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Μέσα ατομικής προστασίας 
Εισαγωγή 
Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος 
πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους 
για την ασφάλεια ή την υγεία του. 
Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλα για τους σχετικούς κινδύνους που πρέπει να 
προλαμβάνονται και η χρήση τους να μην οδηγεί σε αύξηση της επικινδυνότητας. 
Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται με βάση τις επικρατούσες 
συνθήκες εργασίας και να προσαρμόζεται στον χρήστη. 
Τα ΜΑΠ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών κοινοτικών και εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή τους. 
Η επιλογή χρήσης των ΜΑΠ είναι η εσχάτη και η λιγότερο επιθυμητή λύση για την 
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους διότι : 

 Δεν απομακρύνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή βλάβης υγείας. 
 Αποτελούν συχνά εμπόδιο για την εκτέλεση της εργασίας. 
 Η υιοθέτησή τους από τους εργαζόμενους είναι πολλές φορές προβληματική. 
 Μπορεί να δημιουργήσουν νέους κινδύνους, κάποιες φορές σημαντικότερους 
από αυτούς που παρέχουν προστασία. 

 
 

Αξιολόγηση και επιλογή των ΜΑΠ 
Πριν από την επιλογή των ΜΑΠ ο εργοδότης οφείλει να αξιολογεί κατά πόσο αυτά 
είναι κατάλληλα να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους που 
δημιουργούνται. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Καταγραφή ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος 
που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν με άλλα μέτρα 

 Καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει τα ΜΑΠ να πληρούν ώστε να 
προστατεύουν επαρκώς από τους κινδύνους που έχουν καταγραφεί 

 Εκτίμηση των χαρακτηριστικών των ΜΑΠ που είναι διαθέσιμα σε σχέση με αυτά 
που απαιτούνται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΠ  
 Μέρος του σώματος 

ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΚΑΤΩ 
ΑΚΡΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Κρανίο Αυτιά Μάτια Αναπ. 
Οδοί 

Πρόσωπο Ολόκληρο 
κεφάλι 
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Δέρμα Ολόκληρο 
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Πτώσεις από ύψος             
Κρούσεις             

Εγκαύματα, γδαρσίματα             
Δονήσεις             
Ολισθήσεις             

Υψηλές θερμοκρασίες             
Χαμηλές θερμοκρασίες             

Ηλεκτρικό ρεύμα             
Ιοντίζουσες ακτινοβολίες             

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες             
Θόρυβος             

Χη
μι
κο
ί 

Σκόνες, ίνες             
Καπνοί             
Ομίχλες             

Εμβαπτίσεις             
Εκτινάξεις, πιτσιλίσματα             

Αέρια, ατμοί             

Β
ιο
λο
γι
κο
ί Παθογόνα βακτήρια             

Παθογόνοι ιοί             
Μύκητες που προκαλούν 

μυκητιάσεις 
            

Μη μικροβιακά, βιολογικά 
αντιγόνα 
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Είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας: 
1. Προστατευτική ενδυμασία 
Πολύ συχνά κατά την εργασία τους οι εργαζόμενοι εκθέτουν το σώμα τους σε κινδύνους. 
Οι κίνδυνοι αυτοί είναι δυνατόν να προέρχονται μεταξύ άλλων από: 

• Χρήση χημικών ουσιών  

• Χρήση κοφτερών εργαλείων 

• Ηλεκτρισμό 

• Υψηλές θερμοκρασίες 

• Εκτόξευση θερμών υλικών (τηγμένα μέταλλα, 
θερμά ρευστά, κλπ) 

• Μηχανές με κινούμενα μέρη όπου είναι δυνατόν να 
πιαστούν τμήματα των ρούχων 

• Έκθεση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (δριμύ ψύχος, βροχή) 

• Συνθήκες μειωμένης ορατότητας 

• Επικίνδυνες ακτινοβολίες 
Υπάρχουν διάφορα είδη προστατευτικής ενδυμασίας τα οποία είναι κατάλληλα για 
προστασία από συγκεκριμένους κινδύνους. Παραδείγματα προστατευτικών ενδυμάτων 
είναι οι ποδιές εργαστηρίων, ολόσωμες φόρμες προστασίας από τοξικές ουσίες, τζάκετ 
προστασίας από το ψύχος, αντιπυρικές φόρμες εργασίας, αντιπυρικές στολές 
προσέγγισης, τζάκετ υψηλής αντανακλαστικότητας (για συνθήκες χαμηλής ορατότητας), 
ποδιές προστασίας κατά τις συγκολλήσεις και αδιάβροχα. 

