
Έχοντας υπόψη: 

α. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/ 

3293/4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση «Υγιεινή και 

Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώ

θηκε με το άρθρο 39 του ν.1836/1989. 

β. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 

(ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων». 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

δ. Την υπ’ αριθμ. 2/12542/0022 (ΦΕΚ 441/14.4.2003 τ. Β΄) κοινή 

υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2/65786/0022 

(ΦΕΚ 1892/19.12.2003 τ. Β΄) και 2/72329/0022 

(ΦΕΚ 20/14.1.2005 κοινή υπουργική απόφαση). 

ε. Τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

ζ. Το υπ’ αριθμ. 

859/20.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών

 Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την έκδοση νέας κοινή υπουργική απόφαση για πα

ροχή μέσων ατομικής προστασίας. 

η. Το υπ’ αριθμ. 

1509/17.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών

 Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την παροχή μέσων ατομικής προστασίας. 

θ. Τις από 19.7.2006 προτάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ

στασίας. 

ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος τ

ων προϋπολογισμών των οικείων 

Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, η οποία δεν μπορεί ναυπολογιστεί. 

κ. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των 

Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Α

ποκέντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 201/1995). 

λ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 

(Β΄ 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους ΥφυπουργούςΕσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης». 

μ. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 

(Β΄ 501) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης κ

αι Κοινωνικής Προστασίας». 



ν. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 

(ΦΕΚ 1432/2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο

νομικών»,αποφασίζουμε : 

Α. Στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ανάλογα με 

τη θέση εργασίας τους παρέχονται τα κατωτέρω μέσα ατομικής προστασίας : 

1. ΓΑΝTIA 

- Γάντια δερματοπάνινα : 

στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγού

ς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης 

απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη 

μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμ

άτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε 

οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών,οι χειριστές μηχανημάτων 

έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ 

ΑΡΙΘΜ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

- Γάντια από PVC : 

σε όλες τις ανωτέρω ειδικότητες ως και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό

 των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη 

συντήρηση των χώρων νεκροταφείου. 

- Γάντια από νιτρίλιο : 

στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κήπους στους οδοκαθαριστές και σ

τους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων. 

- Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο : στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υ

γρό 

περιβάλλον, με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), με τη ρήψη 

ασφάλτου, την αποχέτευση και 

την ύδρευση, στους υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων. 

- Γάντια ελαστικά μίας χρήσης : 

στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθ

αρίστριες εσωτερικών 

χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων (βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαν

τζιέρηδες κ.λ.π.) στουςαπασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια. 

- Γάντια Συγκολλητών : 

στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις. 

- Γάντια μονωτικά : 



στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα άσφαλτα. 

2. ΚΡΑΝΗ 

στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφ

ής απορριμμάτων, σε 

ηλεκτρολογικές εργασίες, με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί) και στ

ην αποχέτευση. 

3. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

- Τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κίνδυνους : 

στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους και στο

υς χρήστες χημικών ουσιών. 

- Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία : 

στους απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες. 

- Ασπίδιο : 

στους απασχολούμενους με τη συντήρηση και τον καθαρισμό των κάδων απορριμμ

άτων και των οχημάτων. 

- Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο : στους ηλεκτρολόγους. 

- Ασπίδιο με πλέγμα : 

στους απασχολούμενους με τον χειρισμό βενζινοπρίονου. 

- Οξυγονοκόλλησης goggles : 

στους απασχολούμενους με τις οξυγονοκολλήσεις. 

- Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης: στους ηλεκτροσυγκολλητές. 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

- Φίλτρο μάσκα P1 : 

στους απασχολούμενους με οικοδομικές εργασίες και οι ξυλουργοί - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ 

ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

- Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα: 

στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.),

 την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους 

οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής καιαποκομιδής απορριμμάτων, στους απ

ασχολούμενους με τη 



μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτω

ν, την υγειονομική ταφή 

των απορριμμάτων, στους οδηγούςαπορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους σ

την αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια. 

- Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 P3 : 

στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους 

κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση. 

-Αναπνευστική συσκευή : 

για έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά). 

