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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
ΤΗΣ BRANDIT NEW ERA 
 
 
Προσπαθούµε να διατηρούµε ένα ασφαλές µέρος για να εργασθεί το προσωπικό µας, είναι ωστόσο και δική σας 
ευθύνη να διεξάγετε την εργασία σας µε ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο και να αναφέρετε αµέσως στον προϊστάµενό 
σας, όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στους χώρους εργασίας της εταιρείας. 
 
Είναι πολιτική της εταιρείας µας, ότι η πρόληψη των ατυχηµάτων πρέπει να θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας σε όλες 
τις φάσεις της λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι πρόθεση της Διοίκησης να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες 
εργασίας και να καθιερώσει και να εντάξει ασφαλείς πρακτικές προς όλους τους εργαζόµενους. Η πρόληψη των 
ατυχηµάτων αποτελεί στόχο που επηρεάζει όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητές της εταιρείας µας. 
 
Έχουµε καθιερώσει τους ακόλουθους κανόνες: 
 

• Aπαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, κατά την εργασία, η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών. 

• Απαγορεύεται η αποµάκρυνση ή παράκαµψη των συστηµάτων ασφαλείας & προφυλάξεων σε οποιαδήποτε 
µηχανή/εξοπλισµό. Εάν χρειάζεστε επιπλέον εξοπλισµό ή τροποποιήσεις, επικοινωνήστε µε τον προϊστάµενό 
σας αµέσως. 

• Χρήση των ζωνών ασφαλείας στους οδηγούς και τους επιβάτες στα οχήµατα της εταιρείας καθώς και στα 
προσωπικά οχήµατα που χρησιµοποιούνται για την τέλεση έργου της εταιρείας. 

• Ενηµερώστε τον προϊστάµενό σας για τυχόν επικίνδυνες συνθήκες ή ανησυχίες που µπορεί να έχετε, 
αναφορικά µε την ασφάλεια.  

• Αναφορά όλων των τραυµατισµών στον προϊστάµενό σας αµέσως, δεν έχει σηµασία πόσο ήσσωνος 
σηµασίας είναι. 

• Ο προϊστάµενός σας θα πρέπει να επιτρέπει την παροχή πρώτων βοηθειών πριν την ιατρική βοήθεια. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ: 
 
Εργονοµία 

1. Κάντε περιοδικά διαλείµµατα από επαναλαµβανόµενες ή παρατεταµένες, δραστηριότητες. Σταθείτε όρθιοι 
και τεντωθείτε.  

2. Χρησιµοποιήστε καθίσµατα που έχουν µαξιλάρι, ροδάκια και περιστρέφονται µε τέτοιο τρόπο που να σας 
επιτρέπουν να µετακινείτε. Ρυθµίστε το ύψος του καθίσµατος, έτσι ώστε τα γόνατά σας είναι περίπου στο 
ίδιο επίπεδο µε τους γοφούς σας.  

3. Καθίστε σε ευθεία στάση στην καρέκλα σας, και εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιήστε υποπόδιο που έχει 
ρυθµιζόµενο ύψος. 

4. Κρατήστε τους καρπούς και τα χέρια σε ευθεία θέση, ενώ πληκτρολογήστε κρατώντας τους βραχίονες 
παράλληλα µε το πάτωµα και τους αγκώνες στα πλευρά σας. Αποφύγετε να έχετε απόσταση άνω των 50 
εκατοστών από τα αντικείµενα πάνω στο γραφείο σας. 

5. Χρησιµοποιείτε Μέσα Ατοµικής Προστασίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Καθαριότητα - Τάξη 
1. Μην τοποθετείτε υλικά όπως κουτιά ή σκουπίδια σε διαδρόµους και οδεύσεις διαφυγής. 
2. Μαζέψτε αµέσως το νερό γύρω από ψύκτες  

3. Μην αποθηκεύετε ή αφήνετε αντικείµενα σε σκάλες ή κλιµακοστάσια. 
4. Μην αποκλείετε ή εµποδίζεται κλιµακοστάσια, οδεύσεις διαφυγής ή όπου υπάρχει εξοπλισµός ασφαλείας, 

όπως πυροσβεστήρες ή κοµβία συναγερµού πυρκαγιάς. 

