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Θέματα :Θέματα :
• Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
• Εκτίμηση κινδύνων με τη μέθοδο ΚΙΜ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Νομοθεσία
 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Νόμοι   (1996 - 2011)
 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί 
του 2001 (Κ.Δ.Π. 267/2001)
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 Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 
(Κ.Δ.Π. 173/2002)
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Στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη των 27

o Περίπου 68% των εργαζομένων εκτελούν 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών

o Το 25% υποφέρει από πόνους στη               
ράχη και το 23% από μυϊκούς πόνους.

10 Σεπτεμβρίου 2015
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επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών                           
για ένα τέταρτο του χρόνου εργασίας τους.

o 46% εργάζονται σε επικίνδυνες                             
και κουραστικές στάσεις.

o 35% μεταφέρουν και 
μετακινούν βαριά φορτία.
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ΣτόχοιΣτόχοι Εκστρατείας Εκστρατείας SLIC
2007-2008

«Μειώστε την καταπόνηση»
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- Καλύτερη ενημέρωση/ επίγνωση των κινδύνων 
& των μέτρων προστασίας από Χ.Δ.Φ. 
(εργοδοτών, ΕΞ.ΥΠ.Π, εργαζομένων, 
συντεχνιών)

- Πολιτιστική μεταστροφή στη προσέγγιση των 
κινδύνων.
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Βασικά Σημεία ΕπιθεώρησηςΒασικά Σημεία Επιθεώρησης

Γίνεται αξιολόγηση κινδύνων για 
Χ Δ Φ ;
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Χ.Δ.Φ. ;

Λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη/
μείωση των μείζονων κινδύνων ;
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Χ.Δ.Φ. Επίπεδο 1: Κατάλογοι ελέγχου 
προσδιορισμού κινδύνων

Κατευθυντήρια γραμμή SLIC:
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Χ.Δ.Φ. Επίπεδο 2: Μέθοδος ΚΙΜ, Μέθοδος MAC

Χ.Δ.Φ. Επίπεδο 3: Μέθοδος σε Εθνικό επίπεδο
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Είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες 
από ένα ή περισσότερους εργαζόμενους:

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου (ΧΔΦ)

 η ανύψωση
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 η στήριξη (κράτημα, απόθεση)

 η μεταφορά ή μετακίνηση φορτίου (ώθηση, έλξη)

άψυχο (αντικείμενο).

Το φορτίο 
μπορεί να 

είναι

έμψυχο (άνθρωπος ή ζώο)

ή

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Πως επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων η  ΧΔΦ

Μπορεί να προκαλέσει:

Μυοσκελετικές παθήσεις
Παθήσεις που οφείλονται στην επιβάρυνση του
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Παθήσεις που οφείλονται στην επιβάρυνση του 
μυοσκελετικού συστήματος (σταδιακά και 
αθροιστικά), από τις συνεχείς δραστηριότητες 
ανύψωσης/ διακίνησης.

Τραυματισμούς
Όπως κακώσεις ή κατάγματα 
λόγω ατυχημάτων 
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Εκτίμηση κινδύνων
Οι εργοδότες οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι τους. Για μία αποτελεσματική
εκτίμηση των κινδύνων μπορούν να ακολουθηθούν μερικά
απλά βήματα:
 Να αναζητήσουν πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν
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 Να αναζητήσουν πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν ατυχήματα, κακώσεις ή προβλήματα 
υγείας 

 Να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να πάθει κακό και πως 
θα μπορούσε να συμβεί αυτό 

 Να αξιολογήσουν αν τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας 
είναι επαρκή ή αν πρέπει να γίνουν περισσότερα

 Να παρακολουθήσουν τους κινδύνους και 
επανεξεταστούν τα μέτρα πρόληψης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μέτρα πρόληψης
Τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας μπορούν να προληφθούν με 
την εξάλειψη ή έστω μείωση των κινδύνων από τη ΧΔΦ:

 Εξάλειψη (εξετάστε αν η ΧΔΦ μπορεί να αποφευχθεί)

 Τεχνικά μέτρα (αν δεν μπορεί να αποφευχθεί
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 Τεχνικά μέτρα (αν δεν μπορεί να αποφευχθεί,                                      
εξετάστε  τη χρήση μηχανικών μέσων)

 Οργανωτικά μέτρα (όπως η εκ περιτροπής εργασία και η 
πρόβλεψη διαλειμμάτων επαρκούς διάρκειας – εφόσον δεν είναι 
εφικτός ο αποκλεισμός ή η μείωση των κινδύνων ΧΔΦ )

 Παροχή πληροφοριών (σχετικά με τους κινδύνους και τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της ΧΔΦ στην υγεία και εκπαίδευση στη 
χρήση του εξοπλισμού και στις σωστές τεχνικές διακίνησης)
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Που οφείλεται η επικινδυνότητα της ΧΔΦ

Οι κακώσεις της ράχης και της οσφυϊκής χώρας 
σχετίζονται με τέσσερεις παράγοντες:

 Το φορτίο
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Το φορτίο

 Η εργασία 

 Το περιβάλλον

 Το άτομο
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 Πολύ βαρύ

Πολύ ογκώδες

Το φορτίοΟ κίνδυνος για τη ράχη και την οσφυϊκή                                     
χώρα αυξάνεται  αν το φορτίο είναι:

Που οφείλεται η επικινδυνότητα της ΧΔΦ
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 Πολύ ογκώδες

 Δύσκολο στο πιάσιμο

 Ανόμοια κατανεμημένο ή ασταθές

 Δύσκολα προσβάσιμο 

 Σχήματος ή μεγέθους που παρεμποδίζει 
το οπτικό πεδίο του εργαζόμενου
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 Είναι συνεχής και σε                 
έντονους ρυθμούς

Η εργασίαΟ κίνδυνος για τη ράχη και την οσφυϊκή 
χώρα αυξάνεται αν η εργασία:

