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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Κίνδυνος 

Κίνδυνος είναι οτιδήποτε που έχει τη δυναμική να προκαλέσει βλάβη. Οι 
κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο, την ιδιοκτησία, τις διεργασίες 
και μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, να έχουν συνέπειες στην ανθρώπινη 
υγεία, απώλεια παραγωγής, ζημιά σε εξοπλισμό κτλ. 

Επικινδυνότητα 

Η εργασιακή επικινδυνότητα παραπέμπει στην πιθανότητα και σοβαρότητα 
ενός τραυματισμού ή ασθένειας που οφείλεται στην έκθεση στον κίνδυνο. 

Γιατί χρειάζεται η διεξαγωγή Εκτίμησης Επικινδυνότητας 

Ο κύρ ιος στόχος μιας εκτίμησης επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο είνα ι η 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας υποβοηθά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης 
βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών τους. Υποβοηθά επίσης τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικής απόδοσης της 
επιχείρησης. Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση επικινδυνότητας 
σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί ασφάλειας και 
υγείας στο χώρο εργασίας. 

Πως γίνεται η Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας μπορούν να εκτιμηθούν ακολουθώντας τα 5 
βήματα που παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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ΒΗΜΑ 1 ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για την εκτίμηση κινδύνων στο χώρο εργασίας επισυνάπτονται εικόνες από 
τον χώρο εργασίας: 
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Και τα μηχανήματα: 

Επεξήγηση σημείων: 

1) Κάθετη γωνιάστρα 
2) Όρθια γωνιάστρα 
3) Ρουφήχτρα ροκανιδίων 
4) Σβούρα - Πλάνη 
5) Συγκολητηκή 
6) Πριονοκορδέλα 
7) Αλυσιδοτρύπανο 
8) Φαλτσοκόφτης - πολυτρύπανο 
9) Απλός φαλτσοκόφτης 
10) Πάγκος εργασίας 
11) Ηλεκτρικά μικροεργαλεία χειρός 
12) Μικροεργαλεία χειρός 
13) Ξυλουργικό υλικό (πλάκες) 
14) Υπόγειες σκάλες 
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Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες που εκτελούνται: 

Επεξεργασία ξύλου: 

·κοπή 
·σκίσιμο 

·διάτρηση 
·τεμάχισμα 
·πλάνισμα 
·λείανση 
·φάλτσα 
• κόλληση ταινιών PVC 
• συναρμολόγηση τεμαχίων 
• διαμόρφωση 

Τα άτομα που εργάζονται εκεί είναι: 

• Ένας εργολάβος 
·και ένας εργαζόμενος βοηθός 



Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι ο εξής: 

Κορδέλα 4420 rpm 380V (τριφασικό) 3ΗΡ 
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Όρθια γωνιάστρα (2 σκάλων) 
1 η: 3 KW 2850 min-1 2η: 3,4 KW 3250 min ·1 



Κάθετη γωνιάστρα (2 μοτέρ) 0.5 ΗΡ 0.37 KW 940 min·1 
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Σβούρα - πλάνη (2 μοτέρ) 1300 W 1000 rpm 
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Συγκολλητική 9,5KW 230/400 V 50 Hz 17,5 Α 
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Φαλτσοκόφτης (2 σκάλων) 
1η) 2.2 κνν 2840 min-1 2η) 2.54 κνν 3380 min-1 
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Φαλτσοκόφτης (φορητός) 1,3 ΗΡ 3000 rpm 
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Μικρά ηλεκτρικά εργαλεία χειρός 
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Αλυσιδοτρύπανο 1200 rpm l,lKW 



Απορροφητήρας (ρουφήχτρα) 4 ΗΡ 2855 rpm 

Τα υλικά προς εργασία που χρησιμοποιούνται είναι: 

•Ξύλινες πλάκες (μελαμίνες, MDF, δρυς ,'Ορεγκον) 
• Μαδέρια (σουηδικά) 
• Επενδυμένες μπάρες (πορτάκια) 
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Κίνδυνοι που έχουν ήδη αναγνωρισrεί ,οι πηγές τους και συνέπειες 

Κορδέλα 

α) Κίνδυνος κοπής από κινούμενο κοπτικό εργαλείο 
β) Κίνδυνος των ματιών από σκόνες και αντικείμενα 
γ) Κίνδυνος θραύσης κοπτικού εργαλείου (κορδέλας) από την πολλή χρήση 

Κάθετη γωνιάστρα 

α) Κίνδυνος κοπής από κινούμενο κοπτικό εργαλείο 
β) Κίνδυνος σύνθλιψης άνω άκρων (χεριών) από πίεση πνευματικού εμβόλου 

Σβούρα - πλάνη 

α) Κίνδυνος κοπής από κινούμενο κοπτικό εργαλείο 
β) Κίνδυνος των ματιών από εκσφενδόνιση ροκανιδιών 

Συγκολλητική 

α) Κίνδυνος κοπής από μετακινούμενη ταινία κίνησης 
β) Κίνδυνος εγκαύματος λόγω υψηλής θερμοκρασίας στο δοχείο της κόλλας 

Φαλτσοκόφτης 

α) Κίνδυνος κοπής από κινούμενο κοπτικό εργαλείο 
β) Κίνδυνος σύνθλιψης άνω άκρων (χεριών) από πίεση πνευματικού εμβόλου 

Αλυσιδοτρύπανο 

α) Κίνδυνος κοπής από κινούμενο κοπτικό εργαλείο 
β) Κίνδυνος των ματιών από σκόνες και πριονίδια 
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Άλλοι κίνδυνοι: 

α) Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση αντικειμένων λόγω κακής τοποθέτησης 
τους σε στοίβες. 

