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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει αντιμετώπισης σε μια 

βιομηχανική εγκατάσταση είναι αυτό της ασφάλειας του έμψυχου δυναμικού. Η 

παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ασφάλεια και  υγιεινή σε μια 

βιομηχανία ζυθοποιίας. Πιο συγκεκριμένα η εργασία  ξεκινάει με μια περιγραφή των 

απαραίτητων λειτουργικών διαδικασιών για τη παραγωγή του ζύθου. Στη συνέχεια 

προσδιορίζονται οι βασικές αρχές για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους 

εργασίας καθώς επίσης αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο και ο ρόλος του τεχνικού 

ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη 

πρόληψη και τους τρόπους μείωσης των εργατικών ατυχημάτων. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο προσδιορίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες  όσον αφορά τον φωτισμό και 

τις συνθήκες εργασίας σε θερμικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα 

είδη φωτισμού και οι μονάδες μέτρησης του. Επιπρόσθετα αναφέρονται τα 

προβλήματα στην εργασία λόγο μεταβολών στη θερμοκρασία καθώς επίσης και οι 

τρόποι αντιμετώπισης τους. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στις μηχανές και τον 

εξοπλισμό της εγκατάστασης. Έπειτα γίνεται ανάλυση των ανυψωτικών εξοπλισμών 

και των μηχανοκίνητων οχημάτων. Τα δύο επόμενα κεφάλαια αναφέρονται στους 

κινδύνους από πυρκαγιά και το ηλεκτρικό ρεύμα. Στο ένατο κεφάλαιο αναφέρονται  

κάποιες γενικές αρχές ασφάλειας όσον αφορά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της 

εγκατάστασης. Επίσης περιγράφεται ο τρόπος προστασίας με τη βοήθεια 

αισθητήρων. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και 
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οι κανόνες οι οποίοι τα διέπουν. Τέλος το εντέκατο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην 

ενημέρωση, την εκπαίδευση και τα πρωτόκολλα προστασίας για θέματα που αφορούν 

την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη 

παρουσίαση σχολίων και συμπερασμάτων καθώς και φωτογραφιών από το 

εργοστάσιο της μελέτης. 

SUMMARY 
 

One of the major problems that should be addressed on an industrial plant is that of 

the security workforce. This project deals with the safety and hygiene in a brewing 

industry. More specifically, the work begins with a description of the operating 

procedures required for the production of beer. Then identifies key principles for 

safety and hygiene in the workplace and also indicate the legislative framework and 

the role of the technical safety and occupational physician. The next chapter is 

devoted to prevention and ways of reducing accidents. The fourth chapter identifies 

the required conditions regarding lighting and working conditions in thermal 

environment. More specifically described kinds of lighting and measurement units. 

Additionally mentioned problems at work why changes in temperature as well as 

ways of dealing with them. The next chapter refers to machinery and equipment 

installation. After an analysis of hoisting equipment and motor vehicles. The next two 

chapters deal with the dangers of fire and electricity. In the ninth chapter some 

general safety authorities refer as regards machinery and equipment installation. Also 

describes protection by means of sensors. The next chapter analyzes the Personal 

Protective Equipment and the rules governing them. Finally, the eleventh chapter is 

dedicated to information, education and protection protocols on matters relating to 

health and safety at work. The work concludes with the presentation of comments and 

conclusions and photos from the factory of the study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην συγκεκριμένη εργασία αναλύσαμε σε βάθος το θέμα της ασφάλειας και 

της υγιεινής σε εργοστασιακούς χώρους και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο ζυθοποιίας. 

Όμως για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο 

εργοστάσιο πήγαμε και ζητήσαμε άδεια ώστε να μας δείξουν όσο το δυνατών 

περισσότερους χώρους του εργοστασίου. Εφόσον είχαμε μια οπτική επαφή με τον 

χώρο αλλά και φωτογραφικό υλικό μας βοήθησαν στην κατανόηση και στην 

πραγματοποίηση της εργασίας.(Οι φωτογραφίες ήταν για την δική μας κατανόηση και 

μας ζητήθηκε να μην τις προσθέσουμε μέσα στην εργασία για δικούς τους λόγους). 

Σημαντική βεβαίως ήταν και οι απαντήσεις αλλά και οι σημειώσεις του Υπεύθυνου 

εργοστασίου αλλά και του Γιατρού εργασίας. Στην εργασία αναλύουμε όσο 

περισσότερα σημεία είδαμε μέσα στους χώρους του εργοστασίου της ζυθοποιίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), κάθε 

χρόνο παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, από 

εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, αριθμός που αντιστοιχεί σε έναν 

νεκρό ανά 20 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου κάθε 15 λεπτά 

της ώρας συμβαίνει και ένα εργατικό ατύχημα, ενώ κάθε τρεις ημέρες ένα 

θανατηφόρο. Οι αριθμοί αυτοί κάνουν ξεκάθαρο πλέον, ότι δεν μπορεί η κοινωνία  να 

εθελοτυφλεί στην ύπαρξη πηγών επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας, 

βασιζόμενοι στον παράγοντα της τύχης, που θα γλιτώσει τους εργαζόμενους 

προσωρινά και μόνο, από κάποιο εργατικό ατύχημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, 

κανένα ατύχημα δεν γίνεται στην τύχη. Η άγνοια, είναι αυτή που με μαθηματική 

ακρίβεια θα οδηγήσει στην πρόκληση εργατικού ατυχήματος.  

Αντιθέτως, η γνώση οδηγεί στην πρόληψη, η οποία με τη σειρά της, έχει ως 

συνέπεια τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η γνώση των πηγών του επαγγελματικού κινδύνου, τόσο 

περισσότερο στενεύουν τα περιθώρια, ώστε το εργατικό ατύχημα να θεωρείται ως 

«τυχαίο». Για αυτό το λόγο, πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση όλων, ότι οι καλές 

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, δεν ανήκουν στη σφαίρα της πολυτέλειας, αλλά 

της ανάγκης για παραγωγική και όσο το δυνατόν ευχάριστη εργασία. Ως εκ τούτου, η 

απόκτηση της  γνώσης, θα οδηγήσει την κοινωνία στην απόκτηση εργασιακής 

κουλτούρας, η οποία με την σειρά της θα την οδηγήσει σε ένα περιβάλλον 

απαλλαγμένο από εργασιακούς κινδύνους.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο ζύθος και οι διαδικασίες παραγωγής του 
 

1.1 Τι είναι ο ζύθος 

Η μπύρα και στην ελληνική ζύθος, αποτελεί ένα πολύ κοινό οινοπνευματώδες ποτό. 

Κύρια συστατικά της είναι το νερό, η βύνη (συνήθως από κριθάρι) και ο λυκίσκος, 

ενώ παράγεται μέσα από την διαδικασία της ζύμωσης. 

Συναντάται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές και είδη. Αναφορές για την 

παρασκευή μπύρας ξεκινούν από την αρχαία Αίγυπτο και την Μεσοποταμία, περίπου 

το 4000 π.Χ. Η βιομηχανία παραγωγής μπύρας είναι σήμερα πολύ ανεπτυγμένη 

περιλαμβάνοντας αρκετές και οικονομικά ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες. 

Η λέξη μπύρα προέρχεται πιθανότατα από την ιταλική λέξη birra η οποία με τη σειρά 

της προέρχεται από τη λατινική -biber (ελλ. ποτό), που συνδέεται και με το λατινικό 

ρήμα -bibere (ελλ. πίνω). Η ελληνική λέξη ζύθος απαντάται επίσης σε αρχαίους 

γεωγράφους περιηγητές, όπως ο Διόδωρος και ο Στράβων, δηλώνοντας βασικά το 

ποτό από κριθάρι, κυρίως των Αιγυπτίων. Η λέξη ζύθος σχετίζεται με το ρήμα -ζέω 

(δηλαδή βράζω). 

 

1.2 Ιστορική αναδρομή 
 

Μπύρα από σιτάρι (Weizenbier), ανήκει στις μπύρες Ale. 

Είναι γενικά αποδεκτό πως η παρασκευή της μπύρας έχει τις ρίζες της στους λαούς 

της εγγύς Ανατολής. Η πρώτη σαφής απόδειξη σχετικά με την μπύρα, προέρχεται από 

τους Σουμέριους και πρόκειται για μια ανάγλυφη αναπαράσταση που χρονολογείται 

περί το 3000-2800 π.Χ.. Είναι ωστόσο πιθανό η μπύρα να ήταν γνωστή και σε 

προγενέστερους λαούς της Μεσοποταμίας. Αναφορά στη μπύρα περιέχεται και στο 

έπος του Γκιλγκαμές καθώς και σε ποίημα Σουμέριων περίπου πριν από 4000 χρόνια, 

το οποίο μάλιστα θεωρείται και ως η αρχαιότερη γραπτή συνταγή για την παρασκευή 

μπύρας. 

Οι Βαβυλώνιοι, που διαδέχθηκαν τους Σουμέριους, φαίνεται πως επίσης 

παρασκεύαζαν μπύρα από διάφορα δημητριακά. Στον κώδικα του Χαμουραμπί, ήταν 

κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην πόση μπύρας και ειδικότερα γνωρίζουμε πως ήταν 

ανάλογο της κοινωνικής θέσης. Στους Αιγύπτιους πρέπει ήταν γνωστά περισσότερα 

από τέσσερα είδη μπύρας και πολλοί υποστηρίζουν πως ήταν το βασικό ποτό τους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8D%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8D%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
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Στους παλαιότερους χρόνους, η μπύρα των ανατολικών λαών παρασκευαζόταν 

σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που παρασκευάζεται και σήμερα, από κριθάρι και 

σπανιότερα από άλλα δημητριακά. Η προσθήκη λυκίσκου, σημαντική για τη 

βελτίωση της γεύσης, αλλά και για τη συντήρηση, χρονολογείται περίπου από το 

1000 π.Χ. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες φαίνεται πως ήρθαν σε επαφή με τη μπύρα χάρη στους 

Αιγύπτιους και σύμφωνα με τον Πλίνιο χρησιμοποιούσαν λυκίσκο στην παρασκευή 

της. Στην Αρχαία Ελλάδα ωστόσο πρέπει να τη θεωρούσαν ποτό κατώτερης 

ποιότητας από το κρασί. Αντίθετα, η μπύρα ήταν περισσότερο ευπρόσδεκτη στους 

βορειότερους λαούς, όπως ήταν οι Θράκες, οι Σκύθες, οι Αρμένιοι και οι Ίβηρες. 

Οι Κέλτες και τα αρχαία γερμανικά φύλα γνώριζαν, τεκμηριωμένα, την μπύρα από 

τον 1ο π.Χ. αιώνα, αν και μάλλον αγνοούσαν το λυκίσκο. Το λυκίσκο 

αντικαθιστούσαν ως βελτιωτικά της γεύσης μείγματα διαφόρων χορταρικών. Η 

χρήση του λυκίσκου αναβίωσε στη Γερμανία το μεσαίωνα. Συγκεκριμένα, η πρώτη 

αναφορά στην καλλιέργεια λυκίσκου χρονολογείται το 768 μ.Χ στη μονή Φράιζινγκ 

της Βαυαρίας. Η στενή σχέση μοναστηριών και ζυθοποιίας πρέπει να οφείλεται στο 

γεγονός πως η μπύρα βοηθούσε τους μοναχούς να αντέξουν τις μακροχρόνιες 

νηστείες. Με την πάροδο των χρόνων, η μπύρα σταδιακά έπαψε να παράγεται 

οικιακά και μετατράπηκε σε εμπορεύσιμο είδος, αποτελώντας παράλληλα και 

σημαντική πηγή εσόδων για τους άρχοντες. 

Η αναγωγή της μπίρας σε εμπορεύσιμο προϊόν, είχε ως αποτέλεσμα και την επιβολή 

μιας περισσότερο αυστήρης νομοθεσίας ώστε να εγγυάται και να κατοχυρώνεται η 

ποιότητα της παραγόμενης μπίρας. Το 1516, ο βαυαρός δούκας Γουλιέλμος Δ' 

εξέδωσε τον "Νόμο περί καθαρότητος" (γερμ. Reinheitsgebot), ίσως ο αρχαιότερος 

διατροφικός κανονισμός που ισχύει και σήμερα. Σύμφωνα με αυτόν, στη γερμανική 

ζυθοποιία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται άλλη πρώτη ύλη εκτός από κριθάρι, 

λυκίσκο και καθαρό νερό. Στον παραπάνω νόμο δεν αναφερόταν καθόλου η μαγιά, 

καθώς δεν ήταν ακόμη γνωστή. 

Με το πέρασμα των χρόνων, η διαδικασία της ζυθοποιίας βελτιώθηκε σημαντικά με 

σημαντικό σταθμό την ανακάλυψη, στα μέσα του 19ου αιώνα, της τεχνητής ψύξης. Η 

τεχνική αυτή επέτρεψε την παραγωγή κάθε είδους μπύρας ανεξάρτητα από την εποχή 

του χρόνου. Η ζυθοποιία τελειοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά τα 

πειράματα του E.C. Hansen γύρω από τους ζυμομύκητες. Τον ίδιο αιώνα ξεκίνησε 

και η εμπορία εμφιαλωμένης μπύρας. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/768
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1516
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%27&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82
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1.3 Διαδικασίες για τη παραγωγή ζύθου 

Οι βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή μπύρας είναι το νερό, το κριθάρι, η ζύμη 

(μαγιά) και ο λυκίσκος. Άλλα συστατικά είναι δυνατό να προστίθενται, όπως για 

παράδειγμα ζάχαρη ή άλλα δημητριακά. 