5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

- Ανακλαστικά γιλέκα: 

στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και 

αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους 

στις ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση κα

ι στους εργάτες κήπων «και οι φύλακες εξωτερικών χώρων» - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31119/08,ΦΕΚ-990 Β/28-5-08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-07. 

- Αδιάβροχες ποδιές: 

στον καθαρισμό απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμ

άτων. 

- Ποδιές συγκολλητών: 

στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις. 

- Πυρίμαχες στολές : 

στους απασχολούμενους με κατάσβεση πυρκαγιάς. 

- Στολές προστασίας από χημικά : 

στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους 

κήπους και στις απολυμάνσεις καθώς και με τις βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα

, κτιρίων κ.λ.π.). 

6. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

- Γαλότσες: 

στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους. 

- Σκάφανδρο : 



στον καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων. 

- Άρβυλα : 

σε όλους τους εργαζόμενους που περιγράφονται στις ανωτέρω θέσεις εργασίας. 

7. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες : στους απασχολούμενους σε ε

ργασίες ύψους για τις 

οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. 

- Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα : 

στους απασχολούμενους σε χώρους με θόρυβο. 

- Μονωτικά εργαλεία : στους ηλεκτρολόγους. 

- Επιγονατίδες : 

στους Υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης -αποχέτευσης. 

- Κώνοι σήμανσης: 

απορριμματοφόρα οχήματα, οδοκαθαρισμός, συγκομιδή - αποκομιδή απορριμμάτω

ν, σήμανση οδών, ασφαλτόστρωση, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση 

και ύδρευση. 

- Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων : συγκόλληση με αέρια. 

-Νιτσεράδες: 

στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής 

και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους 

απασχολούμενους στη ρήψη ασφάλτου «και οι φύλακες εξωτερικών χώρων» - 

ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31119/08,ΦΕΚ-990 Β/28-5-08 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ . ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1 

07 ους κηπουρούς και στους απασχολούμενους στη ρήψη ασφάλτου. 

Η παροχή των ανωτέρω μέσων ατομικής προστασίας 

είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και ο εργαζόμενος 

υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά 

τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσοτης 

ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. 

Πριν την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται ν

α λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή/και του 

γιατρού εργασίας. 



Τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να 

προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή του γιατρ

ού εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας. 

Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές 

ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων. 

Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά. 

Β. Επίσης παρέχεται: 

Ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους 

εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή 

πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. 

Η ανωτέρω ποσότητα γάλακτος παρέχεται και 

στους μουσικούς πνευστών οργάνων. 

Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ 

α΄ βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, κατά 

τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος 

μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδικήσήμανση 

επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ 

α΄ βαθμού να χορηγήσουν ένα (1 

) λίτρο φρέσκο γάλα, ή μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ, ύστερα από απόφαση 

του οικείου Συμβουλίου θα καταβάλλεται η αξία 

αυτού σε χρήμα, με βάση την ισχύουσα, κάθε φορά, λιανική τιμή πώλησής του, στ

ους δικαιούχους - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31119/08,ΦΕΚ-990 Β/28-5-08 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ . ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-07 

Γ. Προληπτική ιατρική 

Το προσωπικό που απασχολείται στους παραπάνω 

χώρους και εργασίες πρέπει να υποβάλεται σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας του, μεταξύ των άλλων στις παρ

ακάτω ιατρικές εξετάσεις: 

I. Μία φορά το χρόνο 

α. Γενική αίματος. 

β. Ομάδα αίματος (άπαξ.) 

γ. Γενική ούρων. 



δ. Δερματολογική εξέταση. 

ε. Η.Κ.Γ. 

στ. Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άνδρες άνω των 50 ετών. 

ζ. Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες. 

η. Πλήρη Ηπατικό έλεγχο. 

ΙΙ. Ανά διετία 

Ακτινογραφία θώρακος (σύμφωνα με τις αρχές της ακτινοπροστασίας). 