5. Ισιώστε ή αφαιρέστε χαλιά και πατάκια που δεν είναι επίπεδα στο πάτωµα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
αντιολισθητική ιδιότητα και καθαρίζονται σωστά. 
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Διαδικασίες ορθής ανύψωσης & χειρωνακτικής εργασίας  

 
1. Σχεδιάστε την κίνηση πριν από την άρση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεµπόδιστη οδό. 
2. Ελέγξτε το βάρος του φορτίου πριν από την άρση  

3. Εάν το φορτίο είναι πολύ βαρύ ή ογκώδες, χρησιµοποιήστε κάποιο βοήθηµα, όπως καροτσάκι, 
παλετοφόρο κλπ ή ζητήστε την βοήθεια κάποιου από τους συναδέλφους σας. 

4. Εάν απαιτείται βοήθεια για την ανύψωση ενός αντικειµένου συντονίστε τις κινήσεις σας επικοινωνώντας τες 
στον συνάδελφό σας  

5. Τοποθετήστε τα πόδια σας µε το ένα πόδι ελαφρώς µπροστά από το άλλο µε άνοιγµα µεταξύ 15 και 30 
εκατοστών. 

6. Έχετε το φορτίο µπροστά σας. 
7. Λυγίστε τα γόνατα, και όχι την µέση σας. 
8. Κρατήστε ίσια την πλάτη σας. 
9. Κρατήστε το φορτίο σφιχτά χρησιµοποιώντας τα χέρια και τα δάκτυλά σας. Χρησιµοποιήστε τις λαβές εάν 

υπάρχουν. 

10. Κρατήστε το αντικείµενο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώµα σας. 

11. Διατηρώντας το βάρος του φορτίου στα πόδια σας, σηκωθείτε σε όρθια στάση. 

12. Εκτελέστε την άρση, µε αργές και σταθερές κινήσεις, µην πετάτε ή τραβάτε το φορτίο. 
13. Αν πρέπει να αλλάξετε κατεύθυνση, ενώ κρατάτε ή µεταφέρετε το φορτίο, περιστρέψτε τα πόδια σας και 

µετακινήστε ολόκληρο το σώµα σας. Μην περιστρέφετε την µέση σας. 

14. Αποθέστε τα αντικείµενα µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα σηκώσατε, κάνοντας τις αντίστροφες κινήσεις. 
15. Μην σηκώνετε αντικείµενα από το πάτωµα σε ύψος µεγαλύτερο από το ύψος της µέσης σας, µε µια κίνηση. 

Πρώτα ακουµπίστε το σε ένα τραπέζι ή πάγκο και εν’ συνεχεία ρυθµίστε την λαβή σας ώστε να το σηκώσετε 
πιο ψηλά. 

16. Ποτέ µην σηκώνετε τίποτα, αν τα χέρια σας είναι λιπαρά ή υγρά. 
17. Να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την ανύψωση αντικειµένων που έχουν αιχµηρές γωνίες ή ακµές. 

 

Ασφάλεια οχηµάτων 
 
Έλεγχος οχηµάτων  
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να ελέγχονται οι συντηρήσεις των οχηµάτων, ΚΤΕΟ, Κάρτα Ελέγχου 
Καυσαερίων, ασφάλεια και ότι άλλο έγγραφό απαιτεί η νοµοθεσία. Οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις όπου απαιτείτε δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το έτος. 
 
Έλεγχοι οδηγών: 
Διενέργεια ελέγχων που περιλαµβάνει τις οδηγικές επιδόσεις όσον αφορά νέες προσλήψεις οδηγών. Τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων θα πρέπει να τεκµηριώνονται.  
 
