχημάτων από την πτώση 
δέντρων. 
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 Να υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ του συνεργείου υλοτομίας 
δέντρου, συνεργείου μετατόπισης ξυλείας και συνεργείου φόρτωσης. 

 Να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση για απαγόρευση εισόδου στο υλοτόμιο σε 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου πρέπει να φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας, 
τα οποία πρέπει να φροντίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση (παπούτσια 
ασφαλείας, κράνος ασφαλείας με προστατευτικά αυτιών και ματιών, γάντια 
ασφαλείας και κατάλληλα ρούχα με εκθέματα για προστασία από κοψίματα). 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο υλοτόμιο πρέπει να φέρουν την κατάλληλη ένδυση 
και υπόδηση. Να φέρουν κράνος ασφάλειας για προστασία από τυχόν 
κτύπημα στο κεφάλι. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάβαση/κατάβαση 
σε επικλινή ή ασταθή εδάφη.  Χρήση κατάλληλης ξύλινης ράβδου . 

 Όταν υπάρχει άνεμος που επηρεάζει την κοπή και την πτώση δέντρου, ο 
υλοτόμος να περιμένει μέχρι ο άνεμος ησυχάσει. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου να εξετάζει καλά την υγεία του δέντρου, την κόμη 
και την κλίση του δέντρου πριν προβεί στην κοπή του.  Η εντομή να μη γίνεται 
χαμηλότερα της εγκοπής (σκάρτζιασμα).  Να αφήνεται ικανοποιητικό μέσο 
διάστημα για την καθοδήγηση του δέντρου όταν πέφτει.  Σε περίπτωση 
δυσκολίας πτώσης του δέντρου να χρησιμοποιούνται σφήνες υλοτομίας 
(ξύλινες).  Αυτές να κτυπούνται στην εντομή όταν η λεπίδα του 
αλυσοπρίονου φθάσει σε ικανοποιητικό βάθος. 

 Να καθαρίζεται η διαδρομή από κλαδιά κατά την αποκλάδωση των δέντρων 
για αποφυγή μπουρδουκλώματος. 

 Να γίνεται ορθή χρήση του αλυσοπρίονου για να αποφεύγονται υλικές ζημιές 
και πιθανοί τραυματισμοί. 

 Έλεγχος μηχανήματος μετά από πτώση ή κτύπημα. Να πραγματοποιούνται 
τακτικά διαλείμματα που είναι ευεργετικά τόσο για το χειριστή αλυσοπρίονου 
όσο και για το μηχάνημα. 

 Να μην ανεφοδιάζετε το αλυσοπρίονο όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Το 
καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει. – Κίνδυνος πυρκαγιάς – Μην καπνίζετε.  

 Κατά τη διάρκεια διαλείμματος οι καπνιστές να σβήνουν καλά τα τσιγάρα 
τους. 

 Χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και τακτική συντήρησή τους. 

 Προληπτικός έλεγχος μηχανημάτων πριν την έναρξη της εργασίας. 

 Το συρματόσχοινο να ελέγχεται τακτικά και κατά τη διάρκεια της εργασίας 
για τυχόν φθορές.  Τυχόν σπάσιμο του μπορεί να εκτιναχθεί και να 
προκαλέσει σοβαρό ατύχημα σε εργαζόμενους. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο υλοτόμιο πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, έμπειροι, 
ειδικά οι χρήστες των διάφορων μηχανημάτων.  Να γνωρίζουν όλοι τους 
υπαρκτούς κινδύνους στην εργασία και να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων. 

 Η εξαγωγή ξυλείας με βίντζι σε μεγάλες κατωφέρειες/ανωφέρειες, πετρώδη 
και ασταθή εδάφη να αποφεύγεται. – Κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
– Θάνατος οδηγού.  

 Τα κορμοτεμάχια να δένονται με ασφάλεια κατά την μετατόπισή τους. 
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 Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο φόρτωσης να ευρίσκονται σε απόσταση 
ασφαλείας κατά τη φόρτωση των κορμοτεμαχίων.  Το τρακτέρ φόρτωσης να 
διαθέτει όλα τα απαιτούμενα βοηθητικά συστήματα και εξαρτήματα, όπως 
χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα για οπίσθια κίνηση, πλαϊνά καθρεφτάκια κλπ.  
Το ίδιο ισχύει για το καδενοφόρο τρακτέρ (βίντζι) εξαγωγής ξυλείας και για 
τα φορτηγά. 

 Το φορτίο να είναι συμπαγές και καλά ασφαλισμένο με σχοινιά ή ιμάντες για 
να αποφεύγεται πτώση κατά τη μεταφορά.  Το βάρος φορτίου να μην 
υπερβαίνει το φορτίο ασφαλείας του οχήματος όπως συστήνεται από τους 
κατασκευαστές. 

 Μετρήσεις κορμοτεμαχίων να γίνονται με ασφάλεια όταν αυτά βρίσκονται στο 
έδαφος.  Να μην αποπειράται μέτρηση των διαστάσεων του κορμοτεμαχίου 
όταν αυτό αιωρείται από το φορτωτήρα ή ευρίσκεται πάνω στο φορτηγό. – 
Κίνδυνος τραυματισμού. 

 Κατά τη χειρωνακτική εξαγωγή κορμοτεμαχίων πρέπει να καθορίζεται 
ασφαλής πορεία των κορμοτεμαχίων, για να μην υπάρχουν άλλοι 
εργαζόμενοι στην πορεία εξαγωγής. – Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 

 Ουδέποτε να σηκώνονται βαριά κορμοτεμάχια ή άλλα αντικείμενα με την 
σπονδυλική στήλη σε ένταση.  Να μην μεταφέρονται φορτία στους ώμους 
πέραν των 25kg. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι εχιδνών.  Να ανιχνεύεται οπτικά το έδαφος 
κατά την πορεία μετακίνησης. 

 Δήλωση εργαζομένων που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (π.χ. 
σφηκών, μελισσών κλπ.) για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-150C). 

 Αποφυγή εργασίας κατά τη διάρκεια ωρών καύσωνα, σύμφωνα με 
εγκύκλιο/ανακοινώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Αποφυγή εργασίας στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (π.χ. 
καταιγίδες). 

 Σε περίπτωση μπόρας οι εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στα οχήματα 
και όχι κάτω από δέντρα. – Κίνδυνος κεραυνοπληξίας.  

 Καλή συντήρηση των δασικών δρόμων. 

 Όλοι οι οδηγοί, ιδιαίτερα οι φορτηγατζήδες να οδηγούν προσεκτικά και 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση της περιοχής υλοτομίου. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Η εκκοπή δέντρων και συναφείς εργασίες να εκτελούνται με βάση τους 
Κανονισμούς περί Γεωργικών Εργασιών (Ασφάλεια, Υγεία, Ευημερία) του 
1982 (ΚΔΠ 271/82) 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκίνητων οχημάτων. 
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 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκίνητων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφάλειας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ11.  Πίνακας Ελέγχου – Προμήθεια καυσόξυλων σε Δασικούς Σταθμούς 
και άλλα Κυβερνητικά Κτήρια 
  

Συνοπτική περιγραφή  

Είναι η εργασία κατά την οποία γίνεται τεμαχισμός των κλάδων των δέντρων 
σε καυσόξυλα με αλυσοπρίονο και η μετατόπιση τους από το δάσος στο δρόμο, 
όπου φορτώνονται σε φορτηγό όχημα  και μεταφέρονται σε Δασικούς 
Σταθμούς, Κυβερνητικά Κτίρια ή αλλού. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Χρήση αλυσοπρίονου. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Κατολίσθηση βράχων. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Πτώση σάπιων κλάδων/επικίνδυνων δέντρων. 

 Πτώση καυσόξυλων από το φορτηγό. 

 Υπέρβαση βάρους φορτίου. 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Όχημα μεταφοράς εργαζομένων. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Δυνατός άνεμος. 

 Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας. 

 Μη ασφαλής μεταφορά εξοπλισμού εργασίας. 

 Καπνιστές.  

Πιθανές επιπτώσεις 

 Σοβαρός τραυματισμός στο πρόσωπο, μάτια ή σε άλλα μέρη του σώματος 
(κοψίματα). 

 Ακρωτηριασμός άνω και κάτω άκρων. 

 Γλίστρημα/ σκουντούφλημα/πτώση. 

 Κόπωση/πτώση λόγω κακής φυσικής κατάστασης των εργαζομένων. 

 Τραυματισμός από πτώση σάπιων κλάδων ή καταπλάκωση από επικίνδυνα 
δέντρα. 

 Πρόκληση οδικού δυστυχήματος λόγω πτώσης καυσόξυλων από το 
φορτηγό. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, φούσκωμα ή ακόμη και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.). 

 Οδικό δυστύχημα με τραυματισμό ή θάνατο λόγω βλάβης οχήματος. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα κλπ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών. 

 Πρόκληση ατυχήματος λόγω δυνατού αέρα από πτώση κλάδων, δέντρων 
κλπ. 

 Ζημιές, ατυχήματα σε εργαζόμενους και τρίτα πρόσωπα όταν δεν τηρούνται 
τα μέτρα ασφαλείας (π.χ. Μέσα ατομικής προστασίας, κατάλληλη σήμανση, 
μέθοδος εργασίας κλπ.). 
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 Γδαρσίματα, τραυματισμοί λόγω ανασφαλούς μεταφοράς του εξοπλισμού 
εργασίας. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς λόγω αναμμένου αποτσίγαρου. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά τη 
χρήση του. (Βλέπε σχετικό πίνακα – Χρήση αλυσοπρίονου). 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη.  Η χρήση ξύλινης ράβδου 
(βέργα) βοηθά στη στήριξη του σώματος. 

 Οι εργαζόμενοι κατά την κίνησή τους σε βραχώδεις ή επικλινείς περιοχές να 
μη μετακινούνται ο ένας κάτω από τον άλλο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να 
αποσπασθούν βράχοι/πέτρες ή κορμοί και να προκαλέσουν ατυχήματα.  Να 
αποφεύγεται η έκθεση ή παραμονή κάτω από βράχους, επικίνδυνα δέντρα 
κλπ. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστοι και σε 
καλή φυσική κατάσταση.  Κυρίως οι οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων. 

 Οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν να στέκονται ή να ξεκουράζονται κάτω από 
επικίνδυνα δέντρα. 

 Το φορτίο καυσόξυλων να είναι συμπαγές και καλά ασφαλισμένο με σχοινιά 
ή ιμάντες για να αποφεύγεται πτώση κατά τη μεταφορά. 

 Το βάρος του φορτίου να μην υπερβαίνει το φορτίο ασφάλειας του οχήματος 
όπως συστήνεται από τους κατασκευαστές. 

 Αν το όχημα βρίσκεται σε κατήφορο να ακινητοποιείται με τροχοπέδες και να 
τοποθετείται η πρώτη ή πισινή ταχύτητα. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών και προσεκτική εξέταση του 
εδάφους κατά τη διακίνηση. 

 Δήλωση εργαζομένων που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων 
(σφηκών, μελισσών κλπ.) για λήψη προληπτικών μέτρων.  Σε περίπτωση 
φωλιάς, τα έντομα να μην ενοχλούνται. 

 Προληπτικός έλεγχος οχημάτων πριν από κάθε διαδρομή (π.χ. φρένων, 
ελαστικών, τιμονιού, καυσίμων κλπ.). 

 Προληπτικός έλεγχος μηχανημάτων και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

 Οι εργαζόμενοι να φέρουν την κατάλληλη ενδυμασία ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες. 

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-150C). 

 Απαραίτητη η χρήση καπέλου το καλοκαίρι. 

 Αποφυγή εργασίας κατά τη διάρκεια ωρών καύσωνα σύμφωνα με 
εγκύκλιο/ανακοινώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Αποφυγή εργασίας στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (π.χ. 
καταιγίδες). 

 Σε περίπτωση ξαφνικής μπόρας οι εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στα 
οχήματα και όχι κάτω από δέντρα – Κίνδυνος κεραυνοπληξίας. 
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 Αποφυγή εργασίας κατά τη διάρκεια δυνατού ανέμου. - Κίνδυνος σοβαρού 
τραυματισμού από πτώση κλάδων ή δέντρων. 

 Κατάλληλη σήμανση και κλείσιμο του δρόμου για αποφυγή οποιονδήποτε 
ατυχημάτων από την μετατόπιση καυσόξυλων στο δρόμο. 

 Η διαδρομή μετατόπισης των καυσόξυλων πρέπει να είναι καθαρή από άλλα 
άτομα.  Πριν το κύλισμα των κορμοτεμαχίων/καυσοξύλων άλλοι εργαζόμενοι 
που βρίσκονται πιο χαμηλά να προειδοποιούνται δια βοής, «πέτρα ……, 
Κορμοτεμάχιο……….». 

 Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο οχήματος. Τα 
εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κιβώτιο στο πίσω μέρος του 
οχήματος. 

 Οι εργαζόμενοι/καπνιστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το κάπνισμα.  Να 
σβήνουν καλά τα τσιγάρα τους. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 

 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκίνητων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ12. Πίνακας Ελέγχου – Φροντίδα Αγρινών σε  Περιφραγμένο Χώρο 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η φροντίδα των αγρινών σε περιφραγμένο χώρο γίνεται από δασικούς 
εργάτες/φροντιστές που τροφοδοτούν τις ταΐστρες με σανό και ξηρές τροφές 
από δημητριακά. Επίσης καθαρίζουν τις ποτίστρες όπου η παροχή νερού 
γίνεται με αγωγό από φυσική πηγή.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχή, άνεμος, ψηλές θερμοκρασίες). 

 Πτώση κλαδιών, κώνων, δέντρων. 

 Ασθένειες ζώων. 

 Παγίδευση αγρινού. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

 Ηλίαση, κρυολογήματα κλπ. 

 Τραυματισμός από πτώση κλαδιών, κώνων, δέντρων. 

 Ασθένειες ζώων. 

 Τραυματισμός λόγω σύλληψης αγρινού. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Ο φροντιστής να χρησιμοποιεί ξύλινη ράβδο στήριξης, να φορεί τα 
κατάλληλα άρβυλα και να είναι προσεκτικός στο ολισθηρό και ανώμαλο 
έδαφος για αποφυγή πτώσης. 

 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι φροντιστές αγρινών, πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του ότι, έντομα και ερπετά αναζητούν σημεία 
νερού και υγρασίας (π.χ. ποτίστρες). 

 Να μην ενοχλούνται έντομα όπως σφήκες, μέλισσες κλπ. 

 Δήλωση ατόμων εάν είναι αλλεργικά στο κέντρισμα τέτοιων εντόμων για 
λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Χρήση αρβύλων με γέτες για προστασία των ποδιών από δάγκωμα έχιδνας. 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 
(Αδιάβροχες μπότες από λάστιχο με αντιολισθητικό πέλμα, δερμάτινα 
γάντια, ολόσωμη αδιάβροχη στολή με σκούφο και το καλοκαίρι ελαφριά 
ρούχα με ανοιχτά χρώματα και καπέλο). 

 Σε περίπτωση μπόρας ο φροντιστής αγρινών να μην παραμένει κάτω από 
δέντρα. – Κίνδυνος κεραυνοπληξίας. Να βρίσκει καταφύγιο στο όχημα ή 
στο Δασικό Σταθμό. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί από την πτώση ξηρών κλαδιών.  Να 
κλαδεύονται τα ξηρά κλαδιά εντός του περιφραγμένου χώρου για αποφυγή 
ατυχημάτων.  Επίσης τα επικίνδυνα δέντρα να υλοτομούνται. 

 Ο χώρος να επιθεωρείται τακτικά από τον Αρμόδιο Λειτουργό για τυχόν 
προβλήματα ασφάλειας. 
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 Ο εργαζόμενος κατά τη φροντίδα των αγρινών να χρησιμοποιεί πάντα 
προστατευτικά γάντια για αποφυγή ασθενειών ζώων. Μετά το πέρας της 
εργασίας να πλένει τα χέρια του μέχρι του αγκώνες με ζεστό νερό και 
απολυμαντικό σαπούνι. 

 Οι φροντιστές να ενημερώνονται για τη συμπεριφορά των ζώων.  Το αγρινό 
επιτίθεται κυρίως όταν βρίσκεται σε στενό κλοιό και πρόκειται να παγιδευθεί.  
Όταν γίνεται σύλληψη αγρινών στον περιφραγμένο χώρο να χρησιμοποιείται 
ή να δημιουργείται στενή διαδρομή/πέρασμα που να οδηγεί σε ειδική 
κλούβα. 

 Ουδέποτε ο φροντιστής να ζορίζει το αγρινό. Χρησιμοποιώντας τη μυϊκή του 
δύναμη. – Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από κουτουλιά αγρινού. 
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Γ13. Πίνακας Ελέγχου – Φροντίδα Γυπών σε Περιφραγμένο Χώρο  
        (Άη Γιάννη Πάφου) 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η φροντίδα των γυπών παρέχεται από δασικούς εργάτες και περιλαμβάνει την 
καθαριότητα του περιφραγμένου χώρου, τη τροφοδοσία με νερό καθώς και την 
προμήθεια ελεγχόμενων κρεάτων, που μεταφέρονται από το σφαγείο της 
Πόλης Χρυσοχούς δύο φορές την εβδομάδα. Απώτερος σκοπός των εργασιών 
είναι η προστασία και διατήρηση του γύπα στο νησί μας.   

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Επαφή με κρέατα και ακαθαρσίες των πτηνών. 

 Ανοιχτή πληγή π.χ. κοψίματα, γδαρσίματα κλπ. 

 Στενότητα του περιφραγμένου χώρου, σταθερά εμπόδια, ανώμαλο έδαφος. 

 Παγίδευση γύπα για τοποθέτηση πομπού και λήψη αίματος. 

 Δηλητηριώδη ερπετά – κέντρισμα από έντομα. 

 Ακατάλληλος δρόμος πρόσβασης κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Μολύνσεις, αλλεργίες. 

 Μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω ανώμαλου εδάφους. 

 Πρόσκρουση εργαζομένου/κτύπημα στο κεφάλι σε σταθερό εμπόδιο (π.χ. 
στύλο) λόγω βιασύνης για γρήγορη διαφυγή του από τον περιφραγμένο 
χώρο αφού μετακινήθηκε ο γύπας προς το μέρος του. 

 Τραυματισμός στο πρόσωπο ή στα χέρια από τα νύχια ή το δάγκωμα του 
γύπα κατά την παγίδευση του. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, φούσκωμα ή ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα μελισσών, σφηκών κ.α. 

 Ολίσθηση οχήματος, δυστύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες λόγω 
ακαταλληλότητας του δρόμου. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Απαγορεύεται η επαφή κρεάτων με γυμνά χέρια. Προστασία των χεριών από 
κοψίματα ή γδαρσίματα.  Χρήση προστατευτικών γαντιών. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί όταν εισέρχονται στον περιφραγμένο 
χώρο και να αποβάλλουν το φόβο από μέσα τους για τυχόν επίθεση από 
γύπα. Ουδέποτε οι εργαζόμενοι να προκαλούν το πτηνό.  Τήρηση 
αποστάσεων ασφαλείας κατά την περιποίηση των πτηνών. 
Ενημέρωση/εκπαίδευση εργαζομένων. 

 Η σύλληψη για εξέταση του γύπα να γίνεται από ειδικευμένα άτομα που να 
γνωρίζουν καλά τη συμπεριφορά του πτηνού.  Χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας (π.χ. κατάλληλη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια κλπ.). 
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 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι φροντιστές γυπών πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εισέρχονται στον περιφραγμένο χώρο λόγω του 
ότι, έντομα και ερπετά αναζητούν σημεία νερού και υγρασίας. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες για προστασία των ποδιών από δάγκωμα έχιδνας. 

 Να μην ενοχλούνται έντομα όπως σφήκες, μέλισσες κλπ. 

 Δήλωση ατόμων εάν είναι αλλεργικά στο κέντρισμα τέτοιων εντόμων για 
λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Να υπάρχει κατάλληλος δρόμος πρόσβασης και κατά τους χειμερινούς 
μήνες. Βελτίωση του δρόμου για να μην είναι ολισθηρός. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Εναλλαγή ωρών 
εργασίας στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (π.χ. καταιγίδες, 
παγετός, καύσωνας κλπ.). 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
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Γ14. Πίνακας Ελέγχου – Δημιουργία και Συντήρηση Κήπων  
        σε Κυβερνητικούς Χώρους, Σχολεία και Βιομηχανικές Περιοχές 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η εργασία περιλαμβάνει τοπιοτέχνηση, κατασκευή διαδρόμων όπου χρειάζεται, 
άνοιγμα λάκκων, φύτευση δενδρυλλίων και εγκατάσταση συστήματος 
άρδευσης. 
Σε κατοπινό στάδιο για τη συντήρηση, η εργασία θα περιλαμβάνει σκάλισμα, 
πότισμα, κλάδεμα, λίπανση, ψέκασμα και αφαίρεση ζιζανίων. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακαταλληλότητα εργαλείων χειρωνακτικής εργασίας. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων ή κακή λειτουργία μηχανημάτων. 

 Ανασφαλής μεταφορά εργαλείων. 

 Μη εκπαιδευμένο και άπειρο προσωπικό. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Συνωστισμός εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο βροχή, άνεμος). 

 Ακαταλληλότητα και μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα. 

 Έλλειψη σήμανσης. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι) ακρωτηριασμός. 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Κόπωση-τραυματισμοί εργαζομένων λόγω κακής φυσικής κατάστασης. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Δηλητηρίαση λόγω χρήσης φυτοφαρμάκων. 

 Δερματικά προβλήματα λόγω χρήσης λιπασμάτων. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Τραυματισμός λόγω ακαταλληλότητας ή μη χρήσης προστατευτικού 
εξοπλισμού εργασίας. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφήκων, μελισσών κ.α.) 

 Τραυματισμός τρίτων προσώπων λόγω έλλειψης σήμανσης. 

 Ζημιές σε ξένη περιουσία λόγω μη λήψης των αναγκαίων προληπτικών/ 
προστατευτικών μέτρων. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Έλεγχος καταλληλότητας εργαλείων και ατομικού εξοπλισμού. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων για την ορθή χρήση εργαλείων και μηχανημάτων. 
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 Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο οχήματος.  Τα 
εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κάσια στο πίσω μέρος του οχήματος. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Σωστός σχεδιασμός εργασίας. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων.  Το μεταλλικό μέρος όλων των σκαπτικών και κοπτικών 
εργαλείων να είναι καλά προσαρμοσμένο πάνω στα στελίφια ή στις 
χειρολαβές για να μην υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγουν με πιθανότητα 
τραυματισμού. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή και ασταθή εδάφη. 

 Τήρηση του κώδικα ορθής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Για ψέκασμα 
βλέπε το σχετικό Πίνακα Ελέγχου-Επίγειοι Ψεκασμοί. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (βλέπε σχετικό πίνακα). 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας για τυχόν ερπετά και χρήση 
ψηλοκάλαμων αρβύλων. 

 Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων π.χ. 
σφήκων, μελισσών για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και εφαρμογή κατάλληλης 
σήμανσης για προστασία τρίτων προσώπων και ξένης περιουσίας. 

 Εφαρμογή οδηγιών του κατασκευαστή ως προς τη χρήση μηχανημάτων 
(π.χ. χορτοκοπτικής). 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα  στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ15.  Πίνακας Ελέγχου – Δημιουργία και Συντήρηση   Δεντροστοιχιών  
         σε Υπεραστικούς Δρόμους 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η δημιουργία δεντροστοιχιών περιλαμβάνει το άνοιγμα λάκκων με υδραυλική 
αρίδα ή χειρωνακτικά, το φύτεμα των δενδρυλλίων και την εγκατάσταση 
συστήματος άρδευσης.  Η εργασία συντήρησης της δεντροστοιχίας 
περιλαμβάνει το βοτάνισμα, λεκάνωμα, πότισμα, λίπανση, ψέκασμα και 
κλάδευση. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Διερχόμενα οχήματα. 

 Εκτόξευση αντικειμένων από φορτία οχημάτων. 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα/εργαλεία. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων ή κακή λειτουργία μηχανημάτων. 

 Ανασφαλής μεταφορά εργαλείων. 

 Φυσική κατάσταση οδηγού και εργαζομένων. 

 Συνωστισμός εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

 Άπειροι/ανειδίκευτοι χειριστές μηχανημάτων (ντίκερ με αρίδα, αλυσοπρίονο 
κλπ.) 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. 

 Ακαταλληλότητα και μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός-θάνατος εργαζομένων λόγω κτυπήματος από διερχόμενα 
οχήματα. 

 Τραυματισμός εργαζομένων λόγω πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων από 
φορτία οχημάτων. 

 Τραυματισμός-θάνατος οδηγού από ανατροπή μηχανήματος π.χ. ντίκερ με 
αρίδα. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι), ακρωτηριασμοί. 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Κόπωση-τραυματισμοί εργαζομένων λόγω κακής φυσικής κατάστασης. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Δηλητηρίαση λόγω χρήσης φυτοφαρμάκων. 

 Δερματικά προβλήματα από τη χρήση λιπασμάτων. 

 Τραυματισμός λόγω ακαταλληλότητας ή μη χρήσης προστατευτικού 
εξοπλισμού εργασίας. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διάφορων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.). 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Κατάλληλη οδική σήμανση και κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας για 
διερχόμενα οχήματα. 

 Προφορική ανακοίνωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εργασίες που 
πραγματοποιούνται σε κεντρικές νησίδες και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο. 

 Ιδιαίτερη προσοχή στα διερχόμενα οχήματα με φορτία και προειδοποίηση 
εργαζομένων από τον επιβλέποντα λειτουργό. 

 Έλεγχος καταλληλότητας εργαλείων και ατομικού εξοπλισμού. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων για την ορθή χρήση εργαλείων και μηχανημάτων. 

 Να μην μεταφέρονται εργαλεία και προσωπικό στον ίδιο χώρο οχήματος.  Τα 
εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κάσια στο πίσω μέρος του οχήματος. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Σωστός σχεδιασμός εργασίας. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων. 

 Το μεταλλικό μέρος όλων των σκαπτικών και κοπτικών εργαλείων να είναι 
καλά προσαρμοσμένο πάνω στα στελίφια ή στις χειρολαβές για να μην 
υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγουν με πιθανότητα τραυματισμού. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή και ασταθή εδάφη. 

 Τήρηση του κώδικα ορθής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Για ψέκασμα 
βλέπε το σχετικό Πίνακα Ελέγχου – Επίγειοι Ψεκασμοί. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (βλέπε σχετικό Πίνακα). 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας για τυχόν ερπετά και χρήση 
ψηλοκάλαμων αρβύλων. 

 Εφαρμογή οδηγιών του κατασκευαστή ως προς τη χρήση μηχανημάτων 
(π.χ. αλυσοπρίονο – βλέπε σχετικό πίνακα). 

 Συνεχής επίβλεψη εργασίας λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας των 
εργασιών σε υπεραστικούς δρόμους. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα  στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 
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 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ16. Πίνακας Ελέγχου – Καρατόμηση Δέντρων και Κλαδεύσεις  
        με τη Χρήση Ανυψωτικού Μηχανήματος 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος για κλαδεύσεις ή 
και καρατόμηση δέντρων με αλυσοπρίονο. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Εργασία σε ύψος. 

 Ακατάλληλο ανυψωτικό μηχάνημα. 

 Άπειρος, αδέξιος χειριστής του μηχανήματος. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση αλυσοπρίονου. 

 Πτώση κλάδων/κορμών από ψηλά. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τα μηχανήματα. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Φυσική κατάσταση οδηγού και εργαζομένων. 

 Ανεπαρκής σήμανση του χώρου εργασίας. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πτώση από ύψος λόγω αδέξιων χειρισμών του οδηγού ανυψωτικού 
μηχανήματος ή ακαταλληλότητας του καλαθιού. 

 Ανατροπή ανυψωτικού μηχανήματος και τραυματισμός/θάνατος οδηγού ή 
άλλου εργαζομένου. 

 Τραυματισμός, ακρωτηριασμός άνω άκρων λόγω κακής χρήσης του 
αλυσοπρίονου. 

 Τραυματισμός εργαζομένων λόγω πτώσης κλάδων ή κορμών από ύψος. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Τραυματισμός εργαζομένου που κινείται κοντά στο μηχάνημα. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω ανώμαλού εδάφους ή άλλων 
εμποδίων. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.). 

 Πρόκληση ατυχήματος λόγω κακής φυσικής κατάστασης ή προβλημάτων 
υγείας του μηχανοδηγού, χειριστή αλυσοπρίονου ή οποιουδήποτε άλλου 
εργαζομένου. 

 Πρόκληση ατυχήματος ή ζημιών σε τρίτα πρόσωπα λόγω ακατάλληλης 
σήμανσης του χώρου εργασίας. 