Οι μουσικοί πνευστών οργάνων, λόγω της 

φύσης της εργασίας τους, υποβάλλονται υποχρεωτικά 

μία φορά το χρόνο σε ακτινογραφία θώρακος - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ 

ΑΡΙΘΜ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΙΙΙ. Σε ειδικές εξετάσεις 

Κατά την κρίση του γιατρού εργασίας. 

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και σε μια ημέρα με φροντί

δα και δαπάνη της υπηρεσίας. 

Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε εμβολιασμό κατά της

 ηπατίτιδας (τριπλή δόση), κάθε έτος σε αντιγριππικό εμβολιασμό και κατά 

τακτά διαστήματα υποβάλλονται σε αντιτετανικόεμβολιασμό. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται 

στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορρήτου και της προστασίας τ

ων ατομικών δεδομένων των εργαζομένων. 

Οι υπ’ αριθμ. 2/12542/0022 (ΦΕΚ 441/14.4.2003 τ. Β΄), 2/65786/0022 

(ΦΕΚ 1892/19.12.2003 τ. Β) και 2/72329/0022 

(ΦΕΚ 20/14.1.2005 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση καταργούνται. 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα 

που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων μέσων ατομικής πρ

οστασίας. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Δερματοπάνινα γάντια 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κ

ινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε

 απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους,μηχανοτεχνίτες, 



Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -

1,2 mm To εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο 

δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 

• 2 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 2 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Εναλλακτικά μπορεί να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση 

από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της 

παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών 

αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα. 

Γάντια από PVC 

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικο

ύς κινδύνους, όπως 

εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε 

νεκροταφεία. 

Χαρακτηριστικά: 

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm 

Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 



• 2 (διάσχιση) 

• 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

Γάντια από νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροορ

γανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο 

με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει: 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 σ Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 

• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 



Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες μηχανικές αν

τοχές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν γάντια νιτριλίου μεγαλύτερου πάχους τα 

οποία όμως είναι πολύ πιο ακριβά. 

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος 

της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε 

υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε 

υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm 

Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ τ

ο πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 2 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420 Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

σ Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm 

Κατασκευή από νιτρίλιο. 

Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. 



Πρότυπα ΕΝ 374 

Σήμανση: 

• CE 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

Γάντια συγκολλητών Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. Χαρακτηριστικά: 

Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο 

δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδ

ύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1. 

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,1 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

Για τα γάντια αυτά μπορεί να επιλεγούν τύποι των τριών ή των πέντε δακτύλων 

Γάντια μονωτικά 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση. 



Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 

Πρότυπο ΕΝ 60903 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• 00 (Προστασία μέχρι 500V) 

• RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας 

από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέ

ση τάση τότε πρέπει 

να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντράαλλά προορίζονται μόνο γι

α χειρισμούς και όχι για εργασία 

Κράνη 

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες 

σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Χαρακτηριστικά: 

Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι 

περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο: 

• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι 

από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία 

μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. 

• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική 

επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται 



• Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα 

Πρότυπο ΕΝ 397 Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ε

τικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση 

και αποθήκευση 

Γυαλιά μάσκα (goggles) 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία 

από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τό

ρνος κα) 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που 

να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τρι

βής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης καιπροσαρμογής 

στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Β Μηχανική αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

• 4 προστασία από σκόνη. 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική αντοχή 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 



• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα χαρ

ακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι 

απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για μηχανικούςκινδύνους (δεν είναι απα

ραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο) 

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρ

κή μηχανική αντοχή, με 

αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη π

ροσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ166,169 Σήμανση: 

• Στους βραχίονες: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 6_2 ή 6-

2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπε

ριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. 

• F Μηχανική αντοχή. 

• Κ προστασία έναντι τριβής. 

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5_2 ή 5-

2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό 

δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά. 

Ασπίδιο προστασίας από υγρά. 

Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς κάδων. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχ

ανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι 

επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 



• Στο στήριγμα: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

• Ν προστασία έναντι θάμβωσης. 

• Κ προστασία έναντι τριβής Προστασία από ηλεκτρικό τόξο 

Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί: 

1. Ασπίδιο με διάταξη προσαρμογής στο κράνος 

2. Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο 

Η δεύτερη λύση είναι πιο εύχρηστη αλλά και πλέον 

ακριβή. 