Που οφείλεται η επικινδυνότητα της ΧΔΦ
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 Απαιτεί επίπονες στάσεις                                       
του σώματος ή κινήσεις
(π.χ. σκύψιμο ή/και στροφή του κορμού,                                    
υψωμένα χέρια, λύγισμα των καρπών, τέντωμα)

 Απαιτεί επαναλαμβανόμενη κίνηση

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Το περιβάλλον
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
εργασίας ενδέχεται να  αυξάνουν τον κίνδυνο για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα:

Που οφείλεται η επικινδυνότητα της ΧΔΦ

 Ο ανεπαρκής 
ώ δ ί
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 Η ζέστη
(κάνει τους εργαζόμενους
να αισθάνονται κουρασμένοι)

χώρος διακίνησης
(μπορεί να οδηγήσει σε επίπονες στάσεις του 
σώματος και μη ασφαλή μετακίνηση φορτίου)

 Ο ανεπαρκής φωτισμός
(ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο 
ατυχημάτων ή να αναγκάζει τους 
εργαζόμενους να υιοθετούν επίπονες 
στάσεις)
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Το άτομοΟρισμένα χαρακτηριστικά του ατόμου ενδέχεται να 
επηρεάζουν τον κίνδυνο για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα.

Που οφείλεται η επικινδυνότητα της ΧΔΦ

 Έλλειψη εμπειρίας, εκπαίδευσης και                 
εξοικείωσης με την εργασία
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 Ηλικία (Ο κίνδυνος παθήσεων της οσφυϊκής χώρας 
αυξάνεται με την ηλικία και τον αριθμό των ετών εργασίας)

 Σωματική διάπλαση και χαρακτηριστικά 
(όπως το ύψος, το βάρος και η δύναμη)

 Ιστορικό παθήσεων της ράχης

 Φύλο
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Μεθοδολογία Μεθοδολογία 
Εκτίμησης Κινδύνων Εκτίμησης Κινδύνων 

για Χειρωνακτικήγια Χειρωνακτική
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για Χειρωνακτική για Χειρωνακτική 
Διακίνηση ΦορτίωνΔιακίνηση Φορτίων
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Επίπεδο ΙΕπίπεδο Ι
Κατάλογος ελέγχου για τον 
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γ ς γχ γ
προσδιορισμό των κινδύνωνπροσδιορισμό των κινδύνων

(βασίζεται στο παράρτημα 1 της (βασίζεται στο παράρτημα 1 της 
οδηγίας 90/269/ΕΟΚ)οδηγίας 90/269/ΕΟΚ)
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Είδη χειρωνακτικής           
διακίνησης φορτίων

Διάρκεια, συχνότητα Ένταση **

Μερικές 
φορές

Πολλές
φορές * Χαμηλή Υψηλή

Μεταφορά  Οι εργαζόμενοι 
ώθ ό ί

* Σύνηθες μέρος/   
στοιχείο της 
εργασίας

** Αξιολόγηση  βάσει 
εμπειρίας:

Κατάλογος Ελέγχου
Εταιρεία …………………………………………………………………… Ημερομηνία ……………

Χώρος Εργασίας/Δραστηριότητα …………………………………… Υπογραφή ……………………………….

Μεταφορά
Ανύψωση, μετακίνηση, 
ισορρόπηση, καταβίβαση

Επεξεργασία
Ανύψωση, 
κράτημα,
χειραγώγηση

Μεταφορά
Ώθηση, 
έλξη
Ελιγμοί

10 Σεπτεμβρίου 2015
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νοιώθουν ότι η εργασία 
είναι βαριά;

 Είναι εμφανής η 
προσπάθεια που 
καταβάλλουν; 

 Είναι πολύ εξαντλημένοι  
μετά τη βάρδια, 
υπάρχουν παράπονα, 
διατυπώνονται αιτήματα 
για επανασχεδιασμό ή 
ενδείξεις αυξημένων 
απουσιών ή 
ατυχημάτων;
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Κατάλογος Ελέγχου (συνέχεια)

Περιγραφή εργασιών (βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου)
Χαρακτηριστικό εικ. ναι όχι

Χαρακτηριστικά του φορτίου

Υπερβολικά βαρύ ή υπερβολικά μεγάλο

Ογκώδες ή δύσκολο στο πιάσιμο
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γ ς ή μ

Βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία ή έχει                               
περιεχόμενο που μπορεί να μετατοπιστεί

Βρίσκεται σε θέση που επιβάλλει το πιάσιμο ή το χειρισμό του 
σε απόσταση από τον κορμό ή με σκυμμένο ή εστραμμένο 
πλαγίως τον κορμό

Ενδέχεται, λόγω του εξωτερικού του σχήματος ή / και της 
σύστασης του, να προκαλέσει κακώσεις στον εργαζόμενο, 
ιδίως σε περίπτωση πρόσκρουσης.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Κατάλογος Ελέγχου (συνέχεια)

Απαιτούμενη σωματική προσπάθεια

Χαρακτηριστικό Εικονίδιο Ναι Όχι

Είναι υπερβολικά σημαντική
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Μπορεί να καταβληθεί μόνο με                           
στροφή του κορμού

Μπορεί να συνεπάγεται απότομη                   
μετακίνηση του φορτίου

Καταβάλλεται με το σώμα σε ασταθή θέση
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Χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας Εικονίδιο Ναι Όχι

Ο ελεύθερος χώρος, ιδίως κατά την κατακόρυφη έννοια, είναι 
ανεπαρκής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας

Το δάπεδο είναι ανώμαλο και συνεπώς παρουσιάζει συνθήκες 
πρόσκρουσης ή είναι ολισθηρό για τα παπούτσια του 
εργαζόμενου

Η τοποθεσία ή ο χώρος εργασίας δεν επιτρέπει στον 
εργαζόμενο να διακινήσει χειρονακτικά το φορτίο σε ασφαλές

10 Σεπτεμβρίου 2015
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εργαζόμενο να διακινήσει χειρονακτικά το φορτίο σε ασφαλές 
ύψος ή με καλή στάση του σώματος του.