 Πρόκληση ατυχήματος ή απώλεια ζωής λόγω μη συνεχούς επίβλεψης της 
εργασίας. 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση του κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος και σύμφωνα με το ύψος 
των δέντρων.  Η πήγα με το ενσωματωμένο καλάθι/πλατφόρμα, να παρέχει 
την απαιτούμενη ασφάλεια στους κλαδευτές.   

 Η πήγα να έχει τη δυνατότητα να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις ούτως 
ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση για ασφαλή κλάδευση των δέντρων και 
γενικά το μηχάνημα να είναι σε καλή κατάσταση, να εδράζεται σε σταθερό 
έδαφος και να είναι οριζοντιωμένο. 

 Ο χειριστής του μηχανήματος να είναι έμπειρος και επιδέξιος. 

 Ο χειριστής του αλυσοπρίονου πρέπει να είναι έμπειρος, εκπαιδευμένος και 
να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση του (βλέπε σχετικό 
Πίνακα – Χρήση αλυσοπρίονου). 

 Στο πεδίο πτώσης των κλάδων/κορμών να μην υπάρχουν άλλα άτομα. 

 Διακοπή εργασίας όταν φυσά δυνατός άνεμος ή επικρατούν ακραία καιρικά 
φαινόμενα (π.χ. καύσωνας, καταιγίδες κλπ.). 

 Όταν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στον τόπο εργασίας και υπάρχει 
έστω και ο παραμικρός κίνδυνος επαφής, να ειδοποιείται η Αρμόδια Αρχή 
για τη διακοπή ρεύματος. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας άλλων εργαζομένων από το ανυψωτικό 
μηχάνημα και τα παρελκόμενα του. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη ή σε άλλα εμπόδια. 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας για τυχόν ερπετά. 

 Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (σφηκών, 
μελισσών κλπ.) ή έχουν ίλιγγο ή προβλήματα καρδιάς να εξαιρούνται από 
τέτοιου είδους εργασίες. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Κατάλληλη σήμανση του χώρου εργασίας και απαγόρευση εισόδου σ’ 
οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο. 

 Χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 Συνεχής επίβλεψη εργασίας από υπεύθυνο άτομο. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Το οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανημάτων οχημάτων να διαθέτουν την εγκεκριμένη 
άδεια οδήγησης. 

 Το ανυψωτικό μηχάνημα να διαθέτει καμπίνα, ζώνη ασφάλειας ή 
προστατευτική ράβδο ανατροπής. 
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 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σ’ όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ17. Πίνακας Ελέγχου – Καταπολέμηση της Ποντίκας σε Δεντροστοιχίες 
και Δασύλλια 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Είναι γνωστό ότι η ποντίκα προκαλεί τοπική ή ολική νέκρωση των φυτών καθώς 
και υλικές ζημιές στα συστήματα άρδευσης. Γι΄αυτό το λόγο το Τμήμα Δασών, 
καταπολεμεί συστηματικά την ποντίκα στις δεντροστοιχίες των υπεραστικών 
δρόμων και στα δασύλλια κοντά σε κατοικημένες περιοχές με τη χρήση 
ποντικοφάρμακου.  (σιταρούδι σε σακουλάκι) που τοποθετείται εντός 
πλαστικών σωλήνων (75 mm) μήκους 50 cm περίπου. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Επαφή με το ποντικοφάρμακο 

 Κόψιμο πλαστικών σωλήνων με σιγατσάκι ή σμυρίλιο 

 Μορφολογία εδάφους 

 Ελεύθερα άκρα του πλέγματος της περίφραξης των υπεραστικών δρόμων 

 Τροχαία κίνηση 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος) 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Μόλυνση δέρματος, αλλεργικά προβλήματα 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, ακρωτηριασμός άνω ή κάτω άκρων 

 Ηλεκτροπληξία από τη χρήση σμυριλιού  

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση 

 Γδάρσιμο στα χέρια από τυχόν ελεύθερα άκρα του πλέγματος της 
περίφραξης κατά το δέσιμο / στερέωση της πλαστικής σωλήνας για 
τοποθέτηση ποντικοφάρμακου 

 Τραυματισμός των χεριών από σφυρί λόγω τοποθέτησης 
στηριγμάτων/τεμαχίων σιδήρου στο έδαφος για δέσιμο της πλαστικής 
σωλήνας. 

 Τραυματισμός/θάνατος λόγω κτυπήματος από διερχόμενα οχήματα 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.) 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση προστατευτικών γαντιών κατά τη χρήση ποντικοφάρμακου 

 Χρήση μέγγενης για ασφαλή ακινητοποίηση της πλαστικής σωλήνας για το 
κόψιμό της σε τεμάχια με σμυρίλιο ή σιγατσάκι.  Η εργασία να διεξάγεται σε 
κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο. 

 Τα κοπτικά εργαλεία να είναι κατάλληλα. 
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 Χρήση γυαλιών ασφαλείας από τον κόπτη σωλήνων όταν χρησιμοποιεί 
σμυρίλιο 

 Έλεγχος του σμυρίλιου ως προς την ασφαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

 ‘Ολοι οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
κατά την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. Χρήση ξύλινης 
ράβδου (βέργας) όπου χρειάζεται για καλύτερη στήριξη του σώματος 

 Προσοχή από τυχόν ελεύθερα άκρα του πλέγματος της περίφραξης κατά το 
δέσιμο της πλαστικής σωλήνας με ποντικοφάρμακο 

 Χρήση κατάλληλου σφυριού για το κάρφωμα σιδήρου στο έδαφος. Να μην 
χρησιμοποιείται πέτρα.  Πάνω στο τεμάχιο σιδήρου θα δένεται η πλαστική 
σωλήνα με ποντικοφάρμακο 

 Οι εργαζόμενοι να φέρουν γιλέκα έντονου χρώματος φωσφορούχα  

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να φέρει φάρο και να είναι σε λειτουργία 
καθ΄όλη τη διάρκεια της εργασίας όταν το όχημα είναι σταθμευμένο στο 
έρεισμα του δρόμου. 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας από τυχόν ερπετά.  Συστήνονται 
άρβυλα με γέτες κατά τη διακίνηση εργαζομένων σε πυκνή βλάστηση. Κατά 
την επανατοποθέτηση ποντικοφάρμακου εντός της πλαστικής σωλήνας και 
πριν ακουμπήσει το χέρι στο στόμιο της σωλήνας ο εργαζόμενος να 
αναμοχλεύει το εσωτερικό της, με μικρό ξύλινο ραβδί για τυχόν ύπαρξη 
κρυμμένου ερπετού ή τρωκτικού – κίνδυνος δαγκώματος. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα/τσιμπήματα 
εντόμων για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών 
 

 Επιπρόσθετα πρέπει : 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ) 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους.   

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CΕ marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ18. Πίνακας Ελέγχου – Συλλογή Καρπών/ Κώνων από Πεύκα 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η συλλογή των ώριμων κώνων (κλειστοί, χρώματος καφέ) γίνεται συνήθως 
κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, από δέντρα τραχείας πεύκης, που 
διαχωρίζονται υψομετρικά σε χαμηλές περιοχές 0-800m και ψηλές περιοχές 
πάνω από 800m για την μετέπειτα ταυτοποίηση του σπόρου. 
 
Η εργασία διεξάγεται χειρωνακτικά με τη χρήση σκαλών από εργατικό 
προσωπικό του Τμήματος Δασών.  Οι κώνοι μεταφέρονται σε σακούλες και 
τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δασικών Περιφερειών 
για εκκόκκιση.  Επίσης συλλογή κώνων γίνεται και από ιδιώτες οι οποίοι 
πληρώνονται από το Τμήμα σύμφωνα με το βάρος των κώνων ανά κιλό. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Εργασία σε ύψος (δέντρο). 

 Χρήση σκάλας. 

 Πτώση/ρίξιμο κώνων από ύψος. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Έκθεση στον ήλιο. 

 Ξαφνική καταιγίδα/κεραυνοί. 

 Ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχημάτων/εργαλείων. 

 Μεταφορά εξοπλισμού εργασίας (π.χ. σκάλας) και φορτίου κώνων. 

 Άγνωστη περιοχή. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πτώση από ύψος/δέντρο. 

 Πτώση από σκάλα. 

 Τραυματισμός στο κεφάλι λόγω πτώσης κώνων. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία. 

 Κρυολογήματα, κεραυνοπληξία. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κα.). 

 Κόπωση – τραυματισμός εργαζομένων λόγω κακής φυσικής κατάστασης. 

 Ταλαιπωρία, άγχος, οδικό δυστύχημα λόγω βλάβης οχήματος. 

 Μικροτραυματισμοί λόγω ακαταλληλότητας ή λανθασμένης χρήσης των 
εργαλείων (π.χ. ψαλίδια, πριόνια χειρός κ.α.). 

 Πτώση εξοπλισμού εργασίας και υλικές ζημιές.  

 Άγχος ταλαιπωρία, μειωμένη παραγωγικότητα. 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Η αναρρίχηση πάνω σε δέντρα να γίνεται μόνο από πεπειραμένα άτομα 
και να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση 
αναρριχητικών μέσων (π.χ. σκάλες, πέδιλα, σχοινιά και ζώνες ασφάλειας. 

 Η σκάλα να είναι κατάλληλη, καλά στερεωμένη και να υποβαστάζεται από 
δεύτερο άτομο. 

 Στο πεδίο πτώσης των κώνων να μην υπάρχουν άλλα άτομα κάτω από 
δέντρο. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
κατά την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Αποφυγή έκθεσης εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων 
(π.χ. καύσωνα, καταιγίδων). 

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-150C). Χρήση καπέλου έναντι του ήλιου-ελαφριά δροσερά 
ρούχα. 

 Διακοπή εργασίας σε περίπτωση ξαφνικής καταιγίδας. Οι εργαζόμενοι να 
βρίσκουν καταφύγιο στο όχημα και όχι κάτω από δέντρα – κίνδυνος 
κεραυνοπληξίας. 

 Χρήση αρβύλων με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλεργικοί στο κέντρισμα/τσίμπιμα εντόμων 
για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και να μην είναι 
ξάγρυπνοι. 

 Συντήρηση εργαλείων και προληπτικός έλεγχος του εξοπλισμού εργασίας 
πριν την αναχώρηση από το Δασικό Σταθμό. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας (π.χ. σκάλα) καθώς και το φορτίο κώνων να δένονται 
και να στερεώνονται καλά για αποφυγή πτώσης. 

 Εντοπισμός και αναγνώριση της περιοχής συλλογής κώνων εκ των 
προτέρων. 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ19. Πίνακας Ελέγχου – Εκκόκκιση Σπόρων Τραχείας Πεύκης 
 

Συνοπτική περιγραφή  

 Η εκκόκκιση σπόρων γίνεται χειρωνακτικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
και ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 

 Τοποθέτηση/άπλωμα των κλειστών κώνων στο τσιμεντένιο δάπεδο. 

 Ράντισμα των κώνων κατά διαστήματα ούτως ώστε με την έκθεση τους στον 
ήλιο να ανοίξουν και να ελευθερωθεί ο σπόρος. 

 Αναμόχλευση των ανοικτών κώνων με ειδικές κτένες για πλήρη 
απελευθέρωση των σπόρων. 

 Μετακίνηση των ανοικτών κώνων και συλλογή του σπόρου σε τάσπια. 

 Μηχανική περιστροφική κίνηση του σπόρου σε τάσπι με ειδικό αναμικτήρα 
για απελευθέρωση των πτερυγίων. 

 Ανέμισμα του σπόρου με φυσικό ή τεχνητό αέρα για να καθαρίσει ο σπόρος 
από πτερύγια, πέτρες, σκόνη κ.α. 

 Τοποθέτηση του σπόρου σε σακούλες με προορισμό τη σπορά του στο 
δάσος, τη φύτευση του στα δασικά φυτώρια για παραγωγή δενδρυλλίων κ.α. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Έκθεση στον ήλιο. 

 Πτερύγια σπόρου, σκόνη. 

 Δάγκωμα ή τσίμπημα από έντομα. 

 Ανεπαρκής συντήρηση εργαλείων. 

 Συνωστισμός στο χώρο εργασίας. 

 Ξαφνική καταιγίδα/κεραυνοί. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ηλίαση, θερμοπληξία. 

 Τραυματισμός στο μάτι, αναπνευστικά προβλήματα. 

 Αλλεργία/θάνατος. 

 Τραυματισμός λόγω κακής συντήρησης εργαλείων. 

 Μικροτραυματισμοί λόγω του συνωστισμού. 

 Κρυολογήματα, ηλεκτροπληξία. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Η εργασία να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες για αποφυγή έκθεσης 
εργαζομένων στον ήλιο κατά την περίοδο καύσωνα.  Χρήση καπέλου έναντι 
του ήλιου και κατάλληλη ενδυμασία. Κατανάλωση άφθονου κρύου νερού 
(θερμοκρασία 10-150C). 

 Κατά το ανέμισμα για καθαρισμό του σπόρου οι εργαζόμενοι να φορούν 
προστατευτικά γυαλιά για αποφυγή τραυματισμού στο μάτι.  Η εργασία εάν 
είναι δυνατό να διεξάγεται κάτω από σκιά. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα/τσιμπήματα 
εντόμων για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων.  Χρήση γαντιών 
ασφαλείας κατά το μάζεμα των κώνων. 

 Καλή συντήρηση εργαλείων και προληπτικός έλεγχος πριν την έναρξη 
εργασίας.  Το μεταλλικό μέρος της κτενιάς να είναι καλά στερεωμένο στη 
χειρολαβή για αποφυγή τραυματισμού.  
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 Έλεγχος του αναμικτήρα και του ανεμιστήρα ως προς την ασφαλή παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων για αποφυγή 
τραυματισμού. 

 Διακοπή εργασίας σε περίπτωση ξαφνικής καταιγίδας. Το μέταλλο στις 
κτενιές είναι καλός αγωγός του κεραυνού – Κίνδυνος κεραυνοπληξίας.  

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ20. Πίνακας Ελέγχου – Πυροφυλάκια – Παρατηρητήρια 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Τα πυροφυλάκια βρίσκονται σε κορυφές βουνών και κύριος σκοπός των 
πυροφυλάκων είναι ο εντοπισμός και η αγγελία πυρκαγιάς.  Για ενίσχυση 
ελέγχου των πυροφυλακίων δημιουργήθηκαν σε άλλα στρατηγικά σημεία του 
δάσους υπαίθρια παρατηρητήρια όπου σταθμεύουν πυροσβεστικά οχήματα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι σε πλήρη ετοιμότητα για καταστολή 
οποιασδήποτε δασικής πυρκαγιάς.  Οι δασικές περιοχές ελέγχονται και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας από πυροφυλάκια που λειτουργούν καθ’ όλο το 24ώρο. Τα 
πυροφυλάκια στελεχώνονται από πυροφύλακες που είναι γνώστες των 
δασικών περιοχών.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Κεραυνοί. 

 Ηλεκτρισμός. 

 Φιάλες υγραερίου (διαρροή). 

 Ψυγεία υγραερίου (διαρροή). 

 Εργασία σε ύψος. 

 Ασυγύριστοι και ακάθαρτοι χώροι εργασίας. 

 Μοναχική εργασία. 

 Δρόμος πρόσβασης. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κεραυνοπληξία. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 Αναπνευστικά προβλήματα. 

 Φωτιά. 

 Έκρηξη. 

 Πτώση από ύψος. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω ασυγύριστων χώρων. 

 Διάφορες ασθένειες λόγω αναποτελεσματικής καθαριότητας των χώρων 
εργασίας. 

 Πλήξη, ανία θάνατος λόγω ανακοπής καρδιάς ή άλλου νοσήματος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Τα πυροφυλάκια να διαθέτουν αλεξικέραυνα. 

 Οι ασύρματοι να κλείνουν αμέσως όταν αρχίσουν οι αστραπές αφού είναι το 
προμήνυμα βροχών/καταιγίδων-Κίνδυνος από ρίψη κεραυνών. 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 Οι φιάλες υγραερίου να τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο του 
πυροφυλακίου. 

 Η εξάτμιση του ψυγείου που λειτουργεί με υγραέριο να οδηγεί και να 
βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του πυροφυλακίου. 
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 Τα κάγκελα στα μπαλκόνια και στις σκάλες να είναι καλά στερεωμένα, να 
έχουν το κατάλληλο ύψος πέραν του 1.10m και να είναι ανθεκτικά ούτως 
ώστε να συγκρατούν το ανθρώπινο σώμα σε περίπτωση πτώσης του 
παρατηρητή από ύψος λόγω ξαφνικής λιποθυμίας. 

 Οι χώροι του πυροφυλακίου να διατηρούνται πάντοτε καθαροί και 
συγυρισμένοι. 

 Τακτική επικοινωνία με τον πυροφύλακα και επισκέψεις κατά διαστήματα αν 
είναι δυνατό για να μην νιώθει μοναξιά. 

 Υπεύθυνη δήλωση του πυροφύλακα ή παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας 
κατά την πρόσληψη του για τυχόν προβλήματα υγείας. Π.χ. καρδιακά 
νοσήματα, πίεση αίματος, αλλεργίες ή άλλες ασθένειες για λήψη των 
ανάλογων προληπτικών μέτρων. 

 Ο δρόμος πρόσβασης προς το πυροφυλάκιο να είναι καλά συντηρημένος. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτουν πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο κυβερνητικό ή ιδιωτικό όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με 
τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι 
εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στο πυροφυλάκιο και ο κατάλληλος 
πυροσβεστήρας. 

 Εκπαίδευση πυροφυλάκων σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. 

 Να υπάρχει αναρτημένο το Σχέδιο Δράσης (σε περίπτωση Φωτιάς ή 
Σεισμού) στο κάθε πυροφυλάκιο. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ21. Πίνακας Ελέγχου – Περιπολίες για Δασική Προστασία 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι περιπολίες είναι μεγάλης σημασίας και διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου για εντοπισμό και καταστολή των κινδύνων που απειλούν το δάσος. 
Το καλοκαίρι κατόπιν ειδικού προγράμματος διεξάγονται περιπολίες κατά 
μήκος της οροθετικής γραμμής του δάσους, κυρίως με μικρά πυροσβεστικά 
οχήματα για πρόληψη και καταστολή οποιασδήποτε πυρκαγιάς, που πιθανόν 
να ξεσπάσει από ιδιωτικά τεμάχια γης. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Κακή συντήρηση οχημάτων. 

 Ακατάλληλα οχήματα. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Ξενύχτι, κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων επικίνδυνων ουσιών. 

 Ασυντήρητοι δρόμοι. 

 Ολισθηροί δρόμοι. 

 Ταχύτητα, αμελές οδήγημα. 

 Περιορισμένη ορατότητα. 

 Απότομες στροφές. 

 Μη εργονομικό κάθισμα. 

 Στάθμευση οχήματος σε κατηφορικούς δρόμους. 

 Κατολίσθηση βράχων. 

 Επικίνδυνα δέντρα. 

 Δηλητηριώδη ερπετά. 

 Μεταφορά εξοπλισμού εργασίας. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ταλαιπωρία, άγχος. 

 Τραυματισμός ή θάνατος ατόμων. 

 Πρόκληση οδικού δυστυχήματος. 

 Ανατροπή οχήματος. 

 Πυρκαγιά στο όχημα. 

 Σύγκρουση με άλλο όχημα. 

 Μυοσκελετικά προβλήματα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Πτώση εξοπλισμού εργασίας και υλικές ζημιές. 

 Ηλίαση, κρυολογήματα κλπ. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Να γίνεται κατάλληλη συντήρηση οχημάτων. 

 Προληπτικός μηχανικός έλεγχος (π.χ. φρένων, ελαστικών, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ.) πριν και κατά τη διάρκεια της περιπολίας. 

 Προληπτικός έλεγχος του εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
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 Τα οχήματα περιπολίας να έχουν τετρακίνηση για να μπορούν να κινούνται 
σε επικλινή/ανώμαλα εδάφη σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων. 

 Ο οδηγός και συνοδηγός να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστοι και σε καλή 
φυσική κατάσταση. 

 Απαγορεύεται η οδήγηση μετά από λήψη αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων 
που μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης. 

 Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 

 Η χρήση ασυρμάτου να γίνεται από το συνοδηγό όταν το όχημα βρίσκεται 
σε κίνηση.  Ο οδηγός να σταματά όταν χειρίζεται τον ασύρματο. 

 Μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά την οδήγηση. Υπάρχει αρκετός χρόνος 
στα διαλείμματα. 

 Οι δρόμοι να συντηρούνται τακτικά. 

 Εκπαίδευση των οδηγών στον ορθό τρόπο οδήγησης σε περίπτωση που ο 
δρόμος είναι σε μη πολύ καλή κατάσταση ή ολισθηρός ή η ορατότητα είναι 
χαμηλή. 

 Οδήγηση μέσα στα όρια ταχύτητας όπως αυτά καθορίζονται από τον κώδικα 
κυκλοφορίας. 

 Εκπαίδευση των οδηγών στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

 Στις απότομες στροφές ο οδηγός να ελαττώνει ταχύτητα και να παίρνει 
ανοιχτά ή κλειστά τη στροφή ανάλογα με την κατεύθυνση για αποφυγή 
σύγκρουσης με άλλο όχημα. 

 Ρύθμιση του καθίσματος των οχημάτων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην 
επηρεάζεται η σπονδυλική στήλη των οδηγών π.χ. η πλάτη του καθίσματος 
να είναι στην όρθια θέση και τα πόδια να ακουμπούν κάτω. 

 Σε περίπτωση στάθμευσης του οχήματος σε κατηφορικό δρόμο ή σε 
επικλινές έδαφος αυτό πρέπει να ακινητοποιείται με τη χρήση του 
χειρόφρενου και της πισινής.  Τοποθέτηση εμποδίων στους πισινούς 
τροχούς και με το τιμόνι πάντα στραμμένο στην παρακείμενη όχθη. 

 Το περιπολικό όχημα να μην σταθμεύει σε δρόμους όπου υπάρχει 
κατολίσθηση βράχων ή κοντά σε επικίνδυνα δέντρα. 

 Μην πατάτε ερπετά με τα οχήματα. – Κίνδυνος ατυχήματος. Το ερπετό 
μπορεί να εισέλθει στη μηχανή του οχήματος ή ακόμη και στο εσωτερικό 
μέρος. Χρήση αρβύλων με γέτες για προστασία των ποδιών από δάγκωμα 
οχιάς. 

 Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης να ελέγχεται τακτικά, να είναι καλά στερεωμένος 
στο πίσω μέρος του οχήματος και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση για 
λειτουργία ανά πάσα στιγμή. 

 Χρήση κατάλληλης ενδυμασίας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  
Απαραίτητη η χρήση καπέλου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε 
περίπτωση καταιγίδας οι περιπολούντες να εξέρχονται του δάσους και να 
μεταβαίνουν στο δασικό σταθμό για αποφυγή των διάφορων κινδύνων όπως 
πλημμύρας ρεμάτων, πτώσης δένδρων, κατολισθήσεις βράχων, πτώσης 
κεραυνών κλπ. 
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Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το περιπολικό όχημα να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να  υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Να υπάρχει τακτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου με τον οικείο δασικό 
σταθμό και το πυροφυλάκιο της περιοχής. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ22.  Πίνακας Ελέγχου – Έλεγχος-Καθαρισμός Υδροστομίων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο καθαρισμός υδροστομίων πραγματοποιείται κυρίως τον Απρίλη λίγο πριν την 
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου για να είναι έτοιμα, ως προς την παροχή 
νερού στα πυροσβεστικά οχήματα. Περιοδικός έλεγχος σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ούτως ώστε τα 
υδροστόμια να είναι πάντα σε λειτουργήσιμη κατάσταση. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Μεταλλικό κάλυμμα υδροστομίου. 

 Δηλητηριώδη ερπετά – κέντρισμα από έντομα. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχημάτων/εργαλείων. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Ξαφνική καταιγίδα, κεραυνοί. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός χεριών/ποδιών κατά τη μετακίνηση του μεταλλικού 
καλύμματος του υδροστομίου. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, φούσκωμα ή ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα μελισσών, σφηκών, κλπ. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους και 
υγρασίας. 

 Τραυματισμός σε διάφορα μέρη του σώματος λόγω ακαταλληλότητας ή 
λανθασμένης χρήσης των διάφορων εργαλείων. 

 Ταλαιπωρία, άγχος και πιθανό οδικό δυστύχημα λόγω βλάβης οχήματος. 

 Κόπωση, μειωμένη παραγωγή εργασίας λόγω κακής φυσικής κατάστασης 
των εργαζομένων. 

 Κρυολογήματα, κεραυνοπληξία. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση ειδικού εργαλείου και ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση του 
μεταλλικού καλύμματος του υδροστομίου – Κίνδυνος σπάσιμο των 
δακτύλων. 

 Χρήση προστατευτικών γαντιών. 

 Προσεκτική εξέταση/ανίχνευση εντός και γύρω από το υδροστόμιο, για 
εντοπισμό δηλητηριωδών ερπετών πριν οι εργαζόμενοι αρχίσουν εργασία ή 
σκύψουν για νερό. 

 Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στα τσιμπήματα εντόμων, να 
εξαιρούνται από τέτοιου είδους εργασίες. 

 Χρήση αρβυλών με γέτες για σταθερό περπάτημα και προστασία των 
ποδιών από δάγκωμα έχιδνας. 

 Καλή συντήρηση οχημάτων και εργαλείων. 

 Ορθή χρήση των διάφορων εργαλείων. 
 



 
 

142 
 

 

 Προληπτικός έλεγχος του οχήματος (π.χ. φρένων, ελαστικών, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ.) πριν την μετάβαση στην εργασία. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και να μην είναι 
ξάγρυπνοι. 

 Αποφυγή/διακοπή εργασίας σε περίπτωση ξαφνικής καταιγίδας. Οι 
εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στο όχημα και όχι κάτω από δέντρα.  Να 
μην έχουν επαφή με μεταλλικούς αγωγούς/αντικείμενα. – Κίνδυνος 
κεραυνοπληξίας. 

 Κατάλληλη ενδυμασία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ23. Πίνακας Ελέγχου – Υδροδότηση Δεξαμενής Πυρόσβεσης 
(Ντεποζίτου) με Λάστιχο Νερού 
  

Συνοπτική περιγραφή  

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση λαστίχου (25mm) από την πηγή 
για τη μεταφορά νερού σε δεξαμενή πυρόσβεσης. 
Το άνοιγμα αυλακιού και η επίχωση του λαστίχου συνήθως γίνεται με μηχανικά 
μέσα (ντίκερ) και τη βοήθεια εργατικού προσωπικού. 
Οι υδατοδεξαμενές πυρόσβεσης είναι χωρητικότητας περίπου 100 τόνων και 
έχουν σαν στόχο την παροχή νερού σε πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Λανθασμένη τοποθέτηση λαστίχου. 

 Ακατάλληλο, μη συντηρημένο μηχάνημα (ντίκερ). 

 Άπειρος, ανεκπαίδευτος οδηγός. 

 Μορφολογία εδάφους, υγρασία σε κλαδιά/πέτρες. 

 Ανασφαλής μεταφορά και λανθασμένη χρήση εργαλείων. 

 Ασυντήρητα εργαλεία, οξειδωμένα. 

 Κατολίσθηση βράχων/πετρών, πτώση δέντρων. 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Καπνιστές. 

 Συνωστισμός στο χώρο εργασίας. 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Υλικές ζημιές, μπουρδούκλωμα ατόμων κατά το περπάτημα στο δάσος, 
μετάδοση φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 Τραυματισμός-θάνατος οδηγού από ανατροπή ντίκερ. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω ανώμαλου εδάφους ή άλλων 
εμποδίων. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι), ακρωτηριασμός. 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Τραυματισμός/θάνατος από πτώση βράχων πετρών. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς. 

 Τραυματισμός λόγω συνωστισμού στο χώρο εργασίας. 

 Κόπωση, πιάσιμο μέσης ή τραυματισμός λόγω κακής φυσικής κατάστασης 
των εργαζομένων. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Το λάστιχο πρέπει να τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του δρόμου ή 
μονοπατιού και σε βάθος μεγαλύτερο των 30cm για αποφυγή φθορών και 
ατυχημάτων. 
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 Χρήση του κατάλληλου μηχανήματος (ντίκερ). 

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων, 

 Αδειούχος, εκπαιδευμένος οδηγός και εργαζόμενοι. 

 Ορθή μεταφορά και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. 

 Τα εργαλεία πάντοτε να μεταφέρονται με ασφάλεια σε κιβώτιο στο πίσω 
μέρος του οχήματος. 

 Ιδιαίτερη προσοχή εργαζομένων από ελεύθερους βράχους/πέτρες. 

 Προσοχή στα χαλαρά εδάφη, πέτρες κλπ. που βρίσκονται σε ύψος στα 
πρανή του δρόμου, καθώς και στα επικίνδυνα δέντρα. 