1. Ασπίδιο Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεμα και τη 

διάταξη προσαρμογής στο κράνος. 

Το πρόθεμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με στρογγυλεμένε

ς άκρες και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 

• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 - 1.2. 

• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (

σύμβολο F). 

• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και 

προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 

• Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 



Η διάταξη προσαρμογής του προθέματος στο κράνος, θα προσαρμόζεται ασφαλώς 

στη περίμετρο του κράνους. Θα έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση 

του προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης και δεν θαέχει μεταλλικά μέρη. 

Η σήμανση του θα είναι 

• Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας, τουλάχιστον (

σύμβολο F). 

2. Κράνος με ενσωματωμένο ασττίδιο Η διάταξη θα αποτελείται από: 

• Κράνος προστασίας. 

• Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό 

τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό 

να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. 

• Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήσιης θα 

ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. 

Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 

(κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Κράνος 

• Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. 

• Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac) 

• Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από 

πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και 

αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. 

• Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα 

γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. 

• Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. 

• Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του 

ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. 

• Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζ

εται η θέση του ασπιδίου. 

Ασπίδιο 

Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 



• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 - 1.2. 

• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). 

• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και 

προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 

Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζι-νοπρίονου. 

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρί-ονου. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι 

επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

• Στο στήριγμα: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• F Μηχανική αντοχή 

Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια. 

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 

ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 Σήμανση : 

• Στο πλαίσιο : 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 



• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 

• F Μηχανική αντοχή Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να 

αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργ

ασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-

ΕΝ 169. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές Πεδίο χρήσης:Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 

χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο 

με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία 

των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος 

που στηρίζεται στο κεφάλιείτε τύπος που κρατιέται 

με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• F Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να 

αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 

ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του 

ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική 

μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είν

αι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την 

έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα 

στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). 



Είναι εύχρηστη και παρέχει την πλέον αποτελεσματική 

προστασία διότι δεν επιτρέπει καθόλου την έκθεση σε 

ακτινοβολία αλλά είναι πολύ ακριβή. 

Η μάσκα αυτή θα ακολουθεί και το ΕΝ 379. 

Φιλτρόμασκα Ρ1 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο 

κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό 

ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. 

Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-

30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• FFP1 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Προστασία αναπνοής από αέρια, 

(ημίσεως προσώπου) Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις 

σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές. 

Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε με μάσκα ημίσεως προσώπου με τα κατάλληλα φίλτ

ρα είτε με φιλτρόμασκα. 

Μάσκα ημίσεως προσώπου 

Χαρακτηριστικά: 

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύ

τη, στόμα και πηγούνι. 

Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

Α1 Ρ3 

(χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμο

ύς και σωματίδια ή 

Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα 



και ΕΝ 141 για φίλτρα Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομην

ία λήξης). 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

Φιλτρόμασκα Α1 Ρ1 

Χαρακτηριστικά: 

Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα 

της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό 

που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια 

Προδιαγραφή ΕΝ 405 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου 

• Σύμβολο FF (filtering facepiece, φιλτρόμασκα) A1P1. 

• Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

Η φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη 

σε σακούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται. 

Η διάρκεια ζωής της εξαρτάται από τη χρήση της. 

Η πλέον ασφαλής ένδειξη ότι πρέπει να αποσυρθεί είναι όταν δεν συγκρατεί οσμές. 

Η επιλογή ανάμεσα σε φιλτρόμασκα ή μάσκα με φίλτρα σχετίζεται με το κόστος (στ

η μάσκα αλλάζονται 

μόνο τα φίλτρα) και την άνεση (οι φιλτρόμασκες υπερτερούν). 

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα 

Χαρακτηριστικά: 



Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο 

το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος 

καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει 

προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σεαέρια 

μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομην

ία λήξης). 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και

 άσπρο) 

Αναπνευστική συσκευή 

Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά). 