Νερό 

Χρησιμοποιείται πόσιμο νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα. Διακρίνουμε το 

νερό που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της βυνοποίησης και το νερό που 

χρησιμοποιείται κατά το βρασμό και τη ζύμωση. Μόνο το δεύτερο περιέχεται στην 

μπύρα που παράγεται τελικά. 

Κριθάρι 

Χρησιμοποιείται δίστιχο κριθάρι, συνήθως φτωχό σε πρωτεΐνες και πλούσιο σε 

άμυλο. Σε ορισμένα είδη μπύρας είναι σύνηθες να χρησιμοποιούνται μαζί με το 

κριθάρι και άλλα δημητριακά, όπως σιτάρι, βρώμη ή σίκαλη. Άλλα είδη δεν 

περιέχουν καθόλου κριθάρι αλλά βασίζονται αποκλειστικά σε άλλα δημητριακά. 

Λυκίσκος 

Ο λυκίσκος αποτελεί φυτό και ως πρώτη ύλη για την μπύρα χρησιμοποιούνται μόνο 

τα θηλυκά άνθη του. Σε αυτά περιέχονται ρητίνες, οι οποίες κατά το βρασμό 

αποδίδουν τις αρωματικές και γευστικές ουσίες της μπύρας. Επίσης ο λυκίσκος 

περιέχει ταννίνες και οργανικά οξέα που δρουν ως συντηρητικά. 

Ζύμη (μαγιά) 

Ως μαγιά της μπύρας χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ζυμομυκήτων. Αυτά 

αναλαμβάνουν την διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης, τον μεταβολισμό δηλαδή 

των σακχάρων και την παραγωγή της αλκοόλης και του διοξειδίου του άνθρακα. Η 

επιλογή της ζύμης, σχετίζεται κάθε φορά με το είδος της μπύρας που θα παραχθεί.Για 

παράδειγμα για την παραγωγή της μπύρας Ale χρησιμοποιείται ο σακχαρομύκητας 

Cerevisiae.Η ζύμη που προέρχεται από αυτόν ειναι ανθεκτική και επιζεί στην 

ατμόσφαιρα.Ένας άλλος σακχαρομύκητας(Carlsbergnesis) χρησιμοποιείται μόνο στις 

Lager μπύρες. 

Ζυθοποιία 

Παρά το γεγονός πως η παραγωγή της μπύρας μπορεί να εμφανίζει διάφορες 

παραλλαγές στην τεχνική, η σύγχρονη ζυθοποιία περιλαμβάνει τέσσερα βασικά και 

απαραίτητα στάδια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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 Βυνοποίηση: Το κριθάρι διαβρέχεται για διάστημα λίγων ημερών (συνήθως 

2-5 ημέρες), μουλιάζει σε ζεστό νερό και στη συνέχεια αφήνεται για λίγες 

ημέρες να βλαστήσει, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η βύνη (αγγλ. malt) που 

λαμβάνεται με την εκβλάστηση υποβάλλεται σε ξήρανση και εν συνεχεία σε 

φρύξη (καβούρντισμα). Στο τελικό στάδιο της βυνοποίησης γίνεται 

κοσκίνισμα της ξηρής βύνης και απομακρύνονται άλλα ανεπιθύμητα 

συστατικά. Η παραγόμενη βύνη αλέθεται και αναμειγνύεται με αλεύρι και 

διπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα ζεστού νερού (αγγλ. mashing). Μέσα σ' 

αυτό το συνολικό μείγμα, γίνεται η εκχύλιση του αμύλου και των υπόλοιπων 

διαλυτών συστατικών της βύνης. Αφού συντελεστεί και η σακχαροποίηση, το 

αλεσμένο μείγμα μεταφέρεται αλλού, όπου με ειδικούς μηχανισμούς διήθησης 

και καθίζησης διαχωρίζονται τα μη διαλυτά συστατικά από το επιθυμητό 

ζυθογλεύκος, δηλαδή το μούστο της μπύρας (ανάλογο με το μούστο του 

κρασιού). 

 Βρασμός: Το ζυθογλεύκος εμπλουτίζεται με τον λυκίσκο και στη συνέχεια 

βράζεται για λίγες ώρες. Με το βρασμό επιτυγχάνεται η αποστείρωση του 

ζυθογλεύκους καθώς και η εκχύλιση όλων των γευστικών, αρωματικών και 

συντηρητικών συστατικών του λυκίσκου. 

 Ζύμωση: Μέσα σε ειδικά δοχεία, ο μούστος εμπλουτίζεται με τη μαγιά της 

μπύρας η οποία μέσω διαφόρων χημικών αντιδράσεων παράγει τελικά την 

αιθυλική αλκοόλη της μπύρας και το διοξείδιο του άνθρακα ("ανθρακικό"). 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη ζυμομυκήτων, οι αφροζύμες και οι βυθοζύμες, τα 

οποία οδηγούν γενικά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες μπύρας. 

 Μεταζύμωση: Μετά την διαδικασία της ζύμωσης, αφαιρείται το μεγαλύτερο 

μέρος της μαγιάς και η μπύρα μεταφέρεται σε κλειστές δεξαμενές 

μεταζύμωσης, όπου το ποσοστό της μαγιάς που παρέμεινε, εξακολουθεί να 

δρα. 

Το τελικό στάδιο αποτελεί η εμφιάλωση της παραγόμενης μπύρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B9


12 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βασικές αρχές της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία 

 

 

2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο 
Οι πρώτες ουσιαστικές αναφορές στα Θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας στη χώρα μας έγιναν με το ν. ΓπΛΔ του 1911 «περί υγιεινής και ασφάλειας 

των εργατών και περί ωρών εργασίας» και το π.δ. της 14.3.1934 «περί υγιεινής και 

ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων πάσης φύσεως βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λπ.».  

Ακολούθησαν ειδικότερα διατάγματα που επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις για 

εργασίες με ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η 

ψήφιση του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177ΙΑ/18.10.1985) «Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων» ήταν η σημαντικότερη αλλαγή-προσθήκη στο ισχύον ως τότε 

νομοθετικό πλαίσιο και αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισμό τον. Ο νόμος αυτός 

εισήγαγε νέους Θεσμούς πρόληψης, όπως, την υποχρέωση των εργοδοτών για 

απασχόληση τεχνικού ασφάλειας (τ.α.) και γιατρού εργασίας (γ.ε.) για το προσωπικό 

της επιχείρησης, το δικαίωμα των εργαζομένων να συστήνουν επιτροπές υγιεινής και 

ασφάλειας σεις επιχειρήσεις (Ε.Υ.Α.Ε.), τη σύσταση συμβουλίου υγιεινής και 

ασφάλειας σε εθνικό (Σ.Υ.Α.Ε.) και σε νομαρχιακό επίπεδο (Ν.Ε.ΥΑ.Ε.) και επέβαλε 

την εφαρμογή γενικών αρχών που διέπουν την εργασία. Η εφαρμογή του νόμου ήταν 

αρχικά υποχρεωτική για επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερα από 150 

άτομα, ο αριθμός των οποίων δεν ξεπερνούσε το 700.  

Η εφαρμογή των διατάξεων τον νόμου αυτού επεκτάθηκε στους χώρους που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (π.δ. 28911986), το Δημόσιο τομέα, 

τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (κ.υ.α. 88555/1988 που κυρώθηκε με το ν. 1836/1989), 

ενώ με το π.δ. 157/1992, επεκτάθηκε και η εφαρμογή των π.δ/των που είχαν εκδοθεί 

με τις εξουσιοδοτήσεις του, στους χώρους αυτούς. Με το ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 

111/Α/8.5.2003) επεκτάθηκε η εφαρμογή τον ν. 1568/1985 και των π.δ/των που είχαν 

εκδοθεί με την εξουσιοδότησή τον, καθώς και τον άρθρου 39 τον ν. 1836/1989 

(79ΙΑ) και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 

ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που 

παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 'Ένωσης το 1989 το Συμβούλιο των Υπουργών με στόχο την 

ίση και καλύτερη προστασία των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της Ένωσης, εξέδωσε 

την οδηγία πλαίσιο 89/39 1/ΕΟΚ «σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 

προώθηση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία». Σ' 

αυτή διατυπώνονται οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα εθνικά συστήματα 
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ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων των κρατών-μελών και οι κανόνες εφαρμογής 

των γενικών αυτών αρχών.  

Οι γενικές αυτές αρχές αναφέρονται στην προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζομένων κατά την εργασία (πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, 

προστασία της ασφάλειας και της υγείας, εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου και 

ατυχημάτων) και στις Θεσμικές δομές και διαδικασίες (ενημέρωση των εργαζομένων, 

διαβούλευση και ισόρροπη συμμετοχή των εργαζομένων, εκπαίδευση και κατάρτιση).  

Η απαίτηση για ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια κατά την 

εργασία σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, βρήκε τη χώρα μας με ένα 

καλό θεσμικό πλαίσιο που το αποτελούσαν ο ν. 1568/1985 και το π.δ. 294/1988 

(ΦΕΚ 138/Α/21.6.1988) «ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρον 1 παρ. 1 του ν.1568/1985». 

Μετά και την ψήφιση τον π.δ 17/1996 (ΦΕΚ Ι 1/Α/18. 1.1996) «μέτρα για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και  

Μετά και την ψήφιση τον π.δ 17/1996 (ΦΕΚ 11(Α/18.1.1996) «μέτρα για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία», με το 

οποίο το εθνικό μας δίκαιο εναρμονίστηκε με την οδηγία πλαίσιο και με την οδηγία 

91Ι383/ΕΟΚη'ια τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία εργαζομένων με σχέση 

εργασίας ορισμένου χρόνων ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας», υποχρέωση για 

απασχόληση τεχνικού ασφάλειας έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως οικονομικής 

δραστηριότητας που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.  

Αντίστοιχα, υποχρέωση για απασχόληση γιατρού εργασίας έχουν όλες οι επιχειρήσεις 

που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους ή όσες απασχολούν έστω και έναν 

εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τούς είναι σχετικές με μόλυβδο (π.δ. 94/1987), 

αμίαντο (π.δ. 212/2006), καρκινογόνες ουσίες (π.δ. 399/1994) ή βιολογικούς 

παράγοντες (π.δ. 186/1995). Ανεξαρτήτως τον αριθμού εργαζομένων που 

απασχολούν, υποχρέωση για απασχόληση γιατρού εργασίας έχουν και οι επιχειρήσεις 

προσωρινής απασχόλησης. Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση 

απασχόλησης γιατρού εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη (δηλ. όταν ο συνολικός 

αριθμός εργαζομένων είναι μικρότερος τον 50), η Ε.Π.Α. μέσω τον γιατρού εργασίας 

της, έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά απασχολούμενων 

μισθωτών που διαθέτει.  

Ο ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία κατ 

την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝ. Υ.Α.Ε.).  

Με σκοπό τον περιορισμό της πολυνομίας, την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της 

νομοθεσίας, έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) 
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συγκέντρωση, συστηματική κατάταξη και κωδικοποίηση των διατάξεων για την 

Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο νέος «Κώδικας για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων», κυρώθηκε με 

το ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010). Καινοτομία τον κώδικα αποτελεί η 

αντικατάσταση τον όρου «υγιεινή» από τον όρο «υγεία», σύμφωνα με την ορολογία 

που έχει καθιερωθεί, από το 1992, από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ο όρος υγιεινή στον 

κώδικα χρησιμοποιείται μόνο με την έννοια της ατομικής υγιεινής. Η κωδικοποίηση 

στηρίζεται κατά βάση στο ν. 1568/1985 και στο π.δ. 17/1996. Κωδικοποιεί, επίσης, 

δια-τάξεις των π.δ. 289/1986, π.δ. 294/1988, κ.υ.α. 88555/3293/1988, ν. 3144/2003, ν. 

3227/2004 και άλλων. Στην κωδικοποίηση δεν περιελήφθησαν διατάξεις, οι οποίες 

είτε είχαν σιωπηρώς καταργηθεί, διότι τα σχετικά Θέματα ρυθμίζονται ήδη με 

νεότερες διατάξεις, είτε επειδή αποτελούσαν διατάξεις με προσωρινή ισχύ, είτε διότι 

απλώς καθόριζαν την έναρξη ισχύος των κωδικοποιοιίμενων διατάξεων ή την 

κατάργηση διατάξεων προγενέστερων νομοθετημάτων. Ο κώδικας αποτελείται από 

73 άρθρα κατανεμημένα σε 9 κεφάλαια. Οι διατάξεις τον έχουν εφαρμογή σε όλες τις 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες τον ιδιωτικού και τον δημόσιου τομέα, 

εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. Εφαρμόζονται, επίσης, στο ένστολο προσωπικό 

των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες 

δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. 

 

2.2 Τεχνικός ασφάλειας  

Οι εργοδότες προκειμένου να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα 

καθήκοντα αυτά:  

• σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη 

ειδικότητα τον άρθρον 13§15 τον ν. 3850/2010) ή • σε Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης (Ε .ΥΠ.Π.) (άρθ. 23, 24 του ν. 3850/2010 και π.δ. 

95/1999) ή • σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη 

ειδικότητα του άρθρου 13§ 15 τον ν. 3850/2010) ή • σε εργαζόμενο της επιχείρησης 

(κάτοχο απολυτήριου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης 

αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων 

σχολών τον εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος, εμπειροτέχνη και με 

οκταετή προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση τον απολυτηρίου ή της 

άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά 

από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει 

στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί μέχρι 50 άτομα. 

Σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν 

μέχρι 50 άτομα, τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας μπορούν να αναλαμβάνουν οι 

ίδιοι οι εργοδότες εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Τα καθήκοντα τον τεχνικού 
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ασφάλειας, σύμφωνα με τα εδάφια α', β', γ' και δ' τον αρθ. 5§1 τον ν. 1568/1985 (άρθ. 

11§ 1 τον ν. 3850/2010), μπορούν να ασκούν κάτοχοι:  

 πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) τον εσωτερικού ή ισότιμων σχολών τον εξωτερικού, που 

το αντικείμενο σπονδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 

διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία, πού 

υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου  

 πτυχίου πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών τον 

εξωτερικού, πού το αντικείμενο σπονδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και 

την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία 

πού υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου  

 πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών 

τον εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων 

Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και 

τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία πού υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου  

 απολυτήριου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης 

αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής τον εσωτερικού ή ισότιμων 

σχολών τον εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και 

τουλάχιστον οκταετή προϋπηρεσία που υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου. Για 

τούς τεχνικούς ασφάλειας πού έχουν παρακολουθήσει προγράμματα 

επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας 

τουλάχιστον 100 ωρών, πού εκτελούνται από τα αρμόδια 

 

Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιούς οργανισμούς ή από εξειδικευμένα 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.ΕΚ) πιστοποιημένα στην υγείας και 

ασφάλεια της εργασίας, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 2 τον άρθρ. 11 

τον ν. 3850/2010 μειώνεται για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. κατά ένα έτος ενώ για τους 

υπολοίπους κατά τρία έτη. Οι ειδικότητες του Τ.Α ανάλογα με τον κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης καθορίζονται με το άρθ. 13 τον ν. 

3850/2010. Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που υπάγονται βάση του άρθ. 10 τον ίδιον 

νόμο στην : Κατηγορία Α': ορυχεία άνθρακα, μεταλλεία - λατομεία, 

υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες 

επεξεργασίας πετρελαιοειδών, εμφιάλωση υγραερίων, κατασκευή ειδών από 

αμιαντοτσιμέντο ή αμίαντο, βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες, μεταλλικές 

κατασκευές, λεβητοποιεία, κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου, ναυπήγηση και 

επισκευή σκαφών, βαφεία, τυποβαφία, φινιριστήρια, εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή 

ιοντίζονσες ακτινοβολίες, εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων κ.λπ. 
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2.3 Γιατρός εργασίας  

Τα καθήκοντα τον γιατρού εργασίας, μπορούν να ασκούν οι γιατροί πού κατέχουν και 

ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο 

ιατρικό σύλλογο.  

Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας έχουν δικαίωμα να ασκούν:  

α) οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 έχουν συνάψει συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση 

των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.  

β) οι γιατροί, οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα γιατρού εργασίας χωρίς 

να κατέχουν ή ασκούν τον τίτλο Της ειδικότητας Της ιατρικής της εργασίας, αλλά 

τίτλο άλλης ειδικότητας. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

συγκροτείται ειδικός κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι γιατροί των παραπάνω 

περιπτώσεων.  

Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας ετήσιας Χρόνος 

απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και τον γιατρού εργασίας καθορίζεται με βάση 

το άρθρο 21 τον ν. 3850/2010 συναρτήσει τον αριθμού των εργαζομένων και της 

κατηγορίας στην οποία ανήκει η επιχείρηση ως εξής: 

 

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους μέσω επιχειρήσεων προσωρινής 

απασχόλησης (Η.Π.Α), για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου 

απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη, 

προστίθεται στον αριθμό των εργαζόμενων του έμμεσού εργοδότη και ο αριθμός των 

μισθωτών της Ε.Π.Α. που αυτός απασχολεί. Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού 

ασφάλειας και του γιατρού εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία τον 

εργοδότη και της Ε.ΥΑ.Ε. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ε.ΥΑ.Ε. ή εκπρόσωπος 

εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ο ελάχιστος ετήσιος 

χρόνος που αναλογεί για ένα υποκατάστημα ή παράρτημα είναι μικρότερος από 

τέσσερις ώρες, η κατανομή τον χρόνου μπορεί να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση με την 

προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 ωρών ανά επίσκεψη 

στο χώρο εργασίας και πάντα υπό την κρίση του επιθεωρητή εργασίας (άρθ. 36§7 τον 

ν. 4144/2013).  

Παράδειγμα 1: Έστω ότι μια επιχείρηση απασχολεί 12 εργαζομένους κατ ανήκει στην 

κατηγορία μικρής επικινδυνότητας (Τ' κατηγορία] Ώρες ετήσιας απασχόλησης Τ.Α.= 

αριθμός εργαζομένων χ 0,4 (συντελεστής του 21 § 1γ τον ν. 3850/2010, πίνακας 5) 

στο συγκεκριμένο παράδειγμα προκύπτει 12 χ 0,4 = 4,8 ώρες το χρόνο. Όμως, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 *2 τον ν. 3850/2010 (πίνακας 6) όταν η επιχείρηση 

απασχολεί έως 20 εργαζόμενους, ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τον ΤΑ κατά τη 

διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 ωρών. 

Παράδειγμα 2: Έστω ότι μια επιχείρηση απασχολεί 12 ερyα1,ομένονς και ανήκει 
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στην κατηγορία μεσαίας επικινδυνότητας (Β κατηγορία). Ώρες ετήσιας απασχόλησης 

Τ.Α.= αριθμός εργαζομένων χ 2,5 (συντελεστής τον 21 § 1β τον ν. 3850/2010, 

πίνακας 5) στο συγκεκριμένο παράδειγμα προκύπτει 12 χ 2,5=30 ώρες το χρόνο. 

Επειδή ο υπολογισμός δίνει αποτέλεσμα μεγαλύτερο τον 25 (πίνακας 6) ο ΤΑ στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα Θα απασχοληθεί κατ' ελάχιστο 30 ώρες το χρόνο. 

 

Το έργο τους είναι συμβουλευτικό και ελεγκτικό. Οι υποχρεώσεις τους δεν Θίγουν 

την αρχή ευθύνης του εργοδότη. Ειδικότερα:  

 παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις για θέματα υγείας 

και ασφάλειας τις εργασίας: J στον εργοδότη στη διεύθυνση της επιχείρησης 

και στους προϊσταμένους των τμημάτων στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στον 

καθένα ή σε ομάδες ν στην επιτροπή υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

ή τον εκπρόσωπό τους  

 επιθεωρούν, Χωριστά και μαζί, τις θέσεις εργασίας, επιβλέπουν την εφαρμογή 

των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των μέτρων 

πρόληψης ατυχημάτων  

 συντάσσουν γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις  

 καταχωρούν στο βιβλίο τις υποδείξεις και τις συμβουλές τους προς τον 

εργοδότη, ή τους εκπροσώπους του  

 μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνουν και τους καθοδηγούν 

για την αποφυγή του κινδύνου πού συνεπάγεται η θέση εργασίας τούς  

 συμμετέχουν στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

των εργαζομένων σε θέματα Υ.Α.Ε.  

 ενημερώνονται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, υλικά, εξοπλισμό, 

εγκαταστάσεις και διαδικασίες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων και παρέχουν συμβουλές πριν 

αποφασιστεί η εγκατάσταση και η λειτουργία τους 

 μεριμνούν ώστε να γίνονται μετρήσεις παραγόντων τον εργασιακού 

περιβάλλοντος ώστε να προτείνουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν  

 συμβουλεύουν για τη σωστή επιλογή και επιβλέπουν την ορθή χρήση των 

ΜΑΠ.  

 συνεργάζονται με την Ε.ΥΑ.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων  

 συμμετέχουν στις κοινές συνεδριάσεις με τον εργοδότη και την Ε.ΥΑ.Ε. που 

γίνονται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου  

 έχουν ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους 

κατά την άσκηση τον έργου τους. Τυχόν διαφωνία τούς με τον εργοδότη για 

θέματα της αρμοδιότητάς τους, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας 

της σύμβασής τούς. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τ.Α ή του ΓΕ πρέπει 

να είναι αξιολογήσιμη. 
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 Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υπάγονται απευθείας στη διοίκηση 

της επιχείρησης. Επιπλέον ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει:  

 να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο 

 να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων ετοιμότητας προς αντιμετώπιση 

ατυχημάτων 

 να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιοποιεί 

τα αποτελέσματα των 

 η άσκηση ταυ έργου του Τ Α δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν, από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο απασχόλησής 

του ως Τ Α  

Α. Επιπλέον, ο γιατρός εργασίας πρέπει:  

• να τηρεί το ιατρικό απόρρητο  

• να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 

• να αξιολογεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες 

υποβάλλονται οι εργαζόμενοι  

• να τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο  

• να εξετάζει τον εργαζόμενο, να εκτιμά την καταλληλότητά τον για τη 

συγκεκριμένη Θέση και να εκδίδει βεβαίωση των εκτιμήσεών τον, την 

οποία κοινοποιεί στον εργοδότη  

• να μην χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της απουσίας των 

εργαζομένων λόγω νόσου  

• να οργανώνει υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών  

• να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας τις 

ασθένειες πού οφείλονται στην εργασία. Η επίβλεψη της υγείας των 

εργαζομένων δε συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνσή τους και πρέπει 

να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.  
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Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις) - Επίβλεψη της υγείας 

των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων)  

Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται:  

• να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας  

• να φροντίζουν για την ασφάλεια και την υγεία τους, καθώς και για την 

ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων πού επηρεάζονται από τις 

πράξεις ή παραλείψεις τους 

 

• να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις 

επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά μέσα κ.λπ.  

• να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που 

τους παρέχεται.  

• να μην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν, μετατοπίζουν αυθαίρετα 

τους μηχανισμούς ασφαλείας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, 

εγκαταστάσεων και κτηρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους 

μηχανισμούς  

• να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη, ΤΑ, Γ Ε τις καταστάσεις που 

μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο, 

καθώς και την έλλειψη συστημάτων προστασίας  

• να βοηθούν τον εργοδότη, ΤΑ, ΓΕ στην εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους  

• να παρακολουθούν τα σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα. Οι 

εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα:  

• να εκλέγουν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.ΥΑ.Ε.) 

ή εκπρόσωπο (αρθ. 4 τον ν. 3850/2010)  

• να πληροφορούνται από τον εργοδότη για τους πιθανούς κινδύνους 

που συνδέονται με την έκθεσή τούς σε παράγοντες, για τις οριακές 

τιμές έκθεσης και για τα τεχνικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να 

τηρούν 

• να πληροφορούνται για τα αποτελέσματα των επιπέδων έκθεσης και 

για τα συλλογικά ανώνυμα αποτελέσματα των εργαστηριακών και 

βιολογικών εξετάσεων, που είναι ενδεικτικές της έκθεσής τούς  

• να πληροφορούνται σε περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών τιμών 

έκθεσης, για τα αίτια της υπέρβασης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή 

πρόκειται να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί  

• να πληροφορούνται και να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με 

τούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι  

• να πληροφορούνται για τα αποτελέσματα των ατομικών τούς 

κλινικών, εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων πον είναι 

ενδεικτικά της έκθεσής τους.  

 



20 
 

Η εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνεται ως εξής :  

 όταν στην επιχείρηση απασχολούνται λιγότερα από 20 άτομα, οι 

εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να δια-βουλεύονται μεταξύ τούς και να 

επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπό τους  

 όταν στην επιχείρηση απασχολούνται περισσότερα από 20 άτομα, οι 

εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους  

 όταν στην επιχείρηση απασχολούνται περισσότερα από 50 άτομα, οι 

εργαζόμενοι εκλέγουν επιτροπή υγείας και ασφάλειας, με άμεση και 

μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση που συγκαλείται για το 

σκοπό αυτό κάθε 2 χρόνια.  

Ειδικότερα. Ύ η γενική συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστο οι 

μισοί εργαζόμενοι Ύ σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τις γενικής συνέλευσης, για 

την επαναληπτική αρκεί το 1/3 των εργαζομένων  η πρώτη γενική συνέλευση 

συγκαλείται από το 1/20 τουλάχιστο των εργαζομένων  στη γενική συνέλευση 

απαγορεύεται να παρίστανται και να ψηφίζουν πρόσωπα που δεν εργάζονται στην 

επιχείρηση ν κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει για τον εκπρόσωπο ή τα 

μέλη της επιτροπής, καθώς και να εκλεγεί σε αυτές τις Θέσεις η εκλογή γίνεται με 

πλειοψηφικό σύστημα από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο οι υποψήφιοι αναγράφονται 

με αλφαβητική σειρά ν οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή.  

Αίτηση ακυρότητας ης απόφασης γενικής συνέλευσης, ασκείται στο ειρηνοδικείο της 

περιφέρειας που βρίσκεται η επιχείρηση, εντός 10 ημερών από το 1/5 του αριθμού 

των εργαζομένων.  

Ο αριθμός των μελών της επιτροπής καθορίζεται με το άρθ. 6 τον ν. 3850/2010 : ν 2 

σε επιχειρήσεις με 20 έως 100 εργαζόμενούς ν 3 σε επιχειρήσεις με 101 έως 300 

εργαζόμενους ν 4 σε επιχειρήσεις με 301 έως 600 εργαζόμενους ν 5 σε επιχειρήσεις 

με 601 έως 1.000 εργαζόμενούς ν 6 σε επιχειρήσεις με 1.001 έως 2.000 εργαζόμενους 

ν 7 σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 2.000 εργαζόμενούς.  