 Καλή εξέταση και παρατήρηση του χώρου εργασίας από τυχόν ερπετά.  
Συστήνεται χρήση αρβυλών με γέτες για προστασία των ποδιών από 
δάγκωμα έχιδνας.  Δήλωση ατόμων που είναι αλλεργικά στο τσίμπημα 
εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών) για λήψη των κατάλληλων προληπτικών 
μέτρων. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών.  Απαραίτητη η χρήση 
καπέλου το καλοκαίρι. 

 Διακοπή εργασίας στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών.  Το 
ασφαλέστερο καταφύγιο σε περίπτωση κεραυνών είναι το όχημα και όχι 
κάτω από δέντρα – Κίνδυνος κεραυνοπληξίας. 

 Οι εργαζόμενοι/καπνιστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το κάπνισμα.  Να 
σβήνετε καλά τα αποτσίγαρα. 

 Σωστός σχεδιασμός εργασίας. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων κατά τη χρήση των σκαπτικών εργαλείων. Να τηρείται 
απόσταση ασφαλείας από τα κινούμενα μέρη του Ντίκερ. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως να μην είναι 
ξάγρυπνοι. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει:  
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Το ντίκερ να διαθέτει καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή προστατευτική ράβδο 
ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στον εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν 
οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ24. Πίνακας Ελέγχου – Συντήρηση και Έλεγχος Δασικών Οροσήμων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η συντήρηση και ο έλεγχος των δασικών οροσήμων είναι μια εργασία ρουτίνας 
που γίνεται μια φορά το χρόνο για σκοπούς ελέγχου της οροθετικής γραμμής 
του Κρατικού δάσους.  Η συντήρηση περιλαμβάνει το πογιάτισμα ή την 
ανακατασκευή οποιουδήποτε κατεστραμμένου οροσήμου. 
 
Τα δασικά ορόσημα είναι χρώματος άσπρου για να είναι ευδιάκριτα και είναι 
αριθμημένα κατά δάσος με αριθμούς μαύρου χρώματος.  Ο έλεγχος των 
δασικών οροσήμων γίνεται με τη χρήση του τοπικού δασικού χάρτη. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ολισθηρό, ανώμαλο και επικλινές έδαφος 

 Δηλητηριώδη ερπετά, κέντρισμα από έντομα 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος) 

 Έκθεση σε μπογιές, διαλύτες 

 Κατολίσθιση βράχων 

 Πυκνή βλάστηση 

 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (τσιμέντου, άμμου ή άλλων υλικών για την 
κατασκευή δασικού οροσήμου) 

 Κλάδευση θάμνων, δέντρων 

 Άγνωστη περιοχή 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα, εργαλεία 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων και μηχανημάτων 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Γλίστρημα, Σκουντούφλημα, πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους, παγετού ή 
άλλων εμποδίων 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ. Θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά 

 Ερεθισμός δέρματος, φούσκωμα ή ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα μελισσών, σφηκών κλπ. 

 Προβλήματα υγείας (κρυολογήματα, ηλίαση κλπ.) 

 Δερματικά προβλήματα, λιποθυμία 

 Τραυματισμός-θάνατος λόγω κατολίσθησης βράχων/πετρών 

 Γδαρσίματα, τραυματισμός στο μάτι λόγω πυκνής βλάστησης  

 Μυοσκελετικά προβλήματα λόγω διακίνησης φορτίων 

 Τραυματισμός/κτύπημα λόγω κοπής κλάδων./θάμνων  

 Άγχος, κούραση λόγω άσκοπης περιπλάνησης 

 Τραυματισμός σε διάφορα μέρη του σώματος λόγω ακαταλληλότητας ή 
λανθασμένης χρήσης εργαλείων, μηχανημάτων 
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    Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση / κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι εχιδνών 

 Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (σφήκων, 
μελισσών κλπ.) να εξαιρούνται από τέτοιου είδους εργασίες 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών 

 Χρήση προστατευτικών γαντιών και μάσκας προσώπου για έκθεση σε 
μπογιές διαλύτες 

 Αποφυγή έκθεσης εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων 
(π.χ. καύσωνα, καταιγίδας κλπ.) 

 Σε περίπτωση μπόρας οι εργαζόμενοι να μην μαζεύονται κάτω από δέντρα-
κίνδυνος κεραυνοπληξίας. Να βρίσκουν καταφύγιο στα οχήματα. 

 Οι εργαζόμενοι κατά την κίνηση τους σε βραχώδεις ή επικλινείς περιοχές να 
μη μετακινούνται ο ένας κάτω από τον άλλο γιατί υπάρχει κίνδυνος να 
αποσπασθούν βράχοι/πέτρες ή κορμοί και να προκαλέσουν ατυχήματα 

 Κατά τη μετακίνηση τους οι εργαζόμενοι σε πυκνή βλάστηση να διατηρούν 
αποστάσεις ασφαλείας και  να μην αφήνουν απότομα τα κλαδιά που 
στηρίζονται για προσπέλαση, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στο 
πρόσωπο του ατόμου που ακολουθεί. 

 Στην περίπτωση χειρωνακτικής διακίνησης φορτίου (άμμου, τσιμέντου κλπ.) 
για κατασκευή δασικού οροσήμου το βάρος φορτίου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 25 kg.  Το υπεύθυνο άτομο επίβλεψης πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τη σωματική δύναμη του κάθε ατόμου. 

 Στην περίπτωση χρήσης αλυσοπρίονου, ο χειριστής πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένος και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
ασφάλειας (βλέπε πίνακα Ελέγχου-χρήση αλυσοπρίονου) 

 Τοπογραφική ενημέρωση και επισήμανση φυσικών εμποδίων και άλλων 
επικίνδυνων καταστάσεων της περιοχής από τον αρμόδιο λειτουργό. 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων  

 Συντήρηση μηχανημάτων εργαλείων 

 Ασφαλής μεταφορά μηχανημάτων και εργαλείων 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 
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Επιπρόσθετα πρέπει : 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ) 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους.  Το κουτί πρώτων βοηθειών να μεταφέρεται και στο χώρο 
εργασίας όταν η εργασία διεξάγεται σε μακρινή απόσταση από το όχημα. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CΕ marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ25. Πίνακας Ελέγχου – Συντήρηση Δασικών Δρόμων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι δασικοί δρόμοι συντηρούνται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ 
επί καθημερινής βάσης ελέγχονται οι οδικές αρτηρίες που ενώνουν Δασικούς 
Σταθμούς και Κοινότητες. Το καθάρισμα των δρόμων από πέτρες συνήθως 
γίνεται από το εργατικό προσωπικό του Τμήματος.  Η συντήρηση των 
χωμάτινων δασικών δρόμων γίνεται με προωθητές γαιών (καδενοφόρους) ενώ 
των ασφαλτόδρομων με λαστιχοφόρα τράκτορ ή λεπιδοφόρα πυροσβεστικά 
οχήματα του Τμήματος Δασών. 
 
Η γενική συντήρηση των δασικών δρόμων αρχίζει τον Μάιο μετά τις βροχές του 
χειμώνα και ο κύριος όγκος εργασιών εκτελείται από ιδιώτες κατόπιν 
προσφορών.  Το έργο συντήρησης των δασικών δρόμων είναι πρωταρχικής 
σημασίας  και εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης για καταστολή των δασικών 
πυρκαγιών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα, μη συντηρημένα, μηχανήματα. 

 Άπειροι, ανειδίκευτοι οδηγοί. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Ανασφαλής μεταφορά και λανθασμένη χρήση εργαλείων. 

 Ασυντήρητα εργαλεία, οξειδωμένα. 

 Διερχόμενα οχήματα. 

 Μετακίλυση πετρών σε χαμηλότερους δρόμους. 

 Ερείσματα δρόμων/ασταθές έδαφος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Φυσική κατάσταση εργαζομένων. 

 Ερπετά –κέντρισμα από έντομα. 

 Συνωστισμός στο χώρο εργασίας. 

 Σκόνη κατά το καθάρισμα των δρόμων με μηχανικά μέσα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός – θάνατος οδηγού από ανατροπή μηχανήματος (εκσκαφέα, 
ντίκερ κλπ.). 

 Πρόσκρουση του λεπιδοφόρου πυροσβεστικού οχήματος με άλλο όχημα. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένων από διερχόμενα οχήματα. 

 Ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες που συνορεύουν με δασικούς δρόμους. 

 Ζημιές σε οχήματα και τραυματισμός/θάνατος ατόμων που κινούνται σε 
χαμηλότερους δρόμους. 

 Ανατροπή του μηχανοκίνητου οχήματος (εκσκαφέα, πυροσβεστικού, 
τρακτέρ κλπ.), λόγω εργασίας στο έρεισμα του δρόμου με χαλαρό έδαφος. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Κόπωση-τραυματισμός εργαζομένων λόγω κακής φυσικής κατάστασης. 
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 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.). 

 Διάφοροι τραυματισμοί λόγω κοντινής απόστασης μεταξύ των εργαζομένων 
και των μηχανημάτων. 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής σκόνης. 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Καθημερινός οπτικός έλεγχος των μηχανημάτων στο σύστημα ελέγχου, 
ανυψωτήρα, υδραυλικό τιμόνι, φρένα κλπ. 

 Τα μηχανήματα (προωθητής γαιών, ντίκερ, πυροσβεστικό όχημα) να έχουν 
σε καλή λειτουργία όλα τα απαιτούμενα βοηθητικά συστήματα και 
εξαρτήματα, όπως χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα για οπίσθια κίνηση, πλαϊνά 
καθρεφτάκια, φάρο κλπ. 

 Προσοχή στις στροφές του δρόμου. Ο φάρος να βρίσκεται σε λειτουργία κατά 
την εργασία. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
κατά την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Τα εργαλεία να είναι καλά στερεωμένα σε κιβώτιο στο πίσω μέρος του 
οχήματος. 

 Κατάλληλη σήμανση για προειδοποίηση των διερχομένων οχημάτων ως 
προς την εκτέλεση οδικών έργων. 

 Κατάλληλη σήμανση στους χαμηλότερους δρόμους λόγω μετακίλυσης 
πετρών ή ακόμη και κλείσιμο τους αν κριθεί αναγκαίο. 

 Οι οδηγοί μηχανημάτων να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να είναι 
προσεκτικοί κατά την εκτέλεση εργασιών στα ερείσματα του δρόμου λόγω 
αστάθειας του εδάφους – Κίνδυνος ανατροπής του μηχανήματος – 
σοβαρός τραυματισμός – θάνατος. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Αποφυγή έκθεσης εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινόμενων 
(π.χ. καταιγίδων, καύσωνα). 

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-150C. Χρήση καπέλου έναντι του ήλιου. 

 Οι εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως οι οδηγοί των 
μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι. 

 Καλή παρατήρηση του χώρου εργασίας και χρήση αρβυλών με γέτες για 
προστασία των ποδιών από δάγκωμα οχιάς. 

 Σωστός σχεδιασμός εργασίας. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων και των μηχανημάτων. 

 Σε περίπτωση σκόνης οι οδηγοί μηχανημάτων να φέρουν οπωσδήποτε 
προστατευτική μάσκα αναπνοής.  

 Επίβλεψη εργασίας. Η ασφάλεια πρέπει να προηγείται της 
παραγωγικότητας. 
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Επιπρόσθετα πρέπει:  
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (προωθητής γαιών/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη 
ασφαλείας ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στον εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν 
οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ26.  Πίνακας Ελέγχου - Συντήρηση Αντιπυρικών Λωρίδων 

Συνοπτική περιγραφή  

Η εργασία περιλαμβάνει το καθάρισμα των χόρτων ή άλλης βλάστησης για την 
εμπόδιση και εξάπλωση πυρκαγιάς.  Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με 
Προωθητές Γαιών του Τμήματος Δασών ή από ιδιώτες εργολάβους.  Οι 
αντιπυρικές λωρίδες έχουν πλάτος από 10-25 m ανάλογα με την μορφολογία του 
εδάφους, και εντάσσονται στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων για καταστολή 
των δασικών πυρκαγιών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Φυσική κατάσταση τρακτοδηγού 

 Ακατάλληλο, μη συντηρημένο μηχάνημα (Προωθητής Γαιών) 

 Λανθασμένη λειτουργία μηχανήματος 

 Άπειρος, ανειδίκευτος οδηγός 

 Μεγάλη κλίση εδάφους/κατηφορικό 

 Κεραυνοί 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος, ομίχλη) 

 Βράχοι με επικίνδυνη κλίση ή λεία επιφάνεια 

 Ανάβαση και κατάβαση του τρακτοδηγού στον και από τον Προωθητή Γαιών. 

 Μετακύλυση πετρών σε χαμηλότερους δρόμους ή ιδιωτικά τεμάχια γης 

 Σκόνη κατά το καθάρισμα αντιπυρικής λωρίδας 

 Ερπετά-κέντρισμα από έντομα 

 Προβληματικό εξώστ 

 Μη επίβλεψη εργασίας 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πρόκληση ατυχήματος λόγω κακής φυσικής κατάστασης ή προβλημάτων υγείας 
του τρακτοδηγού 

 Τραυματισμός-θάνατος οδηγού από ανατροπή του Προωθητή Γαιών, λόγω 
βλάβης, απειρίας οδηγού κ.α.) 

 Κεραυνοπληξία λόγω ξαφνικής καταιγίδας και πτώσης κεραυνού 

 Ηλίαση, κρυολογήματα 

 Ατύχημα λόγω περιορισμένης ορατότητας (ομίχλη) 

 Ολίσθηση ή ανατροπή του τράκτορ λόγω επικίνδυνων βραχωδών επιφανειών 

 Γλίστρημα/Σκουντούφλημα/πτώση λόγω μη χρήσης των χειρολαβών του 
μηχανήματος από τον τρακτοδηγό κατά την ανάβαση ή κατάβαση από τον 
Προωθητή Γαιών. 

 Πρόκληση ζημιών σε ιδιωτικές περιουσίες 

 Ζημιές σε οχήματα και τραυματισμός/θάνατος ατόμων που κινούνται σε 
χαμηλότερος δρόμους 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής σκόνης 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά 
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 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι αλλεργικό 
στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.) 

 Πρόκληση πυρκαγιάς λόγω προβληματικού εξώστ του Προωθητή Γαιών 

 Πρόκληση ατυχήματος και απώλεια ζωής λόγω μη επίβλεψης της εργασίας 

 
Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Ο τρακτοδηγός πρέπει να είναι καλά στην υγεία, ξεκούραστος και σε καλή 
φυσική κατάσταση 

 Χρήση του κατάλληλου Προωθητή Γαιών 

 Καλή συντήρηση και καθημερινός οπτικός έλεγχος του μηχανήματος στο 
σύστημα ελέγχου, ανυψωτήρα, υδραυλικό, τιμόνι, φρένα κλπ. 

 Ο τρακτοδηγός να είναι εκπαιδευμένος, έμπειρος και να γνωρίζει καλά το 
μηχάνημα. 

 Να ενεργεί και να εργάζεται πάντοτε σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του 
κατασκευαστή. 

 Να είναι προσεκτικός στα κατηφορικά εδάφη και να κατεβάζει τη λεπίδα και τα 
ρίππερ για να στηρίζεται το τράκτορ 

 Να μην εργάζεται κάθετα ή πλάγια πάνω σε πλαγιές με κλίση μεγαλύτερη από 
45%. 

 Για να ανέβει σε ανηφορικό έδαφος να χρησιμοποιεί την οπίσθια κίνηση. 

 Η εργασία να διακόπτεται σε περίπτωση καταιγίδας – Κίνδυνος 
κεραυνοπληξίας.  Η μεταλλική κατασκευή του μηχανήματος είναι καλός 
αγωγός του κεραυνού.  Ο οδηγός να βρίσκει καταφύγιο στο όχημά του και όχι 
κάτω από δέντρα. 

 Κατάλληλη ένδυση έναντι των καιρικών συνθηκών.  Διακοπή εργασίας σε 
περίπτωση καύσωνα.  

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασία 10-15ο). 

 Ο οδηγός να κατεβαίνει να εξετάζει το έδαφος πάνω στο οποίο πρόκειται να 
κινηθεί αν δεν φαίνεται καλά από τη θέση του οδηγού. 

 Να αποφεύγει τους συμπαγείς βράχους καθώς και αυτούς που έχουν κλίση. 

 Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στις επιφανειακές βραχώδεις επιφάνειες (πλάκες)- 
κίνδυνος ολίσθησης του μηχανήματος 

 Ο οδηγός να στηρίζεται καλά και να χρησιμοποιεί τις χειρολαβές όταν ανεβαίνει 
και κατεβαίνει από το μηχάνημα. 

 Πάντοτε να κατεβάζει τη λεπίδα και τα ρίππερ πάνω στο έδαφος προτού κατέβει 
από το τράκτορ. 

 Να αποφεύγεται η μετακίλυση πετρών, χώματος και πρόκληση οποιωνδήποτε 
ζημιών σε ιδιωτικά τεμάχια γης 

 Κατάλληλη σήμανση στους χαμηλότερος δρόμους για προειδοποίηση των 
διερχομένων οχημάτων λόγω μετακίλυσης πετρών, κορμών, κ.α. ή ακόμη και 
κλείσιμο τους αν κριθεί αναγκαίο. 

 Σε περίπτωση σκόνης, οι οδηγοί μηχανημάτων να φέρουν οπωσδήποτε 
προστατευτική μάσκα αναπνοής. 
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 Καλή παρατήρηση του χώρου εργασίας και χρήση αρβυλών με γέτες για 
προστασία των ποδιών από δάγκωμα έχιδνας.  Δήλωση τρακτοδηγού αν είναι 
αλλεργικός στο κέντρισμα εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.) για λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Τακτικός έλεγχος και καλή συντήρηση του εξώστ για αποφυγή δημιουργίας και 
εκτόξευσης καρβούνων με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. 

 Συνεχής επίβλεψη εργασίας για πρόληψη και βοήθεια του τρακτοδηγού σε 
περίπτωση ατυχήματος. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 

 Ο Προωθητής Γαιών να είναι εγγεγραμμένος στον Έφορο Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων. 

 Ο χειριστής να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Το μηχάνημα να διαθέτει καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή προστατευτική ράβδο 
ανατροπής 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του.   

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας στον Προωθητή Γης για άμεση 
χρήση και ο οδηγός να γνωρίζει τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ27. Πίνακας Ελέγχου – Συντήρηση Φυσικών Πηγών 

Συνοπτική περιγραφή  

Η συντήρηση φυσικών πηγών περιλαμβάνει διάφορες εργασίες, που έχουν 
στόχο την παροχή επαρκούς ποσότητας ποιοτικού νερού, για την κάλυψη 
διάφορων αναγκών, όπως ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης καθώς επίσης 
της χλωρίδας και πανίδας.   
 
Οι εργασίες αυτές αφορούν : 

 Κατασκευή πρόσβασης/μονοπατιού προς την πηγή  

 Καθαρισμός βλάστησης εντός και γύρω από την πηγή 

 Κατασκευή υποδομών/κυριζιού για συσσώρευση ποσότητας νερού της 
πηγής 

 Τοποθέτηση αγωγών (διασωλήνωση) για υδροδότηση : 
- Δασικών Σταθμών 
- Εκδρομικών κατασκηνωτικών χώρων 
- Ντεποζίτων πυρόσβεσης 
- Κοινοτήτων 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Δηλητηριώδη ερπετά (δάγκωμα από οχιά) 

 Τσίμπημα ή κεντρισμός από έντομα 

 Αγκανθωτοί Θάμνοι (Βάτοι, αναρριχητικά) 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα, εργαλεία 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων μηχανημάτων 

 Μορφολογία εδάφους 

 Άπειροι, ανεκπαίδευτοι οδηγοί και χρήστες διάφορων μηχανημάτων και 
εργαλείων 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος) 
     (Σημ.: για περισσότερους κινδύνους βλέπε άλλους σχετικούς πίνακες) 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ. Θάνατος 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση 

 Μικροτραυματισμοί από ακανθωτούς θάμνους 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι) ακρωτηριασμός 

 Τραυματισμός, θάνατος οδηγού ή εργαζομένων από ανατροπή Ντίκερ 

 Τραυματισμός-μόλυνση από τον τέτανο λόγω σκουριασμένων/ 
διαβρωμένων εργαλείων (π.χ. βαδικόπος) 

 Σκουντουφλήματα, γλιστρήματα/πτώσεις λόγω μορφολογίας εδάφους και 
υγρασίας 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Προσεχτική εξέταση/ανίχνευση εντός και γύρω από την πηγή για εντοπισμό 
δηλητηριωδών ερπετών πριν οι εργαζόμενοι αρχίσουν εργασία ή σκύψουν 
για νερό. 

 Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στα τσιμπήματα εντόμων να εξαιρούνται 
από τέτοιου είδους εργασίες. 

 Ετήσια συντήρηση καθαρισμού των πηγών, ειδικά του καθαρισμού 
βλάστησης και δημιουργίας εξόδου για το στάσιμο νερό εντός της πηγής  
ούτως ώστε να αποφεύγεται η εκκόλαψη κουνουπιών 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα με γέτες ή λαστιχοποδίνες όταν 
εργάζονται στις πηγές 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων  

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων 

 Ο οδηγός του Ντίκερ να είναι έμπειρος και εκπαιδευμένος 

 Όλοι οι εργαζόμενοι να είναι εκπαιδευμένοι για τις εργασίες που εκτελούν και 
να γνωρίζουν τους κινδύνους που πιθανό  να προκύψουν 

 Να διατηρούνται αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων και των 
μηχανοκινήτων οχημάτων 

 Οι εργαζόμενοι να φέρουν την κατάλληλη ένδυση σύμφωνα με τις καιρικές 
συνθήκες 

 Να υπάρχει συνεχής επίβλεψη  των εργαζομένων κυρίως όταν καθαρίζονται 
οι πηγές 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας έναντι των διάφορων 
κινδύνων στους χώρους εργασίας 

 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Το μηχανοκίνητο όχημα (Ντίκερ) να είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.  

 Ο χειριστής του Ντίκερ να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης 

 Το Ντίκερ να διαθέτει καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή προστατευτική ράβδο 
ανατροπής 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σ΄όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ28.  Πίνακας Ελέγχου – Επαναφορά Περιβάλλοντος σε Λατομεία 
         (Μεταλλείο Αμιάντου) 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Στο Μεταλλείο Αμιάντου διεξάγονται διάφορες εργασίες για την αναδάσωση της 
περιοχής που στοχεύουν στην επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Οι εργασίες αυτές αφορούν: 
 

 Διαμόρφωση και σταθεροποίηση των μπάζων ( η εργασία γίνεται από τα 
Τμήματα Γεωλογικής Επισκόπησης και Αναπτύξεως Υδάτων). 

 Προετοιμασία εδάφους. 

 Σπορά και τοποθέτηση κλαδοπλεγμάτων για κάλυψη των κεκλιμένων 
επιφανειών μετά τη χωματοκάλυψη. 

 Υδροσπορά. 

 Φύτευση δενδρυλλίων. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα, μη συντηρημένα μηχανήματα, εργαλεία. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση  και λειτουργία εργαλείων/μηχανημάτων. 

 Άπειροι, ανεκπαίδευτοι οδηγοί και χρήστες διάφορων 
μηχανημάτων/εργαλείων. 

 Χειρωνακτικές εργασίες. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Εργασία σε χώρο με αμίαντο. 

 Σκόνη. 

 Εκκόλαψη λεπτοκώνοπα λόγω γεωμορφολογίας. 

 Απουσία ατομικών μέσων προστασίας. 

 Μέτρημα/κυβισμός γόνιμου χώματος κατά την παραλαβή. 

 Μεταφορά και εναπόθεση όγκων χώματος (γόνιμου). 

 Χωματοκάλυψη των επικλινών επιφανειών με προωθητή γαιών. 

 Σταθερά εμπόδια/ογκόλιθοι στις επικλινείς επιφάνειες. 

 Μικροί λίθοι/κινητά εμπόδια κατά τη χωματοκάλυψη των επικλινών 
επιφανειών με γόνιμο έδαφος. 

 Πτώση από ύψος. 

 Πτώση αντικειμένων. 

 Διακίνηση προσωπικού και μηχανοκίνητων οχημάτων στον ίδιο χώρο.  

 Λανθασμένη τοποθέτηση φορτίου στο φορτηγό όχημα. 

 Λανθασμένη μετακίνηση και τοποθέτηση κλαδιών στο χώρο εφαρμογής του 
κλαδοπλέγματος. 

 Λανθασμένη τοποθέτηση/στερέωση του υδροσπορέα στο φορτηγό όχημα. 

 Κινούμενα μέρη μηχανημάτων (ντίκερ-μίνι ντίκερ). 

 Κακές καιρικές συνθήκες (κρύο, πάγος, βροχή, άνεμος, ψηλές 
θερμοκρασίες) 

 Περιορισμένη ορατότητα/ομίχλη. 
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 Ταχύτητα οχημάτων. 

 Ολισθηρός δρόμος. 

 Ανεκπαίδευτο προσωπικό. 

 Ρυθμοί εργασίας. 

 Άγχος προσωπικού, κακή οργάνωση εργασίας. 

 Ξενύχτι. 

 Κατανάλωση αλκοόλ. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός λόγω κακής χρήσης εργαλείων ή κακής λειτουργίας 
μηχανημάτων. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Αναπνευστικά προβλήματα, αμιάντωση, καρκίνος πνευμόνων, οισοφάγου, 
εντέρου, παγκρέατος λόγω είσπνευσης ινών αμιάντου. 

 Τραυματισμός/θάνατος οδηγού από ανατροπή ντίκερ ή προωθητή γαιών. 

 Ερεθισμός ματιών. 

 Δερματικά προβλήματα, αλλεργία λόγω κουνουπιών. 

 Tραυματισμοί, μώλωπες, κατάγματα από γλίστρημα και πτώση από ύψος. 

 Τραυματισμοί από πτώση αντικειμένων. 

 Τραυματισμός/θάνατος λόγω διακίνησης προσωπικού και οχημάτων στον 
ίδιο χώρο. 

 Ατυχήματα και ανατροπή οχημάτων λόγω περιορισμένης ορατότητας, 
ταχύτητας ολισθηρών δρόμων, επικλινών εδαφών κλπ. 

 Τραυματισμός στο μάτι από κλαδιά. 

 Κρυολογήματα, θάνατος από κεραυνό και θερμοπληξία λόγω καύσωνα. 

 Ατυχήματα λόγω παγετού. 

 Μυοσκελετικά προβλήματα, τραυματισμοί λόγω απειρίας ή του ρυθμού 
εργασίας. 

 Ψυχολογικά προβλήματα και άγχος προσωπικού λόγω κακής οργάνωσης 
και επίβλεψης της εργασίας. 

 Ατυχήματα λόγω ξενυχτιού ή κατανάλωσης αλκοόλ. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση κατάλληλων, συντηρημένων μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Εκπαίδευση για ορθή χρήση μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων και ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιούν σκαπτικά εργαλεία. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Ορθός προγραμματισμός και σχεδιασμός των εργασιών για να μην 
απελευθερώνεται σκόνη αμιάντου στην ατμόσφαιρα. 

 Διεξαγωγή μετρήσεων σε τακτικά χρονικά διαστήματα για το ποσοστό ινών 
αμιάντου που πιθανόν να αιωρείται στην ατμόσφαιρα και τήρηση αρχείου 
αποτελεσμάτων. 

 Τακτική επιθεώρηση των επιφανειών και άλλων υλικών από αμίαντο. 

 Ράντισμα δρόμων και κυρίως των χωμάτινων με βυτιοφόρα. 
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 Σήμανση με κόκκινη κορδέλα των σταθερών εμποδίων/ογκόλιθων στις 
επικλινείς επιφάνειες. 

 Σωστός σχεδιασμός χώρων εργασίας και διακίνησης προσωπικού και 
οχημάτων. 

 Κατάλληλη σήμανση στους χώρους εργασίας. 

 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ορθή μετακίνηση και τοποθέτηση 
κλαδιών στο χώρο εφαρμογής του κλαδοπλέγματος. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας των εργαζομένων από τα κινούμενα μέρη 
μηχανημάτων. 

 Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα νερό 
(θερμοκρασίας 10-15οC. 

 Ζεστή ένδυση κατά τους χειμερινούς μήνες, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
κρυοπαγήματα. 

 Σε περίπτωση ομίχλης οι οδηγοί να χρησιμοποιούν τα φώτα ομίχλης 
κινδύνου και να οδηγούν σύμφωνα με το πεδίο ορατότητάς τους. 

 Να τοποθετηθεί πινακίδα ορίου ταχύτητας σύμφωνα με τον κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας, ή αν χρειαστεί να κατασκευαστούν ράμπες. 

 Αυστηρές συστάσεις προς τους οδηγούς.  