Έλλειψη πολιτικής ή Διαδικασίας  Προϋπόθεσης Ελάχιστης Οδηγικής Εµπειρίας: 
Εφαρµογής ελάχιστης οδηγικής εµπειρίας τουλάχιστον 5 ετών στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλογής πριν από την 
πρόσληψη οδηγών ή την εξουσιοδότηση τους  να λειτουργούν τα οχήµατα της εταιρείας. 
 
Αποδεκτά κριτήρια: 
Κριτήρια ελάχιστης αποδοχής για τα 2 τελευταία έτη οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού: 

1. Κατά µέγιστο είτε 2 παραβιάσεις  εν κινήσει ή 2 ατυχήµατα ή συνδυασµός αυτών 

2. Καµία αναστολή ή ανάκληση της άδειας οδήγησης  
3. Να έχει άδεια για περισσότερο από 3 χρόνια 

4. Δεν υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις όπως: 
5. Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας πάνω από 10% 

6. Εγκατάλειψη σηµείου τροχαίου ατυχήµατος 

7. Απερίσκεπτη οδήγηση 
8. Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ 
9. Οδήγηση σε κατάσταση µέθης 
10. Άρνηση σε αλκοτέστ  
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11. Ανθρωποκτονία εξ αµελείας που προέκυψε από τη χρήση οχήµατος 

12. Χρήση οχήµατος για την τέλεση του κακουργήµατος 

13. Αγώνες ή επίδειξη σε δηµόσιο δρόµο 
14. Οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης  (είτε χωρίς, είτε έχει επέλθει προσωρινή ή µόνιµη αφαίρεση αδείας 

οδήγησης) 

 

Ασφάλεια χώρου γραφείων 
 

Γενικοί κανόνες  

1. Μην ανεβαίνετε σε έπιπλα για να φτάσετε κάτι που είναι ψηλά. 

2. Χρησιµοποιήστε σκάλα ή σκαµνί για την ανάκτηση αντικειµένων που βρίσκονται σε ψηλές θέσεις.  

3. Μην κάνετε άλµατα στις σκάλες ή από σκαµνιά. 
4. Μην εµποδίζετε την ορατότητά σας µεταφέροντας µεγάλα ή ογκώδη αντικείµενα. Χρησιµοποιήστε 

καροτσάκι ή ζητήστε βοήθεια από συνάδελφό σας. 

5. Μην πετάτε σπίρτα, τσιγάρα ή άλλα υλικά καπνίσµατος σε καλάθια απορριµµάτων. 

6. Μην γέρνετε την καρέκλα που κάθεστε.  Κρατήστε όλα τα πόδια της καρέκλας στο πάτωµα. 

7. Μην κλοτσάτε αντικείµενα που βρίσκονται στον δρόµο σας. Σηκώστε τα ή σπρώξτε τα στην άκρη. 

 

Πόρτες 

1. Διατηρείτε τις πόρτες των διαδρόµων είτε πλήρως ανοικτές είτε πλήρως κλειστές. 
2. Χρησιµοποιήστε τη λαβή κατά το κλείσιµο των πορτών. 

 

Αρχεία 

1. Ανοίξτε µόνο ένα συρτάρι ή ντουλάπι(-α) κάθε φορά. Κλείστε το συρτάρι, ντουλάπι(-α) που 
χρησιµοποιήσατε πριν ανοίξετε άλλο. 

2. Τοποθετήστε τα βαριά αρχεία στα κάτω συρτάρια - ράφια 

3. Χρησιµοποιήστε τη λαβή κατά το κλείσιµο συρταριών - ντουλαπών. 
 

Αιχµηρά αντικείµενα 

1. Αποθηκεύστε αιχµηρά αντικείµενα, όπως στυλό, µολύβια, ψαλίδια σε συρτάρια ή σε θήκες µε την φορά 
προς τα κάτω. 