Χαρακτηριστικά: 

Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολοκλήρου προσώπου

, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και 

το σύστημα ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί 

απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμέν

ο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση 

ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 

Πρότυπο ΕΝ 137 

Σήμανση: 

• CE 

• Κωδικός προϊόντος 

• Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθμός παρτίδας 

Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία. 

Ανακλαστικά γιλέκα 



Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφό

ρα, καθαρότητα). 

Χαρακτηριστικά 

Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο 

οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. 

Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρ

ας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 471 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Αδιάβροχες ποδιές 

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. 

Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 467 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 



Ποδιές συγκολλητών. Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). Πρότυπα ΕΝ 370 Σήμ

ανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Πυρίμαχες στολές 

Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης. Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες

 στολές από πυρίμαχο υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 469 Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Στολές προστασίας από χημικά 

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές. 

Χαρακτηριστικά: 

Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά 

που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών 

και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 463 

Σήμανση: 

• CE 



• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 

Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray) 

5 προστασία από σκόνες 

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

Γαλότσες. 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: 

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτ

ύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Το σύμβολο S5 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

Σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε (σκά

φανδρο) 

Άρβυλα ασφαλείας 



Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: 

Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 

προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Το σύμβολο S3 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

• στη σόλα oil resistant 

Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής

 αντοχής σε 5kV . 

Μέσα προστασίας από πτώσεις 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι 

δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. 

Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από: 

• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια 

το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. 

• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα 

που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήμ

ατος τους) 

• Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, 

(σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά 

μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. 



Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να 

είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλ

ή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. 

Πρότυπα ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες. 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 

Μέσα προστασίας ακοής 

Για τη χρήση ωτασπίδων προτείνεται: 

• Να επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος μεταξύ ωτασπίδων, ωτοβυσμάτων πολλαπλών 

χρήσεων και ωτοβυσμάτων μίας χρήσης ποια του ταιριάζουν περισσότερο. Καλό θα

 ήταν να διατίθενται προϊόντα από περισσότερουςκατασκευαστικούς οίκους ώστε ν

α επιλεγεί το καλύτερο. 

• Οι ωτασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές 

επενδύσεις στο μαξιλαράκι που έρχεται σε επαφή με 

το αυτί, για να μην υπάρχουν, τα εύλογα παράπονα για 

πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό. 

• Θα πρέπει να αποφεύγονται ωτοβύσματα που απαιτούν διαμόρφωση με το χέρι γι

ατί στις συνθήκες του εργασιακού χώρου είναι απίθανο να είναι καθαρά τα 

χέρια, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση εκζεμάτων. 

• Τα ωτοβύσματα μιας χρήσης είναι καλό να διατίθενται σε δότες οι οποίοι θα υπάρ

χουν σε όσους εργασιακούς χώρους υπάρχει θόρυβος. 

Ωτοασπίδες 

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά

 όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου 

Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη 

στήριξης στο κεφάλι. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις

 στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι προ 

εύχρηστες. 

Πρότυπο ΕΝ 352 - 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ 352 - 3 

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 



• Κωδικό προϊόντος 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθ

ένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 

συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η 

χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο 

Ωτοβύσματα 

Ωτοβύσματα μιας χρήσης. 

Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον 

ακουστικό πόρο. 

Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν 

Είναι τοποθετημένα σε δότη ανά 400 - 500 ζεύγη και 

ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο. 

Πρότυπο ΕΝ 352 - 2 

Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει 

να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• CE 

• Κωδικός προϊόντος 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 

Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα 

εξασθένησης ακουόμενου ήχου. 

Ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων 

Αν προτιμηθούν ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων θα 

είναι προδιαμορφωμένα με πεπλατυσμένο το έξω άκρο 

ώστε να αποφεύγεται επαφή με το χέρι. 

Θα πρέπει να δοθεί οδηγία στο προσωπικό να τα 

πλένει μετά από κάθε χρήση και να τα τοποθετεί στη θήκη τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα ωτοβύ-σματα μίας χρήσης. 

(σήμανση, διάγραμμα, ΕΝ) 

Εργαλεία μονωτικά. 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια. 



Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατ

σάβιδα, μυτοτσίμπιδα) 

Πρότυπο ΕΝ 60900 

Σήμανση: 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 

• Έτος κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΗΜΑ 

 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: 

Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος 

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντι

ολισθητικό και εύκαμπτο. 

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να 

διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενου

ς λευκούς και κόκκινους δακτυλίους). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 

Ύψος: 50 cm 

Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg 

Μορφή: 

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο 

που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία 

Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον 

άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. 



Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους. 

Χρωματισμός 

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρ

ωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 

(1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντετ

αγμένων. 
Χρώμα 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Παρ/ντας 

Φωτειν/τας β 

 
Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ 

 

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11 

Αντανακλαστική μεμβράνη 

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 

(ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86). 

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκ

ού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 

7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε. Ε. 

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑ

ΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ -ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 

Σκοπός 

Σκοπός των προσαρτημάτων είναι η δέσμευση της 

φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 

ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες των αερίων, έτσι 

ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, πυρκαγιές και γενικά ταατυχήματα. 

Περιγραφή. 

Για συσκευές: 

Οξυγόνου 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 

φλόγας οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των 

ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν 

από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού(ρουξούνι) για διάμετρο εσ



ωτερική του ελαστικού 9 mm και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ συν

δέσεως με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4΄΄ ή 3/8΄΄). 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730) 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 20 bars. 

Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και 

διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Ασετιλίνης. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 

φλόγας ασετιλίνης τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των 

ελαστικών των αερίων και του εργαλείου θα φέρουν 

από τη μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού(ρουξούνι) για διάμετρο εσ

ωτερική του ελαστικού 6,3 ή 9 mm) και από την άλλη (έξοδος/ προς εργαλείο) ρα

κόρ σύνδεσης με σπείρωμα αριστερόστροφο (1/4΄΄ ή 3/8΄΄). 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730) 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 1,5 bars. 

Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και 

διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Για φιάλες: Οξυγόνου 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 

φλόγας φιαλών οξυγόνου θα είναι αυτόματα με σπείρωμα δεξιόστροφο Μ 16 Χ 1,5 

(ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση) και θα ανταποκρίνονται στιςαπαιτήσεις 

της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730). 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10 bars. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα διαθέτουν τις ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας: 

• Φίλτρο εισόδου 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής 

• Φλογοπαγίδα 

• Αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου 

• Αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης, επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη. 

• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση εκρήξεως. 



Ασετιλίνης 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 

φλόγας φιαλών ασετιλίνης θα είναι αυτόματα με σπείρωμα αριστερόστροφο Μ 16 Χ

 1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση) και θα ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730).1. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας:θα είναι 1,5 bars 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα διαθέτουν τις ακόλουθες διατάξεις 

ασφαλείας: 

• Φίλτρο εισόδου 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής 

• Φλογοπαγίδα 

• Αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου 

• Αυτόματη βαλβίδα υπερπιέσης, επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη 

• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση εκρήξεως 

Λοιπά τεχνικά στοιχεία 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας για συσκευές και φιάλες αερίων πρέπει να μην απαιτο

ύν συντήρηση, για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να 

λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων. 

Καθένα από αυτά πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αερίου όγκου 3.500 - 

4.000 λίτρων την ώρα, να είναι 

δε δυνατή η χρησιμοποίηση του για όλα τα αέρια που 

χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες αυτές, 

(οξυγόνο,ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κ.λ.π.). 

Το βάρος εκάστου πλήρους προσαρτήματος ασφάλειας για συσκευές μαζί με τα εξα

ρτήματα του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμ

ποδίζουν την εργασία (μήκος μέχρι 65 mm διάμετρος μέχρι 25 mm). 

Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων πρέπει 

να είναι κυλινδρικό από σκληρό μεταλλόκραμα και να 

αντέχει σε πίεση περίπου 500 ατμοσφαιρών. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πάνω από 150 διαδοχικέ

ς εκρήξεις. 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 



Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικ

ές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα 

είναι: 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

• Διαπνοή 3. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή 

και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) πρέπει να 

καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες. 

Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη π

ου θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. 

ΚΑΠΕΛΑ 

Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. 

Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. 

Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 1

0 cm. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 
 