 Οι οδηγοί φορτηγών και άλλων οχημάτων να οδηγούν με χαμηλή 
ταχύτητα/χρήση βοηθητικής όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός. 

 Εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για όλες τις εργασίες και τους 
υφιστάμενους υπαρκτούς κινδύνους. 

 Κατάλληλος ψεκασμός εναντίον του λεπτοκώνωπα. 

 Παροχή και ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από τους 
εργαζόμενους (π.χ. μάσκες αναπνοής και ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης, 
έναντι των ινών αμιάντου, παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικά κράνη, 
φόρμες εργασίας για τους μηχανοδηγούς και εντομοαπωθητικά σπρέι 
σώματος για τον λεπτοκώνωπα). 

 Δημιουργία κατάλληλων χώρων υγιεινής για την ευημερία του προσωπικού 
(π.χ. αποχωρητήρια, ερμάρια, λουτρά), σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 
(Κ.Δ.Π. 494/2004). 

 Τοποθέτηση της σκάλας στα φορτηγά οχήματα για την καταμέτρηση του 
όγκου χώματος με κλίση 4:1 σε στερεά, μη ολισθηρή, επίπεδη επιφάνεια και 
να προεξέχει περίπου 1m πάνω από την επιφάνεια πρόσβασης (βλέπε Π.Ε. 
Χρήση σκάλας, εργασίες σε ύψος). 

 Οι οδηγοί των φορτηγών να οδηγούν σύμφωνα με τον κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας και τα φορτία να ασφαλίζονται κατά τρόπο ορθολογιστικό και 
επαρκή. 

 Οι οδηγοί φορτηγών να εναποθέτουν το γόνιμο έδαφος μόνο σε επίπεδες 
επιφάνειες και όχι στις άκρες αναβαθμίδων με επικλινή ή ασταθή εδάφη. 

 Ο οδηγός του προωθητή γαιών κατά την χωματοκάλυψη των επικλινών 
εδαφών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν κινείται προς τα κάτω ή πλάγια 
και υπάρχουν διάφορα εμπόδια (π.χ. βράχοι, πέτρες). Επίσης να μην 
εργάζεται κάθετα ή πλάγια πάνω σε πλαγιές με κλίση μεγαλύτερη από 
45%. 
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 Να γίνεται εναλλαγή των εργασιών από τους εργαζόμενους και μικρά 
διαλείμματα για αποφυγή της κούρασης/καταπόνησης. 

 Απαγορεύεται οι οδηγοί φορτηγών ή άλλων μηχανημάτων να οδηγούν όταν 
έχουν ξενυχτήσει ή είναι κάτω από την επήρεια του αλκοόλ.  

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα  στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ29. Πίνακας Ελέγχου – Συντήρηση Δασοβοτανικών Κήπων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η κατασκευή και η συντήρηση ενός δασοβοτανικού κήπου, περιλαμβάνει 
διάφορες εργασίες που έχουν στόχο την κατασκευή υποδομών για διαφύλαξη 
και προβολή της χλωρίδας του τόπου μας.   
 
Οι εργασίες αυτές αφορούν: 
 

 Κατασκευή και συντήρηση ξερολιθιών, μονοπατιών και δρόμων πρόσβασης. 

 Εγκατάσταση και συντήρηση φυτειών. 

 Εγκατάσταση και συντήρηση ενημερωτικών πινακίδων. 

 Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων άρδευσης. 

 Αναπαλαίωση κτιρίων ως κέντρα επισκεπτών. 

 Κατασκευή συγκροτήματος ευρωπαϊκών χώρων υγιεινής. (Για           
περισσότερους κινδύνους βλέπε στον πίνακα κατασκευών). 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα, μη συντηρημένα μηχανήματα, εργαλεία.  

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων ή κακής λειτουργίας μηχανημάτων. 

 Άπειροι, ανεκπαίδευτοι οδηγοί και χρήστες διαφόρων 
μηχανημάτων/εργαλείων. 

 Χειρωνακτικές εργασίες. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Έκθεση σε μπογιές, διαλύτες. 

 Υποτίμηση των κινδύνων. 

 Πτώση αντικειμένων. 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Δηλητηριώδη ερπετά, κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμοί λόγω κακής χρήσης εργαλείων/μηχανημάτων. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Τραυματισμός-θάνατος οδηγού από ανατροπή ντίκερ. 

 Πτώση από ύψος, μώλωπες κατάγματα. 

 Μυοσκελετικά προβλήματα. 

 Σκουντούφλημα/γλιστρήματα/πτώσεις. 

 Δερματικά προβλήματα, λιποθυμία. 

 Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων ή υποτίμησης των κινδύνων. 

 Ηλίαση/θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση κατάλληλων, συντηρημένων μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Εκπαίδευση για ορθή χρήση μηχανημάτων και εργαλείων. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων και ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιούν σκαπτικά εργαλεία. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
την ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή εδάφη. 

 Σωστή επιλογή και χρήση μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. υποδήματα 
ασφαλείας, γάντια, μάσκες προσώπου κλπ.). 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα  στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ30. Πίνακας Ελέγχου - Κατασκευή/ Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης 
της Φύσης/ Περιπάτου 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η κατασκευή/συντήρηση και καθαρισμός των μονοπατιών μελέτης της φύσης 
αποτελείται από σειρά εργασιών που στοχεύουν σε ασφαλές και ευχάριστο 
περπάτημα.  
Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

 Κατασκευή και συντήρηση μονοπατιών με τη χρήση μικρού ντίκερ – 
σκαπτικά εργαλεία. 

 Κλάδευση δέντρων και θάμνων που εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των 
περπατητών. 

 Συντήρηση των ξύλινων κατασκευών που τυχόν να υπάρχουν κατά μήκος 
του μονοπατιού όπως παγκάκια, στέγαστρα, πινακίδες, σκυβαλοδοχεία κτλ. 

 Συντήρηση γεφυριών και σκαλοπατιών που τυχόν να υπάρχουν. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλο, μη συντηρημένο μηχάνημα (ντίκερ). 

 Άπειρος ανεκπαίδευτος οδηγός. 

 Μορφολογία εδάφους, επικάθιση πρωινής δρόσου σε κλαδιά/πέτρες. 

 Ανασφαλής μεταφορά και λανθασμένη χρήση εργαλείων. 

 Ασυντήρητα εργαλεία, οξειδωμένα. 

 Κατολίσθηση βράχων 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Χρήση αλυσοπρίονου από άπειρο, ανεκπαίδευτο άτομο. 

 Έκθεση σε μπογιές, διαλύτες. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή). 

 Καπνιστές. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός – θάνατος οδηγού από ανατροπή ντίκερ. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι), ακρωτηριασμός. 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Τραυματισμός στα μάτια από κλαδιά. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος, 

 Τραυματισμός, θάνατος λόγω κακής χρήσης αλυσοπρίονου. 

 Δερματικά προβλήματα, λιποθυμία. 

 Ηλίαση/θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση του κατάλληλου μηχανήματος (ντίκερ). 

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Αδειούχος, εκπαιδευμένος οδηγός και εργαζόμενοι. 

 Ορθή μεταφορά και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. 
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 Ο χειριστής αλυσοπρίονου να είναι έμπειρος και να γνωρίζει καλά τη χρήση 
του. 

 Ιδιαίτερη προσοχή εργαζομένων από ελεύθερους βράχους/πέτρες. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Iατρικό Kέντρο. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων. 

 Κλάδευση δέντρων και θάμνων για ομαλή διέλευση. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών.  

 Οι εργαζόμενοι/καπνιστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το κάπνισμα. 

 Ενημερωτικές πινακίδες στην είσοδο/έξοδο των μονοπατιών για αποφυγή 
του καπνίσματος κατά τη διάρκεια χρήσης τους. 

 Σωστή επιλογή και χρήση μέσων ατομικής προστασίας: (π.χ. υποδήματα 
ασφαλείας, γάντια, μάσκες προσώπου και η ενδεδειγμένη στολή για χρήση 
αλυσοπρίονου). 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα  στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ31.  Πίνακας Ελέγχου – Επέκταση και Συντήρηση Εκδρομικών και 
Κατασκηνωτικών Χώρων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

 Η επέκταση και συντήρηση εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων 
αποτελείται από μια σειρά εργασιών που στοχεύουν στη δημιουργία 
κατάλληλων υποδομών αναψυχής σε συνθήκες ασφαλείας και υγείας.  

Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

 Τοποθέτηση τραπεζιών, κιοσκιών, σκυβαλοδοχείων. 

 Δημιουργία χώρων στάθμευσης. 

 Κατασκευή ψησταριών, αποχωρητηρίων (και ειδικά αποχωρητήρια για 
αναπήρους). 

 Κατασκευή μονοπατιών και μονοπατιών πρόσβασης για αναπηρικά 
καροτσάκια.  

 Δημιουργία πρασίνου/συντήρηση πρασίνου. 

 Αντιπυρικά έργα για προστασία των γύρω δασωμένων περιοχών και 
κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων γύρω από τον εκδρομικό ή κατασκηνωτικό 
χώρο. 

 Διαμόρφωση χώρου. 

 Δημιουργία και συντήρηση υδρευτικού δικτύου. 

 Δημιουργία παιχνιδότοπων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 Τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας με αυτόματη ενεργοποίηση σε 
περίπτωση έκρηξης πυρκαγιάς. 

 Καθαριότητα των χώρων. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα, εργαλεία. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων ή κακής λειτουργίας  μηχανημάτων. 

 Άπειροι, ανεκπαίδευτοι οδηγοί και χρήστες διάφορων μηχανημάτων και 
εργαλείων.  

 Πτώση από ύψος κατά την τοποθέτηση διάφορων κατασκευών. 

 Εγκατάσταση/χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Έκθεση σε μπογιές, διαλύτες. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Δηλητηριώδη ερπετά, κέντρισμα από έντομα. 

 Επαφή με σκουπίδια και άλλες ακαθαρσίες. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός – θάνατος οδηγού ή εργαζομένων από ανατροπή 
μηχανήματος (εκσκαφέα, ντίκερ κλπ.). 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι) ακρωτηριασμός. 

 Μόλυνση από τον τέτανο. 

 Τραυματισμός-θάνατος λόγω πτώσης από ύψος. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 .Δερματικά προβλήματα, λιποθυμία. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 
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 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

 Σκουντουφλήματα, γλιστρήματα/πτώσεις. 

 Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων. 

 Μολύνσεις, αλλεργίες. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων.  

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Οι οδηγοί των μηχανημάτων (εκσκαφέα, ντίκερ, κλπ.) να είναι έμπειροι και 
εκπαιδευμένοι. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι να είναι εκπαιδευμένοι για τις εργασίες που εκτελούν και 
να γνωρίζουν τους κινδύνους που πιθανό να προκύψουν. 

 Οι χώροι εργασίας να διατηρούνται καθαροί από εμπόδια και άχρηστα υλικά. 

 Κατάλληλη σήμανση και ειδικά στους παιγνιδότοπους σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 

 Να διατηρούνται αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων και των 
μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 Τοποθέτηση προστασίας εναντίον πτώσης σε οποιοδήποτε χώρο έχει 
ανοικτή άκρη σε ύψος πάνω από 1,5-2 m. 

 Αποφυγή εκτέλεσης εργασίας σε ύψος με βιασύνη ή με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς. 

 Η εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Κατά τη συλλογή σκουπιδιών και άλλων ακαθαρσιών οι εργαζόμενοι πρέπει 
πάντοτε να χρησιμοποιούν γάντια, λαβίδες και φτυάρια και να αποφεύγεται 
η επαφή ακαθαρσιών με γυμνά χέρια. 

 Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας έναντι των διάφορων 
κινδύνων στους χώρους εργασίας. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα  στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανοκινήτων οχημάτων να διαθέτουν την 
εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ/ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας 
ή προστατευτική ράβδο ανατροπής. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 
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 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ32. Πίνακας Ελέγχου – Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διενεργούνται με σκοπό την παρεμπόδιση της 
εισαγωγής και εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και φυτικά 
προϊόντα.  Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στο σημείο εισόδου-Νέο Λιμάνι Λεμεσού, 
όσο και στα σημεία τελικού προορισμού, σε αποθήκες ξυλείας που είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξυλείας που διατηρεί η Αρμόδια Αρχή, καθώς 
επίσης και σε ιδιωτικά και κρατικά φυτώρια, φυσικές συστάδες, τεχνητά δάση 
και άλλους χώρους πρασίνου.  Επίσης έλεγχος γίνεται στα ξύλινα μέσα 
συσκευασίας. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Πτώση εμπορεύματος από κοντέινερ. 

 Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες/αναθυμιάσεις. 

 Κακή χρήση του μηχανικού εξοπλισμού (τρυπάνι) που χρησιμοποιείται κατά 
τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.  

 Χειρωνακτική μετακίνηση φυτών και εμπορευματοκιβωτίων. 

 Μικροοργανισμοί στα ξύλα. 

 Αιχμές στα ξύλινα μέσα συσκευασίας (ξανίδες). 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός σε διάφορα μέρη του σώματος. 

 Ζάλη, ερεθίσματα, αναπνευστικά και δερματικά προβλήματα λόγω 
επικίνδυνων ουσιών/αναθυμιάσεων. 

 Τραυματισμός λόγω λανθασμένης χρήσης του τράπανου ή ακατάλληλης 
αρίδας. 

 Τέντωμα/πιάσιμο μέσης λόγω μετακίνησης κιβωτίων, φυτών κλπ. 

 Αλλεργία σε μικροοργανισμούς του ξύλου. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα από αιχμές/ξανίδες των ξύλων.  

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Προτού αρχίσει ο έλεγχος σε εμπορευματοκιβώτια να γίνεται προσεκτική 
εξέταση εκ μέρους των εργαζομένων για πιθανή πτώση εμπορευμάτων. 

 Όταν ανοίξουν οι θύρες του κοντέινερ, οι εργαζόμενοι να περιμένουν μερικά 
λεπτά για να εισέλθει καθαρός άνεμος προτού αρχίσουν τον έλεγχο. 

 Κατάλληλο τράπανο, ορθή χρήση του. 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.  π.χ. κράνη 
ασφαλείας, γάντια, μάσκες προσώπου, γυαλιά για προστασία των ματιών 
και υποδήματα ασφαλείας. 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Οι εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Γ33. Πίνακας Ελέγχου – Κόψιμο χόρτων σε Αυτοκινητόδρομους, 
        Πάρκα, Πλατείες κλπ. 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Το κόψιμο χόρτων με τη χρήση χορτοκοπτικών μηχανών αρχίζει συνήθως το 
μήνα Απρίλιο και διαρκεί περίπου 2-3 μήνες. Η εργασία αυτή έχει ως κύριο 
στόχο την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης (ξηρά χόρτα) για αποτροπή 
έκρηξης ή εξάπλωσης της φωτιάς λόγω πεταγμένου αναμμένου  τσιγάρου ή 
άλλης γυμνής φλόγας. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Διερχόμενα οχήματα. 

 Εκσφενδονισμός/εξοστρακισμός διάφορων αντικειμένων (π.χ. πέτρες, 
μεταλλικά αντικείμενα κλπ.). 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα/εργαλεία. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση μηχανημάτων/εργαλείων. 

 Ανασφαλής μεταφορά χορτοκοπτικών εργαλείων. 

 Εκτόξευση αντικειμένων από φορτία διερχόμενων οχημάτων. 

 Φυσική κατάσταση οδηγού και εργαζομένων. 

 Συνωστισμός εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

 Μορφολογία εδάφους/επικλινείς επιφάνειες/ασταθές έδαφος. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος). 

 Ακαταλληλότητα και μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα. 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Τραυματισμός – θάνατος εργαζομένων λόγω κτυπήματος από διερχόμενα 
οχήματα. 

 Τραυματισμός χειριστή χορτοκοπτικής μηχανής, οδηγών/συνεπιβατών 
διερχομένων οχημάτων ή άλλων ατόμων που διακινούνται ή βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. 

 Υλικές ζημιές σε διερχόμενα οχήματα ή τζάμια σπιτιών όταν η εργασία 
διεξάγεται σε κατοικημένη περιοχή. 

 Διάφοροι τραυματισμοί και μειωμένη παραγωγή εργασίας λόγω 
ακαταλληλότητας ή λανθασμένης χρήσης των χορτοκοπτικών μηχανών. 

 Υλικές ζημιές-πρόκληση ατυχήματος λόγω ανασφαλούς μεταφοράς 
μηχανημάτων/εργαλείων. 

 Τραυματισμός εργαζομένων λόγω πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων από 
φορτία διερχόμενων οχημάτων. 

 Πρόκληση ατυχήματος – κόπωση – τραυματισμοί λόγω κακής φυσικής 
κατάστασης οδηγού και εργαζομένων. 

 Μικροτραυματισμοί λόγω μικρής απόστασης μεταξύ των εργαζομένων. 

 Ζημιές στα μηχανήματα – τραυματισμοί χειριστών λόγω απειρίας ή μη 
εκπαίδευσης τους. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους ή άλλου 
εμποδίου. 
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 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Τραυματισμός λόγω ακαταλληλότητας ή μη χρήση προστατευτικού 
εξοπλισμού. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διάφορων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.) 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Να εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη οδική σήμανση σύμφωνα με τα σχέδια του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

 Προφορική ανακοίνωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εργασίες που 
πραγματοποιούνται σε κεντρικές νησίδες αυτοκινητόδρομων και όπου αλλού 
κρίνεται αναγκαίο. 

 Οι εργαζόμενοι να φέρουν γιλέκα έντονου χρώματος φωσφορούχα για να 
γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί από τους οδηγούς. 

 Κατά τη χρήση χορτοκοπτικής δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα άτομα 
μέσα σε ακτίνα 15m – Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα 
αντικείμενα. Ίδια απόσταση από οχήματα, τζάμια κλπ. 

 Κρατάτε το κοπτικό εξάρτημα 15cm πάνω από το έδαφος για μείωση του 
εκσφενδονισμού αντικειμένων. 

 Όπου υπάρχει πυκνή τροχαία κίνηση και είναι δυνατό, να τοποθετείται 
προστατευτικό κινούμενο δίκτυ (σε τρόλεϊ) για προστασία των 
διερχομένων οχημάτων από εκτοξευόμενα αντικείμενα. 

 Έλεγχος καταλληλότητας μηχανημάτων/εργαλείων πριν την έναρξη 
εργασίας. 

 Εκπαίδευση, προσωπικού στην ορθή χρήση χορτοκοπτικών μηχανών. 

 Τα μηχανήματα, εργαλεία, καύσιμα κ.α. να είναι καλά τοποθετημένα στο 
πίσω μέρος του οχήματος για ασφαλή μεταφορά. 

 Ιδιαίτερη προσοχή στα διερχόμενα οχήματα με φορτία και προειδοποίηση 
εργαζομένων από τον επιβλέπωντα λειτουργό. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και κυρίως 
οι χειριστές μηχανημάτων να μην είναι ξάγρυπνοι, 

 Σωστός σχεδιασμός εργασίας.  Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων. 

 Οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή και ασταθή εδάφη. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών(π.χ. ψηλές θερμοκρασίες-
καύσωνας κ.α.) 

 Ο χειριστής χορτοκοπτικής πρέπει να φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας, 
τα οποία πρέπει να φροντίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση (παπούτσια, 
ασφαλείας, κράνος ασφαλείας με προστατευτικά αυτιών και ματιών, γάντια 
ασφαλείας και εφαρμοστή φόρμα εργασίας). 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας για τυχόν ερπετά και χρήση 
ψηλοκάλαμων αρβύλων. 
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 Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (π.χ. 
σφηκών, μελισσών) για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Συνεχής επίβλεψη εργασίας λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας των 
εργασιών σε αυτοκινητόδρομους. 

 Για επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας ως προς τη χρήση χορτοκοπτικής – 
βλέπε σχετικό πίνακα Β2. 
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Δ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ 

 

1. Διδασκαλία Μαθημάτων  

2. Εκδρομές Φοιτητών του Δασικού Κολεγίου  

3. Μαγειρείο Δασικού Κολεγίου  

4. Διοργάνωση Εκδηλώσεων-Τελετή Αποφοίτησης  

 

 

Σημείωση: Οι πίνακες Ελέγχου των Δασικών Περιφερειών είναι σχετικοί 
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Δ1. Πίνακας Ελέγχου – Διδασκαλία Μαθημάτων στο Δασικό Κολέγιο 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η Κύρια αποστολή του Δασικού Κολεγίου είναι η εκπαίδευση των Δασικών 
Μαθητευομένων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον Κλάδο της Δασοπονίας.  
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το ισοζυγισμένο πρόγραμμα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης του Κολεγίου, αλλά και μέσα από την απόκτηση 
εμπειριών στους χώρους εργασίας.  Η θεωρητική διδασκαλία των σπουδαστών 
πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας του Δασικού Κολεγίου, ενώ η 
πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στο δάσος ή στις εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις του Κολεγίου. 

 

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής διδασκαλίας, οι σπουδαστές παρακολουθούν 
τις διαλέξεις των καθηγητών τους και έχουν ενεργό συμμετοχή στο μάθημα μέσα 
από το διάλογο.  Κατά τη διάρκεια των πρακτικών η εκπαίδευση πραγματοποιείται 
με την έντονη συμμετοχή των σπουδαστών στις διάφορες δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα, κάτω από τη συνεχή επίβλεψη του καθηγητή. 
 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 

Α’  :  Θεωρητική διδασκαλία στις αίθουσες του Δασικού Κολεγίου 
 

 Παγετός/χιόνι στη διαδρομή σπουδαστών από το κεντρικό κτίριο στις αίθουσες 
διδασκαλίας 

 Φωτισμός 

 Θερμοκρασία 

 Τάξη και καθαριότητα 

 Ηλεκτρικός εξοπλισμός, σπασμένοι διακόπτες κλπ. 

 ΄Εκρηξη φωτιάς στις αίθουσες διδασκαλίας 

 Σεισμός 
 
Β’ Πρακτική εκπαίδευση στο Δάσος Κολεγίου ή στις εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις 
 

 Αυτοκινητιστικό δυστύχημα κατά τη διαδρομή στο χώρο της πρακτικής 

 Μορφολογία εδάφους στο χώρο της πρακτικής 

 Δηλητηριώδη Ερπετά-κέντρισμα από έντομα 

 Χρήση αλυσοπρίονων, πριονιών, ψαλιδιών και άλλων αιχμηρών οργάνων 

 Χρήση σκαπτικών εργαλείων 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, καταιγίδες, χαλαζόπτωση, χιόνι, 
παγετός, σκόνη στην ατμόσφαιρα κλπ.) 

 Μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας 

 Απειρία σπουδαστών ή του εκάστοτε επικεφαλής της ομάδας  
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Ρίψη αλατιού μετά από χιονόπτωση, για αποφυγή τραυματισμών κατά τη  
μετακίνηση από το κτίριο στις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Αξιοποίηση του φωτός ημέρας όπου είναι δυνατό : συχνός καθαρισμός των 
τζαμιών, απομάκρυνση από τα τζάμια αντικειμένων που εμποδίζουν την 
είσοδο του ηλιακού φωτός κλπ.  Τακτικός καθαρισμός των φωτιστικών 
σωμάτων και των καλυμμάτων τους (η σκόνη μπορεί να μειώσει την απόδοση 
τους έως και 60%). 

 Ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας στα κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με 
την εποχή. Τακτική συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης. 

 Διατήρηση όλων των χώρων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, 
καθαρών και συγυρισμένων.  Άμεσος καθαρισμός οποιουδήποτε υγρού χυθεί 
στο πάτωμα και τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για ολισθηρό 
πάτωμα. 

 Προσοχή κατά το χειρισμό καλωδίων και συσκευών στις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Αντικατάσταση των σπασμένων διακοπτών, ρευματοληπτών, ρευματοδοτών 
και άλλων εξαρτημάτων όπως επίσης και φθαρμένων καλωδίων. 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένου και του φορητού) από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 Στις αίθουσες διδασκαλίας να υπάρχουν οι κατάλληλοι πυροσβεστήρες. 

 Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση Φωτιάς ή Σεισμού. 
Ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε το 
προσωπικό και οι σπουδαστές να βρίσκονται σε ετοιμότητα όταν παραστεί 
ανάγκη. 

 Προληπτικός έλεγχος οχημάτων (π.χ. φρένων, ελαστικών, τιμονιού, καυσίμων 
κλπ.) που θα μεταφέρουν τους σπουδαστές στο χώρο της πρακτικής. 

 Εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  Ο οδηγός πρέπει να είναι 
ξεκούραστος και όχι ξάγρυπνος . 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων φαρμάκων που 
επηρεάζουν την οδήγηση. 

 Επιλογή χώρου πρακτικής άσκησης σε ομαλό ανάγλυφο εδάφους όπου είναι 
δυνατό.  

 Υποχρεωτική χρήση ψηλοκάλαμων αρβύλων για στερεό περπάτημα και 
προστασία των ποδιών από έχιδνες. 

 Προληπτικός έλεγχος των εργαλείων και μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν στην πρακτική. 

 Συντήρηση και καθαρισμός των εργαλείων και μηχανημάτων αμέσως μετά το 
πέρας της πρακτικής. 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας κατά τη χρήση σκαπτικών εργαλείων. 

 Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
παρακινδυνευμένη μετακίνηση των σπουδαστών από το Δασικό κολλέγιο. 

 Τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

 Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας ανάλογα με την εργασία 

 Υποχρεωτική μεταφορά του εξοπλισμού πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής. 

 Συνεχής επίβλεψη σπουδαστών από υπεύθυνο άτομο. 
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     Επιπρόσθετα πρέπει  
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(ΜΟΤ). 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη 
χρήση τους. 

 Το κουτί Πρώτων Βοηθειών να μεταφέρεται στον εργασιακό χώρο σε 
περίπτωση μακρινής απόστασης από το όχημα. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

175 
 

Δ2. Πίνακας Ελέγχου – Εκδρομές Σπουδαστών του Δασικού Κολεγίου 
  

Συνοπτική περιγραφή  

Οι εκδρομές των σπουδαστών του Δασικού Κολεγίου, είναι ως επί το πλείστο 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα και σε κάποιες περιπτώσεις, συνδυάζονται με 
δραστηριότητες αναψυχής.  Η μετακίνηση των σπουδαστών γίνεται με οχήματα 
του Δασικού Κολεγίου και πραγματοποιούνται κάτω από την ευθύνη του 
Διευθυντή του Δασικού Κολεγίου ή του εκάστοτε συνοδού 
καθηγητή/εκπαιδευτή.  Οι οδηγοί των λεωφορείων ή άλλων οχημάτων ανήκουν 
στο προσωπικό του Δασικού Κολεγίου, κατέχουν επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης καθώς και την απαραίτητη εμπειρία και συνέπεια.  Οι εκδρομές 
πραγματοποιούνται σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου αναλόγως 
βέβαια με το σκοπό για τον οποίο διεξάγονται. Τέλος, κάθε δεύτερο χρόνο 
διοργανώνεται η εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελλάδα όπου οι φοιτητές έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν όχι μόνο για τα Ελληνικά δασικά οικοσυστήματα 
και τη διαχείριση τους, αλλά παράλληλα να επισκεφθούν αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία και άλλα μνημεία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  
Κατά τη διάρκεια των εκδρομών οι σπουδαστές συνήθως δεν εμπλέκονται σε 
οποιεσδήποτε εργασίες εκτός μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες 
πιθανόν να συμμετάσχουν στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους.  Επίσης στην 
περίπτωση έκρηξης μιας δασικής πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι 
σπουδαστές και το προσωπικό του Δασικού Κολεγίου οφείλουν να παρέχουν 
οποιαδήποτε βοήθεια όταν τους ζητηθεί. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Αυτοκινητιστικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια ταξιδιού. 

 Δηλητηριώδη ερπετά (δάγκωμα από οχιά). 

 Κέντρισμα από έντομα (π.χ. σφήκες, μέλισσες). 

 Μορφολογία εδάφους/πεζοπορία. 

 Εμπλοκή σε πυρκαγιά. 

 Ακατάλληλα τρόφιμα. 

 Αλλεργικά άτομα-περίοδος ανθοφορίας-σκόνη στην ατμόσφαιρα. 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, καταιγίδες, χαλαζόπτωση, σκόνη στην 
ατμόσφαιρα). 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Μικροτραυματισμοί, σοβαρός τραυματισμός, θάνατος λόγω 
αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερέθισμα δέρματος, φούσκωμα ή ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα μελισσών, σφηκών κλπ. 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους ή άλλων 
εμποδίων. 

 Τραυματισμός, αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα λόγω εμπλοκής σε 
πυρκαγιά. 