β) Κίνδυνος από πτώση κλίμακας λόγω κακής κατάστασής της (φθορά) 

γ) Κίνδυνος αναπνευστικού αλλά και ακοής από την σκόνη λόγω εισπνοής της 
και εισαγωγής στα αυτιά 

δ) Κίνδυνος από την διακίνηση ξύλινων βαρέων υλικών (πλάκες) αφού 
μπορούν να προκαλέσουν: 

- σύνθλιψη των κάτω άκρων λόγω πτώσης κατά την μεταφορά 
- κοπή των άνω άκρων λόγω κακής συγκράτησης 
- προβλήματα στην μέση 

ε) Κίνδυνος τραυματισμού (ίσως και θανατηφόρου) λόγω πτώσης δαπέδου 
από τους κραδασμούς των μηχανημάτων καθώς δεν τηρεί τις ισχύουσες 
νομοθεσίες για βιομηχανικά δάπεδα 

στ) Κίνδυνος αναπνευστικού λόγω κακού εξαερισμού του χώρου εργασίας 

ζ) Κίνδυνος τραυματισμού από προεξοχή εξαρτήματος του μηχανήματος του 
φατσοκόφτη και τοποθέτησης σε σημείο με στενό πέρασμα. 
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Μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί 

Κορδέλα: υπάρχουν ξύλινα παραπετάσματα 

Κάθετη γωνιάστρα: υπάρχουν προστατευτικά μεταλλικά καλύμματα (μόνο 
όταν είναι απενεργοποιημένο) για το κοπτικό εργαλείο 

Όρθια γωνιάστρα: προστατευτικό κάλυμμα κοπτικού εργαλείου και σωλήνας 
απορρόφησης για την σκόνη (ροκανίδια) 

Πλάνη: προστατευτικό καπάκι για εκσφενδόνιση ροκανιδιών και προστασία 
από κοπή 

Συγκολλητική: καπάκια ασφαλείας από θόρυβο και από κοπή και 
προστατευτικό κάλυμμα θερμαινόμενου σημείου 

Φαλτσοκόφτης: προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα (κίτρινο) και 
προστατευτικό κάλυμμα από διάτρηση 

Ατυχήματα, εργασιακές ασθένειες και άλλα συμβάντα που είχαν 
συνέπειες στην υγεία, και τα οποία έχουν αναφερθεί 

• κοπή άκρων χειρός 

• τραυματισμός των ματιών από εκσφενδονισμό πριονιδιών 

• κοψίματα και γδαρσίματα σε άνω άκρα (από σκλήθρες, μεταφορά τραχείας 
επιφάνειας ξύλων) 

• τραυματισμοί από διάφορα κοπτικά εργαλεία χειρός 

•τραυματισμοί κάτω άκρων από πτώση αντικειμένων. 

• Βαρηκο\'α λόγω υψηλού θορύβου αλλά και σκόνης 

•Αναπνευστικά προβλήματα λόγω σκόνης (φλεγμονές) 

•Προβλήματα στη μέση λόγω κακής μεταφοράς βαρέων εξαρτημάτων 
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Νομικές και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με το χώρο 
Εργασίας 

• Πυροσβεστήρας πυρασφάλειας 

• Πρώτες βοήθειες 

• Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου 

• Καλή ηχομόνωση 
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ΒΗΜΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1) Κινούμενα τμήματα μηχανών 

Υπάρχουν επικίνδυνα κινούμενα τμήματα στις μηχανές χωρίς προστατευτικά 

κιγκλιδώματα. Υπάρχουν απροστάτευτα γρανάζια και αλυσιδωτοί τροχοί με 

δόντια 

Μερικά προστατευτικά κιγκλιδώματα που υπάρχουν δεν αποτρέπουν επαρκώς 

τα χέρια τους αγκώνες ή άλλα μέρη τους σώματος από επαφή με επικίνδυνα 
κινούμενα τμήματα . 

Σε περίπτωση που θέλουμε να λαδώσουμε μια μηχανή πρέπει να μετακινηθεί 
το προστατευτικό κιγκλίδωμα. 

2) Υπάρχουν αντικείμενα και μέρη με επικίνδυνες επιφάνειες 
(αιχμηρές, τραχείες κτλ.) 

3) Υπάρχουν ζεστές επιφάνειες 

4) Εργασία σε ύψη που μπορεί να προκαλέσει πέσιμο από ψηλά: 

5) Υπάρχουν εργαλεία χειρός 

6) Υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

Υπάρχει ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός στη θέση του όμως δεν 
είναι έτοιμος προς χρήση και δεν ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση προς τον πυροσβεστικό εξοπλισμό 

Δεν υπάρχουν σχέδια διαφυγής και έκτακτης ανάγκης 

Οι δίοδοι διαφυγής δεν είναι σημαδεμένοι 

Δεν υπάρχουν σημεία συναγερμού σε περίπτωση φωτιάς 

Δεν έχουν κατασκευαστεί τα αυλάκια πυρόσβεσης 

Δεν διεξάγεται εκπαίδευση για θέματα πυρόσβεσης 
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7) Κίνδυνος λόγω θορύβου 

Τα ψηλά επ ίπεδα θορύβου είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών εργασίας 
(μηχανές) 

Δεν υπάρχουν μάσκες θορύβου 

Ο θόρυβος είναι τόσο δυνατός που θα πρέπει να υψώσουμε τον τόνο της 
φωνής για να μιλήσουμε στους ανθρώπους στο χώρο εργασίας 

Άθελά μας υψώνουμε τον τόνο της φωνής μας στις συνομιλίες μας εκτός του 
χώρου εργασ ίας 

Ο θόρυβος που βγάζει το κάθε μηχάνημα υπολογίζεται με βάσει τον παρακάτω 

πίνακα . Βρίσκουμε την μέγιστη ακουστική ισχύς σε dB με βάσει τις στροφές 
του κάθε κινητήρα και την ονομαστική ισχύς του σε απόσταση lm από αυτόν : 

Όvομαιπικ!ς 
n s 9UO 960 < n s 13'20 Ι 320<ηs 1900 l!JUO<ns 2360 23ϋ0<n:S31:ιΟ 3150<n:S3ί50 

Στροφες 

ΌνυμαστιχΥι 
1 έy !Οτη ί\χουστικi] Ί σχ\ις ι .,ν είς dΠ(.\ ) Ίnχύ; l ' ιι fkW) 

ls \'nS l .1 62 65 67 70 17 
1.1 < Ι'ns2 . 2 6:3 67 ί\ 74 
2.2"1'n:S" .5 67 Ϊ \ ϊ5 1n 
5.5<Pns11 ί \ 71, ί9 82 87 
11< PnS2'l τ 77 3 86 
22 .... Pns37 79 80 87 8Ω 91 91 
:i7<1'nS55 '2 B;i 89 91 93 9.~ 