 
2. Προστασία κεφαλιού 
Η προστασία των εργαζομένων από πιθανούς τραυματισμούς του κεφαλιού είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 
εργασίας. Ένας τραυματισμός του κεφαλιού είναι δυνατόν να προκαλέσει ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα υγείας είτε ακόμα να αποβεί μοιραίος. Η χρήση ενός 
προστατευτικού κράνους είναι δυνατόν να προστατεύσει το κεφάλι του εργαζόμενου από 
κτυπήματα, από αιχμηρά αντικείμενα καθώς και από κινδύνους ηλεκτροπληξίας και 
εγκαυμάτων.  
 Η χρήση προστατευτικού μέσου του κεφαλιού είναι απαραίτητη στις εξής περιπτώσεις : 

• Όταν υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης αντικειμένων από 
ύψος  

• Όταν υπάρχουν κίνδυνοι κτυπήματος του κεφαλιού 
σε προεξέχοντα αντικείμενα ή τμήματα εξοπλισμού 
(σωληνώσεις, τμήματα μηχανημάτων, κλπ) 

• Όταν υπάρχουν αιωρούμενα φορτία στους χώρους 
εργασίας (χρήση γερανογεφυρών, κλπ)  

• Όταν υπάρχουν κίνδυνοι επαφής της κεφαλής με 
ηλεκτρικό ρεύμα 
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Μερικά παραδείγματα εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας 
της κεφαλής είναι οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, 
μεταλλωρύχοι, εργαζόμενοι σε αποθηκευτικούς χώρους, συγκολλητές, κλπ. 
Σε γενικές γραμμές τα προστατευτικά κράνη θα πρέπει να παρέχουν τα εξής: 

•  Αντίσταση στη διείσδυση αντικειμένων 

• Απορρόφηση της πίεσης από κτυπήματα 

• Προστασία από νερό και αντοχή στην φωτιά 

• Προστασία από χημικές ουσίες 

• Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα και την θερμότητα 
3. Προστασία χεριών και βραχιόνων 
Εάν η εκτίμηση των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος καταδείξει ότι οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν κίνδυνους για τα χέρια και τους βραχίονες οι οποίοι δεν 
μπορούν να αποτραπούν με τεχνικά μέτρα τότε είναι απαραίτητη η χρήση μέσων 
ατομικής προστασίας. 
Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας των χεριών και των βραχιόνων είναι απαραίτητη 
στις περιπτώσεις που προκύπτουν κίνδυνοι από: 

• Επαφή με ουσίες τοξικές, ερεθιστικές, διαβρωτικές και θερμές 

• Εκτόξευση θερμών ή αιχμηρών σωματιδίων  

• Επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα 

• Έκθεση σε ακτινοβολίες 

• Έκθεση σε μικροοργανισμούς 

• Επαφή με αντικείμενα, εργαλεία ή μηχανήματα 
υψηλής θερμοκρασίας ή με επιφάνειες και 
ακμές αιχμηρές ή κοφτερές 

• Χρήση μηχανημάτων ή εργαλείων που είναι δυνατόν να τραυματίσουν τα 
χέρια. 

Για την επιλογή των μέσων προστασίας των χεριών θα πρέπει να είναι γνωστοί οι 
κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, η ένταση των 
κινδύνων αυτών καθώς και άλλες ιδιότητες που θα πρέπει να έχουν τα ΜΑΠ για την 
εκτέλεση της εργασίας π.χ. πάχος, ελαστικότητα, απτική ικανότητα. 
Ανάλογα με το βαθμό προστασίας έναντι ορισμένων από τους προαναφερόμενους 
κινδύνους, τα γάντια κατατάσσονται σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα η προστασία 
για τους μηχανικούς κινδύνους κωδικοποιείται σε τέσσερις αριθμούς, κάθε ένας από τους 
οποίους συμβολίζει επίπεδο αντοχής σε τριβή, κοπή με λεπίδα, διάσχιση και διάτρηση. 
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4. Προστασία των ποδιών 
Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν πιθανούς τραυματισμούς των ποδιών από πτώση η 
κύλιση αντικειμένων, από σύγκρουση ή διείσδυση αντικειμένων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας των ποδιών. Επίσης οι εργαζόμενοι που η 
δραστηριότητα τους περιλαμβάνει έκθεση σε θερμά ή διαβρωτικά ή δηλητηριώδη υλικά 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας των ποδιών. Οι εργαζόμενοι 
που εκτίθενται σε κινδύνους από ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
μονωμένα υποδήματα. Από την άλλη όταν υπάρχει έκθεση σε στατικό ηλεκτρισμό ίσως 
είναι απαραίτητη η χρήση αγώγιμων υποδημάτων. 
Παραδείγματα καταστάσεων που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα 
ατομικής προστασίας των ποδιών είναι τα παρακάτω: 