 Τροφική δηλητηρίαση λόγω ακαταλληλότητας τροφίμων. 
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 Αλλεργία (φτάρνισμα, κοκκίνισμα δέρματος, τρέχουν τα μάτια, δυσκολία 
αναπνοής κλπ.). 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κτύπημα από κεραυνό ή τραυματισμός από χαλάζι. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Προληπτικός μηχανικός έλεγχος (π.χ. φρένων, ελαστικών, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ.) πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο οδηγός πρέπει να είναι 
ξεκούραστος και όχι ξάγρυπνος. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων φαρμάκων που 
επηρεάζουν την οδήγηση. 

 Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ένδυσης και υπόδησης. 

 Υποχρεωτική χρήση αρβυλών με γέτες για στερεό περπάτημα και 
προστασία των ποδιών από έχιδνες. 

 Να μην ενοχλούνται έντομα όπως σφήκες, μέλισσες κλπ. 

 Δήλωση σπουδαστών/εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα 
τέτοιων εντόμων για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. 

 Αλλαγή δρόμου πεζοπορίας όπου είναι δυνατό και αποφυγή σε μέρη με 
μεγάλες κλίσεις, σαθρό έδαφος, πυκνή βλάστηση και υγρασία.  

 Μεταφορά του ατομικού εξοπλισμού πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής. 

 Φύλαξη φαγητού σε κατάλληλες συσκευασίες (παγωνιέρες). 

 Κατάλληλα μέτρα προστασίας για αλλεργικά άτομα σε περίοδο ανθοφορίας, 
πυκνής σκόνης στην ατμόσφαιρα κλπ. 

 Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε παρακινδυνευμένη μετακίνηση των σπουδαστών από το 
Δασικό Κολέγιο. 

 Σεβασμός και πειθαρχία των σπουδαστών στους καθηγητές/εκπαιδευτές 
τους για αποσόβηση των κινδύνων. 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Δ3. Πίνακας Ελέγχου – Μαγειρείο Δασικού Κολεγίου                                   

Συνοπτική περιγραφή  

Αποστολή του μαγειρείου του Δασικού Κολεγίου είναι η προετοιμασία των 
γευμάτων που προσφέρονται στους σπουδαστές του ιδρύματος.  Στα πλαίσια 
αυτά το προσωπικό της κουζίνας ασχολείται με εργασίες όπως το μαγείρεμα, 
καθαριότητα των χώρων ευθύνης του, καθαριότητα των συσκευών και σκευών 
εντός του μαγειρείου, παραλαβή τροφίμων και σερβίρισμα του φαγητού. 
Κυριότερες πηγές κινδύνου 

   Αιχμηρά αντικείμενα 

 Σπασμένα γυαλιά, κεραμικά 

 Θερμές επιφάνειες 

 Ζεματιστά υγρά (λάδι, νερό) 

 Διαρροή υγραερίου 

 Εύφλεκτα υλικά 

 Ηλεκτρισμός 

 Διάφορα υγρά στο πάτωμα 

 Βαριά αντικείμενα 

 Μαγειρικά σκεύη 

 Ασυντήρητη κεντρική θέρμανση 

 Μικροβιολογικοί/Βιολογικοί 

 Μη τήρηση κανόνων υγιεινής 

 Σεισμός 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Κοψίματα στα δάκτυλα 

 Εγκαύματα 

 Φωτιά 

 Έκρηξη 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Ηλεκτροπληξία 

 Τραυματισμός από πτώση/ολίσθιση 

 Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Κρυολογήματα λόγω θερμότητας 

 Δηλητηρίαση από μικροβιοκτόνα και διάφορες ουσίες καθαρισμού 

 Διάφορες ασθένειες λόγω αναποτελεσματικής καθαριότητας των χώρων 
εργασίας 

 Θάνατος λόγω φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, διαρροής υγραερίου ή σεισμού 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Προσοχή στη χρήση αιχμηρών αντικειμένων  

 Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για κάθε εργασία 

 Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες 

 Προσοχή στα ζεματιστά υγρά. Κρατάτε σταθερά με τα δυο χέρια και 
χρησιμοποιείτε το κατάλληλο ρούχο για τη μετακίνηση ζεστού μαγειρικού 
σκεύους με φαγητό 

 Μην αφήνετε ποτέ και μην φεύγετε  από το μαγειρείο, όταν υπάρχει σε 
αναμμένο μάτι κουζίνας τηγάνι/κατσαρόλα με λάδι -πρόκληση πυρκαγιάς. 

 Συχνός έλεγχος της εγκατάστασης προμήθειας υγραερίου της κουζίνας για 
τυχόν φθορές. 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του μαγειρείου από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο.  Ικανοποιητικός αριθμός πριζών στην κουζίνα για αποφυγή 
υπερφόρτωσης άλλων ηλεκτρικών παροχών. 

 Καθαρισμός πατωμάτων και χρήση προειδοποιητικών πινακίδων για 
ολισθηρό πάτωμα  

 Η μεταφορά βαριών αντικειμένων να γίνεται από δύο άτομα ή με τη χρήση 
τρόλεϊ κλπ.. 

 Χρησιμοποιείτε κατάλληλα και καθαρά μαγειρικά σκεύη 

 Αντικατάσταση φθαρμένων συσκευών μαγειρέματος 

 Η κεντρική θέρμανση να ελέγχεται καθημερινά κατά τους χειμερινούς μήνες 
και να συντηρείται τακτικά. 

 Χρήση γαντιών, μάσκας προσώπου κατά τη χρήση διάφορων ουσιών 
καθαρισμού που θεωρούνται επικίνδυνες.  Να εφαρμόζονται οι οδηγίες 
χρήσης των διάφορων απολυμαντικών, καθαριστικών. 

 Καθαριότητα και απολύμανση κτηριακών εγκαταστάσεων και συσκευών 
μαγειρέματος 

 Σωστή επιλογή, χρήση και φύλαξη των κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας 

 Σήμανση 

 Συνεχής κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία 

 Προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι του προσωπικού κουζίνας 

 Το Σχέδιο Δράσης (σε περίπτωση Φωτιάς ή Σεισμού) να είναι αναρτημένο 
και στο χώρο του Μαγειρείου. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει : 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και οι κατάλληλοι πυροσβεστήρες στο 
χώρο του Μαγειρείου 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CΕ marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 

 Να υπάρχουν αναρτημένοι κανονισμοί στο μαγειρείο για τον υγιεινό χειρισμό 
των προϊόντων.  Η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να είναι θανατηφόρα. 
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               Προς το προσωπικό της Κουζίνας – Να θυμάστε 

1. Πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό και απολυμαντικό σαπούνι μέχρι 
τους αγκώνες και σκουπίζεστε καλά : 

- Πριν μπείτε στο χώρο του μαγειρείου 
- Μετά τη χρησιμοποίηση μαντηλιού (χαρτομάντιλου) 
- Μετά τη χρησιμοποίηση τουαλέτας 
- Μετά από κάθε διάλειμμα 
- Μετά το κάπνισμα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
- Μεταξύ των αλλαγών σε είδος εργασίας 

2. Δηλώστε αμέσως στον Προϊστάμενό σας για την ύπαρξη κάποιου 
εντερικού ή στομαχικού προβλήματος (διάρροια) ή προβλήματος με 
αυτιά, μύτη, δέρμα, λαιμό. 

3. Καλύπτετε πληγές κοψίματα με κατάλληλο αδιάβροχο επίδεσμο 
4. Φοράτε πάντα καθαρές σιδερωμένες στολές.  Να αλλάζετε 

καθημερινά.  Οι στολές να μένουν πάντα στο χώρο εργασίας.  Οι 
προστατευτικές ποδιές δεν πρέπει να φεύγουν από το χώρο 
εργασίας (και όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα). Οι τσέπες της στολής 
σας δεν πρέπει να μεταφέρουν τίποτα. 

5. Βγάζετε πάντα τα κοσμήματά σας πριν μπείτε στο χώρο εργασίας. 
6. Διατηρείτε τα γάντια σας καθαρά. Να τα αλλάζετε τακτικά. 
7. Ποτέ μην φταρνίζεστε πάνω από τρόφιμα.  Μην αγγίζετε τη μύτη και 

τα αυτιά σας κατά τη διάρκεια της δουλειάς.  Μην τρώτε, μην πίνετε 
κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του φαγητού. 

8. Καλύπτετε πλήρως τα μαλλιά σας με κατάλληλο κάλυμμα-φιλέ ή 
καπέλο.  Τα μαλλιά να είναι καθαρά – κοντά ή μαζεμένα.  Οι άνδρες 
να είναι ξυρισμένοι και κατά προτίμηση χωρίς μουστάκια και γένια. 

9. Μην αγγίζετε όσο το δυνατό, τρόφιμα με γυμνά χέρια.  
Χρησιμοποιείτε λαβίδες ή γάντια. 

10. Διατηρείτε τα σκυβαλοδοχεία κλειστά και το χώρο εργασίας σας 
καθαρό και συγυρισμένο. 

11. Φροντίζετε την προσωπική σας καθαριότητα και υγιεινή.  Φοράτε 
πάντοτε καθαρά ρούχα.  Κόβετε και καθαρίζετε τα νύχια σας. 

12. Εφ όσον εργάζεστε εδώ είστε δεσμευμένοι να τηρείτε τους πιο πάνω 
κανονισμούς.  Σε αντίθετη περίπτωση είστε υπεύθυνοι για τα 
επακόλουθα. 



 
 

180 
 

Δ4. Πίνακας Ελέγχου – Διοργάνωση Εκδηλώσεων -Τελετή Αποφοίτησης 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Στο Τμήμα Δασών διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις με αποκορύφωμα την 
Τελετή Αποφοίτησης των Δασικών Μαθητευομένων στο Δασικό Κολέγιο και την 
εκδήλωση Εβδομάδας Προστασίας των Δασών στο χώρο του Δασικού 
Μηχανικού Αθαλάσσας.  Για τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων 
συμμετέχει το εργατικό προσωπικό οι σπουδαστές του Δασικού Κολεγίου και 
υπάλληλοι του Τμήματος.  Οι εργασίες που γίνονται εμπεριέχουν κινδύνους 
κατά την προετοιμασία, τη διάρκεια, καθώς και μετά τη λήξη της κάθε 
εκδήλωσης. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων μεγάλου βάρους. 

 Χειρωνακτική διακίνηση αιχμηρών/επικίνδυνων αντικειμένων. 

 Καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Εργασία κάτω από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. 

 Χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανημάτων. 

 Θερμές επιφάνειες. 

 Ζεματιστά υγρά . 

 Γυμνή φλόγα. 

 Ανώμαλο δάπεδο. 

 Ακατάλληλα καθίσματα. 

 Ακατάλληλη στάθμευση οχημάτων. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Μυοσκελετικά προβλήματα. 

 Κοψίματα στα δάχτυλα. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, αφυδάτωση αν η εργασία γίνεται σε πολύ ψηλές 
θερμοκρασίες. 

 Κρυολογήματα, υποθερμία αν η εργασία εκτελείται σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

 Τραυματισμός λόγω λανθασμένης χρήσης του τρυπανιού, δίσκου, 
αλυσοπρίονου κλπ.  

 Εγκαύματα λόγω των θερμών επιφανειών των συσκευών διατήρησης της 
θερμότητας των φαγητών ή του ζεστού νερού. 

 Φωτιά λόγω της γυμνής φλόγας που συντηρεί τα φαγητά. 

 Σκουντούφλημα/πτώση. 

 Γδαρσίματα, υλική ζημιά στα ρούχα των επισκεπτών. 

 Υλικές ζημιές σε οχήματα. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Αποφυγή μεταφοράς αντικειμένων μεγάλου βάρους από ένα άτομο.  Να 
χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα άτομα.  Παροχή στο προσωπικό 
μηχανικών μέσων μεταφοράς φορτίων όπως forklift ή handlift,  καροτσάκια 
κλπ. 
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 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπως γάντια, παπούτσια ασφαλείας 
και φόρμα εργασίας κατά τη μεταφορά των φορτίων. 

 Η επέκταση ηλεκτρικού ρεύματος σε υπαίθριο χώρο, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

 Χρήση κατάλληλης ενδυμασίας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (καπέλο 
και ανάλαφρη ενδυμασία το καλοκαίρι και γάντια, κασκόλ και σακάκι το 
χειμώνα).  

 Η χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανημάτων να γίνεται από ειδικευμένα 
άτομα τα οποία πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. 

 Οι συσκευές διατήρησης θερμότητας των φαγητών να είναι κατάλληλα 
τοποθετημένες για αποφυγή πτώσης. 

 Να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για μεταφορά επιπρόσθετου φαγητού 
χωρίς σπρωξίματα. 

 Να μην χρησιμοποιείται φιάλη υγραερίου για ζέσταμα των φαγητών. 

 Να χρησιμοποιείται στρογγυλό/μεγάλο κερί διάρκειας για τη συντήρηση των 
φαγητών. 

 Διατήρηση των διαδρόμων κυκλοφορίας ελεύθερων από εμπόδια. 

 Προειδοποιητική Πινακίδα/Σήμανση στην περίπτωση ανώμαλου 
δαπέδου/σκαλιών κλπ. 

 Χρήση κατάλληλων καθισμάτων με ελεύθερους διαδρόμους. 

 Ενδεδειγμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων. 

 Ορισμός ατόμου για τη στάθμευση και αποχώρηση των οχημάτων. 

 Να υπάρχει ομαλή αποχώρηση των επισκεπτών. 

 Επίβλεψη των εργασιών εκδήλωσης από υπεύθυνο άτομο. 
 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Στο χώρο εκδήλωσης/εργασίας να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον 
προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι 
εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.  

 
 

Σημ.: Ο Πίνακας Ελέγχου καλύπτει και την εκδήλωση Εβδομάδας Προστασίας  

          των Δασών στο χώρο του Δασικού Μηχανικού Αθαλάσσας 
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Ε.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΜΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ / ΜΟΝΑΔΩΝ 

1.  Συλλογή Στοιχείων Πεδίου  

2.  Έρευνα και Καταγραφή διαφόρων ειδών Πανίδας  

3.  Συντήρηση/Προστασία Αιωνόβιων Δέντρων  

4.  Έρευνα και Καταγραφή Χλωρίδας 

5.  Σχεδιασμός Χώρων Αναψυχής και Τοπιοτέχνηση  Χώρων Πρασίνου  

6.  Χωρομετρικές Εργασίες  

7.  Μονάδα Πτητικών Μέσων  

8.  Διοργάνωση και Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις  

9. Επισκοπήσεις Επιβλαβών Οργανισμών 

10. Εγκατάσταση, Μετρήσεις, Παρατηρήσεις σε Πειραματικές Επιφάνειες  

11. Επιτόπιοι ΄Ελεγχοι  
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Ε1. Πίνακας Ελέγχου – Συλλογή Στοχείων Πεδίου 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο Τομέας Διαχείρισης και Μηχανογράφησης έχει την κύρια ευθύνη της 
Απογραφής  των Δασών, της σύνταξης Διαχειριστικών Σχεδίων και τη συλλογή 
στοιχείων πεδίου για διάφορες εργασίες.  
Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων από το πεδίο είναι μία δύσκολη και 
επικίνδυνη εργασία διότι χρειάζεται περπάτημα  σε μεγάλες και ανώμαλες 
επιφάνειες, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες κρύου και καύσωνα. 
Επίσης για τη συλλογή στοιχείων μεταφέρονται αιχμηρά εργαλεία που μπορεί 
να αποβούν, με τη μη ορθολογική χρήση τους  επικίνδυνα,  για τους 
λειτουργούς που τα μεταφέρουν και τα χειρίζονται. 
Σαν Τομέας Διαχείρισης και Μηχανογράφησης, θα περιγράψουμε την εργασία 
της συλλογής στοιχείων πεδίου συνοπτικά από το σημείο αφετηρίας που είναι 
τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών προς τον προορισμό μας που είναι 
ένα σημείο εντός του δάσους μέχρι την επιστροφή μας στο ίδιο σημείο 
αφετηρίας. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

Για τον εντοπισμό και καταγραφή των πηγών κινδύνου χωρίζουμε την εργασία 
της συλλογής στοιχείων πεδίου σε δύο μέρη.  
Σαν πρώτο μέρος θεωρούμε τις εργασίες που εντάσσονται στο δρομολόγιο 
προς και από  το σημείο συλλογής των Στοιχείων Πεδίου. 
Σαν δεύτερο μέρος θεωρούμε τις εργασίες εντός του Δάσους.  
 
Μέρος Α: Δρομολόγιο 

 Κακή μηχανική κατάσταση οχήματος μεταφοράς προσωπικού 

 Απειρία ή υπερεκτίμηση ικανοτήτων οδηγού για οδήγηση σε ανώμαλες και 
απότομες επιφάνειες 

Μέρος Β: Εργασία Πεδίου 

 Απότομες κλίσεις πρανών 

 Πυκνή Βλάστηση –Μειωμένη ορατότητα 

 Δηλητηριώδη ερπετά κέντρισμα από έντομα 

 Κακή χρήση μετρητικών οργάνων π.χ  τρυπανιδίων 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή) 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός προσωπικού, εγκαύματα από ανάφλεξη ακόμη και θάνατος 

 Τραυματισμός προσωπικού που θα προέρχεται από αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα π.χ από ανατροπή 

 Τραυματισμός ο οποίος μπορεί να είναι πολύ σοβαρός  π.χ Στραμπούληγμα, 
σπάσιμο χεριών, ποδιών, κάταγμα σπονδυλικής στήλης 

 Επιπόλαια τραύματα που προέρχονται από γδαρσίματα , μέχρι σοβαρό 
τραυματισμό από γλίστρημα/ 

 Τραυματισμός ο οποίος μπορεί να καταλήξει και στο θάνατο 

 Τραυματισμός στα χέρια, κοψίματα, αιμορραγία 
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 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διαφόρων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.) 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα, κεραυνοπληξία 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Έλεγχος οχήματος (θερμοστάτης, λαδιέρα, ελαστικά, καύσιμα) πριν από 
κάθε κίνηση 

 Ο οδηγός πρέπει να είναι προσεκτικός και να εφαρμόζει πιστά τον κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας και να  χρησιμοποιεί  το κατάλληλο όχημα για την 
συγκεκριμένη αποστολή (π.χ. έλεγχος τετρακίνησης) 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων 

 Το προσωπικό πρέπει απαραίτητα να φορεί άρβυλα, να κρατά ξύλινη ράβδο 
και να έχει το άλλο του χέρι ελεύθερο (να μην κρατά φάιλ ή οποιοδήποτε 
άλλο αντικείμενο ) κατά την διάρκεια της πεζοπορίας και όπου είναι εφικτό, 
να αποφεύγεται  το περπάτημα σε απότομες κλίσεις στις οποίες υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα για γλίστρημα 

 Στην περίπτωση που ομάδα ατόμων ανεβαίνει ή κατεβαίνει 
πετρώδεις/βραχώδεις περιοχές, να ευθυγραμμίζεται οριζόντια κατά τη 
διακίνηση και να μην ακολουθεί ποτέ ο ένας πίσω από τον άλλο – Κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού από μετακίνηση, κύλισμα, πέτρας 

 Στις περιπτώσεις που το προσωπικό μαζεύει κλαδιά ή φυτά να φορεί χονδρά 
πυκνόπλεκτα γάντια 

 Το προσωπικό να φορεί ψηλά άρβυλα και μακριά παντελόνια. Σε περίπτωση 
δαγκώματος από δηλητηριώδη ερπετά το άτομο να μεταφέρεται αμέσως στο 
κοντινότερο Ιατρικό Κέντρο 

 Πριν από κάθε εργασία να προηγείται εκπαίδευση από τους ομαδάρχες 
ειδικά στην ορθή και ασφαλή χρήση μετρητικών οργάνων 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση ξαφνικής 
μπόρας οι εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στα οχήματα και όχι κάτω 
από δέντρα – κίνδυνος κεραυνοπληξίας 

 
Επιπρόσθετα πρέπει : 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) 

 Οι οδηγοί να διαθέτουν την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο 
κατάλληλος πυροσβεστήρας σε κάθε όχημα και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους 

 Ο κάθε υπάλληλος σε κάθε εργασία πεδίου, απαραίτητα πρέπει να φέρει 
μαζί του ατομικό παγούρι με νερό και ασύρματο με εφεδρική μπαταρία 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ε2. Πίνακας Ελέγχου – Έρευνα και Καταγραφή διάφορων ειδών Πανίδας 
  

Συνοπτική περιγραφή  

Ο Κλάδος Πανίδας ασχολείται με την έρευνα και καταγραφή διαφόρων ειδών 
πανίδας της Κύπρου, εντός και εκτός Δασών με σκοπό την προστασία και 
διαχείρισή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χειρόπτερα, τα ερπετά καθώς και 
τα αρπακτικά πουλιά.  Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκέψεις στους κύριους 
βιότοπους των ειδών αυτών όπως σπήλαια, τεχνητές εγκαταλελειμμένες 
γαλαρίες, θαλάσσιους γκρεμούς, λίμνες, ποτάμια, δάση κλπ., όπου γίνεται 
συλλογή στοιχείων τόσο για τη βιολογία των ειδών αυτών όσο και για τους 
πληθυσμούς και τις απειλές που αντιμετωπίζουν.  Επίσης εμπλουτίζεται το 
φωτογραφικό αρχείο του Τμήματος Δασών με σπάνια είδη πανίδας που η 
φωτογράφησή τους προϋποθέτει γνώση, εξειδίκευση αλλά και αρκετό κίνδυνο. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Εργασία σε σπήλαια, γαλαρίες με σάπια στηρίγματα. 

 Ακατάλληλος σπηλαιολογικός εξοπλισμός όπως σχοινιά, κράνη, κρίκοι-
τροχαλίδες, υποδήματα ασφαλείας κλπ. 

 Παγίδευση νυχτερίδων για εξακρίβωση του είδους. 

 Δηλητηριώδη ερπετά (δάγκωμα από οχιά). 

 Πολύωρες, βραδινές εξορμήσεις. 

 Καιρικές συνθήκες (βροχή, άνεμος). 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πτώση από ύψος, τραυματισμός, θάνατος λόγω διακίνησης σε γαλαρίες ή 
σπήλαια. 

 Τραυματισμός, θάνατος λόγω ακατάλληλου ή φθαρμένου εξοπλισμού 
εργασίας. 

 Μετάδοση μολυσματικών ασθενειών όπως λύσσα μετά από δάγκωμα 
νυχτερίδας. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος μετά από δάγκωμα οχιάς. 

 Κούραση-υπνηλία εργαζόμενου και πρόκληση αυτοκινητιστικού ατυχήματος 
λόγω πολύωρων και κυρίως των βραδινών εξορμήσεων. 

 Κατολίσθηση χώματος/πετρών στα σπήλαια, γαλαρίες λόγω έντονης 
βροχόπτωσης και τραυματισμός των εργαζομένων. 

 Τραυματισμός. 

 Πρόκληση δυστυχήματος, τραυματισμός, θάνατος λόγω βλάβης  οχήματος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με την εξερεύνηση των 
σπηλιών/γαλαριών. 

 Να δίδεται μεγάλη προσοχή στα σάπια στηρίγματα που στηρίζουν τα 
σπήλαια/γαλαρίες και όταν κρίνονται άκρως  επικίνδυνα ν’ αποφεύγεται η 
περαιτέρω πορεία εξερεύνησης. 

 Να συντηρηθούν μερικά σπήλαια/γαλαρίες από κάποια  Αρμόδια Αρχή για 
καταφύγιο και εξερεύνηση των νυχτερίδων. 
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 Ο εξερευνητής  να έχει επαφή με δεύτερο άτομο στην είσοδο της σπηλιάς. 

 Χρήση κατάλληλου σπηλαιολογικού εξοπλισμού και άμεση αντικατάσταση 
του σε περίπτωση φθοράς. 

 Χρήση γαντιών και κατάλληλων δικτύων για την παγίδευση των νυχτερίδων. 

 Προληπτικός εμβολιασμός εργαζομένων έναντι της λύσσας των 
νυχτερίδων. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Κατά τις πολύωρες και βραδινές εξορμήσεις πρέπει ο εξερευνητής να 
συνοδεύεται από δεύτερο άτομο για παροχή βοήθειας. 

 Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα τοιχώματα των σπηλαίων για τυχόν 
κατολισθήσεις κυρίως όταν προηγήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις. 

 Καθημερινός οπτικός έλεγχος οχημάτων (π.χ. φρένων, λαστίχων, τιμονιού, 
καυσίμων  κλπ.) και αποφυγή οδήγησης, εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε 
βλάβη που καθιστά την οδήγηση ανασφαλή.  

 Δήλωση δρομολογίου και τόπου εργασίας. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Οι οδηγοί να διαθέτουν την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σ’ όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.  
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Ε3. Πίνακας Ελέγχου – Συντήρηση/Προστασία Αιωνόβιων Δέντρων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Τα αιωνόβια δέντρα ή δέντρα μνημεία της φύσης, είναι συνήθως δέντρα 
μεγάλων διαστάσεων που έχουν ηλικία μερικών και πολλών αιώνων. 
Η συντήρηση/προστασία των αιωνόβιων δέντρων περιλαμβάνει διάφορες 
εργασίες που έχουν στόχο τη διατήρηση και την προβολή της φυσικής μας 
κληρονομιάς. 
Οι εργασίες αυτές αφορούν:  

 Καταγραφή των αιωνόβιων δέντρων στα κύρια κρατικά δάση και στις 
ιδιωτικές εκτάσεις. 

 Συντήρηση των δέντρων που παρουσιάζουν προβλήματα (ασθένειες, 
κλαδεύσεις κλπ.). 

 Εμπλουτισμός φωτογραφικού υλικού. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Εργασία σε ύψος (δέντρα). 

 Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. 

 Ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Ακατάλληλα και ασυντήρητα μηχανήματα, εργαλεία. 

 Λανθασμένη/κακή χρήση εργαλείων, μηχανημάτων. 

 Υλοτομία κλάδων σε ύψος. 

 Δηλητηριώδη ερπετά (δάγκωμα από οχιά). 

 Κέντρισμα από έντομα κυρίως σφήκες, μέλισσες. 

 Δυνατός άνεμος. 

 Μακρινό δρομολόγιο. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πτώση από δέντρα. 

 Ηλεκτροπληξία - Θάνατος 

 Ανατροπή ανυψωτικού μηχανήματος. 

 Τραυματισμός θάνατος οδηγού ή εργαζομένων από ανατροπή 
τηλεσκοπικού. 

 Τραυματισμός λόγω πτώσης από ύψος δέντρων ή από το καλάθι 
ανυψωτικού μηχανήματος. 

 Κοψίματα, γδαρσίματα, φουσκώματα (κάλοι). 

 Τραυματισμός/κτύπημα λόγω κοπής κλάδων. 

 Τραυματισμός/ακρωτηριασμός λόγω κακής χρήσης αλυσοπρίονου. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στα διάφορα έντομα (σφήκες, μέλισσες κλπ.). 

 Τραυματισμός από κλαδιά ή πτώση δέντρων λόγω δυνατού ανέμου. 

 Κούραση οδηγού, αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Όπου είναι δυνατό να γίνεται χρήση ανυψωτικού μηχανήματος για τη 
συντήρηση δέντρων σε ύψος.  Το ανυψωτικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι 
σε πολύ καλή κατάσταση, να έχει το ειδικό καλάθι, να εδράζεται σε σταθερό 
μέρος και να είναι οριζοντιωμένο. 

 Όταν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στον τόπο εργασίας και υπάρχει 
έστω και ο παραμικρός κίνδυνος επαφής, να ειδοποιείται η Αρμόδια Αρχή 
για τη διακοπή ρεύματος. 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας έναντι των διάφορων 
κινδύνων στους χώρους εργασίας (π.χ. κράνη, γάντια κλπ.). 

 Όταν χρησιμοποιείται σκάλα, θα πρέπει να ακουμπά στο δέντρο με κλίση 
4:1 σε στερεά μη ολισθηρή επιφάνεια, να προεξέχει περίπου ένα μέτρο 
πάνω από την επιφάνεια πρόσβασης και να στερεώνεται με σχοινί. (Βλέπε 
χρήση σκάλας-εργασίες σε ύψος). 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Συντήρηση μηχανημάτων, εργαλείων. 

 Ο χειριστής αλυσοπρίονου να γνωρίζει καλά τη χρήση του και να φέρει την 
κατάλληλη στολή. Να τεμαχίζει τον κλάδο σε μικρά κομμάτια αρχίζοντας από 
την κορυφή για αποφυγή τραυματισμού. 

 Τήρηση απόστασης ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων και ανυψωτικού 
μηχανήματος. 

 Να μην υπάρχουν άτομα κάτω από το δέντρο κατά τη διάρκεια συντήρησης. 

 Κατάλληλη σήμανση και απαγόρευση εισόδου στο χώρο εργασίας, όταν οι 
εργασίες διεξάγονται σε κοινότητες. 