Το δάπεδο ή το επίπεδο πάνω στο οποίο εκτελείται η εργασία 
είναι ανισοϋψή, γεγονός που συνεπάγεται το χειρισμό του 
φορτίου σε διάφορα επίπεδα.

Το δάπεδο ή το σημείο στήριξης είναι ασταθής

Η θερμοκρασία, η υγρασία η κυκλοφορία του αέρα είναι 
ακατάλληλες

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Κατάλογος Ελέγχου (συνέχεια)

Απαιτήσεις της εργασίας Εικονίδιο Ναι Όχι

Υπερβολικά συχνές ή παρατεταμένες προσπάθειες 
που επηρεάζουν τη σπονδυλική στήλη

Ανεπαρκής χρόνος ανάπαυσης ή ανάκτησης
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Ανεπαρκής χρόνος ανάπαυσης ή  ανάκτησης 
δυνάμεων

Υπερβολικές αποστάσεις ανύψωσης, καταβίβασης ή 
μεταφοράς

Ρυθμός εργασίας που επιβάλλεται από διαδικασία που 
δεν μπορεί να ρυθμίσει ο εργαζόμενος
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Επίπεδο ΙΙΕπίπεδο ΙΙ
Περιλαμβάνει δύο αποδεδειγμένες
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Περιλαμβάνει δύο αποδεδειγμένες 
και δοκιμασμένες μεθόδους για την 

αξιολόγηση των  κινδύνωναξιολόγηση των  κινδύνων

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Key Item MethodKey Item Method

Εισαγωγή στη             Εισαγωγή στη             
μέθοδο (μέθοδο (KIMKIM))
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yy
Μέθοδος Βασικών ΣτοιχείωνΜέθοδος Βασικών Στοιχείων

Αναπτύχθηκε από: 
- Ομόσπονδο Ινστιτούτο Α & Υ στην Εργασία (BAUA)
- Επιτροπή Ομόσπονδων Κρατιδίων της Γερμανίας για      

A & Y στην Εργασία (LASI)
1996 πρόγραμμα δράσης (5ετές δοκιμαστικό πρόγραμμα)
2001-2002 τελικές εκδόσεις
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ΒασικόΒασικό:: Όπου υπάρχουν 
διαφορετικές διεργασίες, 
πρέπει να γίνονται 
ξεχωριστές εκτιμήσεις

ίθ 2 ά ύ

10 Σεπτεμβρίου 2015
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Διατίθενται 2 διαφορετικά φύλλα 
εργασίας για:
- ανύψωση, κράτημα, μεταφορά

και
- Ώθηση, έλξη

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http//:www.mlsi.gov.cy/dli

Διαδικασία  συγκράτησης 
φορτίων

Διάρκεια/μέρα Μονάδες 
χρόνου

<5 λεπτά 1

Διαδικασία ανύψωσης 
ή μετατόπισης 

φορτίων
Αριθμός/μέρα Μονάδες 

χρόνου

<10 1

Χώρος Εργασίας/Δραστηριότητα …………………………………………………

1ο Βήμα: Προσδιορισμός μονάδων χρόνου (επιλέξετε μόνο μια στήλη/διαδικασία)

Διαδικασία                
μεταφοράς φορτίων

Συνολική 
διαδρομή/μέρα

Μονάδες 
χρόνου

<300 μέτρα 1

10 Σεπτεμβρίου 2015 26

5 λεπτά 1
5 <15 λεπτά 2

15 λεπτά <1 ώρα 4
1 ώρα <2ώρες 6

2 ώρες <4 ώρες 8
≥ 4ώρες 10

Παραδείγματα :
Χειρισμός σμυριδοτροχού

10 1
10 < 40 2
40 <200 4
200 <500 6
500 <1000 8

≥1000 10

Παραδείγματα :
κτίσιμο τούβλων, τροφοδότηση μηχανής, 
ξεφόρτωμα κιβωτίων και τοποθέτησης 
τους σε μεταφορική ταινία

μ ρ
300 μέτρα<1Km 2

1Km < 4Km 4
4Km <8 Km 6

8 Km < 16Km 8
≥ 16 Km 10

Παραδείγματα :
Μετακόμιση επίπλων,                            
μεταφορά εξαρτημάτων 
σκαλωσιών σε εργοτάξια
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Ενεργό φορτίο (1)
Για γυναίκες

Μονάδες 
φορτίου

<5 Κιλά 1

5<10 Κιλά 2

Φορτία 2ο Βήμα: Προσδιορισμός μονάδων για φορτία, στάσεις 
σώματος και συνθήκες εργασίες

Ενεργό φορτίο (1)
Για άνδρες

Μονάδες 
φορτίου

<10 Κιλά 1

10 < 20 Κιλά 2

10 Σεπτεμβρίου 2015
27

10<15 Κιλά 4

15<25 Κιλά 7

≥25 Κιλά 25

(1) Ενεργό φορτίο σ΄αυτό το σημείο σημαίνει τη πραγματική δύναμη, που είναι 
αναγκαία για την  μετακίνηση φορτίου. 

Η πραγματική δύναμη δεν ταυτίζεται πάντα με τη μάζα του φορτίου. 