Στον καθορισμό αυτό λαμβάνεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά 

το χρόνο διεξαγωγής τις εκλογής. Τα μέλη της Ε.ΥΑ.Ε. ή ο εκπρόσωπος, έχουν 

συνδικαλιστική κάλυψη από το άρθρο 14 τον ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1.7.1982). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μέτρα μείωσης εργατικών ατυχημάτων 
 

3.1 Τρόποι περιορισμού εργατικών ατυχημάτων 
Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά  ο επαγγελματικός κίνδυνος, πριν προκαλέσει 

βλάβη στην υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του εργαζόμενου, συνιστάται να 

ακολουθούνται ορισμένοι μέθοδοι. Η επιλογή των μεθόδων αυτών, πρέπει να διέπεται 

από αρχές, που καθορίζονται κυρίως με βάση το μέγεθος των κινδύνων, το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και γενικότερα τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει σαν 

άνθρωποι, σαν επιχείρηση ή σαν κοινωνία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, 

ευαισθητοποιούνται στα θέματα της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας, 

συνήθως, μετά από κάποιο εργατικό ατύχημα. Τις δε επενδύσεις για τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος εργασίας, τις αντιμετωπίζουν πολλές φορές, σαν μη παραγωγικές. 

Αυτή η αντίληψη, είναι λανθασμένη, γιατί πέρα από την άποψη που διαμορφώνει για 

την ζωή, έχει αποδειχθεί ότι, η δημιουργία ενός καλού περιβάλλοντος εργασίας, έχει 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, όσον 

αφορά στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας. Πολλές 

φορές, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται από άγνοια των κινδύνων ή υπό την απειλή της 

ανεργίας, να εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Όμως, η ποιότητα 

του περιβάλλοντος εργασίας και οι προτεραιότητες που θέτουμε στο δίλημμα 

«εργασία σε επικίνδυνο περιβάλλον ή βελτίωσή του με οποιοδήποτε οικονομικό 

κόστος», αποτελεί δείκτη πολιτισμού.  

Οι βασικές αρχές για την εξάλειψη ή μείωση των επαγγελματικών κινδύνων είναι 

(https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/85):  

Η αναγνώριση του κινδύνου και η εκτίμηση του μεγέθους του. Για να αντιμετωπιστεί 

ο  κίνδυνος, είναι σημαντικό να υπάρχει γνώση των δυνητικών  κατηγοριών του που 

μπορεί να εμφανιστούν σε ένα εργοστάσιο. Οι κυριότεροι από αυτοί είναι οι εξής: 

Φανεροί κίνδυνοι. Είναι οι κίνδυνοι, που γίνονται εύκολα αντιληπτοί από ένα έμπειρο 

άτομο.  

Κρυφοί κίνδυνοι. Είναι οι κίνδυνοι, που ενεδρεύουν πίσω από κλεισμένα ντουλάπια, 

μέσα σε μηχανήματα, κάτω από το δάπεδο και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, 

ακόμα και από κάποιον έμπειρο. Τέτοιοι κίνδυνοι, είναι η ελλιπής εσωτερική μόνωση 

ηλεκτρικών εργαλείων χειρός, κοπτικά εργαλεία ή κινούμενα μέρη εύκολα 

προσπελάσιμα στον εργαζόμενο, πατάρια χωρίς επαρκή στήριξη κ.α. 

Πιθανοί κίνδυνοι. Είναι οι ακόμα πιο δύσκολα αντιληπτοί κίνδυνοι, αφού 

εμφανίζονται μόνο υπό προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα, επικίνδυνα υπολείμματα 

φορτίου, που υπάρχουν στα αμπάρια ενός πλοίου που έρχεται για επισκευή κ.α. 
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Συνδυασμός κινδύνων. Η συνδυασμένη παρουσία όλων των παραπάνω κινδύνων, 

αποτελεί την πιο επικίνδυνη κατάσταση. 

 • Η αποφυγή του κινδύνου Η αποφυγή δηλαδή μιας εργασίας, η οποία είναι εκ 

φύσεως επικίνδυνη. Αυτό, δύσκολα επιτυγχάνεται στην καθημερινή δραστηριότητα. 

Υπάρχουν εργασίες που είναι επικίνδυνες και πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, ο 

αμίαντος αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα υλικά και σε πολλές περιπτώσεις έχει 

απαγορευτεί η χρήση του, όμως επειδή είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες 

εργασίες, ακόμα και σήμερα γίνεται εξόρυξή του.  

Η αντιμετώπιση του κινδύνου στην πηγή του Είναι σημαντικό, τα μέτρα που 

παίρνονται για να αντιμετωπισθεί ο επαγγελματικός κίνδυνος, να παίρνονται στην 

πηγή του. Για παράδειγμα, σε μία παραγωγική διαδικασία γίνεται έκλυση 

επικίνδυνων ατμών. Πρώτη  επιλογή είναι η αποφυγή του κινδύνου. Ωστόσο, εάν 

αυτό όπως προαναφέρθηκε δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να αντιμετωπιστεί ο 

κίνδυνος με την κατασκευή ενός τοπικού συστήματος απαγωγής των ατμών.  

Εάν και αυτό δεν είναι εφικτό, τότε σαν τελικές επιλογές, παρουσιάζεται ο  

περιορισμός του κινδύνου στη διαδρομή του και τη χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας.  

Η αντικατάσταση του επικίνδυνου με ακίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης του 

επικίνδυνου από κάτι λιγότερο επικίνδυνο ή ακόμα και ακίνδυνο. Π.χ. σε μία 

εργασία, μία χημική ουσία, αποδεδειγμένα προκαλεί βλάβη στους εργαζόμενους. 

Εξετάζεται  τότε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε αυτή την ουσία με κάποια 

άλλη αβλαβή ή λιγότερο επικίνδυνη, χωρίς βέβαια να παρεμποδίζεται η παραγωγική 

διαδικασία. 

 Η ένταξη της ασφάλειας της εργασίας στην συνολική πολιτική της επιχείρησης 

Ακολουθώντας τη γενική αρχή ότι, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, η 

επιχείρηση πρέπει να εντάξει την ασφάλεια στη γενικότερη πολιτική της. Είναι 

προτιμότερο να υπάρξει κάποιο κόστος ένταξης και λήψης μέτρων, παρά η 

επιχείρηση να αναγκαστεί εκ των υστέρων, να εναρμονίσει την όλη της παραγωγική 

διαδικασία και οργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα ασφάλεια. 

Η εφαρμογή κατά προτεραιότητα μέτρων ομαδικής προστασίας αντί των μέσων 

ατομικής προστασίας Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι, τα τεχνικά μέτρα είναι πιο 

αποτελεσματικά από τα διοικητικά ή οργανωτικά. Τα μέτρα που στηρίζονται στον 

ανθρώπινο παράγοντα, πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικά, επειδή ο 

εργαζόμενος δεν τα εφαρμόζει. Είναι προτιμότερο δηλαδή, να εξεταστεί  ο τρόπος με 

τον οποίο μπορεί να περιοριστεί ο θόρυβο; που παράγει μια μηχανή, παρά να 

προμηθευτούν οι εργαζόμενους ωτοασπίδες.  

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας ή Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Όταν ο 

επαγγελματικός κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλο τρόπο ή πρόκειται να 
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γίνει κάποια εξαιρετικά επείγουσα εργασία ή εργασία αποκατάστασης κάποιων 

μόνιμων μέτρων, τότε, για την προφύλαξη του εργαζόμενου χρησιμοποιούμε τα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας.  

Η ενημέρωση και η κατάρτιση των εργαζομένων Είναι σημαντικό για τον κάθε 

εργαζόμενο, να γνωρίζει τις πηγές των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν 

στους χώρους εργασίας και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ένας πρόσθετος λόγος 

που πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς και να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι, είναι για 

να ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, στην κυκλοφορία νέου 

εξοπλισμού εργασίας, καινούριων υλικών κλπ.  

 Ο έλεγχος και η εξασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων Ο εργοδότης, σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας μας, είναι υπεύθυνος για τη λήψη των μέτρων που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και για την 

επίβλεψη της τήρησης αυτών των μέτρων. Είναι σημαντικό, όταν δίνονται κάποιες 

οδηγίες για την εκτέλεση μιας εργασίας, να δίνονται συγχρόνως και οδηγίες για τον 

τρόπο που θα γίνει η εργασία αυτή με ασφάλεια. Πέρα από τις γραπτές οδηγίες, που 

συνήθως υπάρχουν σε μία επιχείρηση, για τα θέματα της ασφάλειας της εργασίας, 

πρέπει να γίνεται επίβλεψη και έλεγχός της, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα 

μέτρα και να ακολουθούν οι εργαζόμενοι τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας.  

Οφέλη της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων 

Πολλά από τα ατυχήματα, μπορούν να προληφθούν με την σε βάθος εκτίμηση των 

κινδύνων, καθώς και την εφαρμογή και την τήρηση ασφαλών μεθόδων εργασίας. Τα 

οφέλη της πρόληψης, είναι κατά πρώτο λόγο ανθρωπιστικά και κοινωνικά. Τα μέτρα 

πρόληψης, δεν λαμβάνονται για την επίτευξη οικονομικών στόχων, αλλά θεωρούνται 

προαπαιτούμενα για κάθε υγιή επιχείρηση. Η προστασία της υγείας και της 

σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτισμού και 

υγιούς ανάπτυξης της κοινωνίας.  

Σκοπός της ανάλυσης των ωφελημάτων των μέτρων πρόληψης που γίνεται 

παρακάτω, είναι  η κατανόηση  της επίδρασης και τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων, 

όχι μόνο στον εργαζόμενο, αλλά στην επιχείρηση, στο κράτος και στην κοινωνία 

γενικότερα. Επίσης, σκοπός της ανάλυσης του κόστους και των ωφελημάτων είναι, 

μία επισκόπηση των οικονομικών παραμέτρων που εμπλέκονται και επηρεάζουν 

σημαντικά τη λήψη αποφάσεων για τα μέτρα και όχι η αξιολόγηση της σκοπιμότητάς 

τους, η οποία είναι δεδομένη. 

Οικονομική ανάλυση του προβλήματος  

Το κόστος ενός εργατικού ατυχήματος, περιλαμβάνει το άμεσο και το έμμεσο κόστος 

(https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/28).Αναλυτικότερα, το άμεσο 

κόστος ενός ατυχήματος περιλαμβάνει:  

Έξοδα και δαπάνες Α’ Βοηθειών. Αφορά στο κόστος των υλικών, του προσωπικού 

που θα παράσχει τις Α’ Βοήθειες και το κόστος της μεταφοράς του εργαζόμενου. 
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Επειδή αυτά δεν  καταβάλλονται τη στιγμή του ατυχήματος, πρέπει να υπολογιστεί το 

κόστος του προσωπικού που ασχολείται με τις Α’ Βοήθειες (ιατροί, νοσηλευτές, 

μεταφορείς), αλλά και των υποδομών (οχήματα, εξοπλισμός, αναλώσιμα).  

Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Περιλαμβάνεται το κόστος του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των φαρμάκων, του εξοπλισμού και λοιπών υλικών 

(αναλώσιμα, νάρθηκες κ.α.), της παραμονής σε νοσηλευτικό ίδρυμα κλπ. Το κόστος 

αυτό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολογιστεί και μπορεί να φτάσει σε πολύ 

υψηλά ποσά.  

Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.  

Συντάξεις. Αφορά περιπτώσεις, όπου ο εργαζόμενος δεν μπορεί να επανέλθει στην 

εργασία μετά το ατύχημα.  

Χρόνο αδυναμίας για εργασία. Αφορά περιπτώσεις, όπου ο εργαζόμενος επανέρχεται 

μετά από το ατύχημα και σχετικά σύντομα στην εργασία και περιλαμβάνει τόσο το 

κόστος αμοιβών του εργαζόμενου, όσο και το κόστος από την απουσία του, καθώς 

δεν αντικαθίσταται (τουλάχιστον μόνιμα).  

Κόστος αποκατάστασης - επανένταξης. Περιλαμβάνει τα έξοδα για δαπάνες, όπως 

φυσιοθεραπείες, παραμονή σε ίδρυμα αποκατάστασης, ψυχολογική υποστήριξη ή/και 

εξοπλισμό, και αφορά στην αποκατάσταση του εργαζόμενου (είτε πρόκειται να 

επανέλθει είτε όχι) και στην επανένταξή του (αν επανέλθει).  

Άλλα άμεσα κόστη, ανάλογα με την περίσταση.  

Το Έμμεσο κόστος Πέραν του άμεσου και ορατού κόστους, στα εργατικά ατυχήματα 

και στις επαγγελματικές ασθένειες, υπεισέρχεται και το έμμεσο κόστος που συνήθως 

αφορά:  

Χαμένες εργατοώρες άλλων εργαζόμενων ή/και οικείων που θα περιθάλψουν τον 

παθόντα, τόσο κατά την ημέρα του ατυχήματος όσο και αργότερα.  

Χρόνο απασχόλησης για τη διερεύνηση των αιτίων, που θα γίνει από τον Τεχνικό 

Ασφάλειας και το Ιατρό Εργασίας ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας (περιλαμβάνεται 

επίσης και η στάση των εργασιών κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, η οποία μπορεί να 

διαρκέσει και ημέρες).  

Κόστος αντικατάστασης του θύματος από άλλο εργαζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει 

τόσο το κόστος πρόσληψης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης, όσο και τη 

μειωμένη αποδοτικότητα, μέχρι να αποκτήσει τις δυνατότητες του αντικαθιστάμενου.  