2. Μεταφέρετε µολύβια, ψαλίδια και άλλα αιχµηρά αντικείµενα µε τις άκρες προς τα κάτω. 

 

Κόφτες χαρτιού / Ξύστρες 

1. Τοποθετήστε τα χέρια και τα δάχτυλα στη λαβή του κόφτη χαρτιού πριν πιέσετε προς τα κάτω τη λεπίδα. 

2. Κρατήστε τη λαβή κόφτη χαρτιού σε κλειστή ή ασφαλισµένη θέση όταν δεν χρησιµοποιείται. 

3. Μην χρησιµοποιείτε συσκευές κοπής, εάν η λείπει η προστασία 
4. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας µέσα ή κοντά στην είσοδο του καταστροφέα εγγράφων. 

 

Συρραπτικά 

1. Κρατήστε µακριά από τον εαυτό σας και τους παρευρισκοµένους το σηµείο επαναπλήρωσης συρραπτικών.  
2. Κρατήστε τα δάχτυλά σας µακριά από το σηµείο εκτίναξης κατά τη φόρτωση ή τη δοκιµή συρραπτικών. 
3. Χρησιµοποιήστε ένα αποσυρραπτικό και όχι τα δάχτυλά σας, για την αφαίρεση συρραφίδων . 

 

Ηλεκτρισµός 

1. Μην χρησιµοποιείτε φθαρµένα, κοµµένα ή κατεστραµµένα ηλεκτρικά καλώδια. 

2. Μην συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές σε µια πρίζα. 
3. Μην χρησιµοποιείτε επεκτάσεις ή καλώδια τροφοδοσίας που έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί η γείωση. 

4. Χρησιµοποιήστε κανάλια καλωδίων, για καλώδια που βρίσκονται κατά µήκος του εδάφους, µεταξύ 
γραφείων, σε εισόδούς και εξόδους. 
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Ανεµιστήρες 

1. Μην χρησιµοποιείτε ανεµιστήρες που έχουν υπερβολικούς κραδασµούς, φθαρµένα καλώδια ή λείπει το 
προστατευτικό κάλυµµα. 

2. Μην τοποθετείτε ανεµιστήρες δαπέδου σε διαδρόµους ή τις πόρτες. 

 

Σκάλες – Κλιµακοστάσια 

1. Χρησιµοποιήστε τις χειρολαβές όταν ανεβαίνει ή κατεβαίνει τις σκάλες ή ράµπες. 
2. Μην αποθηκεύετε ή αφήνετε αντικείµενα στις σκάλες. 
3. Μην τρέχετε στις σκάλες ή να κάνετε περισσότερα από ένα βήµα τη φορά. 

 

 

Σκάλες και σκαλάκια 

1. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή τοποθέτηση και χρήση της σκάλας. 
Επιθεωρήστε τη σκάλα τακτικά. 

2. Μην χρησιµοποιείτε σκάλες που έχουν χαλαρά σκαλοπάτια, ραγισµένες ή σπασµένες τις πλαϊνές ράγες, 
λείπουν τα µαξιλαράκια από καουτσούκ στα πόδια, ή µε οτιδήποτε άλλο δείχνει εµφανώς κατεστραµµένο. 

3. Κρατήστε τα σκαλοπάτια καθαρά και χωρίς λιπαρέ ουσίες. Αφαιρέστε τυχόν συσσώρευση υλικού όπως 
χώµα ή λάσπη. 

4. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλική σκάλα σε οροφές, ούτε απόσταση µικρότερη των 15 µέτρων από τις 
γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ). 

5. Μην τοποθετείτε σκάλες σε διαδρόµους ή πόρτες, χωρίς προειδοποιητική σήµανση ή κώνους όπου θα 
δείχνουν την παράκαµψη της κυκλοφορίας των πεζών µακριά από τη σκάλα. Κλειδώστε την πόρτα που 
φράζετε και τοποθετήστε πινακίδα «Παράκαµψη». 