55<1'nS I \Ο 87 9Ί 9:i 9;, 95 
1 IU<11nS:!'lU 88 91 95 96 98 !)';} 

120 ~ 1~1 :05'1() U1 \)4 97 98 100 10'l 

Κορδέλα 4420 rpm 380V (τριφασικό) 3ΗΡ - μεγαλύτερη από 84 dB 

Όρθια γωνιάστρα (2 σκάλων) 

Στην 1 η σκάλα : 3 KW 2850 min-1 - 82 dB 
Στην 2η σκάλα : 3,4 κνν 3250 min-1 - 84 dB 

Κάθετη γωνιάστρα (2 μοτέρ) 0.37 ΚW 940 min-1 
- μικρότερη από 62 dB 

Σβούρα - πλάνη (2 μοτέρ) 1300 W 1000 rpm - 67 dB 

Συγκολλητική 9,5KW 230/400 V 50 Hz 17,5 Α - 85 dB 
Φαλτσοκόφτης (2 σκάλων) 
1 η ) 2η) 

Στην 1 η σκάλα: 2.2 KW 2840 min-1 
- 77 dB 

Στην 2η σκάλα : 2.54 KW 3380 min-1 
- 84 dB 
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Φαλτσοκόφτης (φορητός) 1,3 ΗΡ 3000 rpm ---+ 73 dB 

Αλυσιδοτρύπανο 1200 rpm 1,1ΚW ---+ 65 dB 

Απορροφητήρας (ρουφήχτρα) 4 ΗΡ 2855 rpm ---+ 82 dB 

8) Εξοπλισμός εργασιος 

Τα μηχανήματα δεν είνα ι όλα εξοπλισμένα με προστατευτικά κιγκλιδώματα 

Δεν υπάρχουν οδηγίες διαθέσιμες για την ασφαλή πρακτική εργασίας 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα 

Δεν πραγματοποιούνται συχνά επιθεωρήσεις και έλεγχοι του εξοπλισμού 
εργασίας 

Είναι πιθανόν ο ρουχισμός των εργαζομένων να πιαστεί σε κινούμενα μέρη και 
να βάλει τον εργαζόμενο σε κίνδυνο 

9) Ατμοσφαιρική ποιότητα 

Δεν υπάρχει σύστημα εξαερισμού στις ξυλουργικές μηχανές ώστε να 
ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται οι μηχανές 

Δεν γίνεται συχνά έλεγχος στις εγκαταστάσεις εξαερισμού 

Δεν καθαρίζονται και ξεσκονίζονται τα ταβάνια και οι αγωγοί των καλωδίων 

Δεν γίνεται αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα στο χώρο εργασίας 
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ΒΗΜΑ3 ΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤ . Τ ΑΣ 

Θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακατω nινακα yια να αίϊδφaa\σδυμε αν ~ 
π ι ιν . ΥΥ · τη ίνg ι bll ρή , μ · -ρ ιg ή μ γόλη λ μβόν ντ _ n' όwη -ηv 
π ιθανοτητι::ι κα ι η σοβαρότητα --fJ ζη μι n u μn p Ι νt1 n pot(J\ 11Θel Q FΙ • ν 
κlνδuνο . 

Πιθανότ τα 
Πολύ απίθανο 

Πιθανό 

Πολύ πιθανό 

Σημείωση: 

Πολύ απίθανο : Δεν πρέπει να πραγματοποιούντα ι κατά τη διάρκεια 
ολόκληρης της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου 

Πιθανός κίνδυνος: Ενδέχεται να πραγματοποιείται μόνο μερικές φορές κατά 
τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου 

Πολύ πιθανό: Ενδέχεται να πραγματοποιείται επανειλημμένα κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου 

Μικρή ζημιά : ατυχήματα και ασθένειες οι οποίες δεν προκαλούν 
παρατεταμένη καταπόνηση (όπως μικρή γρατσουνιά, ερεθισμός ματιών, 

πονοκέφάλοι, κλπ.). 

Μέτρια ζημιά: ατυχήματα και ασθένειες οι οποίες προκαλούν μικρή αλλά 
παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (όπως τραυματισμοί , 
απλά κατάγματα, δευτέρου βαθμού εγκαύματα σε συγκεκριμένο σημείο του 
σώματος, δερματική αλλεργία κτλ . ). 

Μεγάλη ζημιά: ατυχήματα και ασθένειες που προκαλούν σοβαρές και 

μόνιμες καταπονήσεις ή/και θάνατο (π. χ. ακρωτηριασμός, πολύπλοκα 
κατάγματα που οδηγούν σε αναπηρία, καρκίνος, εγκαύματα 3ου βαθμού ή 

2ου βαθμού εγκαύματα σε μια μεγάλη επιφάνεια του σώματος, κτλ.). 
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1) Κινούμενα τμήματα μηχανών 

Υπάρχουν επικίνδυνα κινούμενα τμήματα στις μηχανές χωρίς προστατευτικά 
κιγκλιδώματα. Υπάρχουν απροστάτευτα γρανάζια και αλυσιδωτοί τροχοί με 
δόντια 

Κορδέλα: Πιθανό Μεγάλη ζημιά ---+ Μεγάλη (3) 

Σβούρα: Πιθανό Μεγάλη ζημιά -- Μεγάλη (3) 

Μερικά προστατευτικά κιγκλιδώματα που υπάρχουν δεν αποτρέπουν επαρκώς 
τα χέρια τους αγκώνες ή άλλα μέρη τους σώματος από επαφή με επικίνδυνα 
κινούμενα τμήματα. 

Κάθετη γωνιάστρα: Πολύ απίθανο Μεγάλη ζημιά ---+ Μέτρια (2) 

Πλάνη: πιθανό Μεγάλη ζημιά ---+ Μεγάλη (3) 

Αλυσιδοτρύπανο: ---+ Πολύ απίθανο Μεγάλη ζημιά ---+ Μέτρια (2) 

Σε περίπτωση που θέλουμε να λαδώσουμε μια μηχανή πρέπει να μετακινηθεί 
το προστατευτικό κιγκλίδωμα. 