 Κακό ψυχολογικό κλίμα στον εργασιακό χώρο, με πτώση του ηθικού και ιδιαίτερη 

προσοχή των εργαζομένων, που μειώνουν την αποδοτικότητα.  

 Καταστροφές ή φθορές σε υλικά, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, που ανάλογα με το 

ατύχημα μπορεί ναι είναι και πολύ μεγάλες.  
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Μείωση της ποιότητας του προϊόντος, την περίοδο του ατυχήματος. Τόσο οι πιθανές 

φθορές σε εξοπλισμό, όσο και το ψυχολογικό σοκ των εργαζομένων και η γενικότερη 

αναστάτωση και αποσυντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία, ενώ αυξάνεται και η πιθανότητα 

λάθους.  

Κακή εικόνα της επιχείρησης, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, τόσο στη δημόσια 

εικόνα και στις πωλήσεις της, όσο και στις συνεργασίες και υποθέσεις της με άλλους 

ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.  

Ποινές με πρόστιμα ή κλείσιμο των εργασιών (που εμπεριέχει το κόστος από τη 

διακοπή της παραγωγής, κόστος από ασυνέπεια σε συμφωνίες και κόστη για την 

επανέναρξη των εργασιών).  

Άλλα έμμεσα κόστη ανάλογα με την περίσταση. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι, οι 

οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος της ασφάλειας της εργασίας είναι 

τεράστιες, καθώς και οι επιπτώσεις του στους εμπλεκόμενους φορείς, με κυριότερες 

τις παρακάτω:  

Επιπτώσεις στον εργαζόμενο: 

Μείωση της σωματικής του υγείας, 

 Χρόνο αδυναμίας για εργασία και  

Ψυχολογικά προβλήματα του θύματος μετά την επάνοδο του στην εργασία, γεγονός 

που μειώνει την αποδοτικότητά του στην εργασία, αλλά έχει και επιπλοκές στη 

συμπεριφορά του, που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία.  

Επιπτώσεις στην επιχείρηση:  

Μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του κόστους των εργατικών ατυχημάτων και 

επαγγελματικών ασθενειών, είναι το εσωτερικό κόστος, το οποίο είναι το κόστος που 

επωμίζεται η επιχείρηση. Αυτό αφορά, κάποια  από τα άμεσα κόστη (ανάλογα με την 

περίσταση), καθώς και το έμμεσο κόστος που προέρχεται από τις χαμένες 

εργατοώρες εργαζομένων που θα περιθάλψουν άμεσα τον παθόντα, το χρόνο 

απασχόλησης για τη διερεύνηση των αιτίων (το μέρος που αφορά στο προσωπικό της 

επιχείρησης και στη στάση της παραγωγής), την αντικατάσταση, το κακό ψυχολογικό 

κλίμα στον εργασιακό χώρο, τα ψυχολογικά προβλήματα μετά την επαναφορά του 

θύματος στον εργασιακό χώρο, τις φθορές και καταστροφές στον εξοπλισμό και 

εγκαταστάσεις, τη μείωση της ποιότητας του προϊόντος, την κακή εικόνα της 

επιχείρησης, τις ποινές και λοιπά έμμεσα κόστη, ανάλογα με την περίσταση. Στο 

κόστος αυτό, συμπεριλαμβάνονται και κάποιες δαπάνες, που καλύπτονται από 

ανεξάρτητη ιδιωτική ασφάλιση που διενεργεί η επιχείρηση, καθώς επιβαρύνουν 

αυτήν (μέσω των ασφαλίστρων) ή άλλη ιδιωτική επιχείρηση (ασφαλιστική). � 
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Επιπτώσεις στο κράτος:  

Εξωτερικό κόστος, το οποίο επωμίζεται η Πολιτεία, είτε μέσω του Συστήματος 

Υγείας, είτε μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, είτε μέσω διοικητικών οργάνων 

(Σ.ΕΠ.Ε, Δικαστικές Αρχές  κλπ.). Αφορά στο κύριο μέρος ή στο σύνολο (ανάλογα 

με την περίσταση) του άμεσου κόστους  των εργατικών ατυχημάτων, αλλά και μέρος 

του έμμεσου κόστους που αναφέρεται σε έξοδα  των διοικητικών οργάνων. � 

Επιπτώσεις στην κοινωνία:  

Τα εργατικά ατυχήματα και η εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών, διαταράσσουν 

συνολικά το εργασιακό περιβάλλον και κατ’ επέκταση την κοινωνία και όχι μόνο την 

παραγωγή. Είναι λοιπόν αναγκαίο, να υιοθετηθεί μία σφαιρική και πολυδιάστατη 

προσέγγιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια μιας 

ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής. Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, 

αποτελεί βασική παράμετρο της βελτίωσης του κλίματος των εργασιακών σχέσεων 

και της επίτευξης εργασιακής ειρήνης. Η εργασιακή ειρήνη, η ασφάλεια και η υγεία 

στην εργασία, αποτελούν στοιχεία της προστιθέμενης αξίας μιας κοινωνίας. 

 

3.2 Πρόληψη 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται φανερό ότι, η πρόληψη των ατυχημάτων 

είναι επιτακτική ανάγκη και απαιτεί την επιτυχή αντιμετώπιση ή εξουδετέρωση των 

αιτίων που τα προκαλούν. Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται είναι η τεχνική 

πρόληψη και η ιατρική πρόληψη των ατυχημάτων ή μία άλλη διάκριση που 

περιλαμβάνει την ατομική ή συλλογική πρόληψη. 

Τεχνική πρόληψη 

          Η τεχνική πρόληψη περιλαμβάνει:  

• Τη μείωση του κινδύνου στο επίπεδο της μηχανής, με κατάλληλο σχεδιασμό της 

κατασκευής και εγκατάστασης των μηχανών, με την περιοδική συντήρησή τους, με 

την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας και (όπου είναι δυνατόν) με την 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής.  

• Τη σηματοδότηση των χώρων εργασίας, ώστε να είναι εμφανές σε όλες τις 

περιπτώσεις το είδος του κινδύνου.  

• Τη χρήση υλικών που εμπεριέχουν μικρότερο κίνδυνο.  

• Την εξασφάλιση μέσων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.  

• Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τόσο από πλευράς διαδικασιών παραγωγής 

όσο και των σχέσεων των εργαζομένων μεταξύ τους και με τον εργοδότη.  



27 
 

• Τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, για το είδος των κινδύνων 

και τους τρόπους προστασίας από αυτούς. 

 • Την Εκπαίδευση εργαζομένων (που εμπεριέχεται στην τεχνική πρόληψη και 

αποτελεί από μόνο της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον τομέα της πρόληψης των 

ατυχημάτων). Μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:  

Σεμινάρια πρόληψης ατυχημάτων, μέσω προβολής ταινιών, video, slides, διαλέξεις, 

επιδείξεις ή ασκήσεις.  

Σεμινάρια νεοπροσληφθέντων, όπου και θα ενημερώνονται για τους κινδύνους που 

εμπεριέχει η εργασία που θα αναλάβουν, τρόπους προφύλαξης για την αποφυγή 

ατυχημάτων, εκπαίδευση στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και στην οργάνωση 

της εργασίας.  

Άλλος τρόπος εκπαίδευσης εργαζομένων είναι, με ολιγόλεπτες συγκεντρώσεις στους 

τόπους εργασίας κάθε ημέρα, πριν από την έναρξη εργασίας ή πριν από την ανάθεση 

μιας δουλειάς. Μία επιπλέον σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, είναι η χρήση των 

εξομοιωτών μηχανημάτων.  

 

Ιατρική πρόληψη  

Η ιατρική πρόληψη, περιλαμβάνει την εκτίμηση της ικανότητας του εργαζόμενου από 

άποψη υγείας, σε μία θέση εργασίας. Ειδικότερη μέριμνα, πρέπει να λαμβάνεται για 

τις θέσεις και τα άτομα υψηλού κινδύνου (νέοι, ηλικιωμένοι, έγκυες, εργαζόμενοι που 

επιστρέφουν από ασθένεια ή ατύχημα). Ο Ιατρός Εργασίας, αρμόδιος για την 

εφαρμογή της ιατρικής πρόληψης, μετέχει και στην τεχνική πρόληψη, στα πλαίσια 

της συνεργασίας του με τον Τεχνικό Ασφάλειας, γνωμοδοτώντας για τις απαραίτητες 

βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας, συμβάλλοντας στην αιτιολογική ανάλυση των 

ατυχημάτων και συμμετέχοντας την ενημέρωση των εργαζομένων.  

 

Ατομική και Συλλογική πρόληψη  

Η ατομική πρόληψη αφορά στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, ενώ η 

συλλογική πρόληψη, περιλαμβάνει μέτρα προστασίας που αφορούν όλους τους 

εργαζόμενους (όπως προφυλακτήρες, κάγκελα, πατάρια, διάδρομοι κλπ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Φωτισμός και Θερμικό περιβάλλον στην εργασία 
 

4.1 Φωτισμός στην εργασία 
Το φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο ερεθίζει τον οπτικό βολβό και 

παράγει, δια μέσου φωτοχημικών μηχανισμών που συντελούνται στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα, το νευρικό ερέθισμα το οποίο κατάλληλα επεξεργασμένο 

μεταφέρεται δια μέσου του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο δημιουργώντας την 

οπτική αίσθηση. Η παρουσία φωτός είναι απολύτως απαραίτητη σε κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Παραπανίσια παρουσία φωτός ή λανθασμένος φωτισμός μπορεί να 

προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στον εργαζόμενο, όπως μείωση της οπτικής 

αντίληψης ή ικανότητας. 

Το τεχνητό φως συνοδεύει τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας, σε αρκετές χώρες 

του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο φωτισμός των εσωτερικών 

χώρων είναι ένας παραμελημένος τομέας και υφίσταται πολλά δεινά από 

ανειδίκευτους ανθρώπους, σε σημείο όπου ο φωτισμός καταλήγει να είναι απλά η 

πρόβλεψη κάποιας παροχής στην οροφή ή η ανάρτηση ενός γυμνού λαμπτήρα. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία αφορούν τις συνθήκες ασφάλειας και 

υγιεινής έτσι ώστε να προάγεται ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον στον χώρο 

εργασίας, το είδος της εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της 

απαιτούμενης ποσότητας φωτός .Για παράδειγμα η μεταφορά φορτίων προϋποθέτει 

πολύ λιγότερο φως συγκριτικά με μια εργασία σχεδιάσεως ή μια λειτουργική 

εργασία. O ιδανικός φωτισμός συνίσταται στην ομοιόμορφη κατανομή λαμπροτήτων 

στο χώρο. Στην περίπτωση όπου επικρατούν μεγάλες διαφορές λαμπροτήτων στο 

χώρο, η ίρις του ματιού εκτελεί απότομες, ακραίες κινήσεις, με αποτέλεσμα γρήγορη 

κόπωση συνοδευόμενη από ερυθρότητα του οφθαλμού, δυσφορία, πονοκέφαλο και 

οπωσδήποτε μείωση της αποδοτικότητας. 

. Ένας μη σωστός φωτισμός μπορεί να επιφέρει πολλά προβλήματα υγείας, όπως 

επίσης και επηρεάσει προς το χειρότερο το αποτέλεσμα της δουλειάς Ακόμη και η 

όρεξη για δουλειά αλλάζει σε ένα καλά φωτισμένο χώρο εργασίας. Αντίθετα, ένας 

άσχημα φωτισμένος χώρος εργασίας μειώνει την όρεξη για εργασία. Στο παρελθόν, η 

μελέτη για τα αποτελέσματα της εργασίας στην όραση, εστιάζονταν κυρίως στην 

έκθεση σε τοξικές ουσίες, σε φυσικούς παράγοντες και σε οφθαλμικά τραύματα που 

προέρχονταν από ξένα σώματα ή διαβρωτικές ουσίες από ατυχήματα. Πλέον με την 

χρήση και της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας, έχουν προστεθεί προβλήματα στην 

όραση, τα οποία μπορεί να προκληθούν από παράγοντες όπως εργασία μπροστά σε 

οθόνες ή πίνακες ελέγχου. 

Κατά συνέπεια, το επαγγελματικό οπτικό πεδίο δεν το χαρακτηρίζει μόνο η έκθεση 

σε βλαπτικούς παράγοντες, αλλά και η λεγόμενη οπτική προσήλωση, η οποία είναι 
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αποτέλεσμα της πολύωρης παρατήρησης αντικειμένων πολύ κοντά στους οφθαλμούς, 

πράγμα το οποίο προκαλεί την καταπόνηση των οπτικών μηχανισμών λόγω της 

έντονης και επίπονης προσπάθειας στην οποία υποβάλλονται. 

Επειδή έχουν πλέον καθιερωθεί οι εργασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας όπως και οι 

εργασίες σε περιβάλλον με τεχνητό φωτισμό ( αφενός για την προσαρμογή του 

χρόνου εργασίας στις απαιτήσεις της παραγωγής και αφετέρου λόγω της χρήσης 

εργασιακών χώρων με ανεπαρκή φωτισμό), η στατική όραση που απαιτείται επί το 

πλείστον σήμερα από τις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες σε συνάρτηση και με τις 

φωτομετρικές παραμέτρους που καθορίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον, αποτελούν 

κίνδυνο για την ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων.  

Το ότι ένας εργασιακός χώρος, διαθέτει επαρκή φωτισμό, δεν σημαίνει αυτομάτως 

ότι έχει καλές συνθήκες φωτισμού. Η εκτίμηση των συνθηκών φωτισμού βάση της 

έντασης του φωτός αλλά και άλλων παραμέτρων όπως το είδος, η θέση και η διάταξη 

των φωτεινών πηγών, το χρώμα των λαμπτήρων και του περιβάλλοντος χώρου, 

καθώς επίσης και η μορφή και η οργάνωση της εργασίας, πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψιν από τους εργοδότες. 