6. Επιτρέψτε µόνο ένα άτοµο την φορά να είναι πάνω στην σκάλα. 

7. Να είστε στραµµένοι προς την σκάλα όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε. 

8. Διατηρήστε,  ανά πάσα στιγµή, τριών σηµείων επαφή, κρατώντας τα χέρια και το ένα πόδι ή και τα δύο 
πόδια και το ένα χέρι στη σκάλα, όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε. 

9. Όταν εργάζεστε πάνω σε σκάλα, να είστε πάντα στραµµένοι προς αυτή και να µην κλίνετε προς τα πίσω ή 
πλάγια. 

10. Μην στέκεστε στα δύο τελευταία σκαλιά της σκάλας (ανώτερο σηµείο). 
11. Μην στέκεστε σε µια σκάλα που ταλαντεύεται, ή κλίνει προς τα αριστερά ή δεξιά. 

12. Όταν χρησιµοποιείτε σκάλα, να ελέγχετε ότι η κορυφή της σκάλας είναι τουλάχιστον 1 µέτρο πάνω από την 
κορυφή στήριξης. 

13. Ασφαλίστε τη σκάλα στη θέση της έχοντας άλλον έναν υπάλληλο να την κρατάει. 
14. Μην τοποθετείτε σκάλες σε βαρέλια, κουτιά, χαλαρά τούβλα, κάδους, τσιµεντόλιθους ή άλλες ασταθής 

βάσεις. 

15. Μην µεταφέρετε πράγµατα στα χέρια σας, ενώ ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε στην σκάλα. 

16. Μην προσπαθήσετε να “µετακινήσετε” µια σκάλα λικνίζοντας την. Κατεβείτε και στην συνέχεια µετακινήστε 
την. 

17. Μην µετακινείτε την σκάλα, όταν είναι κάποιος πάνω σε αυτή. 

18. Μην χρησιµοποιείτε µια σκάλα ως οριζόντια πλατφόρµα. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
 

Ελάσσονος σηµασίας Α’ βοήθειες  

Το κουτί Α’ βοηθειών βρίσκεται στον 1ο όροφο των γραφείων και στο σηµείο ανάπαυσης των εργαζοµένων στην 
αποθήκη. Εάν τραυµατιστείτε ή εµπλακείτε σε ελάσσονος σηµασίας τραυµατισµό: 

• Ενηµερώστε τον προϊστάµενό σας. 
• Χορηγήστε πρώτες βοήθειες στον τραυµατισµένο ή στο τραύµα. 
• Η χρήση του κυτίου Α’ βοηθειών, δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα 
• Δώστε λεπτοµερή περιγραφή για την ολοκλήρωση της έκθεσης διερεύνησης ατυχήµατος. 

 

Μη-Επείγουσα Ιατρική Περίθαλψη 

Για τα µη-επείγοντα εργατικά ατυχήµατα, που απαιτείται επαγγελµατική ιατρική βοήθεια, η Διοίκηση θα πρέπει 
πρωτίστως να επιτρέψει την παροχή θεραπείας. Εάν το τραύµα απαιτεί  θεραπεία, πέραν των Α΄ βοηθειών:  

• Ενηµερώστε τον προϊστάµενό σας. 
• Κατευθυνθείτε στο κοντινότερο νοσοκοµείο του ΕΣΥ. Εάν κριθεί αναγκαίο, ο προϊστάµενος σας, θα σας 
βοηθήσει να µετακινηθείτε. 

• Δώστε λεπτοµερή περιγραφή για την ολοκλήρωση της έκθεσης διερεύνησης ατυχήµατος. 
 