Όταν ανασηκώνεις χαρτοκιβώτιο, μόνο το 50% της μάζας του φορτίου 
επηρεάζει τον εργαζόμενο και όταν χρησιμοποιεί άμαξα μόνο 10%

20 < 30 Κιλά 4

30 < 40 Κιλά 7

≥40 Κιλά 25

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2ο Βήμα: Προσδιορισμός μονάδων για φορτία,            

στάσεις σώματος και συνθήκες εργασίες (συνέχεια)
Στάσεις σώματος

Τυπικές στάσεις, θέσεις 
φορτίων (2) Στάση, θέση φορτίου Μονάδες 

Στάσεων

Όρθια στάση σώματος, χωρίς περιστροφή
Στην ανύψωση, κράτημα, μεταφορά και κατάβαση το 

φορτίο είναι πλησίον του σώματος

Ελαφρό σκύψιμο μπροστά ή περιστροφή σώματος
Στην ανύψωση, κράτημα, μεταφορά και κατάβαση το 

1

2

10 Σεπτεμβρίου 
2015

28

φορτίο είναι στη μέση του σώματος

Ελαφρύ σκύψιμο ή μακριά από το σώμα
Ελαφρύ σκύψιμο με ταυτόχρονη περιστροφή του κορμού
Φορτίο μακριά από το σώμα ή ψηλότερα από τους ώμους

Σκύψιμο μακριά με ταυτόχρονη περιστροφή του κορμού
Φορτίο μακριά από το σώμα
Περιορισμένη ευστάθεια στάσης
Γονάτισμα ή ‘‘τσουλοκάθισμα”

4

8

(2) Για προσδιορισμό της βαρύτητας των στάσεων όταν υπάρχουν 
διαφορετικές στάσεις με φορτία πρέπει να χρησιμοποιείται μέση τιμή –
όχι περιστασιακά ακραίες τιμές



15

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
2ο Βήμα: Προσδιορισμός μονάδων για φορτία, στάσεις 

σώματος και συνθήκες εργασίες (συνέχεια)
Συνθήκες εργασίας

Συνθήκες Εργασίας
Μονάδες

Συνθηκών Εργασίας

Καλές εργονομικές συνθήκες δηλ. ικανοποιητικός 
χώρος, χωρίς φυσικά εμπόδια στον εργασιακό χώρο, 
ομαλά και σταθερά δάπεδα εργασίας, ικανοποιητικός 
φωτισμός, καλές συνθήκες ευστάθειας

0

10 Σεπτεμβρίου 2015
29

φ μ ς, ς ή ς ς

Περιορισμένος χώρος εργασίας και ανεπιθύμητες 
εργονομικές συνθήκες π.χ. περιορισμένος χώρος 
εργασίας λόγω χαμηλού ύψους ή λιγότερος από 1.5 τ.μ. 
ή ευστάθεια στάσης επηρεαζόμενη από ανώμαλο 
δάπεδο ή μαλακό έδαφος

1

Πολύ περιορισμένος χώρος κίνησης και/ή ασταθές 
κέντρο βάρους του φορτίου (π.χ. μεταφορά ασθενών) 2

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

3ο Βήμα: Εκτίμηση

Οι μονάδες σχετικές με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα  
τοποθετούνται και 
υπολογίζονται στο 
διάγραμμα.Μονάδες

Στάσεως+

Μονάδες
Βάρους      ………

10 Σεπτεμβρίου 2015 30

Στάσεως ………

Μονάδες
Συνθηκών   ………
Εργασίας

χ
Μονάδες 
Χρόνου 

……… =
……………

+

+

= Σύνολο    ………
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3ο Βήμα: Εκτίμηση  (συνέχεια)
Με βάση τις υπολογισθείσα βαθμολογία και τον πιο κάτω πίνακα 

μπορείς να κάνεις την εκτίμηση (3)

Βαθμός 
Επικινδυνότητας

Υπολογισθείσες 
μονάδες κινδύνου Περιγραφή

1 < 10 Χαμηλό φορτίο, δεν αναμένεται φυσική 
υπερφόρτωση

10 Σεπτεμβρίου 2015 31

2 10 < 25
Αυξημένο φορτίο, πιθανή υπερφόρτωση για 
ευάλωτα άτομα (4). Ο επανασχεδιασμός του 
χώρου εργασίας γι΄ αυτή την ομάδα 
εργαζόμενων είναι βοηθητικός

3 25 < 50
Πολύ αυξημένο φορτίο, πιθανή υπερφόρτωση 
και για κανονικά άτομα. Συστήνεται ο 
επανασχεδιασμός του χώρου εργασίας 

4 ≥ 50
Μεγάλο φορτίο, αυξημένη πιθανότητα 
υπερφόρτωσης. Απαραίτητος ο 
επανασχεδιασμός του χώρου εργασίας (5)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

(3) Βασικά θεωρείται ότι όσο οι υπολογισθείσες μονάδες κινδύνου αυξάνονται, τόσο 
αυξάνεται και ο κίνδυνος υπερφόρτωσης του μυοσκελετικού συστήματος. Τα 
όρια μεταξύ των βαθμών επικινδυνότητας είναι ρευστά λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
στις πρακτικές εργασίας και απόδοσης. Γι΄ αυτό το λόγο η ταξινόμηση θεωρείται 
σαν κατευθυντήρια γραμμή και βοήθεια. Πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση απαιτεί 
εξειδικευμένες γνώσεις εργονομίας.

(4) ευάλωτα άτομα θεωρούνται σ΄ αυτή την περίπτωση άτομα ηλικίας μεγαλύτερης 
των 40 ή μικρότερα των 21, νεοεισερχόμενοι στην εργασία ή άτομα που 
υποφέρουν από κάποια ασθένεια.

10 Σεπτεμβρίου 2015 32

φ ρ

(5) Οι ανάγκες σχεδιασμού καθορίζονται από την βαθμολογία στον πίνακα. 
Μειώνοντας το βάρος, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας ή 
μειώνοντας το χρόνο σωματικής καταπόνησης, αποφεύγεται η αυξημένη 
ένταση στο μυοσκελετικό σύστημα.

Έλεγξε τον χώρο εργασίας απαραίτητα για άλλους λόγους :
Λόγοι :

Ημερομηνία εκτίμησης :…………    Εκτιμήθηκε από………………………………….
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Παραδείγματα:
Χρόνος     ………..
Φορτίο       ………
Στάσεις     ………
Συνθήκες  ………
Βαθμοί ………..