 Χρήση αρβύλων με γέτες. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Οι εργαζόμενοι που είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (σφηκών, 
μελισσών κλπ.) να εξαιρούνται από τέτοιου είδους εργασίες. 

 Να διακόπτεται η εργασία σε ύψος δέντρων όταν φυσά δυνατός άνεμος. 

 Σε μακρινά δρομολόγια να υπάρχει πάντοτε δεύτερο άτομο για αλλαγή 
οδηγού και προσφορά οποιασδήποτε άλλης βοήθειας. 

 Οπτικός έλεγχος οχήματος για καύσιμα, φρένα, ελαστικά, τιμόνι κλπ. πριν 
από κάθε δρομολόγιο. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων 
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Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το ανυψωτικό μηχάνημα να είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

 Ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος να διαθέτει την εγκριμένη άδεια 
οδήγησης. 

 

 Το ανυψωτικό να διαθέτει καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή προστατευτική ράβδο 
ανατροπής. 

 Το οχήματα που εμπίπτουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τη χρήση του. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σ’ όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ε4. Πίνακας Ελέγχου – Έρευνα και Καταγραφή Χλωρίδας 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο Κλάδος Περιβάλλοντος του Τμήματος Δασών ασχολείται ειδικά με το θέμα 
της χλωρίδας του τόπου μας.  Η μελέτη και συλλογή πληροφοριών για τα είδη 
της κυπριακής χλωρίδας περιλαμβάνει διάφορες εργασίες όπως: 
 

 Συλλογή, αποξήρανση και ετοιμασία δειγμάτων των φυτών για το 
βοτανολόγιο του Τμήματος Δασών. 

 Φωτογράφηση φυτών, τοπίων κλπ. για εμπλουτισμό του φωτογραφικού 
αρχείου. 

 Συλλογή σπόρων. 

 Μεταφύτευση φυτών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Δηλητηριώδη ερπετά (δάγκωμα από οχιά). 

 Μορφολογία εδάφους (επικλινή εδάφη, χαράδρες, γκρεμοί). 

 Βρύα σε βράχους/πέτρες. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, βροχή, κρύο, άνεμος). 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχήματος. 

 Μακρινό δρομολόγιο. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος μετά από δάγκωμα οχιάς. 

 Σκουντουφλήματα, γλιστρήματα, πτώσεις λόγω μορφολογίας εδάφους, 
υγρασίας και βρύων σε βράχους/πέτρες. 

 Σοβαρός τραυματισμός/θάνατος λόγω πτώσης από ύψος σε χαράδρα ή 
γκρεμό. 

 Πρόκληση δυστυχήματος, τραυματισμός, θάνατος λόγω βλάβης οχήματος. 

 Κούραση-υπνηλία εργαζόμενου/οδηγού και πρόκληση αυτοκινητιστικού 
ατυχήματος λόγω μακρινού δρομολογίου. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση αρβύλων με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων για περπάτημα σε επικλινή εδάφη, χαράδρες και 
γκρεμούς. 

 Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν κατάλληλη ξύλινη ράβδο όταν περπατούν 
σε επικίνδυνα επικλινή εδάφη. 

 Στην περίπτωση που ομάδα ατόμων ανεβαίνει ή κατεβαίνει 
πετρώδεις/βραχώδεις περιοχές, να ευθυγραμμίζεται οριζόντια κατά τη 
διακίνηση και να μην ακολουθεί ποτέ ο ένας πίσω από τον άλλο – Κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού από μετακίνηση, κύλισμα, πέτρας 
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 Χρήση κατάλληλης ενδυμασίας έναντι των καιρικών συνθηκών. 

 Αποφυγή πεζοπορίας όταν προμηνύονται μπόρες και καταιγίδες. 

 Οι εργαζόμενοι να μεταφέρουν στο σακκίδιο τους κουτί πρώτων βοηθειών 
με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό. 

 Καθημερινός οπτικός έλεγχος οχημάτων (π.χ. φρένων, λαστίχων, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ.) και αποφυγή οδήγησης, εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε 
βλάβη που καθιστά την οδήγηση ανασφαλή. 

 Στις εργασίες υπαίθρου και ειδικά σε μακρινά δρομολόγια, να συνταξιδεύουν 
δύο άτομα για εναλλαγή οδήγησης και προσφορά οποιασδήποτε άλλης 
βοήθειας. 

 Δήλωση δρομολογίου και τόπος εργασίας. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ε5.  Πίνακας Ελέγχου – Σχεδιασμός Χώρων Αναψυχής και Τοπιοτέχνηση  
       Χώρων Πρασίνου 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο Κλάδος Πάρκων ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό χώρων αναψυχής και την 
τοπιοτέχνηση χώρων πρασίνου.  Στους χώρους αναψυχής περιλαμβάνονται οι 
εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι, τα μονοπάτια και τα σημεία θέας.  Η 
δημιουργία χώρων αναψυχής έχει σαν στόχο, την παροχή υπηρεσιών στους 
επισκέπτες και τη συγκέντρωση τους σε ελεγχόμενους χώρους για προστασία 
των δασών.  Ο σχεδιασμός και η δημιουργία των χώρων πρασίνου συμβάλλει 
στον εμπλουτισμό, την επέκταση του πρασίνου και προσθέτει αισθητική αξία στο 
φυσικό περιβάλλον.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Δηλητηριώδη ερπετά (δάγκωμα από οχιά) 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Τροχαία κίνηση. 

 Μακρινό δρομολόγιο. 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχήματος. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

 Σκουντουφλήματα, γλιστρήματα, πτώσεις λόγω μορφολογίας εδάφους. 

 Τραυματισμός-θάνατος κατά τη διασταύρωση αυτοκινητόδρομων, κυκλικών 
κόμβων κλπ. 

 Κούραση-υπνηλία εργαζόμενου/οδηγού και πρόκληση αυτοκινητιστικού 
δυστυχήματος λόγω μακρινού δρομολογίου. 

 Πρόκληση δυστυχήματος, τραυματισμός, θάνατος  

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά πιο 
πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο πλησιέστερο 
Ιατρικό Κέντρο. 

 Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν κατάλληλη ξύλινη ράβδο όταν περπατούν 
σε επικίνδυνα επικλινή εδάφη.  Η χρήση αρβυλών είναι απαραίτητη. 

 Οι εργαζόμενοι όταν επισκέπτονται αυτοκινητόδρομους, κυκλικούς κόμβους 
κλπ. για τοπιοτέχνηση λόγω της τροχαίας κίνησης πρέπει να φέρουν γιλέκο 
έντονου χρώματος (φωσφορούχο) και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
διασταυρώνουν δρόμους.  Επίσης το σταθμευμένο όχημα τους, να έχει 
αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα κινδύνου. 

 Στις εργασίες υπαίθρου και ειδικά σε μακρινά δρομολόγια να συνταξιδεύουν 
δύο άτομα για εναλλαγή οδήγησης και προσφορά οποιασδήποτε άλλης 
βοήθειας.             
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  Καθημερινός οπτικός έλεγχος οχημάτων (π.χ. φρένων, λαστίχων, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ.) και αποφυγή οδήγησης, εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη 
που καθιστά την οδήγηση ανασφαλή. 

 Δήλωση δρομολογίου και ακριβής τόπος εργασίας. 
 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη 
χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ε6. Πίνακας Ελέγχου – Χωρομετρικές Εργασίες 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Ο Κλάδος Χωρομετρίας ασχολείται με διάφορες εργασίες που έχουν κύριο 
στόχο την τήρηση του Δασικού Κτηματολογίου. 
Οι εργασίες αυτές αφορούν: 
  - Οριοθετήσεις κρατικής και δασικής γης      
  - Χαρτογραφήσεις δασικών έργων  

- Χαρτογραφήσεις πυρκαγιών         
- Χαράξεις δρόμων και άλλων δασικών έργων 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Τροχαία κίνηση. 

 Μορφολογία εδάφους. 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή). 

 Δηλητηριώδη ερπετά, κέντρισμα από έντομα. 

 Ανεπαρκής συντήρηση οχήματος. 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός – θάνατος από διερχόμενα οχήματα. 

 Σκουντουφλήματα, γλιστρήματα, πτώσεις λόγω μορφολογίας εδάφους. 

 Ηλίαση/θερμοπληξία, κρυολογήματα. 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος. 

 Πρόκληση δυστυχήματος, τραυματισμός, θάνατος. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Κατάλληλη σήμανση όταν εκτελούνται χωρομετρικές εργασίες σε δρόμους 
με τροχαία κίνηση. 

 Το όχημα της χωρομετρίας να φέρει κινητό φάρο και να είναι 
ενεργοποιημένος όταν χρειάζεται. Να ζητείται βοήθεια από τους τοπικούς 
σταθμούς σχετικά με τη σήμανση. π.χ. κώνοι, προειδοποιητικές πινακίδες 
κλπ. 

 Χρήση γιλέκων έντονου χρώματος (φωσφορούχα). 

 Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν κατάλληλη ξύλινη ράβδο όταν περπατούν 
σε επικίνδυνα επικλινή εδάφη.  Η χρήση αρβύλων είναι απαραίτητη. 

 Στην περίπτωση που ομάδα ατόμων ανεβαίνει ή κατεβαίνει 
πετρώδεις/βραχώδεις περιοχές, να ευθυγραμμίζεται οριζόντια κατά τη 
διακίνηση και να μην ακολουθεί ποτέ ο ένας πίσω από τον άλλο – Κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού από μετακίνηση, κύλισμα, πέτρας 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. 

 Χρήση καπέλου και γυαλιών ήλιου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.  Τα 
γυαλιά ήλιου είναι απαραίτητα όταν οι εργασίες εκτελούνται σε ασπρογή. 

  Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. 
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 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο.  

 Δήλωση εργαζόμενου εάν είναι αλλεργικός στο κέντρισμα εντόμων όπως 
σφήκες, μέλισσες κλπ. για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Καθημερινός οπτικός έλεγχος οχημάτων (π.χ. φρένων, λαστίχων, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ.) και αποφυγή οδήγησης, εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε 
βλάβη που καθιστά την οδήγηση ανασφαλή. 

 Δήλωση δρομολογίου και ακριβής τόπος εργασίας. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 
εκτός υφιστάμενων δρόμων 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ε7. Πίνακας Ελέγχου – Μονάδα Πτητικών Μέσων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Η Μονάδα Πτητικών Μέσων εδρεύει στον Αερολιμένα Λάρνακας, είναι 
εξοπλισμένη με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και έχει σαν κύριο στόχο την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  Επίσης τα αεροσκάφη 
χρησιμοποιούνται και για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης 
σε πευκοδάση. 
 

Ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών με νερό, καύσιμα, επιβραδυντικά υλικά και 
φάρμακα για ψεκασμούς και κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και άλλες 
βοηθητικές εργασίες διεκπεραιώνονται από εργατικό προσωπικό του 
Τμήματος Δασών. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Απροσεξία, αμέλεια κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. 

 Κακή χρήση μηχανημάτων, συσκευών και άλλων εργαλείων. 

 Ανεπαρκής εκπαίδευση/εμπειρία του προσωπικού εδάφους. 

 Επαφή με χημικές ουσίες, μη τήρηση των σχετικών οδηγιών και του 
ελάχιστου εξοπλισμού ασφαλείας. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού 
με καύσιμα. 

 Πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή κατά την 
τροχοδρόμηση του αεροσκάφους. 

 Πλοήγηση αεροσκάφους – φύση εργασίας 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Ατυχήματα. 

 Τραυματισμοί. 

 Εγκαύματα. 

 Καταστροφή μηχανικού εξοπλισμού. 

 Ζημιές στα αεροσκάφη. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 Πτώση αεροσκάφους. 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Κατάλληλη αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση του προσωπικού όπως 
προνοεί το Εγχειρίδιο Πτητικών Επιχειρήσεων. 

 Παραχώρηση σε όλο το προσωπικό του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας 
όπως στολές, γάντια, προστατευτική μάσκα κλπ. 

 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εργαλείων. 

 Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας όπως προνοεί το Εγχειρίδιο Πτητικών 
Επιχειρήσεων. 

 Απαγόρευση της εισόδου στο χώρο της Μονάδας Πτητικών Μέσων στους 
μη έχοντες εργασία, ειδικότερα κατά την ώρα των επιχειρήσεων. 

 Κατάλληλη σήμανση και ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων. 
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 Εγκατάσταση πυροσβεστήρων σε όλους τους χώρους/γραφεία της Μονάδας 
Πτητικών Μέσων. 

 

 Το εγχειρίδιο πτητικών μέσων το οποίο αποτελεί και νομικό έγγραφο 
ως προς τον αεροπορικό νόμο του 2002, πρέπει να ακολουθείται πιστά 
για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις εκτελούνται από τη Μονάδα Πτητικών 
Μέσων. 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας με τον 
προβλεπόμενο εξοπλισμό και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 

 Οι στολές (φόρμες) ασφαλείας για όλο το προσωπικό ανάλογα με τη φύση 
της εργασίας που εκτελούν να είναι κατάλληλες (πυρίμαχες, ανθεκτικές, 
δροσερές κλπ.). 
 

 Να γίνεται χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας: 
 

(α)  Κράνος και παπούτσια ασφαλείας. 
(β)  Προστατευτικά γάντια, φωσφορούχο γιλέκο. 
(γ)  Γυαλιά για προστασία ματιών. 
(δ) Ατομικές αναπνευστικές προσωπίδες με φίλτρα κατά τη διάρκεια  
     ανάμιξης και φόρτωσης των γεωργικών φαρμάκων από το προσωπικό 

          εδάφους. Τήρηση του κώδικα ορθής χρήσης των φυτοφαρμάκων. 
 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
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Ε8. Πίνακας Ελέγχου – Διοργάνωση και Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 

Συνοπτική Περιγραφή 

Η διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του Τμήματος Δασών και η συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους είναι ένας από τους άξονες στους οποίους 
κινείται  ο Κλάδος Διαφώτισης. 

 
Παράλληλα ο Κλάδος διεξάγει εκστρατεία διαφώτισης τόσο για πρόληψη των   δασικών 
πυρκαγιών  όσο και στην επέκταση του πρασίνου (δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ, 
διαλέξεις, δημοσίευση άρθρων κ.λ.π.), ενώ έχει την ευθύνη για την ετοιμασία, φύλαξη 
και διανομή διαφόρων εντύπων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφωτιστικού υλικού .  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Κίνδυνος μετατόπισης φορτίου και πρόκλησης ατυχήματος κατά τη μεταφορά 
ενημερωτικού υλικού από τα διάφορα τυπογραφεία στους χώρους αποθήκευσης 
(στην περίπτωση χρήσης διπλοκάμπινου κυβερνητικού οχήματος). 

 Κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος ή τραυματισμού κατά τη μεταφορά βαρετών  
αντικειμένων στις διάφορες εκθέσεις που συμμετέχει ο Κλάδος. 

 Κίνδυνος τραυματισμού από τη χρήση σκάλας τόσο στην αποθήκη φύλαξης του 
υλικού όσο και στους χώρους των διαφόρων εκδηλώσεων. 

 Αναμμένο τσιγάρο ή γυμνή φλόγα στο χώρο αποθήκευσης ενημερωτικού υλικού 

 Άτακτη καλωδίωση μικροφώνων-μεγαφώνων 

 Δυνατός Θόρυβος 

 Ακατάλληλος χώρος-αίθουσα εκδήλωσης 

Πιθανές Επιπτώσεις 

 Οδικό δυστύχημα, τραυματισμοί, υλικές ζημιές 

 Μυοσκελετικά προβλήματα, γδάρσιμο, κοψίματα, λόγω μεταφοράς διάφορων 
αιχμηρών αντικειμένων 

 Πτώση από ύψος, τραυματισμός ή θάνατος 

 Κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιάς στον αποθηκευτικό χώρο με απρόβλεπτες συνέπειες 

 Μπουρδούκλωμα, πτώση λόγω άτακτης καλωδίωσης 

 Προβλήματα ακοής λόγω ηχορύπανσης 

 Δυσαρέσκεια, ταλαιπωρία παρευρισκομένων λόγω ακατάλληλου χώρου εκδήλωσης 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Δέσιμο του ενημερωτικού υλικού με τις ειδικές πλαστικές μεμβράνες ώστε να μη 
μετατοπίζονται κατά τη μεταφορά τους και επιπλέον δέσιμο του φορτίου με ειδικούς 
ιμάντες ή σχοινιά 

 Ο εργαζόμενος να σηκώνει βάρος σύμφωνα με τη δύναμή του και όχι περισσότερο 
από 25 kg, να είναι προσεκτικός σε ακανόνιστα, αιχμηρά αντικείμενα (χρήση 
προστατευτικών γαντιών). Για επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης βλέπε 
Πίνακα Ελέγχου αρ. 9 – Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 
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 Τοποθέτηση της σκάλας με κλίση 4:1 σε στερεά, μη ολισθηρή επιφάνεια και να 
προεξέχει περίπου 1 m πάνω από την επιφάνεια πρόσβασης. Για επιπρόσθετα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης βλέπε σχετικό Πίνακα Ελέγχου αρ. Α2 – Χρήση Φορητών 
Σκαλών για Εργασίες σε Ύψος 

 Απαγορεύεται η είσοδος στον αποθηκευτικό χώρο ενημερωτικού υλικού για 
οποιοδήποτε πρόσωπο με αναμμένο τσιγάρο ή γυμνή φλόγα 

 Τοποθέτηση κατάλληλων πυροσβεστήρων (σκόνης) τόσο εντός όσο και εκτός της 
αποθήκης 

 Κατάλληλη σήμανση (απαγορευτικό σήμα καπνίσματος) 

 Τα καλώδια να είναι συγυρισμένα-τακτοποιημένα για αποφυγή πτώσης κατά την 
διακίνηση παρευρισκομένων ατόμων 

 Ο ήχος των μεγαφώνων να είναι σε επιτρεπτά όρια για αποφυγή ηχορύπανσης 

 Επιλογή κατάλληλης αίθουσας/χώρου για τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο 
κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την ένδειξη CE 
Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με 
τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ε9. Πίνακας Ελέγχου – Επισκοπήσεις Επιβλαβών Οργανισμών  

Συνοπτική Περιγραφή 

Ο Κλάδος Δασοκομίας ασχολείται με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Κεκτημένου στα θέματα επισκόπησης επιβλαβών οργανισμών, 
προστατευόμενων περιοχών και καραντίνας. Οι επισκοπήσεις διεξάγονται στα 
σημεία εισόδου (Λιμάνια, Αεροδρόμια), στα σημεία τελικού προορισμού 
(ιδιωτικά και κρατικά φυτώρια και αποθήκες ξυλείας), καθώς επίσης και σε 
δασικές περιοχές. Επίσης επισκοπήσεις διενεργούνται στα ξύλινα μέσα 
συσκευασίας (παλέττα). Επιπρόσθετα διεξάγονται επιτόπιες εξετάσεις που 
αφορούν προσβολές επιβλαβών οργανισμών που ενδημούν στα δάση της 
Κύπρου. Ο Κλάδος επίσης ασχολείται με τον έλεγχο της ποιότητας και 
ποσότητας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Κυριότερες Πηγές Κινδύνου 

 Υπηρεσιακά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. 

 Δηλητηριώδη ερπετά. 

 Επικίνδυνα έντομα και ζωύφια για τη δημόσια υγεία (σφήκες, μέλισσες, 
σκορπιοί κ.α). 

 Πτώση ή μετακίνηση φυτικών προϊόντων (ξυλείας) από 
 εμπορευματοκιβώτια. 

 Έκθεση σε τυχόν επικίνδυνες ουσίες (αναθυμιάσεις). 

 Χρήση του μηχανικού εξοπλισμού (τρυπάνι). 

 Διακίνηση σε δύσβατες περιοχές.     

 Αιχμηρές προεξοχές στην επιφάνεια των φυτικών προϊόντων (ξυλεία). 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή) 

Πιθανές Επιπτώσεις 

 Σωματική κούραση, υπνηλία με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος και 
τραυματισμού. 

 Πρόκληση τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από δάγκωμα 
δηλητηριώδους φιδιού. 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση και αλλεργικό σοκ από κέντρισμα 
επικίνδυνων εντόμων που μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο. 

 Τραυματισμός σε διάφορα μέρη του σώματος λόγω πτώσης 
εμπορευματοκιβωτίων. 

 Αναπνευστικά προβλήματα επιδερμίδας και οράσεως από αναθυμιάσεις. 

 Τραυματισμός λόγω κακού χειρισμού του τρυπανιού καθώς επίσης και 
αστοχίας εξοπλισμού (αρίδα). 

 Γλίστρημα, σκουντούφλημα, πτώση κατά τη διακίνηση εργαζομένων σε 
δύσβατες περιοχές με σοβαρό τραυματισμό. 

 Κοψίματα/γδαρσίματα από αιχμηρές προεξοχές στην επιφάνεια των ξύλινων 
μέσων συσκευασίας. 

 Ηλίαση/θερμοπληξία, κρυολογήματα. 
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Εισηγήσεις για Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης 

 Στις εργασίες υπαίθρου και ειδικά σε μακρινά δρομολόγια να συνταξιδεύουν 
δύο άτομα για εναλλαγή οδήγησης και προσφορά οποιασδήποτε άλλης 
βοήθειας. 

 Καθημερινός οπτικός έλεγχος οχημάτων (π.χ. φρένων, λαστίχων, τιμονιού, 
καυσίμων κλπ. και αποφυγή οδήγησης εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη 
που καθιστά το όχημα ανασφαλές. 

 Δήλωση δρομολογίου και τόπου εργασίας. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 

εκτός υφιστάμενων δρόμων 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας για τυχόν δηλητηριώδη ερπετά. 

 Χρήση αρβύλων με γέτες, ιδιαίτερα όταν οι εργαζόμενοι διακινούνται σε 
πυκνή βλάστηση. 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμένει ψύχραιμος,  να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων ή άλλων 
ζωυφίων (π.χ. σφηκών, μελισσών, σκορπιών κ.α.) για λήψη προληπτικών 
μέτρων. 

 Προτού αρχίσει ο έλεγχος σε εμπορευματοκιβώτια να γίνεται προσεκτική 
εξέταση εκ μέρους των εργαζομένων για πιθανή πτώση εμπορευμάτων. 

 Όταν ανοίξουν οι θύρες του κοντέινερ οι εργαζόμενοι να περιμένουν μερικά 
λεπτά για να εισέλθει καθαρός άνεμος προτού αρχίσουν τον έλεγχο. 

 Κατάλληλο τρυπάνι, ορθή χρήση του. 

 Εκπαίδευση εργαζομένων για περπάτημα σε επικλινή εδάφη, χαράδρες και 
γκρεμούς. 

 Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν ειδική ξύλινη ράβδο στήριξης όταν 
περπατούν σε επικίνδυνα επικλινή εδάφη. 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, (π.χ. προστατευτικά 
γάντια, κράνη ασφαλείας, μάσκες προσώπου, γυαλιά για προστασία των 
ματιών και υποδήματα ασφαλείας). 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και αποφυγή εργασίας 
όταν επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.  
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Ε10. Πίνακας Ελέγχου – Εγκατάσταση, Μετρήσεις, Παρατηρήσεις σε                
Πειραματικές Επιφάνειες  

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Ο Κλάδος Ερευνών έχει εγκαταστήσει Μόνιμες Δοκιμαστικές Επιφάνειες σε 
διάφορες δασικές περιοχές στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος 
«Παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση» 
και λαμβάνει στοιχεία που αφορούν κλιματοεδαφικές παραμέτρους με σκοπό 
την αξιολόγησή τους για προστασία των Δασών της Κύπρου από τη ρύπανση. 

Κυριότερες Πηγές Κινδύνου 

 Κακή μηχανική κατάσταση οχήματος 

 Μακρινό δρομολόγιο 

 Μορφολογία εδάφους (επικλινή εδάφη, χαράδρες, γκρεμοί) 

 Βρύα σε βράχους, πέτρες 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα. 

 Κακή χρήση μετρητικών οργάνων (π.χ. τρυπανιδίων) 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή) 
 

Πιθανές Επιπτώσεις 

 Τραυματισμός προσωπικού, εγκαύματα από ανάφλεξη οχήματος ακόμη και 
θάνατος. 

 Σωματική κούραση, υπνηλία, τραυματισμός προσωπικού ή θάνατος λόγω 
αυτοκινητιστικού δυστυχήματος 

  Γλίστρημα, σκουντούφλημα, πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους ή 
υγρασίας και βρύων σε βράχους/πέτρες 

 Σοβαρός τραυματισμός/θάνατος λόγω πτώσης από ύψος σε χαράδρα ή 
γκρεμό. 

 Δηλητηρίαση,αλλεργία,σοκ,θάνατος μετά από δάγκωμα οχιάς 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διάφορων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών, κ.α.). 

 Τραυματισμός στα χέρια, κοψίματα, αιμορραγία λόγω κακής χρήσης των 
μετρητικών οργάνων. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα, κεραυνοπληξία. 

Εισηγήσεις για Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης 

 Έλεγχος οχήματος για καύσιμα, φρένα, ελαστικά, τιμόνι κλπ. πριν από κάθε 
δρομολόγιο. 

 Αποφυγή οδήγησης εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά το 
όχημα ανασφαλές. 

 Στις εργασίες υπαίθρου και ειδικά σε μακρινά δρομολόγια να συνταξιδεύουν 
δύο άτομα για εναλλαγή οδήγησης και προσφορά οποιασδήποτε άλλης 
βοήθειας. 

 Αποφυγή οδήγησης σε αντιπυρικές λωρίδες με μεγάλη κλίση, ως επίσης και 

εκτός υφιστάμενων δρόμων 

 Το προσωπικό πρέπει απαραίτητα να φορεί άρβυλα, να κρατά ξύλινη ράβδο 
και να έχει το άλλο του χέρι ελεύθερο (να μην κρατά φάιλ ή οποιοδήποτε άλλο 
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αντικείμενο) κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και όπου είναι εφικτό, να 
αποφεύγεται το περπάτημα σε απότομες κλίσεις στις οποίες υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα για γλίστρημα. 

 Στην περίπτωση που ομάδα ατόμων ανεβαίνει ή κατεβαίνει 
πετρώδεις/βραχώδεις περιοχές, να ευθυγραμμίζεται οριζόντια κατά τη 
διακίνηση και να μην ακολουθεί ποτέ ο ένας πίσω από τον άλλο – Κίνδυνος 
σοβαρού τραυματισμού από μετακίνηση, κύλισμα, πέτρας 

 Το προσωπικό να φορεί άρβυλα με γέτες. Σε περίπτωση δαγκώματος από 
δηλητηριώδες ερπετό, το άτομο να παραμένει ψύχραιμο, να δεθεί η περιοχή 
του τραύματος μερικά εκατοστά πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί 
το γρηγορότερο στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (π.χ. 
σφηκών, μελισσών, σκορπιών κ.α.) για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Πριν από κάθε εργασία να προηγείται εκπαίδευση από τους ομαδάρχες, 
ειδικά στην ορθή και ασφαλή χρήση μετρητικών οργάνων 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και αποφυγή εργασίας 
όταν επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες.  Σε περίπτωση ξαφνικής 
μπόρας, οι εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στα οχήματα και όχι κάτω 
από τα δέντρα-κίνδυνος κρυοπληξίας. 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 

καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκεκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί 

πάντοτε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 

εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 

τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 

ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 

Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.  
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Ε11. Πίνακας Ελέγχου – Επιτόπιοι Έλεγχοι 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών της 
Κύπρου και του Τμήματος Δασών σαν Ανάδοχος για την έγκριση πληρωμών 
στα διάφορα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, η Μ.Ε.Π.Α.Α. αξιολογεί τις σχετικές 
αιτήσεις κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει ανάλογα και 
παρακολουθεί τις εγκριμένες μέχρι και την πλήρη εκτέλεσή τους. 
 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Κακή μηχανική κατάσταση οχήματος 

 Μακρινό δρομολόγιο 

 Άγνωστη περιοχή 

 Μορφολογία εδάφους 

 Απειρία ή υπερεκτίμηση ικανοτήτων οδηγού για οδήγηση σε ανώμαλες και 
απότομες επιφάνειες 

 Ανεγειρόμενα κτίρια και υποστατικά 

 Ασυγύριστα οικοδομικά υλικά (άμμος, πέτρες, βελόνες) 

 Δηλητηριώδη ερπετά – κέντρισμα από έντομα 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος) 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός προσωπικού, εγκαύματα από ανάφλεξη οχήματος ακόμη και 
θάνατος 

 Σωματική κούραση, υπνηλία, τραυματισμός προσωπικού ή θάνατος λόγω 
αυτοκινητιστικού δυστυχήματος 

 Ταλαιπωρία, άγχος, δυσφορία και χάσιμο χρόνου λόγω του άγνωστου της 
περιοχής 

 Σκουντουφλήματα, γλιστρήματα, πτώσεις λόγω μορφολογίας εδάφους 

 Ανατροπή  οχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες 

 Πτώση από ανεγειρόμενη οικοδομή 

 Επηρεασμός των ματιών από αιωρούμενη σκόνη ή άμμο λόγω ισχυρού 
ανέμου 

 Μπουρδούκλωμα, πτώση, τραυματισμός και πάτημα βελόνας λόγω 
ακαταστασίας οικοδομικών υλικών 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατο μετά από δάγκωμα οχιάς 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμη και θάνατος αν το άτομο είναι 
αλλεργικό στο κέντρισμα διάφορων εντόμων (π.χ. σφηκών, μελισσών, κ.α.) 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα, κεραυνοπληξία 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Έλεγχος οχήματος για καύσιμα, φρένα, ελαστικά, τιμόνι κλπ πριν από κάθε 
δρομολόγιο. 
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 Αποφυγή οδήγησης εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά το 
όχημα ανασφαλές. 