Κάθετη γωνιάστρα Πολύ απίθανο Μικρή ζημιά---+ Μικρή (1) 

Συγκολλητική Πολύ απίθανο Μικρή ζημιά ---+ Μικρή (1) 

2) Υπάρχουν αντικείμενα και μέρη με επικίνδυνες επιφάνειες 
(αιχμηρές, τραχείες κτλ.) 

Από τα ξύλα και εργαλεία χειρός: Πολύ πιθανό Μικρή ζημιά ---+ Μέτρια (2) 

3) Υπάρχουν ζεστές επιφάνειες 

Συγκολλητική Πολύ απίθανο Μικρή ζημιά ---+ Μικρή (1) 

4) Εργασία σε ύψη που μπορεί να προκαλέσει πέσιμο από ψηλά: 

Πολύ απίθανο Μέτρια ζημιά ---+ Μικρή (1) 
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5) Υπάρχουν εργαλεία χειρός 

Πολύ πιθανό Μικρή ζημιά --> Μέτρια (2) 

6) Υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

πιθανό Μεγάλη ζημιά --> Μεγάλη (3} 

7) Κίνδυνος λόγω θορύβου 

Σύμφωνα με την νομοθεσία όταν η έκθεση σε θόρυβο ισούται με ή υπερβαίνει 
τα 80 dB(A) τότε: 
Διατίθενται στους εργαζόμενους ατομικά μέσα προστασίας της ακοής 
κατάλληλα για τις συνθήκες εργασίας ενός εκάστου, και δεόντως 
προσαρμοζόμενα στον καθένα εξ αυτών. 

Τα μηχανήματα που έχουμε στον εργασιακό χώρο, κάποια υπερβαίνουν τα 80 
dB(A). Οπότε εφαρμόζουμε τα παραπάνω ΜΑΠ. 

8) Εξοπλισμός εργασίας 

Πολύ απίθανο Μικρή ζημιά --> Μικρή (1) 

9) Ατμοσφαιρική ποιότητα 

Πολύ πιθανό Μέτρια ζημιά --> Μεγάλη (3) 

α) Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση αντικειμένων λόγω κακής τοποθέτησης 
τους σε στοίβες. 

Πολύ απίθανο Μέτρια ζημιά --> Μικρή (1) 



δ) Κίνδυνος από την διακίνηση ξύλινων βαρέων υλικών (πλάκες) αφού 
μπορούν να προκαλέσουν: 

- σύνθλιψη των κάτω άκρων λόγω πτώσης κατά την μεταφορά 
- κοπή των άνω άκρων λόγω κακής συγκράτησης 

- προβλήματα στην μέση 

πιθανό Μέτρια ζημιά ~ Μέτρια (2) 

ε) Κίνδυνος τραυματισμού (ίσως και θανατηφόρου) λόγω πτώσης δαπέδου 
από τους κραδασμούς των μηχανημάτων καθώς δεν τηρεί τις ισχύουσες 
νομοθεσίες για βιομηχανικά δάπεδα 

Πολύ απίθανο Μεγάλη ζημιά ~ Μέτρια (2) 

ζ) Κίνδυνος τραυματισμού από προεξοχή εξαρτήματος του μηχανήματος του 
φατσοκόφτη και τοποθέτησης σε σημείο με στενό πέρασμα. 

Πολύ απίθανο μικρή ζημιά ~ Μικρή(!) 
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Έλεγχος επάρκειας - ανεπάρκειας φωτισμού 

Για να δούμε εάν ο φωτισμός είναι επαρκής σε έναν χώρο , πρέπει να 
γνωρίζουμε πόσα τετραγωνικά είναι αυτός ο χώρος. Το ξυλουργείο που 
μελετάμε είναι 100 m2 

Υπάρχουν οι εξής λάμπες φθορισμού: 

36W 

rn 
36W 

Z3W 

ο 

E3 36W 

36W 

Z3W 

ο 

Τα όρια έντασης φωτισμού σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού για 
απλές κατεργασίες είναι 300 - 400 Lux. 

Άμα μετατρέψουμε τα Watt σε Lux έχουμε για 100 m2 και λάμπα φθορισμού: 

36 W --> 21,6 Lux 

23 W --> 13,8 Lux 

Σύνολο (21,6*4) + ( 13,8*2) = 114 Lux << 350 Lux 

·ομως ο εργασιακός χώρος αποτελείται από τζαμαρία στις δύο μεγάλες 
επιφάνειες των τοίχων ~οι εnε.ιδή .η εργασία ,γίνεται πάντα πρωιν~ς ώρ7ς (με 
φως ημέρας) ο φωτισμος αuτος ειναι επαρκης για τον συγκεκριμενο χωρο. 



Μελέτη πυροπροστασίας - πυρασφάλεια 

Στον υπάρχον χώρο υπάρχει ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kgr (στο 
σημείο που φαίνεται) και η μία διέξοδος διαφυγής l m (η άλλη πόρτα δεν την 
θεωρούμε έξοδο διαφυγής επειδή έχει μικρό πλάτος) . 
Ο πυροσβεστήρας δεν πληροί τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ . 618/20.1.2005 
(ΦΕΚ 38 Β · )κοινής υπουργικής απόφασης αφού έχει να αναγομωθεί τρία 
χρόνια. Επίσης βρίσκεται σε λάθος θέση αφού είναι πάνω από τα ντουλάπια 
κα ι η πρόσβαση του είναι δύσκολη . 

πόρτα.1m 

γραφείο 

ξύ 

πάγκος 

μηχάνημα 

πόρτα 
0,9 Sm 

11ηχ • vη _ 

μηχάνημα 

1 1 

1 1 
μηχάνημα 
1 1 

wc 

~ πυροσβεστήρας 

Σύμφωνα με την 1589/104/2006 το ξυλουργείο ανή κε ι στις β ιομηχανίες
βιοτεχνίες μεσαίου κινδύνου (Αβ) 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ) 
Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα : 
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Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr τύπου ΡΑ ή άλλου εγκεκριμένου 
κατασβεστικού υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, οι οποίοι να 
πληρούν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 618/20.1.2005 (ΦΕΚ 38 Β ·) κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

Οι απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του 
μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 200 τ.μ. και το πηλίκο 
θα στρογγυλοποιείτα ι στον πλησιέστερο ακέρα ιο αρ ιθμό, σε καμία δε 
περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είνα ι μικρότερος από δύο 
(2) . 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του χώρου μας που είναι 100 τ. μ. πρέπει να 
έχουμε 2 πυροσβεστήρες . 