10 Σεπτεμβρίου 2015 33

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Παραδείγματα:
Χρόνος     12
Φορτίο       1
Στάσεις     2
Συνθήκες   0
Βαθμοί 36

10 Σεπτεμβρίου 2015 34
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Χρόνος      ………
Φορτίο       ….......
Στάσεις     ………
Συνθήκες

Χρόνος      …………
Φορτίο …………

10 Σεπτεμβρίου 2015 35

Συνθήκες   ………
Βαθμοί . ……

Φορτίο       …………
Στάσεις     …………
Συνθήκες   ………..
Βαθμοί ………….

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Χρόνος     6
Φορτίο      2
Στάσεις   3
Συνθήκες 2

Χρόνος     4
Φ ί 2

10 Σεπτεμβρίου 2015 36

Συνθήκες   2
Βαθμοί 42

Φορτίο      2
Στάσεις    2
Συνθήκες   2
Βαθμοί 24
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Εισαγωγή στη Εισαγωγή στη 
μέθοδο (μέθοδο (MACMAC))

Manual handling Manual handling 

10 Σεπτεμβρίου 2015 37

gg
Assessments ChartsAssessments Charts

Διαγράμματα Αξιολόγησης Διαγράμματα Αξιολόγησης 
Χειρωνακτικής ΔιακίνησηςΧειρωνακτικής Διακίνησης

Προέλευση: HSE (Health & Safety Executive)
HSL (Health & Safety, Laboratory)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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 Το Το MACMAC προσδιορίζει παράγοντες κινδύνουπροσδιορίζει παράγοντες κινδύνου για για 
τρεις τύπους:τρεις τύπους:

-- ΑνύψωσηΑνύψωση
-- Μεταφορά Μεταφορά 
-- Εργασίες ομαδικής Εργασίες ομαδικής 

10 Σεπτεμβρίου 2015 38

διακίνησης φορτίωνδιακίνησης φορτίων

 Βοηθά στην ιεράρχηση των εργασιών που Βοηθά στην ιεράρχηση των εργασιών που 
χρήζουν βελτίωση σε ένα χώρο εργασίας.  χρήζουν βελτίωση σε ένα χώρο εργασίας.  

Με την χρήση φύλλου βαθμολογίας όπου ο Με την χρήση φύλλου βαθμολογίας όπου ο 
χρήστης περιγράφει την εργασία. χρήστης περιγράφει την εργασία. (Φύλλο χρωμάτων)
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Χειρωνακτική ΔιακίνησηΧειρωνακτική Διακίνηση φορτίωνφορτίων
Παράγοντας κινδύνου
- Βάρος του φορτίου
- Συχνότητα ανύψωσης
- Απόσταση χεριών από το σώμα

10 Σεπτεμβρίου 2015
39

- Ύψος ανύψωσης
- Περιστροφή κορμού κατά την ανύψωση
- Κάμψη πλευρών κατά την ανύψωση
- Ανύψωση με άβολη/ περιοριστική στάση σώματος
- Συγκράτηση φορτίου
- Επιφάνεια δαπέδου
- Περιβαλλοντικοί παράγοντες

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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- Προσωπικοί παράγοντες
Ηλικία, φύλο, κατάσταση υγείας (προβλήματα μέσης, 
εγκυμοσύνη) εξοπλισμός ατομικής προστασίας, 
εκπαίδευση

Άλλοι παράγοντες:

10 Σεπτεμβρίου 2015 40

- Ψυχολογικοί παράγοντες
Μεγάλος φόρτος εργασίας, πιεστικά χρονοδιαγράμματα, 
κλ.π.

Δεν καλύπτονται στη MAC, μπορούν όμως στο 
φύλλο καταγραφής MAC να καταγραφούν σαν 

άλλοι παράγοντες.
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Επίπεδο ΙΙΙΕπίπεδο ΙΙΙ

10 Σεπτεμβρίου 2015 41

Για την αντιμετώπιση αντιμετώπιση 
ειδικών προβλημάτωνειδικών προβλημάτων

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

10 Σεπτεμβρίου 2015 42
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μείωση Κινδύνου
Βελτιωμένη Αποθήκευση Φορτίων
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Αποθήκευσε τα βαριά και ογκώδη αντικείμενα στο 
ύψος δύναμης του ανθρώπινου σώματος .

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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! Προσοχή:

Κράτα το βάρος κοντά στο σώμα και 
ανύψωσε σπρώχνοντας προς τα πάνω με τα 

πόδια

Σωστές τεχνικές για ΧΔΦ

Αυτή η τεχνική 
χρησιμοποιείται 
μόνο όταν το 
βάρος είναι 
μικρό, όχι πολύ 
βαρύ και 
εύκολα να 
χωρεί μεταξύ 
των γονάτων.
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Α ύ ά
Μετακίνησε τον σάκο Μετακίνησε τον σάκο πάνωΑκούμπησε το σάκο 

πάνω στα πόδια
η

προς τα πάνω, πάνω 
στο λυγισμένο πόδι

Μετακίνησε τον σάκο πάνω 
στο άλλο πόδι, κρατώντας 

τον κοντά στο σώμα

Καθώς σηκώνεσαι, κράτα τον σάκο κοντά στο σώμα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ανύψωση φορτίου με 2 ή περισσότερα άτομα

Η ανύψωση φορτίου με 2 άτομα   
μειώνει το βάρος του φορτίου στο μισό.! Προσοχή:      

Η ανύψωση 
φορτίου με 2                   
ή περισσότερα 
άτομα αυξάνει            
τ ν κίνδυν

Γι΄αυτό…

Συζήτησε τον τρόπο ανύψωσης με τον άλλο πριν ξεκινήσετε, έτσι 
ώστε να αποφύγεις αιφνιδιαστικές κινήσεις.

τον κίνδυνο              
για γλίστρημα, 
παραπάτημα 
ή πτώση.
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Μηχανικά μέσα ανύψωσης φορτίου

Φρόντισε ώστε το φορτίο 
που θα μετακινήσεις να 
βρίσκεται στο ύψος 
εργασίας.