• Όταν βαριά αντικείμενα όπως βαρέλια ή εργαλεία 
μπορεί να κυλήσουν ή να πέσουν από ύψος προς 
τους εργαζόμενους 

• Όταν στον χώρο εργασίας υπάρχουν αιχμηρά 
αντικείμενα όπως καρφιά τα οποία μπορεί να 
διατρήσουν τη σόλα ή την πάνω πλευρά των 
υποδημάτων των εργαζομένων 

• Όταν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης θερμών ρευστών 
προς τα πόδια των εργαζομένων 

• Όταν τα δάπεδα των χώρων εργασίας παρουσιάζουν ολισθηρότητα 

• Όταν υπάρχουν κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα 
Οι βασικοί τύποι μέσων ατομικής προστασίας των ποδιών είναι οι παρακάτω: 

• Περικνημίδες(γκέτες): Προστατεύουν το πόδι από κίνδυνους θερμότητας όπως 
τηγμένα μέταλλα και σπινθήρες συγκολλήσεων 

• Προστατευτικά του μετατάρσιου: Προστατεύουν το άνω τμήμα του ποδιού 
μεταξύ δακτύλων και αστραγάλου(κουτουπιέ) από κινδύνους κρούσης ή 
σύνθλιψης 

• Προστατευτικά των δακτύλων: Τοποθετούνται πάνω από τα δάκτυλα σε 
κανονικά υποδήματα και προστατεύουν από κρούση ή σύνθλιψη 

• Υποδήματα ασφαλείας: Διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα (μεταλλικό) των 
δακτύλων και σόλα με αντοχή στην θερμότητα. Επίσης είναι δυνατόν να 
διαθέτουν στο εσωτερικό της σόλας μεταλλικό προστατευτικό από διείσδυση 
αιχμηρών αντικειμένων. Μπορεί να είναι αγώγιμα από το ηλεκτρικό ρεύμα έτσι 
ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού σε χώρους όπου 
είναι πιθανή η δημιουργία εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Σε περιπτώσεις που 
πρέπει να παρέχουν προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα μονωμένα. 

Όπως και κάθε άλλο μέσο ατομικής προστασίας, τα μέσα προστασίας των ποδιών θα 
πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν τις 
οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό και την γενικότερη φροντίδα των μέσων 
ατομικής προστασίας των ποδιών. 
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5. Προστασία ματιών και προσώπου 
Οι εργαζόμενοι, πολύ συχνά, είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κινδύνους που μπορεί να 
βλάψουν τα μάτια και το πρόσωπο τους. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από 
εκτοξευόμενα αντικείμενα, λειωμένα μέταλλα, χημικά υγρά, οξέα ή καυστικά υγρά, χημικά 
αέρια, ακτινοβολίες. 
Παραδείγματα πιθανών τραυματισμών των οφθαλμών ή του προσώπου περιλαμβάνουν : 

• Είσοδο στους οφθαλμούς σκόνης, βρωμιάς, 
μεταλλικών ή ξύλινων σωματιδίων από εργασίες 
επεξεργασίας ξύλων ή μετάλλων. 

• Εκτίναξη επικίνδυνων χημικών υγρών  

• Χτυπήματα από αιωρούμενα αντικείμενα (αλυσίδες, 
σχοινιά κλπ). 

• Επίδραση βλαβερής ακτινοβολίας από συγκολλήσεις, 
ακτίνες λεϊζερ κλπ. 

Οι βασικοί τύποι μέσων ατομικής προστασίας των ματιών και του προσώπου είναι: 
• Γυαλιά ασφαλείας: Διαθέτουν σκελετό ασφαλείας (μεταλλικό ή πλαστικό) και 

φακούς ανθεκτικούς σε καταπόνηση. Επίσης διαθέτουν πλαϊνό προστατευτικό. 

• Γυαλιά τύπου μάσκας: Έχουν σφιχτή εφαρμογή γύρω από τα μάτια 
καλύπτοντάς τα τελείως. Προστατεύουν από κρούσεις, σκόνη και εκτόξευση 
υγρών. 