Επείγουσα Ιατρική Περίθαλψη 

Αν έχετε ένα σοβαρό τραυµατισµό που απαιτεί επείγουσα θεραπεία: 
• Καλέστε για βοήθεια και ζητήστε βοήθεια από έναν συνάδελφο. 
• Χρησιµοποιήστε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για να ζητήσετε βοήθεια και µεταφορά στο κοντινότερο 
νοσοκοµείο του ΕΣΥ 

• Δώστε λεπτοµερή περιγραφή για την ολοκλήρωση της έκθεσης διερεύνησης ατυχήµατος. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται επείγουσα ιατρική φροντίδα, καλέστε αµέσως, ή ζητήστε από έναν 

συνάδελφό σας να καλέσει για ιατρική βοήθεια. 
 

ΠΛΗΓΕΣ: 
Eλάσσωνος : Κοψίµατα, ρήξεις, εκδορές ή κακώσεις 

o Πλύνετε την πληγή µε σαπούνι και νερό,  ξεπλύνετε καλά. 
o Καλύψτε το τραύµα µε καθαρό επίδεσµο. 

 
Μείζονος : Μεγάλα, βαθιά και αιµορραγίες 

o Σταµατήστε την αιµορραγία πιέζοντας απευθείας πάνω στο τραύµα, χρησιµοποιώντας έναν επίδεσµο 
ή ύφασµα. 

o Κρατήστε µε πίεση πάνω στο τραύµα, µέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια. 
 
 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ: 

o Μην µετακινείτε τον τραυµατία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. 
o Εάν ο τραυµατίας πρέπει να µετακινηθεί, τοποθετήστε ”νάρθηκα" στην τραυµατισµένη περιοχή,  
χρησιµοποιήστε έναν πίνακα, χαρτόνι, ή τυλίξτε εφηµερίδα ως νάρθηκα. 

 
 
 
 

Τεχνικός Ασφαλείας 697 3216289 Άµεση ∆ράση 100 

Ιατρός Εργασίας 697 2928967 Πυροσβεστική 199 

Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 210  7793 777 ΕΚΑΒ 166 

Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία 14944 Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 112 
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ΚΑΨΙΜΑΤΑ 
Θερµική (θερµότητα) 

o Ξεπλύνετε την καµένη περιοχή, χωρίς τρίψιµο, και βυθίστε την σε κρύο νερό, δεν χρησιµοποιούµε 
παγωµένο νερό. 

o Στεγνώστε την περιοχή και να καλύψτε την χρησιµοποιώντας είτε αποστειρωµένη γάζα είτε ένα 
καθαρό πανί. 

 
Χηµική ουσία 

o  Ξεπλένετε την εκτεθειµένη περιοχή µε δροσερό νερό αµέσως για 15 έως 20λεπτά. 
 
 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

Μικρά σωµατίδια 
o Μην τρίβετε τα µάτια σας. 
o Χρησιµοποιήστε τη γωνία ενός µαλακού καθαρού πανιού για να εξάγεται τα σωµατίδια ή κρατήστε 
τα βλέφαρα σας ανοιχτά και ξεπλύνετε τα µάτια µε τρεχούµενο νερό. 

 
Μεγάλα ή κολληµένα σωµατίδια 

o Αν ένα σωµατίδιο έχει κολλήσει στο µάτι, µην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. 
o Καλύψτε και τα δύο µάτια µε επίδεσµο. 

 
Χηµική ουσία 

o Ξεπλύνεται αµέσως τα µάτια σας µε τρεχούµενο νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.  
 
 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΧΕΝΑ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: 

o Αν το θύµα φαίνεται να έχει τραυµατιστεί ή στον λαιµό ή στην σπονδυλική στήλη, ή δεν είναι σε 
θέση να µετακινήσει το χέρι ή το πόδι του, µην επιχειρήσετε να τον µετακινήσετε, εκτός αν είναι 
απολύτως απαραίτητο. 