4.1.1 Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης φωτισμού 
Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι αντίστοιχες μονάδες μέτρησης φωτισμού είναι τα 

εξής: 

 Η φωτεινή ισχύς και η φωτεινή ροή. Εκφράζει το συνολικό ποσό φωτεινής 

ενέργειας που εκπέμπεται από μια φωτεινή πηγή στη μονάδα του χρόνου. Το 

μέγεθος εκφράζεται σε Lumen. 

 Η ένταση της φωτεινής πηγής. Εκφράζει την ακτινοβολία που εκπέμπει μια 

φωτεινή πηγή μέσα σε ένα κώνο στερεάς γωνίας, του οποίου την κορυφή 

κατέχει φωτεινή πηγή. Το μέγεθος εκφράζεται σε κηρία/ κανδέλες ( CD ) 

 Η ένταση φωτισμού. Αφορά την πυκνότητα της φωτεινής ροής που βρίσκεται 

σε μια επιφάνεια. Μονάδα φωτισμού είναι το Lux. Η ποσοτική εκτίμηση της 

έντασης του φωτισμού γίνεται με ειδικά όργανα που ονομάζονται 

λουξόμετρα. 

 Η λαμπρότητα. Εκφράζει την ποσότητα του φωτός που αντανακλάται, όταν σε 

μία επιφάνεια ενός m2 πέφτει φως έντασης 1CD. Το μέγεθος εκφράζεται σε 

Nit. 

 Ο συντελεστής ανάκλασης. Είναι ο λόγος της λαμπρότητας μιας επιφάνειας 

προς την ένταση φωτισμού. 
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4.1.2 Φυσικός και Τεχνητός φωτισμός - Λαμπτήρες 
Φυσικός Φωτισμός : 

Το φως της ημέρας είναι ένας αβέβαιος, μη προβλεπόμενος και πολλές φορές 

ανεπαρκής φωτισμός. Το φυσικό φως που εισέρχεται στο χώρο εξαρτάται από: 

• To αρχιτεκτονικό σχέδιο παραθύρων ή ανοικτών επιφανειών 

• Την εσωτερική διακόσμηση ενός χώρου 

• Την επίπλωση και τη διευθέτηση των αντικειμένων 

 

Τεχνητός Φωτισμός : 

Για πολλούς χώρους εργασίας η προσφερόμενη ποσότητα φυσικού φωτός δεν είναι 

ικανοποιητική ακόμη και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες φυσικού φωτισμού. Έτσι 

απαιτείται τεχνητός ή ηλεκτρικός φωτισμός. 

Η πρωταρχική απαίτηση για τον φωτισμό στο χώρο εργασίας είναι: 

1. Η επαρκής ποσότητα 

2. Η υψηλή ποιότητα φωτισμού 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτούνται συγκεκριμένες μεθοδολογίες φωτισμού 

οι οποίες εξαρτώνται από τη φύση της εργασίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

απασχολούμενου προσωπικού 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες τεχνητού φωτισμού αξιοποιούνται τρεις διαφορετικές 

μέθοδοι φωτισμού: 

I. Γενικός φωτισμός, ο οποίος παράγει ομοιόμορφο φωτισμό, διάχυτο σε όλο το 

χώρο εργασίας. 

II. Τοπικός φωτισμός, που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ειδικής 

φωτεινότητας σε ένα σημείο 

III. Συμπληρωματικός φωτισμός, που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ειδικής 

φωτεινότητας, χρώματος, ή για εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού (πχ φωτισμός 

ασφαλείας) 

Οι κυριότερες πηγές φωτισμού είναι : 

1. Λαμπτήρες πυράκτωσης :.Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο φαινόμενο της 

θέρμανσης μεταλλικού νήματος μέχρι λευκοπύρωσης με τη βοήθεια ηλεκτρικού 

ρεύματος. Έχουν διάρκεια ζωής περίπου 1000 ώρες. Από την καταναλισκόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια ένα ποσοστό 10 – 20% μετατρέπεται σε ωφέλιμη φωτεινή 

ενέργεια και το υπόλοιπο σε θερμική ενέργεια 
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2. Λαμπτήρες μικτού φωτισμού : Η λειτουργία τους είναι ίδια με αυτή των 

λαμπτήρων ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με τη διαφορά ότι δεν χρειάζονται 

στραγγαλιστικό πηνίο για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

3. Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης :Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται 

στην εκκένωση ηλεκτρικού τόξου μέσα σε ατμούς υδραργύρου. Η διάρκεια ζωής 

τους είναι περίπου 8000 ώρες. 

4. Λαμπτήρες φθορισμού: Είναι λαμπτήρες ηλεκτρικής εκκένωσης σε ατμούς 

υδραργύρου χαμηλής πίεσης. Έχουν μέση διάρκεια ζωής 10000 ώρες πέρα από τις 

οποίες μειώνεται η φωτεινότητά τους κάτω του 85 % και πρέπει να αντικαθίστανται. 

Η διάρκεια ζωής τους μειώνεται σημαντικά όταν ανάβουν και σβήνουν συχνά 

5. Λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης :.Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται 

στην εκκένωση ηλεκτρικού τόξου μέσα σε ατμούς νατρίου σε σωληνωτή ή απιοειδή 

μορφή. Έχουν υψηλότατη απόδοση και εκπέμπουν μονοχρωματικό κίτρινο φως 

κατάλληλο για τον φωτισμό των δρόμων το οποίο και περιέχει μεγάλη ευχέρεια 

όρασης 

6. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και οι λαμπτήρες εκκενώσεως αποτελούν σήμερα τις 

κυριότερες πηγές φωτισμού. Έχουν απόδοση που κυμαίνεται από 10-15 LM/WATT 

και ονομαστικό χρόνο ζωής 1000 ώρες. Αυτό όμως είναι αρκετά πλασματικό καθώς ο 

προαναφερόμενος χρόνος ζωής μειώνεται λόγω υπερτάσεων του δικτύου σε 600 

ώρες. 

Ο νόμος του JOULE καθορίζει τη λειτουργία τους ,σύμφωνα με τον οποίο όταν μια 

αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα θερμαίνεται. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού και 

της κατάλληλης διατομής –συνήθως βολφραμίου- εξασφαλίζει την ερυθροπύρωση 

του νήματος και συνεπώς ακτινοβολία φωτεινής ενέργειας. 

Ο λαμπτήρας πυρακτώσεως είναι πλέον αντιοικονομικός ειδικότερα σε χώρους 

εργασίας όπου ο φωτισμός λειτουργεί οκτώ και περισσότερες ώρες της ημέρας 

συνεχώς. 

Οι λαμπτήρες εκκενώσεως λειτουργούν με την αρχή εκκενώσεως τόξου. Μέσα σε ένα 

σωλήνα εκκενώσεως που φέρει στα άκρα δύο ηλεκτρόδια – κάθοδο κα άνοδο - 

τοποθετείται ένα αέριο και κάποιο υλικό συνήθως υδράργυρος ή νάτριο. Από τις 

διεγέρσεις των ατόμων του υλικού της εκκενώσεως εκπέμπεται ακτινοβολία 

χαρακτηριστική του υλικού. Ο υδράργυρος εκπέμπει λευκό φως πλούσιο σε ιώδη και 

υπεριώδη ακτινοβολία ,το δε νάτριο εκπέμπει μονοχρωματικό κίτρινο φως. Η τεχνική 

των λαμπτήρων εκκενώσεως επιτρέπει σήμερα όχι μόνο την κατασκευή πηγών 

φωτισμού με μικρές διαστάσεις αλλά επιπλέον την επιλογή οποιασδήποτε 

φασματικής κατανομής επιθυμούμε. 

Οι λαμπτήρες φθορισμού στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

λαμπτήρες εκκενώσεως ατμών υδραργύρου χαμηλής πιέσεως και είναι οι πιο 

διαδεδομένες πηγές φωτός σε χώρους εργασίας με ύψος μέχρι 5 μ. περίπου. Τα 
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τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν στο εμπόριο λαμπτήρες φθορισμού σε πολύ μικρές 

διαστάσεις όπως λαμπτήρες SL που αντικαθιστούν τον λαμπτήρα πυρακτώσεως 

εφόσον τοποθετούνται στον ίδιο κάλυκα. 

Οι λοιποί λαμπτήρες εκκενώσεως, όπως οι λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πιέσεως 

και νατρίου υψηλής πιέσεως ,χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις ,με σχετικά μεγάλο ύψος. 

Στη γλώσσα του επιχειρηματία ο κακός φωτισμός πρέπει να είναι ταυτόσημη έννοια 

με την χαμηλή απόδοση του εργαζομένου και ο σωστός φωτισμός να μην θεωρείται 

άσκοπη αύξηση δαπάνης. Η τυχόν αρχική πρόσθετη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την 

εγκατάσταση μιας σύγχρονης πηγής φωτισμού θα αποσβεστεί από την κατανάλωση 

και την συντήρηση σε χρονικό διάστημα μικρότερο από τρία χρόνια. Αιτιολογώντας 

την παραπάνω διατύπωση αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι ο λαμπτήρας πυρακτώσεως 

έχει μέσο πραγματικό χρόνο ζωής 600-800 ώρες και απόδοση 10-14 LUMEN/WATT, 

ενώ ο λαμπτήρας φθορισμού έχει πραγματικό χρόνο ζωής 8000 ώρες τουλάχιστο και 

απόδοση από 60-75 LUMEN/WATT. Επομένως καθίσταται αυτομάτως φθηνότερο 

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη απόδοση. Εν κατακλείδι το θέμα του φωτισμού απαιτεί 

εξέχουσα προσοχή και μελέτη όσων ασχολούνται με αυτό και αποτελεί κάτι πολύ 

περισσότερο από μία παροχή και έναν αγωγό με έναν γυμνό λαμπτήρα που κρέμεται 

από την οροφή. 

Η λάθος επιλογή του λαμπτήρα επίσης είναι πρόβλημα. ¨Ένας λάθος λαμπτήρας 

μπορεί να επιφέρει αλλοίωση στην απόδοση των χρωμάτων, αλλά και κόπωση στα 

μάτια. Επίσης η θερμοκρασία που απελευθερώνουν οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι 

αρκετά ενοχλητική ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες του χρόνου. Παράλληλα 

απελευθερώνουν και CO2 το οποίο είναι ρυπογόνο για το περιβάλλον. 

Το "σωστό" φωτιστικό θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να μπορεί να 

προσαρμόζετε ώστε να παρέχει τον κατάλληλο φωτισμό χωρίς να δημιουργεί 

θαμπώσεις και ενοχλητικές αντανακλάσεις. Θα πρέπει να έχει μεγάλο σπαστό 

βραχίονα (π.χ. φωτιστικό σχεδιαστηρίου) έτσι ώστε να μπορεί να μετακινηθεί στην 

επιθυμητή θέση εύκολα. Μια σταθερή βάση θα παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα 

στο σώμα του φωτιστικού. Η θέση και το είδος του φωτιστικού, πρέπει να επιλεγεί 

ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας και θα πρέπει να προσέξουμε ο 

φωτισμός να φτάνει έως τις άκρες τις επιφάνειας άνετος 

Ο καταλληλότερος τύπος φωτιστικού είναι με λάμπες φθορισμού (όχι με βιδωτές 

λαμπτήρες π.χ. φωτιστικά σχεδιαστηρίου). Οι λαμπτήρες φθορισμού παράγουν 

λιγότερη θερμοκρασία, έχουν μια ποικιλία από αποχρώσεις φωτισμού, αλλά είναι και 

πιο οικονομικές στην κατανάλωση. Η καταλληλότερη απόχρωση είναι το Λευκό φως 

ή το Θερμό λευκό φως Εάν υπάρχει φωτιστικό με λάμπες πυρακτώσεως τότε 

καλύτερα να επιλεγεί κάποιο που να δέχεται λαμπτήρες αλογόνου (όχι όμως δέσμης-

σποτ). Σε σχέση με τις κοινές λαμπτήρες οι αλογόνου έχουν καλύτερο ποιοτικό 

φωτισμό και καλύτερη απόδοση χρωμάτων. 
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Η ισχύς του φωτιστικού είναι ανάλογη των ωρών που συνήθως ασχολούμαστε και 

παράλληλα από την ηλικία μας. Τα κουρασμένα ή γερασμένα μάτια χρειάζονται 

περισσότερο φωτισμό. Έτσι μπορούν να γίνουν πειραματισμοί με διάφορους 

λαμπτήρες για να βρούμε αυτό που καλύπτει καλύτερα τις απαιτήσεις. Ο δυνατότερος 

φωτισμός δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερος.  

Χώροι επικίνδυνοι για χρήση Τεχνητού Φωτισμού. 

Πολλοί χώροι εργασίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις θεωρούνται επικίνδυνοι για 

τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τέτοιοι χώροι είναι αυτοί που δημιουργούνται αέρια, 

ατμοί, ομίχλη ή σκόνη που όταν ενώνονται με τον αέρα σχηματίζουν εκρηκτικά 

μίγματα. 