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημείο, κατά προτίμηση 
κοντά στις σκάλες κα ι τις εξόδους κα ι σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο 
των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ . 

οπό τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. 

Επειδή ο χώρος εργασίας είναι μικρός (100 τ.μ.) δεν απαιτούνται ούτε 
τροχήλατοι πυροσβεστήρες ούτε εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης 

Επίσης πρέπει να υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας (exit) πάνω οπό κάθε έξοδο 
κινδύνου . (στην περίπτωση μας δεν υπάρχει) 

Σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/12-6-95 Υπουργού 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι 
αποθήκες (στην συγκεκριμένη περίπτωση) κατατάσσεται στην κατηγορία: 

Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Αβ) 

ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Ο πληθυσμός του κτηρίου είναι 2 άτομα 
Για αποθήκες με την αναλογία ενός ατόμου / 40 τ. μέτρο μικτής επιφάνειας 
ήμαστε κολυμέμοι . 

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,00 μέτρο, ενώ το 
ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 
του μέτρου και για τους χώρους υγιεινής 0,75 του μέτρου. 
Επιτρέπεται μόνο μία έξοδος κινδύνου σε κτίρια της κατηγοριας Ζ2 εφόσον ο 
πληθυσμός τους είναι μικρότερος των 30 ατόμων ή στην περίπτωση 
αποθηκών εφόσον το εμβαδόν τους δεν υπερβα ίνε ι το 1.000 τ. μέτρο . 
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Εξαιτίας της ανάγκης παρακάμψεων λόγω των διάφορων μηχανημάτων 
Επιβάλλονται περιορισμοί και για την πραγματική απόσταση απροστάτευτης 

όδευσης, αλλά και για την άμεση απόσταση της όδευσης. Έτσι: 

Σε περίπτωση μιας μόνο εξόδου τα μέγιστα όρια πρέπει να έιναι: 

Κτί ια Ζ2 

Στην περίπτωση μας έχουμε: 

Πραγματική απόσταση 14,5 μέτρα 
Άμεση απόσταση 12 μέτρα 

γραφείο 

ιστα ό ια 

ξύλα 

πάγκος 

Άμεση 

απόστασ 
15 έτ α 

14,Sm 

μηχάνημα 

---- ------, 

μηχάνημα v 
ξύλα 

· πόρτα 
αμεση απόσταση o,gsm 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

wc 

πραγματική απόσταση - - - 8 πυροσβεστήρας 
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Πυροπροστασία 

Η πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, που απαιτείται μετά από την 

εξάντληση του ορίου της μέγιστης απροστάτευτης όδευσης, πρέπει να έχει 
περίβλημα από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνο με αυτόν, 
που αναφέρετα ι στον παρακάτω πίνακα 

ΕΜΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝηΣΤΑΣΗΣ 
Κατηγορία Εγκατάσταση 
κτιρίου Μονόροφα Πολυόροφο Υπόγεια καταιονητήρων 

(συντελεστής) 
Ζ2 60 λεπτά 90 λεπτά 120 λεπτά 0,6 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνεται στον παρακάτω 
πίνακα 

ΜΕnΣΤο ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
Κατηγορία Εγκατάσταση 
κτιρίου Μονόροφα Πολυόροφα Υπόγεια καταιονητήρων 

( συντελεστιic) 
Ζ2 2.500 τ. μ. 500 τ. μ. 500 τ. μ , 20 

Φωτισμός - Σήμανση 

Δεν απαιτείται φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής και φωτισμός ασφαλείας 
αφού ο χώρος χρησιμοποιείται μόνο στη διάρκεια της ημέρας και έχει 
ικανοποιητικό φυσικό φωτισμό. 

Όμως επιβάλλεται σήμανση των εξόδων κινδύνου και της τελικής εξόδου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.7. των Γεν. Διατάξεων . 
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Σήμανση χώρου 

μηχάνημα v 
ξύλα 

ξύλα 

πάγκος 

μηχάνη :ια 

πόρτα 
0,95m 

μηχ1. •ημα 

1 1 

1 1 
μηχάνημα 

1 1 

wc 

~ πυροσβεστήρας 
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ΒΗΜΑ 4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΆΛΕΙΨΗ Ή ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ ΑΣ 

1) Κινούμενα τμήματα μηχανών 

Υπάρχουν επικίνδυνα κινούμενα τμήματα στις μηχανές χωρίς προστατευτικά 
κιγκλιδώματα. Υπάρχουν απροστάτευτα γρανάζια και αλυσιδωτοί τροχοί με 
δόντια 

Κορδέλα : βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μεγάλη (3) 

Ενέργειες: 

Πλαστικό προστατευτικό κιγκλίδωμα μπροστά από το κοπτικό μαχαίρι και να 
ρυθμίζεται σε κατάλληλο ύψος για την μικρότερη εμφάνιση του κοπτικού 
εργαλείου 

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για προστασία χεριών και αναπνευστικής 
οδού 

Γάντια Μάσκα 

' 

Γυαλιά 
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Σήμανση 

nοχριω111<11 

l l f {)1}10010 

Ι (.>\, Σ()Η.>\-

Υιιωφεωιικ ιi 
ΙψΟΟΙΟΟΙU 

ιωv ovonvι ι'<J1 Ι Κ<ι>V 

οδιΙJv ~Ιιιν Ο\ΎiΖε t ι: 

Σβούρα: βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μεγάλη (3) 

Ενέργειες: 

-9··φ .. 
-.'· .~ 

j -, • 

~ 
.'1' 

Υιιοχρεωιικ ιί 

nρ σιοοίv 

1ων 11ι1111ιJ\' 

Λόγω προδιαγραφών του μηχανήματος δεν μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετο 
προστατευτικό κιγκλίδωμα σε αυτό και για αυτό τον λόγο προτείνουμε την 
απαιτούμενη σήμανση για την περισσότερη ενημέρωση-προσοχή του χειριστή 

Γάντια Μάσκα 

\ \ / 

' 

Γυαλιά 
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Σήμανση 

\'ηοχριω1 1 κ11 
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Μερικά προστατευτικά κιγκλιδώματα που υπάρχουν δεν αποτρέπουν επαρκώς 
τα χέρια τους αγκώνες ή άλλα μέρη τους σώματος από επαφή με επικίνδυνα 
κινούμενα τμήματα. 