 Στις εργασίες υπαίθρου και ειδικά σε μακρινά δρομολόγια να συνταξιδεύουν 
δύο άτομα για εναλλαγή οδήγησης και προσφορά οποιασδήποτε άλλης 
βοήθειας 

 Χρήση οδικού χάρτη της Κύπρου και λήψη πληροφοριών για τον τόπο 
ελέγχου εκ των προτέρων 

 Το προσωπικό πρέπει απαραίτητα να φορεί άρβυλα, να κρατά ξύλινη ράβδο 
και να έχει το άλλο του χέρι ελεύθερο (να μην κρατά φάϊλ ή οποιοδήποτε 
άλλο αντικείμενο) κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας 

 Ο οδηγός πρέπει να είναι προσεκτικός και να εφαρμόζει πιστά τον κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο όχημα για την 
συγκεκριμένη αποστολή (π.χ. έλεγχος τετρακίνησης) 

 Αποφυγή οδήγησης σε αθερόδρομους με μεγάλη κλίση 

 Το προσωπικό ελέγχου που εισέρχεται σε ανεγειρόμενη οικοδομή να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικό και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας 
έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν , (π.χ. πτώσεις αντικειμένων από 
ψηλά, ανοίγματα δαπέδων, ανοικτά φρεάτια, ασταθή κιγκλιδώματα, βελόνες 
στο δάπεδο κ.α.) 

 Χρήση ειδικών γυαλιών έναντι αιωρούμενης σκόνης ή άμμου ή το 
προσωπικό να παραμένει στο όχημα μέχρι να ησυχάσει ο άνεμος. 

 Σε δασικές και αγροτικές περιοχές το προσωπικό να φορεί άρβυλα με γέτες. 
Σε περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να 
παραμείνει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά εκατοστά 
πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο στο 
πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Δήλωση εργαζομένων εάν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων όπως 
σφηκών, μελισσών, κλπ. για λήψη προληπτικών μέτρων. 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας 
στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών 

 
Επιπρόσθετα πρέπει : 
 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (ΜΟΤ). 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στο όχημα να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ζ.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 1. Ξυλουργεία  

 2. Μηχανουργεία 

 3. Σιδηρουργεία 

 4. Κατασκευή Δασικών Δρόμων, Διαπλάτυνση, κλπ. 

5. Κατασκευή Ξερολιθιών-Τοίχοι Αντιστήριξης και άλλα Αντιδιαβρωτικά Έργα 

 6. Μεταφορά, Αποθήκευση και Χρήση Εκρηκτικών Υλών  

     για Διάνοιξη Δασικών Δρόμων 

 7. Χρήση Κομπρεσέρ για Εργασία με Φαλιομηχανές 

 8. Ανέγερση Δασικών Σταθμών, Βελτίωση και Συντήρηση Εγκαταστάσεων    
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 Z1.  Πίνακας Ελέγχου – Ξυλουργεία  

 
Συνοπτική περιγραφή  

Οι εργασίες στα Ξυλουργεία γίνονται με τη χρήση διάφορων ακίνητων 
μηχανημάτων όπως πριόνι, πλάνια, ξεχονδριστήρα καθώς επίσης και κινητών 
μηχανημάτων όπως τρυπάνι, λεπτό πριόνι (jigsaw), μηχανή σκαλίσματος ξύλου 
(router) δίσκους κοπής ξύλου κλπ. 
Οι εργασίες αυτές αφορούν : 
- κατασκευή διάφορων επίπλων 
- κατασκευή διάφορων ξύλων κατασκευών για πάρκα  
- κατασκευή πορτοπαραθύρων σπιτιών 
- οτιδήποτε άλλες ξυλουργικές εργασίες 

 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Κοπτικά εργαλεία/εργαλεία χειρός 

 Αιχμηρά αντικείμενα 

 Θόρυβος 

 Πτητικές οργανικές ενώσεις 

 Σκόνη 

 Ανεπαρκής εξαερισμός 

 Κινούμενα μέρη μηχανημάτων 

 Ακαταστασία 

 Μικροοργανισμοί στα ξύλα 

 Ηλεκτρισμός 

 Εύφλεκτα υλικά 

 Συσσώρευση σκόνης στο σιλό 

 Χημικές ουσίες 

 Χειρωνακτική εργασία 

 Αιχμές στο ξύλο (ξανίδες) 

 Διακίνηση φορτίων σε δημόσιους χώρους 

 Δονήσεις 

 Ακατάλληλος φωτισμός 

 Κακή διάταξη χώρων και θέσεων εργασίας 

 Παραλαβή/παράδοση υλικών και εμπορευμάτων 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός χειριστών εργαλείων 

 Απώλεια μελών σώματος ή και θάνατος 

 Μείωση ή απώλεια ακοής 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Τραυματισμός από πτώση 

 Αλλεργία σε μικροοργανισμούς του ξύλου 

 Ηλεκτροπληξία 

 Έκρηξη 
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 Πυρκαγιά 

 Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Δερματικά προβλήματα στα χέρια 

 Ζημιά σε περιουσία 

 Ατυχήματα 

 Πονοκέφαλοι 

 Ναυτία και αϋπνία 

 Μυοσκελετικά προβλήματα 

 Πόνος και βλάβη στις αρθρώσεις 

 Σύνδρομο Λευκού Δακτύλου (white finger VWF) 

 Προβλήματα στα μάτια 

 Ατυχήματα λόγω κακής ορατότητας 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Σωστή επιλογή εργαλείων και εξοπλισμού 

 Απομόνωση του θορύβου 

 Εγκατάσταση συστημάτων τοπικού και γενικού εξαερισμού 

 Εφαρμογή στερεών προφυλακτήρων στα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων 

 Εγκατάσταση συστήματος για διακοπή της λειτουργίας των μηχανημάτων 
κατά τη συντήρηση 

 Εγκατάσταση διακοπτών έκτακτης ανάγκης στα μηχανήματα 

 Αυστηρή απαγόρευση και παρακολούθηση μη επέμβασης στα συστήματα 
ασφαλείας των μηχανημάτων 

 Συστηματική συντήρηση μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων 

 Διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και συγυρισμένων 

 Διαχωρισμός του χώρου σε πυροδιαμερίσματα 

 Φύλαξη χημικών ουσιών (μπογιές, διαλύτες κλπ.) σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους 

 Εργονομικός σχεδιασμός θέσεων εργασίας 

 Χρήση αναπνευστικών συσκευών για εκτέλεση εργασιών σε θαλάμους 
ψεκασμού  

 Σήμανση 

 Σωστή επιλογή, χρήση και φύλαξη κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας 

 Συνεχής κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Στον εργασιακό χώρο να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον 
προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας, και οι εργαζόμενοι 
να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking  ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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 Z2.  Πίνακας Ελέγχου – Μηχανουργεία  
 

Συνοπτική περιγραφή  

Στα μηχανουργεία των Δασικών Περιφερειών συνήθως γίνονται εργασίες 
συντήρησης, επιδιόρθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ενώ στο κεντρικό 
μηχανουργείο του Τμήματος που ευρίσκεται στην Αθαλάσσα μπορεί να γίνουν 
ακόμη και επισκευές οχημάτων.  Στόχος των εργασιών είναι η εξυπηρέτηση και η 
εύρυθμη λειτουργία του οχηματικού και μηχανικού στόλου του Τμήματος Δασών. 
 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Χειρισμός εύφλεκτων υλικών 

 Ακατάλληλα στηρίγματα ή ελαττωματικός ανυψωτικός μηχανισμός 

 Ανύψωση βαρειών αντικειμένων με γερανό/παλάγκο 

 Ακατάστατο και ολισθηρό πάτωμα 

 Έκθεση σε καμένα λάδια/πετρελαιοειδή/υγρά μπαταρίας κλπ. 

 Έκθεση σε θερμές επιφάνειες 

 ΄Εκθεση σε αναθυμιάσεις/καυσαέρια 

 Θερμές εργασίες 

 Ηλεκτρισμός 

 Κινούμενα μέρη μηχανών 

 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων 

 Ανύψωση βαρειών αντικειμένων με τα χέρια  

 Ορθοστασία/πέσιμο/δίπλωμα/τέντωμα 

 Έκθεση σε μπογιές/διαλύτες 

 Ανοικτά φρεάτια 

 Απόσπαση της προσοχής από τρίτα πρόσωπα στο χώρο εργασίας 

 Ελατήρια, άνεμος υπό πίεση 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Πυρκαγιά 

 Παγίδευση/συμπίεση κάτω από οχήματα ή άλλα βαριά αντικείμενα 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση 

 Εγκαύματα 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Ηλεκτροπληξία 

 Απώλεια μελών του σώματος ή και θάνατος 

 Κοψίματα στα χέρια 

 Υπερένταση/σωματική καταπόνηση 

 Δερματικά προβλήματα 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Τραυματισμοί  

 Πτώση από ύψος 

 Τραυματισμός στα μάτια 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Φύλαξη εύφλεκτων ουσιών σε πυροδιαμερίσματα 

 Τακτική συντήρηση όλου του εξοπλισμού εργασίας 

 Αγορά εξοπλισμού που φέρει σήμανση CE 

 Διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και συγυρισμένων 

 Άμεσος καθαρισμός οποιωνδήποτε υγρών χυθούν στο πάτωμα 

 Εφοδιασμός του χώρου εργασίας με επαρκή φωτισμό και εξαερισμό 

 Σχεδιασμός και οργάνωση των θέσεων εργασίας 

 Χρήση μηχανικών μέσων για τη διακίνηση φορτίων όπου αυτό είναι δυνατό 

 Εφαρμογή στερεών προφυλακτήρων στα κινούμενα μέρη μηχανημάτων 

 Εγκατάσταση συστήματος για διακοπή της λειτουργίας των μηχανημάτων 
κατά τη συντήρηση 

 Εγκατάσταση διακοπτών έκτακτης ανάγκης στα μηχανήματα 

 Χρήση κατάλληλων εργαλείων 

 Τακτικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικών εργαλείων από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο 

 Ασφαλή κάλυψη των λάκκων ελέγχου των οχημάτων μετά την εργασία για 
αποφυγή πτώσεων  

 Σωστή επιλογή, χρήση και φύλαξη κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας  

 Σήμανση 

 Συνεχής κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Στον εργασιακό χώρο να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον 
προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας, και οι εργαζόμενοι 
να γνωρίζουν τη χρήση τους. 
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 Z3.  Πίνακας Ελέγχου – Σιδηρουργεία 

 
Συνοπτική περιγραφή  

Στα Σιδηρουργεία του Τμήματος Δασών γίνονται μεταλλικές κατασκευές, 
συγκολλήσεις και επιδιορθώσεις κατασκευών για εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Τμήματος. 
 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανύψωση/μετακίνηση βαρειών αντικειμένων με τα χέρια 

 Ανύψωση/μετακίνηση βαρειών αντικειμένων με μηχανικά μέσα 

 Πτώση αντικειμένων/εργαλείων 

 Ακαταστασία χώρων εργασίας 

 Εργασία σε ύψος 

 Θερμές επιφάνειες 

 Αναθυμιάσεις από ηλεκτροσυγκολλήσεις/κοψίματα/σμυριλιαρίσματα 
μετάλλων 

 Πτητικές οργανικές ενώσεις 

 Καπνός ηλεκτροσυγκόλλησης  

 Σπινθήρες και μικρά μεταλλικά σωματίδια από κοψίματα/σμυριλιαρίσματα 
μετάλλων 

 Χρήση εύφλεκτων υλικών (π.χ. ασετιλίνη, υγραέριο) 

 Έκθεση σε ηλεκτρικό εναλλασσόμενο/συνεχές ρεύμα 

 Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων 

 Χειρισμός μηχανημάτων με κινούμενα/περιστρεφόμενα μέρη 

 Έκθεση σε τοξικές ουσίες (π.χ. αμίαντος, μόλυβδος) 

 Ορθοστασία/πέσιμο/δίπλωμα, τέντωμα 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Καταπόνηση σπονδυλικής στήλης 

 Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων 

 Παγίδευση/συμπίεση κάτω από μηχανήματα/μεταλλικά προϊόντα 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω σιδερικών/μηχανημάτων/εργαλείων 
στο πάτωμα 

 Πτώση από ύψος 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Παγίδευση 

 Έκρηξη 

 Καταπόνηση σώματος 

 Εγκαύματα 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού ηλεκτροσυγκόλλησης 

 Λιποθυμία 

 Πυρκαγιά 

 Τραυματισμοί στα μάτια 

 Ηλεκτροπληξία 
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 Τραυματισμοί στα άκρα και στα χέρια 

 Απώλεια μελών του σώματος ή και θάνατος 

 Αμιάντωση 

 Καρκίνος 

 Χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις 
 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση μηχανικών μέσων για τη διακίνηση φορτίων όπου είναι δυνατό 

 Διατήρηση των χώρων εργασίας, αποθηκευτικών χώρων και κοινόχρηστων 
χώρων καθαρών και συγυρισμένων 

 Τακτική συντήρηση όλου του ανυψωτικού εξοπλισμού 

 Βλέπε μέτρα προστασίας και πρόληψης για «εργασίες σε ύψος» Πίνακας 
Ελέγχου Α2 

 Σχεδιασμός και οργάνωση των θέσεων εργασίας 

 Φύλαξη χημικών ουσιών σε πυροδιαμερίσματα 

 Χρήση κατάλληλων εργαλείων 

 Εφοδιασμός του χώρου εργασίας με επαρκή φωτισμό και εξαερισμό 

 Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού εξοπλισμού 
από αδειούχο ηλεκτρολόγο 

 Αγορά εξοπλισμού που φέρει σήμανση CE 

 Εφαρμογή στερεών προφυλακτήρων στα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων 

 Εγκατάσταση συστήματος για διακοπή της λειτουργίας των μηχανημάτων 
κατά τη συντήρηση 

 Εγκατάσταση διακοπτών έκτακτης ανάγκης στα μηχανήματα 

 Ασφάλιση των φιαλών αερίων σε στερεό σημείο  

 Σωστή επιλογή, φύλαξη και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας 

 Σήμανση 

 Συνεχής κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Στον εργασιακό χώρο να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον 
προβλεπόμενο εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας, και οι εργαζόμενοι 
να γνωρίζουν τη χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking  ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Z4. Πίνακας ελέγχου-Κατασκευή Δασικών Δρόμων, Διαπλάτυνση, κλπ. 
 
Συνοπτική περιγραφή 

Η κατασκευή και διαπλάτυνση των δασικών δρόμων είναι μια εργασία που διεξάγεται με 
βαρέου τύπου μηχανήματα, είτε με προσφορά από τον ιδιωτικό τομέα, είτε με μηχανήματα 
που χειρίζονται τρακτοδηγοί του Τμήματος Δασών.  Αποτελείται από σειρά εργασιών που 
έχουν στόχο ένα καλό οδικό δίκτυο με πρώτο μέλημα την προστασία των δασών. 

Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

 Φάδιασμα/οριοθέτηση για κατασκευή και διαπλάτυνση δρόμου 

 Χάραξη του δρόμου/κατασκευή γεφυριών όπου χρειάζονται 

 Χρήση εκρηκτικών υλών 

 Τελικό φορμάρισμα 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα, μη συντηρημένα μηχανήματα, εργαλεία  

 Άπειροι/ανειδίκευτοι οδηγοί και χρήστες διαφόρων μηχανημάτων 

 Μορφολογία εδάφους 

 Σκόνη κατά τη διάνοιξη δρόμου κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες 

 Διερχόμενα οχήματα 

 Μετακίλυση πετρών σε χαμηλότερους δρόμους 

 Ερείσματα δρόμων/ασταθές έδαφος, πρανή δρόμων 

 Κοπή ή εκρίζωση δέντρων 

 Χρήση εκρηκτικών υλών 

 Ασταθές έδαφος βαθιάς εκσκαφής – αδρανή υλικά 

 Κάπνισμα/καύσιμα 

 Κεραυνοί 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος, ομίχλη) 

 Ερπετά – κέντρισμα από έντομα 

 Μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός λόγω κακής χρήσης εργαλείων ή λανθασμένης χρήσης των 
μηχανημάτων 

 Τραυματισμός/θάνατος οδηγού ή εργαζομένων από ανατροπή μηχανημάτων ή 
οχημάτων 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω μορφολογίας εδάφους ή άλλων εμποδίων 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω σκόνης 

 Ζημιές σε οχήματα και τραυματισμός/θάνατος ατόμων που κινούνται σε χαμηλότερους 
δρόμους 

 Ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες που συνορεύουν με δασικούς δρόμους 

 Τραυματισμός λόγω πτώσης χαλαρών υλικών από τα πρανή (όχθες) δρόμου 

 Ανατροπή μηχανήματος λόγω υποχώρησης εδάφους (παγκέττο) 

 Τραυματισμός λόγω κοπής δέντρων ή εκρίζωση από τον εκσκαφέα 

 Τραυματισμός ή θάνατος λόγω λανθασμένης χρήσης των εκρηκτικών υλών 

 Καταπλάκωση ατόμων λόγω κατάρρευσης βαθιάς εκσκαφής κατά την τοποθέτηση 
των τσιμεντένιων αγωγών (τούγκια) 

 Πυρκαγιά λόγω απρόσεκτου καπνίσματος ή διαρροής καυσίμων 
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 Κεραυνοπληξία λόγω ξαφνικής καταιγίδας και πτώσης κεραυνού 

 Προβλήματα υγείας (κρυολογήματα, ηλίαση, κλπ.) 

 Ατύχημα από περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά 

 Ερεθισμός δέρματος, μόλυνση ακόμα και θάνατος αν το άτομο είναι αλλεργικό στο 
κέντρισμα διαφόρων εντόμων, π.χ. σφηκών, μελισσών κ.α.) 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων 

 Συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων 

 Έμπειροι, εκπαιδευμένοι οδηγοί των βαρέων τύπου μηχανημάτων 

 Όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν άρβυλα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την 
ανάβαση/κατάβαση σε επικλινή εδάφη. 

 Σε περίπτωση σκόνης οι οδηγοί μηχανημάτων να φορούν οπωσδήποτε 
προστατευτική μάσκα αναπνοής 

 Κατάλληλη σήμανση και ειδικά στους χαμηλότερους δρόμους λόγω μετακύλισης 
πετρών ή ακόμη και κλείσιμό τους αν κριθεί αναγκαίο. 

 Οι οδηγοί μηχανημάτων να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να είναι προσεκτικοί 
κατά την εκτέλεση των εργασιών στα ερείσματα του δρόμου λόγω αστάθειας του 
εδάφους – κίνδυνος ανατροπής του μηχανήματος – σοβαρός τραυματισμός – 
θάνατος 

 Ο χρήστης αλυσοπρίονου να είναι εκπαιδευμένος και να λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας 

 Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τον τρακτοδηγό κατά την εκρίζωση δέντρων 
Τα δέντρα να υλοτομούνται και μετά να εκριζώνονται. Απαγορεύεται να 
σκεπάζονται με χώμα για να στηρίζουν τον πάγκο ή να θεμελιώνεται ο δρόμος 

 Η χρήση εκρηκτικών υλών να γίνεται μόνο από αδειούχα άτομα και να τηρούνται όλοι 
οι σχετικοί κανονισμοί ασφάλειας ως προς την αποθήκευση, μεταφορά και χρήση τους 

 Οπωσδήποτε κατά τις εκρήξεις πρέπει οι επηρεαζόμενοι δρόμοι να είναι κλειστοί και 
αν κριθεί αναγκαίο να γίνεται ενημέρωση του κοινού και από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης 

 Έλεγχος σταθερότητας εδάφους της εκσκαφής πριν αρχίσει η τοποθέτηση των 
αγωγών νερού (τούγκια).  Να μην υπάρχουν αδρανή υλικά στο ύψος και ενός μέτρου 
απόστασης από το στόμιο/χείλος της εκσκαφής 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων/μηχανημάτων και 
κατά τη χρήση των εκρηκτικών υλών. 

 Οι εργαζόμενοι καπνιστές να σβήνουν καλά τα αποτσίγαρα τους και να μην τα πετούν 
οπουδήποτε 

 Η εργασία να διακόπτεται σε περίπτωση καταιγίδας – κίνδυνος κεραυνοπληξίας.  Η 
μεταλλική κατασκευή του προωθητή γαιών είναι καλός αγωγός του κεραυνού.  Οι 
εργαζόμενοι να βρίσκουν καταφύγιο στα οχήματα και όχι κάτω από τα δέντρα 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Διακοπή εργασίας σε 
περίπτωση καύσωνα.  Κατανάλωση υγρών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα 
νερό (θερμοκρασία 10-15ο C)  

 Καλή παρατήρηση του χώρου εργασίας και χρήση αρβυλών με γέτες για προστασία 
των ποδιών από δάγκωμα οχιάς 

 Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (π.χ. σφήκων, 
μελισσών κ.α.) για λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων 
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 Καθημερινός οπτικός έλεγχος των μηχανημάτων και εργαλείων πριν από κάθε 
εργασία 

 Βλέπε πίνακα ελέγχου – Γ26 – Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων – εισηγήσεις μέτρα 
προστασίας και πρόληψης σχετικά με τη χρήση του προωθητή γαιών 

 Σωστή επιλογή και χρήση μέσων ατομικής προστασίας π.χ. υποδήματα ασφαλείας, 
γάντια, μάσκες προσώπου, ωτοασπίδες και η ενδεδειγμένη ενδυμασία για χρήση 
αλυσοπρίονων. 

 

   Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα μηχανήματα/οχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανημάτων/οχημάτων να διαθέτουν την εγκεκριμένη άδεια 
οδήγησης 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ, ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή 
προστατευτική ράβδο ανατροπής 

 Να υπάρχει κουτί Πρώτων Βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και οι 
εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την ένδειξη 
CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα 
με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Ζ5. Πίνακας ελέγχου - Κατασκευή Ξερολιθιών -Τοίχοι Αντιστήριξης και Άλλα  
      Αντιδιαβρωτικά Έργα 
 
Συνοπτική περιγραφή 

Οι πιο πάνω εργασίες διεξάγονται σε διάφορα σημεία του δάσους, σε πρανή πάγκων του 

δρόμου για στήριξη των χαλαρών εδαφών και παρεμπόδιση των κατολισθήσεων.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακατάλληλα/μη συντηρημένα μηχανήματα 

 Άπειρος/ανεκπαίδευτος οδηγός 

 Ασταθές θεμελίωμα-βάση ξερολιθιάς-τοίχου αντιστήριξης 

 Χρήση εργαλείων π.χ. μάτσες, σφυριά για διαμόρφωση της πέτρας 

 Κατολίσθηση βράχων/πετρών 

 Μη ύπαρξη υδρορροών 

 Χειρωνακτική εργασία-λανθασμένος τρόπος φόρτωσης, μεταφοράς και 
εκφόρτωσης υλικών 

 Πτώση από ύψος της κατασκευής 

 Χρήση μπετονιέρας 

 Δηλητηριώδη ερπετά/κέντρισμα από έντομα 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή) 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμός/θάνατος λόγω χρήσης ακατάλληλων και μη συντηρημένων 
μηχανημάτων 

 Ανατροπή μηχανήματος (ντίκερ) κατά το άνοιγμα θεμελιού (εκσκαφή) ή άλλης 
εργασίας 

 Κατάρρευση ξερολιθιάς-τοίχου αντιστήριξης λόγω λανθασμένης κατασκευής 

 Γλίστρημα, σκουντούφλημα, πτώση από οποιαδήποτε αιτία 

 Τραυματισμοί στα μάτια και χέρια κατά τη χρήση μάτσας ή σφυριού για 
διαμόρφωση της πέτρας 

 Σύνθλιψη άνω και κάτω άκρων κατά την τοποθέτηση και πτώση πετρών 

 Τραυματισμοί/θάνατοι από κατολίσθηση ασταθών βράχων  

 Υλικές ζημιές-κατάρρευση ξερολιθιάς/τοίχου αντιστήριξης λόγω μη ύπαρξης ή 
ακατάλληλων υδρορροών 

 Μυοσκελετικά προβλήματα-βλάβες στη σπονδυλική στήλη λόγω 
ανύψωσης/μεταφοράς ή μετακίνησης βαριών υλικών (π.χ. πέτρες) 

 Τραυματισμός/θάνατος λόγω πτώσης από ύψος 

 Τραυματισμός-πτώση εργαζομένου λόγω χρήσης αντλίας σκυροδέματος 

 Μόλυνση, δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά 

 Ερεθισμός δέρματος, φούσκωμα ή ακόμη και θάνατος εάν το άτομο είναι αλλεργικό 
στο κέντρισμα μελισσών, σφηκών κ.α. 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα 
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Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

- Χρήση κατάλληλων και συντηρημένων μηχανημάτων   
- Αδειούχοι/εκπαιδευμένοι οδηγοί μηχανημάτων 
- Εκπαίδευση εργαζομένων 
- Να δίνεται μεγάλη προσοχή στην κατασκευή βάσης της ξερολιθιάς ή τοίχου 

αντιστήριξης και το βάθος της εκσκαφής να διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος 
και να δίνεται η ανάλογη κλίση 

- Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων 
- Χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπως γυαλιά ασφαλείας, ειδικά γάντια και 

παπούτσια ασφαλείας για προστασία από θραύσματα, κτυπήματα και πτώσεις 
πετρών 

- Έλεγχος και μέριμνα εργαζομένων από τυχόν πτώσεις βράχων σε απότομες 
βουνοπλαγιές 

- Κατασκευή ανάλογων και κατάλληλων υδρορροών 
- Κάθε εργαζόμενος να σηκώνει βάρος ανάλογα με τη δύναμή του και όχι 

περισσότερο από 25 kg.  Για επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης 
βλέπε πίνακα Α9 – Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

- Κατασκευή ασφαλών επιφανειών ή στήσιμο σκαλωσιών όταν οι κατασκευές 
υπερβαίνουν τα 2 m 

- Ο χρήστης αντλίας σκυροδέματος να στηρίζεται καλά στα πόδια του, να κρατεί 
σταθερά την αντλία και να υπάρχει πλήρης συνεννόηση με τον οδηγό μπετονιέρας 
ως προς τη χρήση της. Να βοηθείται από δεύτερο άτομο. 

- Προσεκτική εξέταση του εργασιακού χώρου και χρήση αρβύλων με γέτες έναντι 
των εχιδνών 

- Δήλωση εργαζομένων αν είναι αλλεργικοί στο κέντρισμα εντόμων (σφηκών, 
μελισσών κ.α.) για λήψη προληπτικών μέτρων 

- Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας όταν 
επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα μηχανήματα/οχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων 

 Τα οχήματα που εμπίπτουν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διαθέτουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας 

 Όλοι οι χειριστές των μηχανημάτων/οχημάτων να διαθέτουν την εγκεκριμένη άδεια 
οδήγησης 

 Οι ελκυστήρες (τρακτέρ, ντίκερ κλπ.) να διαθέτουν καμπίνα, ζώνη ασφαλείας ή 
προστατευτική ράβδο ανατροπής 

 Να υπάρχει κουτί Πρώτων Βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και 
οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την ένδειξη 
CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας, 
σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 
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Z6.  Πίνακας Ελέγχου - Μεταφορά, Αποθήκευση και Χρήση Εκρηκτικών 
Υλών για Διάνοιξη Δασικών Δρόμων 
 

Συνοπτική περιγραφή  

Οι εκρηκτικές ύλες ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Είναι από τη φύση τους επικίνδυνες ουσίες και ο λανθασμένος χειρισμός τους 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ή και  ανεπανόρθωτες ζημιές. 
Η μεταφορά, χρήση και αποθήκευση των εκρηκτικών υλών γίνεται από αδειούχο 
προσωπικό. Διενεργούνται εκρήξεις για την κατασκευή δασικών δρόμων σε 
δασώδεις περιοχές, όπου τα μηχανικά μέσα αδυνατούν να ανταποκριθούν 
επαρκώς. 