Χρησιμοποίησε μηχανικά 
μέσα για να ανυψώσεις ή 
να κατεβάσεις το φορτίο.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μηχανικά μέσα ανύψωσης φορτίου με 

περιστρεφόμενα τραπέζια
! Προσοχή:
Όταν φορτώνεις ή 
ξεφορτώνεις, να 
περιστρέφεις το 
τραπέζι κατά 
διαστήματα ούτως 
ώστε να αποφεύγεις φ γ ς
το στοίβαγμα στη μία 
πλευρά μόνο,              
με κίνδυνο να 
ανατραπεί το φορτίο.

Χρησιμοποίησε περιστρεφόμενα τραπέζια για να αποφύγεις επαναλαμβανόμενες/ 
περιστρεφόμενες κινήσεις του σώματος.
Περίστρεψε το τραπέζι έτσι ώστε το φορτίο έρθει κοντά.
Πάντα να δουλεύεις στη πιο κοντινή πλευρά που βρίσκεται το φορτίο.
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Φορητές σκάλες και εξέδρες για ανύψωση  

ή κατέβασμα φορτίου

Φορητές 
εξέδρες Βάθρο

Γεφύρωση

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Φορητές σκάλες και εξέδρες για ανύψωση  
ή κατέβασμα φορτίου

Χρησιμοποίησε φορητό δάπεδο 
εργασίας και...

… ρύθμισε το  στο ύψος του εργαζόμενου!

Προσοχή:                                                      
Όταν χρησιμοποιείς φορητές σκάλες, δάπεδα ή εξέδρες 
ακολούθα όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή για σωστή χρήση. 

Να χρησιμοποιείς πάντα εξοπλισμό κατάλληλο για το βάρος, το 
μέγεθος και το σχήμα του φορτίου που χειρίζεσαι.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Κατά τη διάρκεια που θα αδειάζεις το περιεχόμενο 
ενός δοχείου σε άλλο…

… χρησιμοποίησε κινητές βάσεις ή άλλη επιφάνεια 
εργασίας για να στηρίξεις το δοχείο. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου (μεταφορές / εμπόριο)

Αποθήκευση

Αυτοματοποιημένες αποθήκες
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου
Φόρτωση / Εκφόρτωση φορτηγών και πλοίων

Αυτοματοποιημένη φόρτωση χύδην

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου
Φόρτωση / εκφόρτωση φορτηγών και πλοίων

Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Ομαδοποίηση συσκευασμένων φορτίων σε ULD
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Εξάλειψη κινδύνου

Ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Ομαδοποίηση συσκευασμένων φορτίων σε ULD

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Εξάλειψη κινδύνου

Ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Συσκευή ανύψωσης με κενό αέρος
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Εξάλειψη κινδύνου

Ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Περονοφόρο όχημα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Εξάλειψη κινδύνου

Ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Ηλεκτρική πλατφόρμα
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου
Προσαρμογή τρόπου αποθήκευσης φορτίων

Αυτόματη πλατφόρμα ρυθμιζόμενου ύψους

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Εξάλειψη κινδύνου

Μείωση Δονήσεων

Σωστή ρύθμιση του καθίσματος
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Εξάλειψη κινδύνου (τομέας Υγεία) 

Μηχανοποίηση διακίνησης
Α. Συστήματα στήριξης σώματος

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Κρεβάτια και Μπάνια ρυθμιζόμενου ύψους

κρεβάτι ρυθμιζόμενου ύψους μπάνιο ρυθμιζόμενου ύψους
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Μείωση Κινδύνου

Τρόλεϊ κατάλληλου ύψους για γραφή

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά ασθενών

Υπάρχουν ειδικά σεντόνια για τη μετατόπιση των ασθενών
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Μείωση Κινδύνου

Ευκολότερη μεταφορά ασθενών

Σανίδα μεταφοράς από κρεβάτι σε κρεβάτι

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά ασθενών

Σανίδα μεταφοράς από το όχημα 
στο αναπηρικό καροτσάκι

Σανίδα μεταφοράς από το 
καρέκλα σε κρεβάτι
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά ασθενών

Σανίδα μεταφοράς από το όχημα στο αναπηρικό καροτσάκι

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά ασθενών

Καροτσάκι μεταφοράς καρέκλας
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Ευκολότερη μεταφορά ασθενών

Δίσκος για 
ευκολότερη είσοδο / 
έξοδο από το όχημα

Περιστρεφόμενος 
δίσκος δαπέδου

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Μείωση Κινδύνου
Βελτιωμένη Αποθήκευση Φορτίων
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Αποθήκευσε τα βαριά και ογκώδη αντικείμενα στο 
ύψος δύναμης του ανθρώπινου σώματος .

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Όταν μεταφέρεις ολισθηρό φορτίο…

Τα γάντια με 
προεξοχές στο 
εσωτερικό, 
αυξάνουν τη 
σταθερότητα στο

… φόρεσε γάντια στο σωστό  μέγεθος 
ούτως ώστε να εφαρμόζουν στο χέρι.

σταθερότητα στο 
κράτημα σε 
ολισθηρές 
επιφάνειες.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Αύξησε το μέγεθος στο χερούλι για καλύτερο 
κράτημα.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Αντί να ανυψώνεις βαριά δοχεία για να 
αδειάσεις το περιεχόμενο…

… χρησιμοποίησε μηχανικές ή χειροκίνητες 
αντλίες μεταφοράς υγρών.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Καρότσια μεταφοράς φορτίου

Καρότσι με έξι τροχούς. 
Εύκολο στο χειρισμό και 

στη περιστροφή.

Ένα καρότσι μπορεί να έχει 
πολλαπλά επίπεδα ούτως 

ώστε να μπορείτε να 
μετακινείτε ποσότητα 

εμπορευμάτων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Καρότσια μεταφοράς βαρελιού

Το καρότσι με 3 τροχούς, 
μεταφέρει αλλά δεν 

ανασηκώνει βαρέλια.