Κάθετη γωνιάστρα: βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μέτρια (2) 

Ενέργειες: 

Απαιτούμενη σήμανση για προστασία και ενημέρωση-προσοχή του 
εργαζομένου από την κίνηση του κοπτικού εργαλείου αλλά και την κίνηση 
του πνευματικού εμβόλου για την συγκράτηση των αντικειμένων 

ΜΑΠ χέρια -μάσκα 

' 1 / 

-' 



Σήμανση 

'ηοχρι ιιJ1 1 1<11 

ιφοι110010 

ι .1 :φ1.)1. 

Υιιοχρεωιικ ιi 

ηι)ου1οσ10 
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οδών 

Πλάνη: βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μεγάλη (3) 

Ενέργειες: 

Λόγω προδιαγραφών του μηχανήματος δεν μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετο 
προστατευτικό κιγκλίδωμα σε αυτό και για αυτό τον λόγο προτείνουμε την 
απαιτούμενη σήμανση για την περισσότερη ενημέρωση-προσοχή του χειριστή 

ΜΑΠ χέρια -μάσκα 
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Σήμανση 
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Αλυσιδοτρύπανο βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μέτρια (2) 

Ενέργειες: 

ΜΑΠ χέρια -μάσκα 

/ 

Σήμανση 
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Σε περίπτωση που θέλουμε να λαδώσουμε μια μηχανή πρέπει να μετακινηθεί 
το προστατευτικό κιγκλίδωμα . 

Κάθετη γωνιάστρα βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μικρή (1) 

Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια 

Συγκολλητική βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μικρή (1) 

Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια 

2) Υπάρχουν αντικείμενα και μέρη με επικίνδυνες επιφάνειες 
(αιχμηρές, τραχείες κτλ.) 

Από τα ξύλα και τα εργαλεία χειρός βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι 
Μετρια (2) 

Ενέργειες: 

ΜΑΠ για προστασία χεριών (γάντια) 

\ 
/ 

\ 

3) Υπάρχουν ζεστές επιφάνειες 

Συγκολητική βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μικρή (1) 

Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια 

4) Εργασία σε ύψη που μπορεί να προκαλέσει πέσιμο από ψηλά: 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μικρή (1) 

Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια 
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5) Υπάρχουν εργαλεία χειρός 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μέτρια (2) 

Ενέργειες: 

ΜΑΠ για προστασία χεριών (γάντια) 

/ 

'· 

6) Υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

Ενεργητικά κ παθητικά μέτρΟα 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μεγάλη (3) 

Ενέργειες: 

σήμανση σε όλο τον χώρο εργασίας 
μελέτη πυροπροστασίας 

7) Κίνδυνος λόγω θορύβου 

Ενέργειες: 

ΜΑΠ για την προστασία της ακοής από υψηλή ένταση, θόρυβο 

Ωτοασπίδες Ωτοβύσματα 
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Σήμανση 

,.· ~·.- ... ' __ ' ' ' . . . . 

-·~v~···' 

nο1φ.:ω11κιi 
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8) Εξοπλισμός εργασίας 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μικρή (1) 

Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια 

9) Ατμοσφαιρική ποιότητα 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μεγάλη (3) 

Ενέργειες: 

Εφαρμογή συστήματος εξαερισμού 

ΜΑΠ για προστασία αναπνευστικής οδού 

Μάσκα 



α) Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση αντικειμένων λόγω κακής τοποθέτησης 
T OU Q'E σ=rοίβ . 

βγάλαμε οτι η επικινδυνοτητa ε\vaι Μικρη (1 
Οπότε δεν χρειάζετα ι να κάνουμε κάποια ενέργεια 

δ) Κίνδυνος από την διακίνηση ξύλινων βαρέων υλικών (πλάκες) αφού 
μπορούν να προκαλέσουν: 

- σύνθλιψη των κάτω άκρων λόγω πτώσης κατά την μεταφορά 
- κοπή των άνω άκρων λόγω κακής συγκράτησης 
- προβλήματα στην μέση 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μέτρια (2) 

Ενέργειες: 

ΜΑΠ για προστασία χεριών μέσης και κάτω άκρων 

μπότες γάντια 

. ,/ 

ζώνη 

ε) Κίνδυνος τραυματισμού (ίσως και θανατηφόρου) λόγω πτώσης δαπέδου 
από τους κραδασμούς των μηχανημάτων καθώς δεν τηρεί τις ισχύουσες 
νομοθεσίες για βιομηχανικά δάπεδα 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μέτρια (2) 

Ενέργειες: 

Νομοθεσία για βιομηχανικά δάπεδα και σωστή στήριξη μηχανημάτων 
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ζ) Κίνδυνος τραυματισμού από προεξοχή εξαρτήματος του μηχανήματος του 
φατσοκόφτη και τοποθέτησης σε σημείο με στενό πέρασμα. 

βγάλαμε ότι η επικινδυνότητα είναι Μικρή (1) 

Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 

πάγκος 

• 
μηχάνημα 

πόρτα 
0,95m 

1 1 
ρουφήχτρα 
1 1 

wc 

~ 
~ πυροσβεστήρας 

45 



ΒΗΜΑ 5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Φύλλο εκτίμησης της επικινδυνότ τα 

Όνομα Εταιρείας και Διεύθυνση 

ΝΑ 

1 

Εργασιακός Χώρος (Όνομα 
Εργαmακού Χώρου) 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Κίνδυνος 
κοπής από 
ΤΟ 

κινούμενο 
κοπτικό 
εργαλείο 
στο 

μηχάνημα 
κορδέλα 

Κίνδυνος 
των ματιών 
από σκόνες 
και 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 

υπάρχουν ξύλινα 
παραπετάσματα 

2 αντικείμενα 
στο 

μηχάνημα 
κορδέλα 

Ημερομηνία : Αρ . Κάρτας: 

Η Εκτίμηση Επικινδυνότητας εκτελέστηκε 

από: (Ονόματα προαώπων) 

Όνομα εργαζομένου( ων) (ονόματα ατόμου(ων> που 
απααχολούνται ατον εργαmακό χώρο) 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Πιθανό Μεγάλη 
ζημιά -+ Μεγάλη 

(3) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Πλαστικό προστατευτικό 
κιγκλίδωμα μπροστά από 
το κοπτικό μαχαίρι και να 
ρυθμίζεται σε κατάλληλο 
ύψος για την μικρότερη 
εμφάνιση του κοπτικού 
εργαλείου 

VΙΗ)~tριωι111 1\ _.. .... 
ΗιWΟVΟ!Wι. ,"t"Ιιι.ών 

.ω. 