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανασφαλής μεταφορά των εκρηκτικών υλών 

 Χρήση εκρηκτικών υλών – αφλογιστία 

 Λανθασμένη αποθήκευση εκρηκτικών υλών 

 Ακατάλληλη αποθήκη (εκτός προδιαγραφών) 

 Διαχείριση εκρηκτικών υλών από μη αδειούχα άτομα 

 Κάπνισμα, γυμνή φλόγα, σπινθήρες κλπ. 

 Κακές καιρικές συνθήκες 

 Δηλητηριώδη φίδια – κέντρισμα από έντομα 

 Πτώση ασταθών βράχων 

 Βαριά φορτία εξοπλισμού εργασίας 
 

Πιθανές επιπτώσεις  

 Έκρηξη, πυρκαγιά, θάνατος, λόγω λανθασμένης μεταφοράς, χρήσης ή 
αποθήκευσης των εκρηκτικών υλών 

 Τροχαίο ατύχημα από οποιαδήποτε αιτία με απρόβλεπτες συνέπειες 

 Έκρηξη, πυρκαγιά, ακρωτηριασμοί λόγω αναμμένου τσιγάρου ή γυμνής 
φλόγας κατά τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά ή 
κέντρισμα από έντομα 

 Τραυματισμοί-θάνατος λόγω πτώσης ασταθών βράχων ή λόγω των 
εκρήξεων 

 Μυοσκελετικά προβλήματα λόγω ανύψωσης ή μεταφοράς βαριών φορτίων 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

      (Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 Μεταφορά πυροκροτητών πάντοτε με ξεχωριστό όχημα. 

 Σε μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων να ζητείται και η συνοδεία ένοπλου 
αστυνομικού. 

 Οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών υλών να έχουν για τον σκοπό αυτό την 
απαιτούμενη σήμανση, δηλαδή στο μπροστινό και πίσω μέρος υψωμένη 
κόκκινη σημαία καθώς και πυροσβεστήρα. 
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 Οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικά πρέπει να είναι κλειδωμένα κατά την 
μετακίνησή τους. 

 Οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών υλών πέραν των 50Κg πρέπει να έχουν 
πιστοποιητικό έγκρισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 Οδηγοί οχημάτων  μεταφοράς εκρηκτικών υλών πέραν των 50Κg πρέπει 
να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχήματος 
μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς μέσα ή 
κοντά στο όχημα. 

 Να αποφεύγεται η μεταφορά ποσότητας εκρηκτικών μεγαλύτερης από την 
απαιτούμενη. 

 Τα εκρηκτικά να μεταφέρονται πάντοτε σε κλειστά κιβώτια της αρχικής τους 
συσκευασίας. 

 Οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικά δεν πρέπει να σταθμεύουν καθοδόν 
παρά μόνο στο σημείο της έκρηξης ή όπου είναι αναγκαίο να το πράττουν 
τούτο τουλάχιστον 500 m μακριά από κατοικημένες περιοχές. 

 Να αποφεύγεται η μεταφορά εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια άσχημων 
καιρικών συνθηκών (ηλεκτρικές εκκενώσεις). 

 Κατά την φορτοεκφόρτωση των εκρηκτικών υλών τα οχήματα πρέπει να 
είναι ακινητοποιημένα και εκτός  λειτουργίας. 
 

(Β) ΧΡΗΣΗ 

 Η χρήση εκρηκτικών υλών να γίνεται από αδειούχα άτομα. Μη αδειούχα 
πρόσωπα να εργάζονται πάντοτε κάτω από την επίβλεψη αδειούχων 
προσώπων.  

 Να ενημερώνεται ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός για το σημείο της 
έκρηξης . 

 Κανένα μη αδειούχο πρόσωπο να πλησιάζει στο χώρο προπαρασκευής 
,γόμωσης και πυροδότησης. 

 Να αποφεύγεται το κάπνισμα και το άναμμα φλόγας όταν ο αδειούχος 
χειριστής ασχολείται με την προπαρασκευή, γόμωση και πυροδότηση 
φαλιών. 

 Ο χώρος όπου θα γίνει έκρηξη να είναι καθαρός από χόρτα, θάμνους και 
ελεύθερος από εμπόδια . 

 Η εφαρμογή της θρυαλλίδας μέσα στο καψούλι και το άνοιγμα της τρύπας 
στο δυναμίτη για να εφαρμοστεί το καψούλι να γίνεται μόνο από τον 
αδειούχο χειριστή, με την ειδική για το σκοπό αυτό πένσα κατασκευασμένη 
στην άκρη από χαλκό  

 Όλες οι ενώσεις, όταν πρόκειται περί ακαριαίου, να γίνονται με 
απομονωτική ταινία και με πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. 

 Η πυροδότηση να γίνεται σε προκαθορισμένο χρόνο κατόπιν 
συνεννοήσεως με τους φύλακες. 

 Οι προσβάσεις προς το χώρο της έκρηξης να αποκόπτονται με φύλακες 
και με συνεχή επικοινωνία. 
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 Να γίνεται  χρήση σειρήνας 
- 3 συνεχόμενοι παρατεταμένοι ήχοι (10 λεπτά πριν την έκρηξη) 
- 5 διακεκομμένοι ήχοι μικρής διάρκειας(1-2 λεπτά πριν την έκρηξη) 
- 1 παρατεταμένος ήχος (μετά  το τέλος και τον έλεγχο) 

 Να γίνεται έγκαιρη προειδοποίηση για αποχώρηση όλων όσων εργάζονται 
στη γύρω περιοχή. 

 Να μην προσεγγίζει κανένα πρόσωπο στην περιοχή που έγιναν εκρήξεις 
πλην του αδειούχου και με πάροδο 2 λεπτών από την τελευταία έκρηξη. 

 Σε περίπτωση αποτυχούσας φάλιας 
- Να μην προσεγγίζει κανένα πρόσωπο ούτε και ο αδειούχος παρά μόνο 

μετά παρέλευση μιας ώρας. 
- Να ανοιχτεί νέα φάλια σε απόσταση όχι μικρότερη των 20cm από την 

αποτυχούσα. 
- Το άνοιγμα της φάλιας να γίνεται από την πάνω μεριά της κατωφέρειας 

της φάλιας. 
- Η νέα φάλια να πυροδοτείται για καταστροφή της παλιάς. 

 Σε περίπτωση που ο αδειούχος βρεθεί μπροστά σε ειδικό πρόβλημα στο 
οποίο αδυνατεί να δώσει λύση μετά βεβαιότητας να συμβουλεύεται τον 
επιθεωρητή εκρηκτικών υλών. 

 Το μήκος της θρυαλλίδας να μην είναι λιγότερο του 1 μέτρου και να 
υπολογίζεται πάντοτε με γνώμονα το χρόνο που απαιτείται για 
απομάκρυνση του χειριστή  και βοηθού του μέχρι το καταφύγιο 

 Η πυροδότηση να γίνεται μόνο από τον αδειούχο χειριστή ενώ  ο βοηθός 
με θρυαλλίδα του ιδίου μήκους να παρακολουθεί από μακριά για ασφάλεια 
. 
 
(Γ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων και της γύρω περιοχής καθαρά από 
χόρτα και ελεύθερα από εμπόδια. 

 Δημιουργία αναβαθμίδας 2,0m ύψους και 2,0 m πλάτους από χώμα γύρω 
από τις αποθήκες. 

 Οι αποθήκες να είναι εγκεκριμένες από τον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών. 

 Οι αποθήκες να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από κατοικημένες 
περιοχές,να είναι στερεές, αλεξίσφαιρες, πυρίμαχες, να αερίζονται καλά, να 
διατηρούνται καθαρές και ξηρές  και να έχουν το απαιτούμενο σύστημα 
συναγερμού. 

 Μόνο αδειούχα και εντεταλμένα πρόσωπα να εισέρχονται μέσα. 

 Να αποφεύγεται το κάπνισμα ή η χρήση άλλης γυμνής φλόγας. 

 Οι πυροκροτητές να αποθηκεύονται πάντοτε ξεχωριστά από τα άλλα υλικά. 

 Προειδοποιητική ταμπέλα να τοποθετείται σε εμφανές μέρος στην είσοδο 

 Γύρω από τις αποθήκες και σε ικανοποιητική απόσταση να γίνει περίφραξη 
με τέλι. 

 Όλες οι καλωδιώσεις τηλεφώνου και ρεύματος να είναι υπόγειες. 
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 Ο χώρος έξω από τις αποθήκες να φωτίζεται επαρκώς κατά τις νυχτερινές 
ώρες. 

 Ο χώρος των αποθηκών να καλύπτεται από κεραυνούς με   αλεξικέραυνο  

 Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή όσον αφορά την θερμοκρασία, 
υγρασία και άλλες παραμέτρους για την αποθήκευση υλικών. 

 Επιθεώρηση όλων των χώρων αποθήκευσης σε τακτά διαστήματα για να 
διασφαλίζεται η σταθερότητά τους και ότι τα  προστατευτικά μέτρα 
εφαρμόζονται. 

 Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συναγερμού από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο 
 

     (Δ) ΆΛΛΑ 

  Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή 
εργασίας στην περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών 

 Προσεκτική εξέταση του χώρου εργασίας για τυχόν ερπετά, χρήση 
αρβύλων με γέτες έναντι των εχιδνών 

 Δήλωση εργαζομένου αν είναι αλλεργικός στο κέντρισμα εντόμων, όπως 
σφήκες, μέλισσες κ.α. για λήψη προληπτικών μέτρων 

 Στην περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος 
να παραμένει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή του τραύματος μερικά 
εκατοστά πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το γρηγορότερο 
στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο 

 Οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί σε ασταθείς βράχους, να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα και κατά τις εκρήξεις να προσφεύγουν σε ασφαλές 
καταφύγιο 
 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ‘Εφορου 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και να διαθέτουν πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (M.O.T.) 

 Τα μηχανοκίνητα οχήματα να διαθέτουν κουτί πρώτων βοηθειών, 
κατάλληλο πυροσβεστήρα και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση τους  

 Μετά το πέρας των εκρήξεων τα άτομα που ασχολήθηκαν να πλένονται 
καλά με σαπούνι. 

 Το συνεργείο που ασχολείται με εκρήξεις να φέρει καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εργασίας παπούτσια και κράνη ασφαλείας, την κατάλληλη ένδυση (φόρμα 
εργασίας), προστατευτικά γάντια και φωσφορούχα γιλέκα.  

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 
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Z7. Πίνακας Ελέγχου-Χρήση Κομπρεσέρ για Εργασία με Φαλιομηχανές 

Συνοπτική περιγραφή 

Το κομπρεσέρ είναι μηχάνημα που παράγει πιεσμένο αέρα και συνδέεται με βαρέου 

τύπου εργαλεία, όπως φαλιομηχανή για άνοιγμα τρύπας σε σκληρά εδάφη, με σκοπό τη 

χρήση εκρηκτικών για τη διάνοιξη δασικών δρόμων.  

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ακαταλληλότητα/κακή συντήρηση μηχανήματος 
 Ανειδίκευτοι χειριστές 

 Θόρυβος, δονήσεις, σκόνη 

 Ακατάλληλη σύνδεση ακροφυσίων/λαστίχων ενώσεων του αέρα 

 Μορφολογία εδάφους 

 Ρυμούλκιση κομπρεσέρ 

 Κακές καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή, άνεμος) 

 Δηλητηριώδη ερπετά-κέντρισμα από έντομα 
Πιθανές επιπτώσεις 

 Πρόκληση πυρκαγιάς από σπινθήρα, λόγω κακής συντήρησης, βλάβης ή 
υπερθέρμανσης του μηχανήματος 

 Τραυματισμός-θάνατος λόγω λανθασμένης χρήσης των μηχανημάτων 

 Προβλήματα ακοής 

 Νευροαγγειακές οστεοαρθριτικές και μυϊκές παθήσεις λόγω κραδασμών 

 Σύνδρομο λευκού δακτύλου (white finger VWF) 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Τραυματισμός ή θάνατος από κτύπημα πιεσμένου αέρα λόγω αποσύνδεσης των 
λαστίχων κυκλοφορίας του αέρα 

 Γλίστρημα/σκουντούφλημα/πτώση λόγω μορφολογίας του εδάφους 

 Τραυματισμός-θάνατος εργαζομένων ή διερχομένων λόγω λανθασμένης 
ρυμούλκησης και τρόπου μεταφοράς του κομπρεσέρ από ένα σημείο σε άλλο 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, κρυολογήματα 

 Δηλητηρίαση, αλλεργία, σοκ, θάνατος λόγω δαγκώματος από οχιά ή κέντρισμα 
εντόμων 

 Μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

 
Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Χρήση κατάλληλων και συντηρημένων  μηχανημάτων  
 Προληπτικός έλεγχος μηχανημάτων πριν την έναρξη της εργασίας 

 Οι χειριστές των μηχανημάτων/εργαζόμενοι να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, 
καλά στην υγεία τους και να είναι εκπαιδευμένοι 

 Οι χειριστές των μηχανημάτων και οι βοηθοί τους πρέπει να φέρουν τον 
απαραίτητο, κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας (ωτοασπίδες, γάντια, γυαλιά, φόρμα 
εργασίας,  παπούτσια ασφαλείας) και να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για αποφυγή των κινδύνων. 

 Εναλλαγή εργασίας του προσωπικού και συχνά διαλείμματα για ξεκούραση από 
τις δονήσεις λόγω παρατεταμένης χρήσης των φαλιομηχανών 
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 Σχολαστικός έλεγχος των λαστίχων ενώσεων κυκλοφορίας του πιεσμένου αέρα 
κομπρεσέρ-φαλιομηχανών 

 Οι εργαζόμενοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζονται σε ανώμαλο-
βραχώδες έδαφος 

 Η ρυμούλκηση ή μεταφορά του κομπρεσέρ πρέπει να γίνεται με ασφάλεια όπως 
προνοούν οι κανονισμοί Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης 
του 1984-2008 Κ.Δ.Π. 390/96 

 Κατάλληλη ενδυμασία έναντι των καιρικών συνθηκών και διακοπή εργασίας στην 
περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών 

 Χρήση αρβυλών με γέτες έναντι των εχιδνών. Στην περίπτωση δαγκώματος από 
δηλητηριώδες ερπετό, ο εργαζόμενος να παραμένει ψύχραιμος, να δεθεί η περιοχή 
του τραύματος μερικά εκατοστά πιο πάνω, όχι πολύ σφικτά και να μεταφερθεί το 
γρηγορότερο στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

 Δήλωση εργαζομένου εάν είναι αλλεργικός στο κέντρισμα εντόμων όπως σφήκες, 
μέλισσες κλπ. για λήψη προληπτικών μέτρων 

 
Επιπρόσθετα πρέπει: 
 

 Ο ρυμουλκούμενος κομπρεσέρ να είναι εγγεγραμμένος στον ‘Έφορο 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων όταν ρυμουλκείται η πλατφόρμα μεταφοράς του 

 Το όχημα μεταφοράς προσωπικού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(ΜΟΤ) 

 Ο οδηγός να διαθέτει την εγκριμένη άδεια οδήγησης και να οδηγεί πάντοτε 
σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

 Να υπάρχει κουτί Πρώτων Βοηθειών με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στον 
εργασιακό χώρο  

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα και 
οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη χρήση του 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την ένδειξη 
CE marking  ή να τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας 
σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 
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Z8.  Πίνακας Ελέγχου - Ανέγερση Δασικών Σταθμών, Βελτίωση και 
Συντήρηση  Εγκαταστάσεων  
    
Συνοπτική περιγραφή  

Η ανέγερση, συντήρηση και βελτίωση δασικών κτιρίων γίνεται καθόλη τη διάρκεια 

του έτους. Λόγω της διαφορετικότητας των εργασιών οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε 

πάρα πολλούς κινδύνους.   

Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

 Αρχικές εργασίες (σήμανση έργου, περίφραξη χώρου εργοταξίου) 

 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές θεμελίων, επιχώσεις θεμελίων, επιχώσεις 
στο χώρο του εργοταξίου ) 

 Υδραυλικές εργασίες (εκσκαφή βόθρου, αγορά και τοποθέτηση βόθρου, 
σωληνώσεις αποχέτευσης στο δάπεδο, πλήρες δίκτυο ύδρευσης στην 
οικοδομή, πλήρες δίκτυο αποχέτευσης, τοποθέτηση νεροχύτη, τοποθέτηση 
ντους ) 

 Ηλεκτρικές εργασίες (θεμελιακή γείωση έργου, κουτιά φωτιστικών, ηλεκτρική 
εγκατάσταση, συρμάτωση όλου του ηλεκτρικού δικτύου της οικοδομής, 
ηλεκτρικοί πίνακες, πρίζες-διακόπτες )  

 Εργασίες μονώσεων (υγρομονώσεις τοιχίων ) 

 Εργασίες μπετού (μπετό καθαριότητας στο δάπεδο της τελικής εκσκαφής, 
οπλισμένο δάπεδο από μπετό σύμφωνα με τα σχέδια ) 

 Εργασίες καθαριότητας ( η καθαριότητα του εργοταξίου με κάδους 
απορριμμάτων ξεκινά από την πρώτη μέρα εργασίας μέχρι και την τελευταία)  

 Μέτρα ασφαλείας οικοδομής ( περίφραξη εξωστών ή άλλων επικίνδυνων 
σημείων στην οικοδομή ) 

 Οικοδομικές εργασίες (μόρφωση οπλισμού, τοποθέτηση οπλισμού, 
καλούπωμα σκελετού όπου χρειάζεται, σκυροδετήσεις, τοιχοποιίες, 
κατασκευές τζακιών, καπνοδόχοι τζακιού, εσωτερικοί και εξωτερικοί σοβάδες, 
τοποθέτηση δαπέδου, τοποθέτηση πλακιδίων στους τοίχους μπάνιων, 
σπατουλαρίσματα στους εσωτερικούς τοίχους, επιχρίσματα, μπογιατίσματα) 

 Μονώσεις (Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, θερμομόνωση στέγης ή 
ταράτσας, υγρομόνωση εξωστών) 

 Ξυλουργικές εργασίες (ξύλινος σκελετός στέγης, προστασία ξυλείας έναντι 
μυκήτων, τοποθέτηση κεραμιδιών, τοποθέτηση κουφωμάτων για παράθυρα 
και πόρτες, ντουλάπια κουζίνας, πόρτες εσωτερικές).      

 Εργασίες σιδηροκατασκευών (Κάγκελα, σιδερένιες πόρτες)    

Κυριότερες πηγές κινδύνου 

 Ανεπαρκής, ακατάλληλη σήμανση 

 Ασυγύριστοι χώροι εργασίας 

 Μορφολογία εδάφους, επικλινείς επιφάνειες, ασταθές έδαφος 

 Υποτίμηση των κινδύνων 

 Ολισθηρά πατώματα, ανώμαλες επιφάνειες 

 Εργασία σε ύψος-σκαλωσιές 
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 Ανοικτά φρεάτια 

 Εργασίες στις στέγες 

 Ηλεκτρισμός-καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος 

 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

 Χειρωνακτικές εργασίες, άβολες στάσεις σώματος 

 Διακίνηση προσωπικού και οχημάτων στους ίδιους χώρους  

 Κλιμακοστάσια 

 Θορυβώδεις εργασίες-μηχανήματα 

 Χημικές ουσίες, εκπομπές (αέρια, ατμοί, καπνοί, σκόνες, διαρροές, 
εύφλεκτα υλικά 

 Μη χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

 Καιρικές συνθήκες (καύσωνας, κρύο, βροχή. άνεμος) 

 Χρήση εργαλείων-μηχανημάτων 

 Ακατάλληλη στάθμευση οχημάτων 

 Ανύψωση/μετακίνηση βαριών αντικειμένων με γερανό ή άλλα 
μηχανικά μέσα 

 Ανεπάρκεια υγειονομικών διευκολύνσεων 

 Μη κατάλληλος προγραμματισμός και σχεδιασμός εργασίας 

 Μη επίβλεψη εργασιών από αρμόδιο άτομο 
 

Πιθανές επιπτώσεις 

 Τραυματισμοί από πτώση αντικειμένων 

 Γλίστρημα, σκουντούφλημα, πτώση λόγω εμποδίων, ολισθηρών πατωμάτων 
ή αστάθειας του εδάφους 

 Ανατροπή μηχανήματος λόγω χαλαρών, επικλινών εδαφών ή άλλης αιτίας 

 Τραυματισμοί-πτώση-θάνατος λόγω υπερεκτίμησης από τον εργαζόμενο των 
ικανοτήτων του 

 Κατάρρευση εκσκαφής-τραυματισμοί-θάνατος 

 Πτώση από ύψος λόγω διάφορων αιτιών 

 Μπουρδούκλωμα, πτώση λόγω ηλεκτρικών καλωδίων στο πάτωμα 

 Ηλεκτροπληξία λόγω ακατάλληλου ηλεκτρικού εξοπλισμού ή απροσεξίας 
εργαζομένων 

 Μυοσκελετικά προβλήματα, βλάβες στη σπονδυλική στήλη, γδαρσίματα, 
κοψίματα λόγω χειρωνακτικής διακίνησης ή ανύψωσης βαριών φορτίων. 

 Σύγκρουση οχημάτων με πεζούς και εγκαταστάσεις 

 Τραυματισμοί – πτώση από κλιμακοστάσια λόγω ολισθηρών πατωμάτων ή μη 
ύπαρξης χειρολισθήρων 

 Προβλήματα ακοής λόγω παρατεταμένου ψηλού θορύβου (πέραν των 85 db) 

 Αναπνευστικά προβλήματα λόγω σκόνης, ατμών ή άλλων εκπομπών 

 Ζάλη, λιποθυμία, δηλητηρίαση λόγω εισπνοής χημικών ουσιών 

 Τραυματισμοί–θάνατος, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα ακοής και 
άλλα προβλήματα υγείας λόγω ακαταλληλότητας ή μη χρησιμοποίηση των 
μέσων ατομικής προστασίας 

 Ηλίαση, θερμοπληξία, αφυδάτωση αν η εργασία γίνεται σε πολύ ψηλές 
θερμοκρασίες. 
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 Κρυολογήματα, υποθερμία αν η εργασία γίνεται σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

 Τραυματισμός-θάνατος λόγω λανθασμένης χρήσης εργαλείων και 
μηχανημάτων 

 Συνωστισμός, ταλαιπωρία, άγχος λόγω ακατάλληλης στάθμευσης οχημάτων 

 Κατάρρευση γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος με απρόβλεπτες 
συνέπειες 

 Βιολογικοί κίνδυνοι, δυσανασχέτηση, διαπληκτισμοί λόγω μη ύπαρξης 
υγειονομικών διευκολύνσεων 

 Μειωμένη παραγωγή εργασίας λόγω ακατάλληλου προγραμματισμού,  
σχεδιασμού εργασίας και ανεπαρκούς επίβλεψης 

 

Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης 

 Σήμανση χώρου εργασίας και κατάλληλη περίφραξη 
 Διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και συγυρισμένων 

 Προσεκτική διακίνηση εργαζομένων και μηχανημάτων στα επικλινή και ασταθή 
εδάφη 

 Ο εργαζόμενος να μην υποτιμά ποτέ τους κινδύνους ακόμη και τις θεωρητικά 
εύκολες εργασίες 

 Εργασία σε σταθερά, στερεά και καθαρά πατώματα 

 Χρήση κατάλληλων μέσων για εργασία σε ύψος-σκαλωσιές-πλατφόρμες. 

 Έδραση σκαλωσιών σε σταθερές και ανθεκτικές βάσεις. 

 Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και παραπέτων γύρω από τις 
σκαλωσιές 

 Χρήση σκαλωσιών με ικανοποιητικό πλάτος έτσι ώστε το προσωπικό να 
εργάζεται και να κινείται άνετα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο πτώσης 

 Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων γύρω από ανοικτά φρεάτια ή 
άλλους επικίνδυνους χώρους 

 Χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας όταν εκτελούνται εργασίες σε στέγες και 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και παραπέτων στις άκρες της στέγης για 
παρεμπόδιση των πτώσεων 

 Η επέκταση ηλεκτρικού ρεύματος σε υπαίθριο χώρο, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο 

 Απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών κοντά σε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια. 
Τοποθέτηση μονωτικών ξύλινων παραπετασμάτων με προειδοποιητικά 
σήματα όπου είναι δυνατό   

 Διατήρηση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών συγυρισμένων ώστε να 
μην προκαλούν κίνδυνο μπουρδουκλώματος 

 Άμεση αποσύνδεση οιουδήποτε εξοπλισμού γραφείου στον οποίο υπάρχει 
καπνός, σπινθήρες και άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου προσώπου για να το 
ελέγξει και να το επιδιορθώσει    

 Άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου του χώρου για την ύπαρξη φθαρμένων 
καλωδίων, γυμνών καλωδίων κ.α. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα εργονομίας – χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων 

 Αποφυγή ανύψωσης ή μεταφοράς βάρους πέραν των 25 kg  από ένα άτομο. 
Να χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα άτομα. Παροχή στο προσωπικό 
μηχανικών μέσων μεταφοράς φορτίων όπου είναι αναγκαίο.  
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 Διαγράμμιση των διαδρόμων κυκλοφορίας των οχημάτων για αποφυγή 
σύγκρουσής τους με πεζούς. 

 Τοποθέτηση χειρολισθήρων σε όλο το μήκος των κλιμακοστασίων και 
διατήρηση των σκαλοπατιών καθαρών από άχρηστα υλικά.  

 Σωστή επιλογή, φύλαξη και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, 
(π.χ. κράνη ασφαλείας, προστατευτικά γάντια, φόρμα εργασίας, παπούτσια 
ασφαλείας, ωτοασπίδες, κ.α.), για προστασία των εργαζομένων από 
διάφορους κινδύνους, (π.χ. θόρυβο, σκόνη, χημικές ουσίες, πτώσεις 
αντικειμένων κ.α.) 

 Χρήση κατάλληλης ενδυμασίας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (καπέλο και 
ανάλαφρη ενδυμασία το καλοκαίρι και γάντια, κασκόλ και σακάκι το χειμώνα). 
Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες 
(καύσωνας, καταιγίδες, χιονοπτώσεις, ομίχλη κλπ.) 

 Η χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανημάτων να γίνεται από ειδικευμένα άτομα 
τα οποία πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. 

 Ενδεδειγμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων. 

 Οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας όταν εργάζονται τα 
μηχανήματα και κυρίως όταν ανυψώνουν ή μετακινούν φορτία- κίνδυνος 
σύνθλιψης-καταπλάκωσης 

 Σε περίπτωση χρήσης γερανού το μηχάνημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο 
από την Αρμόδια Αρχή. Ο οδηγός πρέπει να κατέχει την εγκεκριμένη άδεια για 
χρήση του μηχανήματος και η έδραση του γερανού πρέπει να επιθεωρηθεί από 
τον αρμόδιο επιθεωρητή εργασίας 

 Παροχή κατάλληλων και επαρκών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων και 
ευημερίας του προσωπικού. 

 Κατάλληλος προγραμματισμός και σχεδιασμός εργασίας.  Εκπόνηση σχεδίου 
και κατάρτιση φακέλου Ασφάλειας και Υγείας όταν ο προβλεπόμενος όγκος 
οικοδομικών εργασιών ή έργα μηχανικών κατασκευών υπερβαίνει τα 500 
ημερομίσθια (Κ.Δ.Π. 172/2002) 

 Επίβλεψη των εργασιών εκδήλωσης από υπεύθυνο άτομο. 

 Για επιπρόσθετα μέτρα προστασίας και πρόληψης βλέπε σχετικούς Πίνακες 
Ελέγχου για εργασίες σε ύψος ΠΕ Α2, Ξυλουργεία Ζ1, Σιδηρουργεία Ζ3 κ.α. 

 

Επιπρόσθετα πρέπει: 

 Στο χώρο εργασίας να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών με τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό, ο κατάλληλος πυροσβεστήρας και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τη 
χρήση τους. 

 Να υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστήρας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα 
και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την χρήση τους. 

 Ο εξοπλισμός εργασίας να είναι κατάλληλος για χρήση, δηλαδή να έχει την 
ένδειξη CE Marking ή να τηρεί τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και 
Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.  
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Η Ασφάλεια και η Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας 

 

 

 

Η εφαρμογή των Μέτρων Προστασίας και 

Πρόληψης του παρόντος Οδηγού δεν προάγει 

μόνο τις προσδοκίες του Τμήματος Δασών αλλά 

εξυπηρετεί πρώτιστα τόσο το δικό σας καλό όσο 

και της οικογένειάς σας 

 

 

Να θυμάστε … 

 

«Επιτυχία Σημαίνει Κανένα Ατύχημα» 