Οι χώροι που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιους κινδύνους είναι: 

1. Βαφεία με εκνέφωση 

2. Εγκαταστάσεις κατάψυξης 

3. Χημικά εργαστήρια 

4. Εγκαταστάσεις ασετιλίνης 

5. Αποθήκες εύφλεκτων υγρών 

Μπορεί με την πάροδο του χρόνου να παρατηρηθεί μείωση στην ένταση του 

εκπεμπομένου από μια τεχνητή πηγή φωτός. Οι συνηθισμένες αιτίες είναι η φθορά 

των πηγών φωτισμού (λαμπτήρων),οι βρώμικες εγκαταστάσεις / πηγές φωτισμού και 

οι βρώμικες επιφάνειες δωματίου που μειώνει τις ανακλάσεις 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα νομοθετικά αποδεκτά επίπεδα φωτισμού, 

αλλά μόνο προδιαγραφές ως προς τα χαρακτηριστικά του τεχνητού φωτισμού στους 

χώρους εργασίας, τη διάταξη των θέσεων εργασίας και προτεινόμενες αντιθέσεις 

λαμπρότητας.  

 

4.1.3 Προβλήματα ως απόρροια του φτωχού φωτισμού 
Ένας μη σωστός φωτισμός μπορεί να μας κουράσει με τον χαμηλό και τον 

ακατάλληλο φωτισμό. Μπορεί να προκαλέσει κούραση στα μάτια, πονοκεφάλους, 

κόπωση, αϋπνίες κ.α. 

Το φωτιστικό που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. Η επιλογή ενός 

λάθους φωτιστικού αλλάζει την στάση του σώματος κατά την διάρκεια της εργασίας , 

με αποτέλεσμα να προκαλεί πόνους στην μέση, στον αυχένα, στα πόδια ή και σε άλλα 

σημεία του σώματος. 
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Η πηγή του φωτισμού θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς πάνω και μπροστά από το 

κεφάλι, σχεδόν πάνω από το σημείο εργασίας, χωρίς όμως να το σκιάζει. Εάν ήμαστε 

δεξιόχειρες το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετηθεί και να ρίχνει τον φωτισμό από τα 

αριστερά μας για να αποφύγουμε τις σκιές, ενώ εάν είμαστε αριστερόχειρες δεξιά. 

Αρνητικές επιδράσεις Φωτισμού 

Το οπτικό πεδίο του εργαζομένου δεν το χαρακτηρίζει μόνο η έκθεση σε φυσικούς 

και χημικούς παράγοντες αλλά και η λεγόμενη οπτική προσήλωση. 

Η συνεχής παρατήρηση των αντικειμένων προκαλεί καταπόνηση των οπτικών 

μηχανισμών λόγω της έντονης και επίμονης προσπάθειας στην οποία υποβάλλονται. 

Ο λανθασμένος φωτισμός δυσχεραίνει το παραπάνω φαινόμενο. Η οπτική κόπωση 

είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της οπτικής προσήλωσης και του λανθασμένου 

φωτισμού. Χαρακτηρίζεται από κόπωση μυϊκού τύπου εφόσον οι γενεσιουργές αιτίες 

εστιάζονται κύρια στην εξάντληση του βλεφαριδικού μυός. 

• Τα κλινικά συμπτώματα είναι: 

• ερεθισμός των οφθαλμών 

• επιπεφυκίτιδα 

• πονοκέφαλοι, υπνηλία 

• μειωμένη οπτική οξύτητα 

• μειωμένη οπτική ευαισθησία στις αντιθέσεις 

Η κακή επιλογή ορισμένων επιφανειών που έχουν την τάση να γυαλίζουν προκαλεί 

την μείωση της αντίθεσης το οποίο συνεπάγεται με την ατελή λειτουργία του ματιού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυσκολία ανάγνωσης ενός κειμένου το οποίο 

είναι αποτυπωμένο σε γυαλιστερό χαρτί. Συνεπώς οι επιφάνειες εργασίας και κυρίως 

τα έπιπλα που σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον εργασίας ,πρέπει να είναι 

προσεκτικά επιλεγμένα. 

Υπό λανθασμένες συνθήκες φωτισμού μπορεί να προκληθεί: 

– Θάμβωση, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της οπτικής ικανότητας και 

δημιουργείται όταν υπάρχουν περιοχές με υψηλή λαμπρότητα μέσα στο οπτικό πεδίο 

του εργαζομένου 

– Ψυχολογική θάμβωση , χαρακτηρίζεται από μείωση της οπτικής αντίληψης και 

προκαλείται από εξαιρετικές αντιθέσεις λαμπρότητας, ανάμεσα σε διαφορετικές 

περιοχές του οπτικού πεδίου. Προκαλείται από τη λανθασμένη τοποθέτηση και 

επιλογή φωτιστικών σωμάτων των οποίων η ακτινοβολία προσπίπτει απευθείας στο 

μάτι, όχι όμως από την κύρια διεύθυνση της όρασης, αλλά μέσω δευτερευουσών 

κατευθύνσεων .Η ενόχληση δεν έχει ένταση ,είναι ωστόσο συνεχής. Το αποτέλεσμα 
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είναι ψυχολογική δυσφορία και κατόπιν σωματικοποιείται και εκδηλώνεται με τη 

μορφή πονοκεφάλων. 

 

4.2 Θερμοκρασιακό περιβάλλον στην εργασία (μικροκλίμα) 
Οι θερμικές συνθήκες ενός εργασιακού χώρου σε συνάρτηση με την μορφή και το 

είδος της εργασίας, προσδιορίζουν τις θερμικές ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπου και 

περιβάλλοντος καθορίζοντας τη θερμική κατάσταση (θερμική άνεση ή θερμική 

καταπόνηση) του ανθρώπινου οργανισμού. Η ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει στο 

χώρο εργασίας ονομάζεται θερμικό περιβάλλον ή μικροκλίμα. 

Οι εργασιακοί χώροι οι οποίοι είναι επιβαρυμένοι θερμικά, έχουν επιπτώσεις στην 

σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων με αποτέλεσμα την εξάντληση και 

κόπωση των φυσιολογικών μηχανισμών ρύθμισης του οργανισμού. Αυτό συμβάλλει 

και στην εμφάνιση συγκεκριμένων επαγγελματικών νοσημάτων, αλλά περιορίζει 

σημαντικά και την ικανότητα του εργαζόμενου να αντιδράσει σωστά σε τυχόν 

εξωτερικά ερεθίσματα ή στο να παρακολουθήσει σύνθετες και εργασιακές 

διαδικασίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις ικανές για εργατικό 

ατύχημα. 

Ο άνθρωπος ως ομοιόθερμος οργανισμός διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του 

σώματος του. Σε φυσιολογικές συνθήκες η εσωτερική θερμοκρασία του ανθρώπινου 

σώματος είναι μεταξύ 36,1 και 37,3 οC. Τα όργανα που δεν επιδέχονται μεταβολές 

στα όργανα είναι αυτά του εσωτερικού πυρήνα όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και τα 

σπλάχνα. 

Για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού θα πρέπει να διατηρείται μια 

θερμοκρασιακή ισορροπία και το ισοζύγιο προσλαμβανόμενης και αποβαλλόμενης 

θερμότητας να είναι ουδέτερο. 

Η θερμοκρασιακή ισορροπία του σώματος συντελείτε μέσω της θερμορύθμισης και 

είναι το αποτέλεσμα δύο μηχανισμών, της θερμογένεσης και της θερμοαποβολής. Η 

φυσική δραστηριότητα αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος περίπου κατά 0,5 oC 

για τη μέτρια εργασία και πάνω από 4 oC για τη βαριά εργασία. 

Για την εκτίμηση του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος ενός εργασιακού χώρου, 

υπάρχουν τέσσερα φυσικά μεγέθη (παράμετροι) που πρέπει να ληφθούν υπόψιν και 

να συνεκτιμηθούν προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή πραγματικότητα 

του χώρου. Αυτή είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του αέρα, και η 

θερμική ακτινοβολία των σωμάτων ή επιφανειών. 

Ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η θερμοκρασία του αέρα είναι 35 οC, η σχετική 

υγρασία μικρή και στο οποίο υπάρχει κίνηση του αέρα ενώ δεν υπάρχουν 

ακτινοβολούντα σώματα, είναι ευνοϊκότερο για τον εργαζόμενο από ένα περιβάλλον 
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του οποίου η θερμοκρασία είναι 32 οC αλλά η σχετική υγρασία είναι μεγάλη, ο αέρας 

πρακτικά ακίνητος και υπάρχουν ακτινοβολούντα θερμικά σώματα στον εργασιακό 

χώρο. 

Οι μικροκλιματικές συνθήκες στον εργασιακό χώρο αποτελούν εκείνους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα των εργαζομένων και 

δημιουργούν προϋποθέσεις για διαταραχές όπως ανία, δυσφορία, απώλεια 

συγκέντρωσης και μείωση πνευματικής διαύγειας. Επίσης μπορεί να γίνουν και αιτία 

προσωπικών τριβών μεταξύ συναδέλφων ή και τεταμένων εργασιακών σχέσεων 

Στους εργασιακούς χώρους που οι μικροκλιματικές συνθήκες καθορίζονται από 

κλιματιστικά μηχανήματα, θα πρέπει αυτά να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα προς αποφυγήν επιβαρύνσεως του χώρου με διάφορους μολυσματικούς 

παράγοντες, και να ρυθμίζονται κατάλληλα έτσι ώστε η ταχύτητα του αέρα να μην 

είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από 0,2 m/sec και η ενδεδειγμένη διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων να συμφωνεί με τις 

τιμές που καθορίζονται από πίνακες. 

 

4.2.1 Προβλήματα από θερμικό και ψυχρό εργασιακό 

περιβάλλον 
Παθολογία από θερμό εργασιακό περιβάλλον 

Οι παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται στην επαγγελματική έκθεση σε 

δυσμενές θερμικό περιβάλλον, ταξινομούνται σε δυο μεγάλες ομάδες ανάλογες των 

θερμικών συνθηκών που τις καθορίζουν 

Α) Παθολογία από θερμό εργασιακό περιβάλλον 

Β) Παθολογία από ψυχρό εργασιακό περιβάλλον 

- Διαταραχές της θερμορύθμισης: 

– Υπερπυρεξία 

• Άνοδος εσωτερικής θερμοκρασίας (> 40,5 oC) και πλήρης καταστολή των 

μηχανισμών εφίδρωσης. Τα συμπτώματα είναι η υπερκινητικότητα και εμφάνιση 

κατάστασης παραληρήματος. Μεταφορά του παθόντα σε δροσερό περιβάλλον και 

παροχή ιατρικής φροντίδας. Θεωρείται πρόδρομος της θερμοπληξίας, καθώς και τα 

δύο σύνδρομα χαρακτηρίζονται από διαταραχές της ψυχικής σφαίρας και του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος και πλήρης 

καταστολή των μηχανισμών εφίδρωσης. Η διαφορά εστιάζεται στη βαρύτητα με την 

οποία εκδηλώνονται οι ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές. Η βαρύτητα αυτή 

εξαρτάται από το χρονικό διάστημα έκθεσης του εγκεφάλου στην υψηλή 

θερμοκρασία. Η θερμοπληξία εκδηλώνεται με βραδύτερα νευρολογικά συμπτώματα, 
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που σημαίνει πως ο εγκέφαλος εκτέθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην 

υψηλή θερμοκρασία του σώματος. 

Η υπερπυρεξία αντιμετωπίζεται με τη μεταφορά του παθόντα σε δροσερό περιβάλλον 

και άμεση ιατρική φροντίδα με την αποκατάσταση του υδροηλεκτρολυτικού 

ισοζυγίου του. 

– Θερμοπληξία 

• Άνοδος εσωτερικής θερμοκρασίας, καταστολή μηχανισμών εφίδρωσης, πτώση 

αρτηριακής πίεσης, διαταραχές ψυχισμού, σπασμοί, κώμα, ερυθρότητα, ξηρότητα, 

υπερθερμία δέρματος. Τα συμπτώματα είναι το αίσθημα ανυπόφορης ζέστης, 

εξάντληση, κεφαλαλγία, ναυτία, εμετοί. Εμφανίζονται άμεσα είτε σε ενδιάμεσα 

στάδια ολικής διάρκειας 48 ωρών. Υπάρχει υψηλός δείκτης θνησιμότητας (21%). 

– Θερμική συγκοπή 

• Παροδική και αιφνίδια απώλεια της συνείδησης με ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, 

υπόταση. Τα συμπτώματα είναι ωχρότητα, ζαλάδες, ταχυκαρδία, λιποθυμία. Η 

θερμική συγκοπή συμβαίνει στα άτομα που εργάζονται σε πολύ θερμό εργασιακό 

περιβάλλον. Το λιποθυμικό επεισόδιο που χαρακτηρίζει την θερμική συγκοπή, μπορεί 

επίσης να εμφανιστεί και σε άτομα τα οποία εργάζονται στην ορθή στάση σε μέτρια 

επίπεδα θερμοκρασίας, χωρίς όμως να παρατηρηθεί αύξηση της κεντρικής 

θερμοκρασίας του σώματος (υπερθερμία) 

– Διαταραχές του δέρματος και των ιδρωτοποιών αδένων 

• Προκαλεί εγκαύματα τα οποία προκαλούνται όταν η επιδερμίδα έρθει σε επαφή με 

θερμά, στερεά ή υγρά αντικείμενα και η θερμοκρασία τους ξεπερνά τους 60 oC. 

Εγκαύματα, μπορεί να προκαλέσει και η ακτινοβολούμενη θερμοκρασία. 

• Προκαλεί εξανθήματα από θερμότητα (μακρά και διαρκή ύγρανση της επιδερμίδας 

από ιδρώτα). Τα συμπτώματα, εκδηλώνονται με κνησμό και οφείλονται στην μακρά 

και διαρκή ύγρανση της επιδερμίδας από τον ιδρώτα. Συνοδεύεται με διακοπή 

έκκρισης ιδρώτα λόγω φραγμού των απεκκριτικών καναλιών του ιδρωτοποιού αδένα.  