Vιιu~ικωι••*' 
ιιροοιοο!u 
ΙωΥ ΙΙ(ΙΙ ΜIW 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

Κίνδυνος 
θραύσης 
κοπτικού 
εργαλείου 
(κορδέλας) 
οπό την 
πολλή 
χρήση στο 
μηχάνημα 
κορδέλα 

Κίνδυνος 
κοπής οπό 
κινούμενο 
κοπτικό 
εργαλείο 

στο 

μηχάνημα 
κάθετη 
γωνιάστρα 

Κίνδυνος 
σύνθλιψης 
άνω άκρων 
(χεριών) 
οπό πίεση 
πνευμοτικο 

ύ εμβόλου 
στο 

μηχάνημα 
κάθετη 
ωνιάστ ο 

Κίνδυνος 
κοπής από 
κινούμενο 
κοπτικό 

εργαλείο 
στο 

μηχάνημα 
σβούρα -
πλάνη 

Κίνδυνος 
των ματιών 
οπό 

εκσφενδόνι 
ση 

ροκανιδιών 
στο 

μηχάνημα 
σβούρα -
πλάν 
Κίνδυνος 
κοπής οπό 
μετοκινούμ 
ενη ταινία 
κίν σ στο 

υπάρχουν 
προστατευτικά 

μεταλλικά 

καλύμματα (μόνο 
όταν είναι 
οπενεργοποιη 

μένα) γιο το 
κοπτικά εργαλείο 

υπάρχει 
προστατευτικό 
καπάκι για 
προστασία από 
κοπή 

υπάρχει 
προστατευτικό 

καπάκι γιο την 
εκσφενδόνιση 
ροκανιδιών 

καπάκια 
ασφαλείας από 
κοπή 

απίθανο Μεγάλη 
ζημιά ___, Μέτρια 

(2) 

απίθανο Μεγάλη 
ζημιά ___, Μέτρια 

(2) 

Πιθανό Μεγάλη 
ζημιά --. Μεγάλη 

(3) 

Πολύ απίθανο Μικρή 
ζημιά --. Μικρή (1) 

Υnl)χpιwι ιιtΙι 
nροmοσ.α 

tι.wxrpu.t\ 

Υrιmριωι11111 , ........ 
ΙΜΥ)t ρw.Μι 

Vιωχρι:ι.111 1111 
ΩfΗ)t.ΙΙQΟΙU 

1ωνavο11νιινι 1ιιωv 

οοών 

Υιιο:ι:ριιι111•11 
n11m11nl)lo 

lld'YOl/Ofhlιl'\lιlll~ 

ο11 .. 

Υιιο~ρι;ιιιι.;ιi 

llll«'!Ωt.llU 

lωlιlkl•• 
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μηχάνημα 
Συγκολλητι 

κ 

Κίνδυνος προσrοτευτικό Πολύ απίθανο Μικρή 
εγκαύματος κάλυμμα ζημιά ---+ Μικρή (1) 
λόγω θερμαινόμενου 
υψηλής σημείου 
θερμοκρασί 

9 ας σrο 

δοχείο της 
κόλλας σrο 
μηχάνημα 
Συγκολλητι 
κ 

10 Κίνδυνος προσrσrευτικό 
κοπής από μεταλλικό 
κινούμενο κάλυμμα (κίτρινο) 
κοπτικό και προσrατευτικό 
εργαλεία κάλυμμα από 
σrο διάτρηση 
μηχάνημα 
φολτσοκόφ 
τ 

Κίνδυνος Υπάρχει ειδική 

11 σύνθλιψης σήμανση πάνω 
άνω άκρων σrο μηχάνημα 
(χεριών) 
από πίεση 
πνευματικο 

ύ εμβόλου 
σrο 

μηχάνημα 
φαλτσοκόφ 
τ 

Κίνδυνος Πολύ απίθανο 
12 κοπής από Μεγάλη ίflμιά ---+ 

το Μέτρια (2) 
κινούμενο 

Μ11~· 0\γ11ι ι r 

κοπτικό 

δ 
εργαλείο 
σrο 

μηχάνημα 
ολυσιδο- VΛωpιι,11 1ι; ι\ V11011ρι ιιlt 111 1 i 

ιφοοιnοlο 

τρύπονο n~οCΙΙΟ 
ιι.ινονο11νι ι•υι 1 11ω..~ 

l ..W!H(I- οδών 

Κίνδυνος 

13 των ματιών 
οπό σκόνες 
και 

αντικείμενο 
σrο 

μηχάνημα 
ολυσιδο-

V11tιχpι:ωι111 ιι 

τρύπονο npοαιο11οι1 

ιιw μuι~ 

14 Κίνδυνος Πολύ απίθανο 
τρουμοτισμ Μέτριο ζημιά ---+ 
ού οπό Μικρή (1) 
πτώσ 
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οvrικειμένω 
ν λόγω 
κακής 
τοποθέτηση 
ς τους σε 

ατοί ε . 
Κίνδυνος 

15 από πτώση 
κλίμακας 
λόγω κακής 
κατάστασής 
της 

θο ά 

16 Κίνδυνος 
αναπνευστι 

κού αλλά 
και ακοής 
από την 
σκόνη λόγω 
ει σπνοής 
της και 

εισαγωγής 
στα αυτιά 

17 Κίνδυνος 
από την 
διακίνηση 
ξύλινων 
βαρέων 
υλικών 
(πλάκες) 