• Προσωπίδες συγκολλήσεων: Κατασκευάζονται από βουλκανισμένα υλικά ή 
φάϊμπεργκλας και διαθέτουν ειδικούς φακούς που φιλτράρουν την ακτινοβολία. 
Προστατεύουν τα μάτια από εγκαύματα που μπορεί να προκληθούν από την 
υπέρυθρη ακτινοβολία ή το έντονα ακτινοβολούμενο φως. Προστατεύουν 
επίσης το πρόσωπο και τα μάτια από εκτοξευόμενους σπινθήρες και μεταλλικά 
σωματίδια που παράγονται σε εργασίες συγκολλήσεων και κοπής. 

• Γυαλιά τύπου μάσκας για προστασία από ακτίνες λέιζερ: Αυτά τα ειδικού 
τύπου γυαλιά προστατεύουν από την έντονη ακτινοβολία των λέιζερ. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι γυαλιών ανάλογα με τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας και τις συνθήκες χρήσης του. 

• Προσωπίδες: Κατασκευάζονται από διαφανές πλαστικό και καλύπτουν 
ολόκληρο το πρόσωπο. Συνήθως είναι αντιθαμβωτικές και προστατεύουν από 
εκτοξευόμενα υγρά ή σπρέι βλαβερών υγρών αλλά δεν προστατεύουν από 
κινδύνους κρούσεων. Είναι δυνατόν να προστατεύουν(ανάλογα με τις 
προδιαγραφές κατασκευής) από ηλεκτρικές εκκενώσεις και σπίθες. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιλογή των μέσων προστασίας στις εργασίες 
συγκολλήσεων και σε αυτές που γίνεται χρήση ακτίνων λέιζερ. Στις εργασίες 
συγκολλήσεων θα πρέπει ο τύπος των φακών που χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα 
της ακτινοβολίας να επιλέγεται ανάλογα με το επίπεδο της ακτινοβολίας που παράγεται 
και η οποία είναι δυνατόν να διαφέρει σημαντικά κατά περίπτωση(ανάλογα τον τύπο 
συγκόλλησης, το μέγεθος του ηλεκτροδίου, το ρεύμα του τόξου κλπ).  Τα γυαλιά 
προστασίας από τις ακτίνες λέιζερ θα πρέπει να παρέχουν προστασία για το 
συγκεκριμένο μήκος κύματος του λέιζερ και θα πρέπει οι φακοί τους να διαθέτουν επαρκή 
οπτική πυκνότητα για την ενέργεια που παράγεται. 
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6. Προστασία της αναπνοής 
Σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου η προστασία της υγείας των εργαζομένων από την 
εισπνοή βλαπτικών παραγόντων(σκόνης, τοξικών αερίων κλπ) δεν μπορεί να 
εξασφαλισθεί με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας (συστήματα εξαερισμού 
κλπ), είναι απαραίτητη η χρήση μέσων ατομικής προστασίας της αναπνοής.  
Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες ΜΑΠ της αναπνοής: 
 

• Συσκευές με φίλτρα, οι οποίες εξαρτώνται από την 
ατμόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

• Αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες δεν εξαρτώνται 
από την ατμόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

7. Προστασία από τον θόρυβο 
Η έκθεση των εργαζομένων στον θόρυβο είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές 
επιπτώσεις στην φυσική και ψυχολογική τους υγεία. Οι βασικές από αυτές είναι μείωση 
της ακουστικής τους ικανότητας, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού 
λειτουργίας της καρδιάς, συσπάσεις των μυών, βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
κ.α. 
Η μείωση της ακουστικής οξύτητας των εργαζομένων είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένη 
σαν επαγγελματική ασθένεια. 
Οι θόρυβοι οφείλονται κυρίως στην λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων με παλινδρομικές 
κινήσεις, συστημάτων διακίνησης ρευστών, τριβείων κλπ. 
Το επίπεδο της έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

• Την ένταση του θορύβου η οποία μετριέται σε ντεσιμπέλ 
(dB) 

• Την διάρκεια που εκτίθεται ο κάθε εργαζόμενος στον 
θόρυβο 

• Από το αν ο εργαζόμενος κινείται μεταξύ χώρων με 
διαφορετικά επίπεδα θορύβου 

• Αν ο θόρυβος προέρχεται από μια ή περισσότερες πηγές 
Οι βασικοί τύποι ατομικών ακοοπροστατευτικών μέσων είναι: 

• Ωτοασπίδες εξωτερικού τύπου (προσαρμόζονται στο κεφάλι) 

• Ωτοβύσματα 

• Ωτοπώματα 

• Κράνη με ενσωματωμένες ωτοασπίδες 

• Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές 
ενδοεπικοινωνίας 

 


