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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ» 

 

Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 
 

Α. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α1. Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων / Διαχείριση Κινδύνων 

Ε1. Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ) 

Ε2. Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων για τις εργασίες σε ύψος 

Ε3. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑΥ) / Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

Ε4. Εφαρμογή ΣΔΑΥ / ΣΑΥ 

Ε5. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) /  Εσωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) / Συντονιστής Εκτέλεσης 

Α2. Μηχανικός Εξοπλισμός Ανύψωσης Προσώπων 

Ε6. Χρήση εξοπλισμού που έχει κατασκευαστεί για ανύψωση προσώπων 

Ε7. Χρήση εναλλάξιμου εξοπλισμού 

Ε8. Εκπαίδευση προσωπικού που χρησιμοποιεί μηχανικό ανυψωτικό εξοπλισμό 

Ε9. Επίβλεψη χρήσης μηχανικού ανυψωτικού εξοπλισμού από αρμόδιο πρόσωπο 

Ε10. Κατάλληλη τοποθέτηση του εξοπλισμού 

Συστήματα / Μηχανισμοί Προστασίας από: 

Ε11. Υπερφόρτωση 

Ε12. Κλίση του εδάφους 

Ε13. Θέση υποστηριγμάτων 

Ε14. Ηχητική σήμανση 

Ε15. Αρχείο συντήρησης 

Α3. Άλλος Εξοπλισμός 

Ε16. Κατάλληλες φορητές κλίμακες 

Ε17. Στερέωση φορητών κλιμάκων 

Ε18. Περιορισμένη χρήση φορητών κλιμάκων 

Ε19. Έκθεση επιθεώρησης ικριωμάτων 
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Επεξηγήσεις Σημείων Ελέγχου (E) 

 
Κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχονται τα ακόλουθα: 
  
Ε1. Η ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων (ΓΕΚ) για τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο 

υποστατικό / εργοτάξιο.  Για τα εργοτάξια η ΓΕΚ πρέπει να αποτελεί Παράρτημα του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). 
 

Ε2. Ο καθορισμός με βάση τη ΓΕΚ των απαιτούμενων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων 
ανά θέση εργασίας και ανά δραστηριότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχονται 
στις εργασίες σε ύψος. Τα μέτρα πρέπει να είναι συγκεκριμένα για κάθε δραστηριότητα και 
θέση εργασίας και να περιλαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.  Στην περίπτωση των 
εργοταξίων τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΣΑΥ.  
 

Ε3. (α) Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ):   
Η ύπαρξη και διαθεσιμότητα στο υποστατικό, των εγγράφων που καθορίζουν την οργανωτική 
δομή / λειτουργία της επιχείρησης αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Τα έγγραφα 
αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των προσώπων που ασχολούνται 
με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, τις γραπτές διαδικασίες για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής των μέτρων που καθορίστηκαν με βάση τη ΓΕΚ.  Προϋπόθεση για την ύπαρξη 
ΣΔΑΥ αποτελεί η ύπαρξη ΓΕΚ. 
Εάν πρόκειται για αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, τότε πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες 
διευθετήσεις για την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή, τον αποτελεσματικό 
προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση κα αναθεώρηση 
των συγκεκριμένων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων που ενέχονται στις εργασίες σε ύψος, με βάση τη ΓΕΚ.   
(β) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) (για εργοτάξια):  
Η διαθεσιμότητα στο εργοτάξιο του ΣΑΥ και αν σ’ αυτό καθορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης 
των κινδύνων, οι κανόνες του εργοταξίου και τα ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν 
κινδύνους περιλαμβανομένων και των συγκεκριμένων προληπτικών και προστατευτικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχονται στις εργασίες σε ύψος, με βάση τη 
ΓΕΚ.   
 

Ε4. (α) ΣΔΑΥ:  
Η τήρηση διαδικασιών και η εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που 
καθορίζονται στο ΣΔΑΥ και ειδικά οι διαδικασίες και τα μέτρα που αφορούν στις εργασίες σε 
ύψος. Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει ΣΔΑΥ έτσι ώστε να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό 
προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των κινδύνων με την εφαρμογή των 
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών ή και τεχνικών) που απορρέουν από 
τη ΓΕΚ καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των μέτρων αυτών. 
Εάν πρόκειται για αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, εφαρμόζονται οι ανάλογες διευθετήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο 3. 
(β) ΣΑΥ (για εργοτάξια):  
Η αναπροσαρμογή του ΣΑΥ σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις και αλλαγές που έχουν επέλθει σε σχέση με τις εργασίες, το εργοτάξιο και τον 
περιβάλλοντα χώρο του εργοταξίου και εάν τηρούνται οι διαδικασίες και εφαρμόζονται τα 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που καθορίζονται στο έγγραφο αυτό. Ειδικά θα ελέγχεται 
αν τηρούνται οι διαδικασίες και εφαρμόζονται τα μέτρα που αφορούν στους κινδύνους που 
ενέχονται στις εργασίες σε ύψος. 
 