 
 
ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ: 

o Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα του θύµατος. 
o Δώστε του «γουλιές» δροσερό νερό. 
o Ξαπλώστε τον σε ένα δροσερό µέρος µε τα πόδια ψηλά. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
Διαδικασία Διερεύνησης Ατυχήµατος 
 
Η έρευνα ατυχήµατος θα πρέπει να εκτελείται από τον επιβλέποντα προϊστάµενο στο σηµείο όπου συνέβη το 
ατύχηµα. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι υπεύθυνος για να δει ότι η έκθεση διερεύνησης ατυχήµατος έχει συµπληρωθεί 
πλήρως, το ατύχηµα έχει καταγραφεί στο βιβλίο ατυχηµάτων και ότι όλες οι συστάσεις έχουν καταγραφεί. 
 
 
Η διοίκηση οφείλει να διερευνά όλα τα ατυχήµατα, τραυµατισµούς και επαγγελµατικές ασθένειες χρησιµοποιώντας 
τις ακόλουθες διαδικασίες έρευνας: 

• Εφαρµογή προσωρινών µέτρων ελέγχου για την πρόληψη τυχόν περαιτέρω τραυµατισµών στους 
εργαζόµενους. 

• Αναθεώρηση του εξοπλισµού, της  λειτουργίας και των διαδικασιών για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα 
της κατάστασης του ατύχηµατος. 

• Εντοπισµός και συνεντεύξεις κάθε µάρτυρα και κάθε άλλο πρόσωπο που θα µπορούσε να παράσχει 
ενδείξεις για τα αίτια του ατυχηµάτος 

• Διερεύνηση συνθηκών και ανασφαλών πράξεων, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση τα 
υπάρχοντα στοιχεία. 

• Ολοκλήρωση της έκθεσης διερεύνησης ατυχηµάτος. 

• Παροχή συστάσεων για διορθωτικές ενέργειες. 

• Αναφορά σε ανάγκη για συµπληρωµατικές ή διορθωτικές καταρτίσεις σε θέµατα ασφάλειας. 

 

Η έκθεση ατυχήµατος θα πρέπει να υποβάλλεται στον Τεχνικό Ασφαλείας εντός 24 ωρών από το ατύχηµα και στους 
κρατικούς φορείς, όπως ορίζει η εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | Brandit New Era | Environmental Policy             EL V1.01.2016 

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 | Brandit New Era | Environmental Policy             EL V1.01.2016 

	

 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ #  

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:       
 

1. Ονοµατεπώνυµο τραυµατία:           ΑΜΚΑ #:    

2. Φύλο  Α[   ]     Θ [    ]   Ηλικία:       Ηµερ/νία ατυχήµατος:       

3. Ώρα του ατυχήµατος    ΠΜ   ΜΜ  Ηµέρα του ατυχήµατος    

4. Θέση στην εταιρεία:            

5. Χρόνια στην εταιρεία:  (χρόνια) (µήνες) 

6. Διεύθυνση που έγινε το ατύχηµα: 

7. Συνθήκες του τραύµατος, Τύπος του τραύµατος, σε ποιο µέρος του σώµατος:    

             

              

8. Περιγράψτε το ατύχηµα και πώς προκλήθηκε:         

             

              

9. Αίτια του ατυχήµατος:            

              

10. Ηταν απαραίτητη η χρήση Μ.Α.Π.;    ΝΑΙ[    ]     ΟΧΙ[    ]      Είχαν παρασχεθεί;    ΝΑΙ[    ]     ΟΧΙ[    ]          
είχαν χρησιµοποιηθεί;    ΝΑΙ[    ]     ΟΧΙ[    ]               

11. Μάρτυρας (ες):            

              

12. Είχε παρασχεθεί εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας;  ΝΑΙ[    ]     ΟΧΙ[    ]    Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναλύστε: 

              

13. Ενδιάµεσες διορθωτικές ενέργειες, για την αποφυγή επανάληψης:     

              

14. Μόνιµες ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης :       

              