Το καρότσι με 2 τροχούς 
μεταφέρει και ανασηκώνει 

βαρέλια βάρους 
μέχρι 300 λίτρα.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Μεταφορικές ταινίες/τσουλήθρες

Μεταφορική 
ταινία

Μεταφορική 
τσουλήθρα

Ελικοειδής 
μεταφορική 
τσουλήθρα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Μεταφορικές ταινίες

Μεταφορική 
ταινία με 
τροχούς

Μεταφορική 
ταινία με 

κυλίνδρους

Πτυσσόμενη 
μεταφορική 

ταινία 
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Καροτσάκια αχθοφόρων

Όταν τα 
χρησιμοποιείς 
βεβαιώσου ότι 
το πάτωμα 
εργασίας σου 
είναι επίπεδο 
και ελεύθερο.

Προσοχή: 
Χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά 
φορτίου σε μικρές 
αποστάσεις και όταν 
απαιτείται μικρή 
προσπάθεια.

Όταν θα 
μετακινήσεις 
ασταθή φορτίο, 
περιτύλιξε το 
έτσι ώστε να 
μην ανατραπεί 

ρ

Για μεταφορά 
βαρετού φορτίου  
που χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια 
και σε μεγάλη 
απόσταση είναι καλό 
να χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρικά  / 
μηχανικά μέσα.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli
Ανυψωτικά μηχανήματα

Κινητό 
ηλεκτρικό 
βαρούλκο

Εναέρια 
γερανογέφυρα

Βαρούλκο σε 
περιστρεφόμενο 

βραχίονα
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Στάση εργασίας - Όρθια
Βασικές αρχέςΒασικές αρχές
•• Τα πράγματα που χρειάζεστε για την εργασία να Τα πράγματα που χρειάζεστε για την εργασία να 

βρίσκονται κοντά σαςβρίσκονται κοντά σας
•• Το ύψος της επιφάνειας ή του πάγκου εργασίας πρέπει Το ύψος της επιφάνειας ή του πάγκου εργασίας πρέπει 

να ρυθμίζεται στο ύψος των εργαζομένων ώστε η να ρυθμίζεται στο ύψος των εργαζομένων ώστε η ζ ς ζζ ς ζ
επιφάνεια εργασίας να είναι στο ίδιο ύψος με τους επιφάνεια εργασίας να είναι στο ίδιο ύψος με τους 
αγκώνες όταν κάποιος στέκεται με τη ράχη ίσια και τους αγκώνες όταν κάποιος στέκεται με τη ράχη ίσια και τους 
ώμους χαλαρωμένουςώμους χαλαρωμένους

•• Ο εργαζόμενος πρέπει να στέκεται κατ΄ ευθείαν μπροστά Ο εργαζόμενος πρέπει να στέκεται κατ΄ ευθείαν μπροστά 
και κοντά στην επιφάνεια ή τον πάγκο εργασίας με το και κοντά στην επιφάνεια ή τον πάγκο εργασίας με το 
βάρος του κανονικά κατανεμημένο στα δυο πόδια. βάρος του κανονικά κατανεμημένο στα δυο πόδια. 
Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος διακίνησης για τα Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος διακίνησης για τα 
πόδιαπόδια

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Στάση εργασίας – Όρθια (συνέχεια)

Βασικές αρχέςΒασικές αρχές
•• Η φύση της εργασίας μπορεί να σημαίνει ότι το Η φύση της εργασίας μπορεί να σημαίνει ότι το 

ύψος της εργασίας πρέπει ν΄ αλλάξει ύψος της εργασίας πρέπει ν΄ αλλάξει 
•• Χειριστήρια κλπ πρέπει να είναι χαμηλότερα απόΧειριστήρια κλπ πρέπει να είναι χαμηλότερα από•• Χειριστήρια κλπ πρέπει να είναι χαμηλότερα από Χειριστήρια κλπ πρέπει να είναι χαμηλότερα από 

το ύψος του ώμουτο ύψος του ώμου
•• Αν είναι δυνατό ο εργαζόμενος πρέπει να μπορεί Αν είναι δυνατό ο εργαζόμενος πρέπει να μπορεί 

να εναλλάσσει καθιστική με όρθια θέση και να εναλλάσσει καθιστική με όρθια θέση και 
αντίστροφα. Δουλειά που δεν χρειάζεται αλλαγή αντίστροφα. Δουλειά που δεν χρειάζεται αλλαγή 
στη θέση εργασίας πρέπει να εναλλάσσεται με στη θέση εργασίας πρέπει να εναλλάσσεται με 
δουλειά που χρειάζεται περισσότερη κίνησηδουλειά που χρειάζεται περισσότερη κίνηση
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Στάση εργασίας – Όρθια (συνέχεια)

Βασικές αρχέςΒασικές αρχές
•• Αν μια ορισμένη δουλειά μπορεί να γίνει με τον  Αν μια ορισμένη δουλειά μπορεί να γίνει με τον  

εργαζόμενο καθήμενο τότε πρέπει να παρέχεται εργαζόμενο καθήμενο τότε πρέπει να παρέχεται 
μια περιστροφική καρέκλα ή παρόμοιο κάθισμαμια περιστροφική καρέκλα ή παρόμοιο κάθισμαμια περιστροφική καρέκλα ή παρόμοιο κάθισμαμια περιστροφική καρέκλα ή παρόμοιο κάθισμα

•• Η επιφάνεια πάνω στην οποία στέκεται ο Η επιφάνεια πάνω στην οποία στέκεται ο 
εργαζόμενος πρέπει να είναι κατάλληλη για τις εργαζόμενος πρέπει να είναι κατάλληλη για τις 
συνθήκες της εργασίαςσυνθήκες της εργασίας