Ε5. Θα ελέγχεται ο ορισμός Συντονιστή Εκτέλεσης που να κατέχει τα αναγκαία προσόντα για 
εργοτάξιο (όπου αυτό εφαρμόζεται). Επίσης, θα ελέγχεται στο υποστατικό ή το εργοτάξιο ο 
ορισμός από τον εργολάβο / υπεργολάβο που εκτελεί εργασίες σε ύψος, προσώπων 
(εσωτερικές υπηρεσίες) τα οποία να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) ή / και ο ορισμός προσώπων που προσφέρουν εξωτερικές υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).  Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης εργοδοτεί λιγότερα 
από πέντε πρόσωπα ή είναι αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο μπορεί να αναλάβει ο ίδιος στις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης στο  υποστατικό ή στην επιχείρησή του, με την 
προϋπόθεση ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και τα μέσα και τα αναγκαία 
προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα (κατάρτιση, πείρα και γνώσεις στα θέματα ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία). 
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Ε6. Θα ελέγχεται κατά πόσον η ανύψωση προσώπων γίνεται με τη χρήση εξοπλισμού ο οποίος 
έχει κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή 
του ανυψωτικού μηχανήματος [τηλεσκοπικά, ανυψωτικές εξέδρες ψαλιδωτού τύπου (scissor 
lift), καλαθοφόρα οχήματα, ανυψωτικές εξέδρες με υδραυλικό βραχίονα].  
 
 

Ε7. Θα ελέγχεται κατά πόσον η ανύψωση προσώπων γίνεται με τη χρήση εναλλάξιμου 
εξοπλισμού, δηλαδή ανυψωτική εξέδρα που θα έχει σήμανση CE και θα συνοδεύεται από 
Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης, με την οποία δηλώνεται από τον κατασκευαστή της ότι η εξέδρα 
είναι κατάλληλη για την ανύψωση προσώπων εφόσον συναρμολογηθεί με συγκεκριμένο 
μηχάνημα (π.χ. τηλεσκοπικό περονοφόρο). 
 

Ε8. Θα εξετάζονται τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του χειριστή του μηχανήματος ανύψωσης 
προσώπων και του προσωπικού που ανυψώνεται. 
 

Ε9. Θα ελέγχεται η επίβλεψη της ανύψωσης προσώπων με τη χρήση μηχανικού ανυψωτικού 
εξοπλισμού από αρμόδιο πρόσωπο. 
 

Ε10. Θα ελέγχεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε έδαφος κατάλληλο για τη στήριξή του (δηλαδή 
σε στερεό έδαφος χωρίς φρεάτια ή άλλα ανοίγματα). 
 

Ε11. Θα επιθεωρείται το σύστημα προστασίας του εξοπλισμού από υπερφόρτωση (ανύψωση 
βάρους που υπερβαίνει το φορτίο ασφάλειας του κατασκευαστή).   

Ε12. Θα επιθεωρείται το σύστημα προστασίας του εξοπλισμού όταν η κλίση του εδάφους υπερβαίνει 
αυτήν που ορίζει ο κατασκευαστής.  

Ε13. Θα ελέγχεται το σύστημα προστασίας του εξοπλισμού όταν τα υποστηρίγματα επί του εδάφους 
δεν είναι σε πλήρη έκταση ή/και δεν έχουν τοποθετηθεί ορθά στο έδαφος, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Ε14. Θα ελέγχεται η ηχητική σήμανση οπισθοπορείας ή/και κατάβασης του εξοπλισμού. 
 

Ε15. Θα επιθεωρείται το αρχείο συντήρησης του εξοπλισμού όπου καταγράφονται οι προληπτικές 
συντηρήσεις και οι έλεγχοι του εξοπλισμού. 
 

Ε16. Θα ελέγχεται κατά πόσον οι φορητές κλίμακες είναι κατάλληλα κατασκευασμένες και τα υλικά 
κατασκευής τους δεν έχουν εμφανή ελαττώματα. 
 

Ε17. Θα επιθεωρείται κατά πόσον οι φορητές κλίμακες είναι τοποθετημένες με τη σωστή κλίση (1:4), 
αν είναι στερεωμένες στη βάση και την κορυφή και αν το ύψος τους υπερβαίνει τη στάθμη 
πρόσβασης κατά 1,00 m ή αν υπάρχουν άλλες διατάξεις που να επιτρέπουν ασφαλή λαβή. 
 

Ε18. Θα διερευνάται αν η χρήση των φορητών κλιμάκων περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου:  
α) υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος, 
β) είναι σύντομη η διάρκεια της χρήσης, 

  γ)  υπάρχουν τεχνικές συνθήκες (περιορισμοί) του χώρου εργασίας, στις οποίες ο  
  εργοδότης δεν μπορεί να επιφέρει καμία αλλαγή για τη χρήση άλλων ασφαλέστερων 
  μέσων ή εξοπλισμού. 

 
Ε19. Θα ελέγχεται η ύπαρξη στο αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου των εκθέσεων επιθεώρησης 

ικριωμάτων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα μέρη του ικριώματος που 
ελέγχθηκαν, το πρόσωπο που διεξήγαγε τον έλεγχο, την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου 
και τις αναμενόμενες διορθωτικές ενέργειες.  Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται από τον 
Συντονιστή Εκτέλεσης και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον Επιβλέποντα ή άλλο Αρμόδιο 
Πρόσωπο και να φυλάσσονται στο αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου. 
 
 

 
17 Μαρτίου 2016 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 