15. Ηµεροµηνία αναφοράς:       Συντάχθηκε από:        

 

Προϊστάµενος (υπογραφή):      Ηµεροµινία:     

 

16. Ενέργειες που λήφθησαν από τον Τεχνικό Ασφαλείας:       
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 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Η έρευνα ατυχήµατος δεν έχει σχεδιαστεί για να βρει το σφάλµα ή το ποιος φταίει, αλλά είναι µια ανάλυση του 
ατυχήµατος για να διαπιστωθούν οι αιτίες που µπορούν να ελεγχθούν ή να εξαλειφθούν. 
 
 
 
 
(1-6) Ταυτοποίηση: Στοιχεία τραυµατία & συµβάντος. 
 
(7) Φύση των τραυµατισµών: Περιγράψτε τη ζηµία, π.χ., διάστρεµµα, κόψιµο, έγκαυµα, κάταγµα.  
Τύπος τραυµατισµού:  
Α’ Βοήθειες - ο τραυµατισµός είχε ως αποτέλεσµα µικρές σωµατικές βλάβες / φροντίδα εντός της εταιρείας 

Ιατρική - ο τραυµατισµός αντιµετωπίζεται εκτός της εταιρείας από ιατρό 

Αναρρωτική - ο τραυµατίας απουσίασε περισσότερο από µία ηµέρα από την εργασία του 

Καµία ζηµία - καµία ζηµία, παρ' ολίγον ατύχηµα.  

Μέρος του σώµατος: Μέρος του σώµατος που επηρεάστηκε άµεσα, π.χ., πόδι, βραχίονας, χέρι, κεφάλι. 

 
(8) Περιγράψτε το ατύχηµα: Περιγράψτε το ατύχηµα, συµπεριλαµβανοµένων τι ακριβώς συνέβη, και πού και πώς 
συνέβη. Περιγράψτε τον εξοπλισµό ή υλικά που εµπλέκονται. 
 
(9) Αιτία του ατυχήµατος: Περιγράψτε όλες τις συνθήκες ή πράξεις που συνέβαλαν στο ατύχηµα, δηλαδή: 

I. ανασφαλείς συνθήκες - διαρροές, γράσο στο πάτωµα, κακή υπηρεσία καθαριότητας ή άλλες φυσικές 
συνθήκες. 

II. ανασφαλείς πράξεις - µη ασφαλείς πρακτικές εργασίας, όπως η αποτυχία να προειδοποιήσει, µη χρήση 
Μ.Α.Π. 

 
(10) Μέσα Ατοµικής προστασίας: Αυτονόητη 
 
(11) Μάρτυρας (ες): Ονοµατεπώνυµο (α), διεύθυνση (εις) και αριθµός (οί) τηλεφώνου. 
 
(12) Εκπαίδευσεις σε θέµατα ασφάλειας : Οποιαδήποτε κατάρτιση ασφάλειας που είχε δοθεί στον τραυµατία, 
σχετιζόταν µε µε την εργασιακή δραστηριότητα που εκτελούσε; 
 
(13) Ενδιάµεσες διορθωτικές ενέργειες: Τα µέτρα που λαµβάνονται από τον προϊστάµενο µε σκοπό να αποτραπεί η 
επανάληψη του συµβάντος, δηλαδή, µε περίφραξη της περιοχής του ατυχήµατος, προειδοποιητική σήµανση, 
διακόπτοντας τις εργασίες. 
 
(14): βλ. Περιγραφή 
 
(15): βλ. Περιγραφή 
 
(16) Παρακολούθηση: Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ο τεχνικός ασφαλείας εξετάζει και την παρακολούθηση της 
έρευνας για τη διασφάλιση ότι οι διορθωτικές ενέργειες που συνιστώνται και εγκρίνονται από τον εργοδότη 
λαµβάνονται, και έχουν ληφθεί & εφαρµοστεί όλα τα µέτρα ελέγχου. 