18 Κίνδυνος 
τραυματισμ 

ού (ίσως 
και 

θανατηφόρ 
ου) λόγω 
πτώσης 
δαπέδου 
από τους 
κραδασμού 
ςτων 

μηχανημάτ 
ων καθώς 
δεν τηρεί 
τις 

ισχύουσες 
νομοθεσίες 
για 

βιομηχανικά 
δάπεδα 

19 Κίνδυνος 
αναπνευστι 

κού λόγω 
κακού 
εξαερισμού 
του ώ ου 

Υπάρχει 
απορροφητήρας 
(ρουφήχτρα) 

Πολύ απίθανο 
Μέτρ ι α ζημ ι ά 
Μικρή (1) 

πιθανό Μέτρια ζημ ι ά 
--. Μέτρια (2) 

Πολύ απίθανο 
Μεγάλη ζημιά --. 
Μέτρια (2) 

Νομοθεσία για βιομηχανικά 
δάπεδα και σωστή στήριξη 
μηχανημάτων 
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εονασίαc 

20 Κίνδυνος Πολύ απίθανο μικρή 
τραυματισμ ζημιά --> Μικρή(!) 
ού από 
προεξοχή 
εξαρτήματο 
ς του 

μηχανή ματ 
οςτου 

φατσοκόφτ 
η και 

τοποθέτηση 
ς σε σημείο 
με στενό 
πέρασμα. 

Κίνδυνος 

~ 21 λόγω 
θορύβου 

Κίνδυνος Υπάρχει ένας πιθανό Μεγάλη σήμανση σε όλο τον χώρο 
22 πυρκαγιάς πυροσβεστήρας ζημιά --> Μεγάλη εργασίας 

( 3 ) μελέτη nυροnροστασlος 

Υπογραφή-ες των ατόμων που εκτελούν την Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

Υπογραφή-ες ατόμων που εργάζονται στο χώρο εργασίας 
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Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας 
(που διαθέτουν τα σύγχρονα μηχανήματα) 

Πριονοκορδέλα 

- καλύματα πριονιδίων (καπάκια) στο πάνω και στο κάτω μέρος του 
μηχανήματος που βρίσκονται οι τροχαλίες. 
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-στόμιο αναρρόφησης πριονιδίων για καλύτερη συγκεντρωσή τους 

centaurσ · • 

- Μηχανισμός συγκράτησης και ευκολότερης κοπής του ξύλου με λιγότερη 
επαφή των αντικειμένων με τα χέρια του χρήστη 
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- μπουτόν έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται κάτω από το τραπέζι κοντά στα 
χέρια του χρήστη 

ceπtaurσ · • 

1 JJ. 

53 



Σβούρα - Πλάνη 

-ειδικό προστατευτικό κάλυμα με στόμιο για συγκέντρωση των nριονιδίων 
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-σφιγκτήρας συγκράτησης των τεμαχίων προς αποφυγή συγκράτησης τους με 
το χερι 

-μnουτόν έκτακτης ανάγκης 

55 



Κάθετη γωνιάστρα 

-Στόμιο αναρρόφησης 

-Ηχομονωμένα πλαϊνά καλύματα για μείωση του θορύβου nροσβασιμότητα 

Θ 
ο 

-μπουτόν έκτακτης ανάγκης 

,, 11 

--' 

-
---· tjfiv . . __ , Α~ . . 

ι 

• 
.. 
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Αλυσιδοτρύπανο 

-προστατευτικό κάλυμμα κοπτικού εργαλείου 

/ 
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ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΒΗΜΑ 1 ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΞΥ ΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΞΥ ΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΒΕΡΝΙΚΙΑ 
ΛΟΥΣΤΡΑ) Κ ΤΡΙΨΙΜΑΤΑ - ΛΕΙΑΝΣΕΙΣ 

ΒΗΜΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔ ΥΝΩΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΕΦΛΕΚΤΕΣ-ΕΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΟΥΣΤΡΑ) 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΩΜΑ ΤΙΔΙΩΝ-ΣΚΟΝΕΣ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΟΥ οτ ΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ 

Μπορεί va δτ1λητηριόσcι τον όvΘpc...>no. τcι ζώο και τσ c,ρuτά
Μrιοpε:( νcι nροκc:ιλέσε\ σοβαρές αρρώcΥΤιε:ς . ακόμη κcι. ι 
Θάvcι:το. 

Μπορεί vcι προκcιλέ.σει σοβαρές βλcιβες στην uγε(cι . 

Μnοpε.ί vcι. ερε:Θ(σει -το δέρμα κc:ιι τc:ι μάτtοι 

Μπορεί να npοκcι.λέσε ι σοβαρά εγκσ.ύμcι.τcι στο δέρμα κcιι 
'\Ο μάι,α. Μι,οpε ί c.-ικόμ να. είνα ι διcιβp<.ι.>-τι.κό γ ι.α άλλο 
υλικά. 

Σοβαρός κ(vδuvος rιοόκλ.ησης έκρηξης 

Μηοpε( εύκολα vc:ι. ηόρει φ<.ι..>-τ- ιό . n cιρόγει ε ικlvδuνους 

ατμούς που μπορούν vcι προκαλέσουν nuρκc:ιγιά ' έκρηξη 
rτροβλ•'iι..ιcι:τcι γ είοc::-

Μ ι ι ορεί vcι pοκuλέ.σει εγκα.ύμcιrcι cττο δέρμα. Αν-1.- δpό. μ.ε 
όλ.λ.ε.ς ουσίες και rτcιpC1γc 1. επικ(νδuνες cιvα.Θuμ όσεις_ 
Δuνcιι..aώνε.ι τη cpc..ι.>τ ιό . 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ) 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΠ ΜΑΣΚΑΚΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 
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ΒΗΜΑ 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ ΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Πιθανό Μεγάλη ζημιά -+ 

Μεγάλη (3) 

ΒΗΜΑ 4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ Ή ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ ΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ (ΜΑΠ) ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΑΝΑΠΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΟΔΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΕΡΙΟΥ (Η ΟΞΥΓΟΝΟΥ) 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 

ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΣΩΣΤΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΜΕΤ ΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Κ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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