•• Κατάλληλα παπούτσια αποφεύγουν την Κατάλληλα παπούτσια αποφεύγουν την 
κούραση στην πλάτη και στα πόδια.κούραση στην πλάτη και στα πόδια.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Στάση εργασίας – καθιστική
Βασικές αρχέςΒασικές αρχές
•• Μια καλή καθιστική θέση σημαίνει ότι το άτομο κάθεται Μια καλή καθιστική θέση σημαίνει ότι το άτομο κάθεται 

ίσια μπροστά και κοντά στην εργασία του.ίσια μπροστά και κοντά στην εργασία του.
•• Πρέπει το άτομο από τη θέση αυτή να μπορεί να φθάσει Πρέπει το άτομο από τη θέση αυτή να μπορεί να φθάσει 

όλη την περιοχή της εργασίας του χωρίς περιττά όλη την περιοχή της εργασίας του χωρίς περιττά ς ς ςς ς ς
τεντώματα και υπερένταση. τεντώματα και υπερένταση. 

•• Το τραπέζι ή ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι Το τραπέζι ή ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα ώστε η επιφάνεια της εργασίας να είναι στο σχεδιασμένα ώστε η επιφάνεια της εργασίας να είναι στο 
ίδιο ύψος με τους αγκώνες όταν η ράχη είναι ίσια και οι ίδιο ύψος με τους αγκώνες όταν η ράχη είναι ίσια και οι 
ώμοι χαλαρωμένοι. ώμοι χαλαρωμένοι. 

•• Για δουλειά ακριβείας πρέπει να παρέχονται Για δουλειά ακριβείας πρέπει να παρέχονται 
ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα για τους αγκώνες, ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα για τους αγκώνες, 
βραχίονες και χέρια. βραχίονες και χέρια. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Στάση εργασίας – καθιστική (συνέχεια)

Η καρέκλα της εργασίαςΗ καρέκλα της εργασίας
•• Πρέπει να είναι κατάλληλη για τη δουλειά που θα Πρέπει να είναι κατάλληλη για τη δουλειά που θα 

εκτελείται και για το ύψος του τραπεζιού ή του εκτελείται και για το ύψος του τραπεζιού ή του 
πάγκου εργασίαςπάγκου εργασίαςπάγκου εργασίαςπάγκου εργασίας

•• Το ύψος της καρέκλας πρέπει να μπορεί να Το ύψος της καρέκλας πρέπει να μπορεί να 
ρυθμίζεταιρυθμίζεται

•• Ένα υποπόδιο ή ένα βάθρο υποβοηθούν για ένα Ένα υποπόδιο ή ένα βάθρο υποβοηθούν για ένα 
πιο άνετο κάθισμαπιο άνετο κάθισμα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Οπτικές συνθήκες και το Μάτι
Βασικές αρχέςΒασικές αρχές
•• Τα αντικείμενα πρέπει να είναι 50 εκ. από τα Τα αντικείμενα πρέπει να είναι 50 εκ. από τα 

μάτια, νοουμένου ότι δεν είναι πολύ μικρά.μάτια, νοουμένου ότι δεν είναι πολύ μικρά.
•• Αν είναι πολύ μικρά πρέπει να τοποθετούνται σε Αν είναι πολύ μικρά πρέπει να τοποθετούνται σε 

έ ά ή ί ίέ ά ή ί ίμια ανυψωμένη επιφάνεια ή μπορεί αν είναι μια ανυψωμένη επιφάνεια ή μπορεί αν είναι 
αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί κάποιου είδους αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί κάποιου είδους 
φακός. φακός. 

•• Τα διάφορα χειριστήρια ή όργανα ελέγχου Τα διάφορα χειριστήρια ή όργανα ελέγχου 
πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις που να μην πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις που να μην 
απαιτείται η περιστροφή του σώματος ή της απαιτείται η περιστροφή του σώματος ή της 
κεφαλήςκεφαλής



48

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Ελάχιστες Απαιτήσεις (για καθιστική στάση)
• Δυνατότητα τοποθετήσεως των πελμάτων 

των ποδιών οριζόντια στο πάτωμα ή σε 
υποπόδιο, αρκεί οι μηροί να είναι οριζόντιοι.

• Οι γλουτοί και το ανώτερο τμήμα των μηρών 
έ ίζ ί βάπρέπει να στηρίζουν το κυρίως βάρος του 

σώματος πάνω στο κάθισμα.
• Δεν πρέπει να προκαλείται περιορισμός στις 

κινήσεις των ποδιών.
• Να μην προκαλείται, από τη στάση του 

καθίσματος πίεση στο πίσω μέρος των 
γονάτων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

http://www.mlsi.gov.cy/dli

Ελάχιστες Απαιτήσεις (για καθιστική στάση)
• Ο κορμός πρέπει να διατηρείται αναπαυτικά όρθιος 

και πρέπει να στηρίζεται στην πλάτη με το κάθισμα 
προσαρμοσμένο στο ύψος της οσφυϊκής χώρας.

• Το ύψος του καθίσματος σε σχέση με το επίπεδοΤο ύψος του καθίσματος σε σχέση με το επίπεδο 
εργασίας πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο 
προσαρμοσμένα έτσι ώστε οι ώμοι να είναι σε άνετη 
θέση όταν τα χέρια βρίσκονται πάνω στα πλήκτρα. 
Οι βραχίονες πρέπει να κρέμονται κατά φυσικό 
τρόπο και να σχηματίζουν με τους πήχεις γωνία 
γύρω στις 90° ή λίγο μεγαλύτερη έτσι που να 
δημιουργείται ελάχιστη κάμψη των καρπών.
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Περισσότερες πληροφορίες:         
Health & Safety Executive (HSE) 

δικτυακό τύπο για την μυοσκελετικές 
διαταραχές.
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www.hse.gov.uk/msdwww.hse.gov.uk/msd

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία SLIC
www.handlingloads.euwww.handlingloads.eu