– Διαταραχές του υδρο-ηλεκτρολυτικού ισοζυγίου 

• Υδατικό έλλειμμα – αφυδάτωση. Τα συμπτώματα είναι η αίσθηση δίψας, η 

ταχυκαρδία, η καταστολή μηχανισμών εφίδρωσης και η νοητική σύγχυση. Τα βασικά 

συμπτώματα της αφυδάτωσης μπορούν να εμφανιστούν μετά από σχετικά μικρό 

διάστημα βαριάς εργασίας σε θερμό περιβάλλον και εφόσον απολεσθεί το 5% του 

συνολικού υδατικού όγκου. 

• Ηλεκτρολυτικό έλλειμμα – έλλειψη νατρίου. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται κυρίως 

7 ή 8 μέρες επαγγελματικής έκθεσης σε θερμό περιβάλλον και είναι η γενική 

εξάντληση οι οξείς μυϊκοί πόνοι (κράμπες), η βραδυκαρδία, οι ζαλάδες και οι εμετοί. 
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Παθολογία από ψυχρό εργασιακό περιβάλλον 

Η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε ψυχρό περιβάλλον διαταράσσει τους 

μηχανισμούς θερμορύθμισης. Η διαταραχή αυτή οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας 

του σώματος (υποθερμία), προκαλώντας διαταραχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, 

στο μυοκάρδιο καθώς επίσης και στο κέντρο της αναπνοής που βρίσκεται στον 

προμήκη μυελό. Η επίμονη και συνεχής ενεργοποίηση των μηχανισμών της 

θερμορύθμισης για την παραγωγή και εξοικονόμηση θερμότητας, επηρεάζει αρνητικά 

και τις επιφάνειες του σώματος που είναι εκτεθειμένα στο ψυχρό εργασιακό 

περιβάλλον με ανατομικές και ιστολογικές αλλοιώσεις.  

Τα κρυοπαγήματα, αποτελούν ιστολογικές αλλοιώσεις, ενώ η συχνή εναλλαγή των 

θερμοκρασιακών καταστάσεων, ευθύνεται για την εκδήλωση ψύξεων και την 

ανάπτυξη διαφόρων μικροβιακών σημάτων του αναπνευστικού συστήματος. 

4.2.2 Πρόληψη της υγείας των εργαζομένων 
Για την αντιμετώπιση και εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος στους εργασιακούς 

χώρους μπορούμε να εφαρμόσουμε εκτός από τα ISO/DIS 7726, ISO/DIS 7730 και 

την υπαριθμόν 130329/3.5.95 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών 

ασφαλίσεων, τις συστάσεις της ACGIH (Αμερικανική εταιρία κυβερνητικών 

υγειολογων βιομηχανίας) καθώς και το π.δ 398/94. 

Η πρόληψη της υγειάς των εργαζομένων από επιβαρυμένο θερμικό περιβάλλον για να 

μπορεί να είναι αποτελεσματική, πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι των 

γενικότερων διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και όχι μια 

περιστασιακή διαδικασία. 

Ο ορθός προσδιορισμός όλων των φυσικών και φυσιολογικών παραμέτρων που 

συντελούν στους μηχανισμούς της θερμορύθμισης θα καθορίσει τη μορφή και το 

είδος των αναγκαίων επεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός ανεκτού θερμικά 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να ανατρέψει κάθε κατάσταση κινδύνου και 

αναπτύσσεται μέσω δυο ενιαίων φάσεων που στοχεύουν στη διαφύλαξη της υγειάς 

των εργαζομένων. Την τεχνική πρόληψη και την ιατρική και οργανωτική πρόληψη. 

Η τεχνική πρόληψη, βασίζεται κυρίως στην απομάκρυνση γενεσιουργών αιτιών 

κινδύνου με τη λήψη μέτρων τεχνικής φύσης και στη χρήση του ατομικού 

προστατευτικού εξοπλισμού 

Η ιατρική και οργανωτική πρόληψη, βασίζεται σε οργανωτικές επεμβάσεις που 

στοχεύουν στη μείωση του χρόνου έκθεσης των εργαζομένων στο βλαπτικό 

παράγοντα και στον περιορισμό του επιπέδου δραστηριότητας. Η διάγνωση των 

συμπτωμάτων θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και κυρίως εάν οι εργαζόμενοι εκτίθενται 

ή πρόκειται να εκτεθούν σε δυσμενές θερμοκρασιακό περιβάλλον. 
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4.2.3 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 

εργαζομένων κατά το θέρος 
Με την Εγκύκλιο «'Αντιμετώπιση της θερμικής καταπονήσεως των εργαζόμενων 

κατά το θέρος». 'Υπ. Εργασίας Εγκ. 130427/26.6.90 πού έχει εκδώσει το Υπουργείο 

Εργασίας το έτος 1990 και ισχύει και σήμερα, παρέχονται οδηγίες προς τούς 

Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, σχετικές με την μείωση της θερμικής 

καταπονήσεως των εργαζομένων. 

Tην περίοδο του θέρους έχουμε ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων, πού 

οφείλεται στη συνεργία μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος 

και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου. 

Η δραστηριότητα των Τεχνικών 'Επιθεωρητών 'Εργασίας την περίοδο αυτή θα πρέπει 

να επικεντρωθεί σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων πού κατατείνουν στην 

μείωση της θερμικής καταπονήσεως των εργαζομένων. Προτεραιότητα πρέπει να 

δοθεί στους πλέον επιβαρυμένους από την θερμική άποψη παραγωγικούς κλάδους 

Για να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη αλλά και ομοιόμορφη δράση των Τεχνικών 

και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας κατά την περίοδο του θέρους, ορισμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εξειδικεύουν την εργατική νομοθεσία και ιδίως τα 

άρθρα 21-26 του Ν. 1568/85 θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την σύνταξη 

των υποδείξεων προς τούς υπόχρεους εργοδότες, καθώς και κατά την λήψη των 

διοικητικών μέτρων, όπου χρειάζεται: 

Α. Τεχνικά μέτρα 

1. Παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων 

- Θερμομόνωση στέγης ή πλάκας. 

- Βάψιμο με λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώμα ή 

- Βρέξιμο της πλάκας ή στέγης. 

- Κατασκευή σκιάστρων στις δυτικές ή νότιες πλευρές των κτιρίων. 

- Τοποθέτηση στις δυτικές ή νότιες πλευρές αδιαφανών ή ανακλαστικών τζαμιών. 

- Εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα στα μεγάλα ανοίγματα πού λόγω 

αναγκών παραγωγικής διαδικασίας παραμένουν ανοικτά για σημαντικά χρονικά 

διαστήματα. 

2. Παρεμβάσεις σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας 

- Μόνωση των θερμών επιφανειών, πού βρίσκονται μέσα στους χώρους εργασίας 

(σωλήνες ζεστού νερού ή λέβητες κ. λ. π.). 
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- Αποκλεισμός με θερμομονωτικά χωρίσματα των πηγών θερμότητας και απαγωγή 

της θερμότητας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. 

3. Παρεμβάσεις στο μικροκλίμα εργασιακού χώρου 

- Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς την 

πηγή δημιουργίας τους. 

-Επαρκής γενικός αερισμός με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των 

αιθουσών και αερισμό ζωνών εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. 

- Επαρκής ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις 

συνθήκες της παραγωγής, με προσαγωγή νωπού αέρα (μη κλιματισμένου) και 

σύγχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας. 

- Επιθυμητή είναι ή ύπαρξη κλιματισμού όταν αυτό είναι δυνατόν. 

 

Β. Οργανωτικά μέτρα 

1. Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας, για τη μείωση της θερμικής 

καταπονήσεως των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ή μείωση προσωπικού λόγω των διαλειμμάτων 

επιφέρει διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας ή ακόμη δημιουργεί κίνδυνο όσον 

αφορά την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την 

θερμική καταπόνηση (τεχνικά μέτρα). Υπενθυμίζεται ότι αρμόδιος φορέας για την 

εξαγγελία επικρατήσεως συνθηκών καύσωνα είναι ή Ε. Μ. Υ. 

2. Διαμόρφωση των κυλικείων ή άλλων κατάλληλων χώρων για τον χρόνο 

αναπαύσεως. 

Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότου και του Τεχνικού 

Ασφαλείας, Γιατρού Εργασίας και μελών Ε.Υ.Α.Ε. και όπου δεν υπάρχουν των 

εκπροσώπων των εργαζομένων. Οι χώροι αυτοί ανάλογα με τις αντικειμενικές 

ανάγκες και δυνατότητες εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού. 

3. Παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο-15ο C 

4.Προγραμματισμός εργασιών 

- Εργασίες πού συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εργαζομένων πρέπει να 

προγραμματίζονται σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. 

- Ενίσχυση των βαρδιών ώστε να υλοποιούνται τα κανονικά διαλείμματα 
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5. Σύνταξη σχεδίου αντιμετωπίσεως της θερμικής καταπονήσεως των εργαζομένων 

Το σχέδιο συντάσσεται μετά από συνεργασία του εργοδότη με τον Τεχνικό 

Ασφαλείας, Γιατρό Εργασίας, μέλη Ε.Υ.Α.Ε. και, όπου δεν υπάρχουν, με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων και εξειδικεύει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα πού 

παίρνει ή επιχείρηση με στόχο την μείωση της θερμικής καταπονήσεως των 

εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι κατά την σύνταξή του πρέπει να λαμβάνεται 

ιδιαίτερη μέριμνα για την ομάδα εργαζομένων με υψηλό κίνδυνο. Το σχέδιο τίθεται 

υπ' όψη του Τεχνικού Επιθεωρητή Εργασίας κατά τον έλεγχο. 

 

Γ. Υπαίθριες εργασίες 

Για τις υπαίθριες εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα έξης μέτρα: 

- Χορήγηση - χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής. 

- Χορήγηση ποσίμου δροσερού νερού (10ο –15ο C ). 

- Διαμόρφωση - επιλογή σκιερού μέρους για τα διαλείμματα. 

- Κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατόν, για εκτέλεση εργασιών. 

- Προγραμματισμός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες 

πού ή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. 

 

Επιτρεπόμενες οριακές τιμές εκθέσεως σε θερμότητα (W B G T ) 

Το κυριότερο ζήτημα είναι ο καθορισμός του ιδανικού μικροκλίματος στους 

εργασιακούς χώρους. Για το σκοπό αυτό έχει καθοριστεί ο όρος ‘’ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΥΦΟΡΙΑ’’ του εργαζομένου. Για την μέτρηση της ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ έχουν 

προταθεί διάφοροι δείκτες. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο δείκτης WBGT (Wet Bulb 

Globe Thermometer) 

Οι τιμές αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι σχεδόν όλοι οι εγκλιματισμένοι, με 

πλήρη ένδυση εργαζόμενοι, πού εφοδιάζονται επαρκώς με νερό και αλάτι μπορούν να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά κάτω από τις δεδομένες εργασιακές συνθήκες, χωρίς 

ή εσωτερική θερμοκρασία του σώματος τους να υπερβεί τους 38ο C. 

Ο προσδιορισμός του δείκτη W.B.G.T. απαιτεί τη χρήση σφαιρικού θερμομέτρου 

(αποτελούμενου από μία κοίλη χάλκινη σφαίρα, διαμέτρου 15 cm, βαμμένη στην 

εξωτερική της πλευρά με μαύρο ματ χρώμα), φυσικού (στατικού) υγρού θερμομέτρου 

και ξηρού θερμομέτρου, κατάλληλα προστατευομένου από την ηλιακή και την 

θερμική ακτινοβολία στους χώρους εργασίας. 
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O δείκτης λαμβάνει υπόψιν του 

1. Θερμοκρασία αέρα (μέσω φυσικού υγρού θερμομέτρου tnw) 

2. Θερμοκρασία σφαιρικού θερμομέτρου tg 

3. Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου ta (σε εξωτερικούς εργασιακούς χώρους) Σε 

εσωτερικούς εργασιακούς χώρους ή εξωτερικούς χωρίς ηλιοφάνεια ισχύει  

WBGTi = 0.7 x tnw + 0.3 x tg   

Σε εξωτερικούς εργασιακούς χώρους με ηλιοφάνεια ισχύει 

WBGTo = 0.7 x tnw + 0.2 x tg + 0.1 x ta 

Τα θερμόμετρα θα αναρτώνται σε κατάλληλο ορθοστάτη ώστε να μην περιορίζεται ή 

ελεύθερη ροή του αέρα γύρω από τα δοχεία τους και θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι 

ενδείξεις τους να είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών υπό τις οποίες οι 

εκτιθέμενοι εργαζόμενοι απασχολούνται. 

Για την λήψη των ενδείξεων των θερμομέτρων διαβρέχουμε την θρυαλλίδα πού 

περιβάλλει το δοχείο φυσικού υγρού θερμομέτρου με αποσταγμένο νερό μισή ώρα 

πριν από την λήψη κάθε ένδειξης. 

Καθ' όλη την διάρκεια αναμονής μέχρις ότου ληφθεί ή ένδειξη του θερμομέτρου, ή 

θρυαλλίδα θα διατηρείται υγρή με χρήση καταλλήλου εφυγραντικού μέσου 

(υδροβολέα κλπ.). Το σφαιρικό θερμόμετρο εξάλλου θα παραμείνει εκτεθειμένο στην 

επίδραση θερμικής ακτινοβολίας τουλάχιστον επί 25 λεπτά προτού ληφθεί ή ένδειξη 

της θερμοκρασίας του. 

Επιτρέπεται ή χρήση οποιουδήποτε άλλου αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος 

παρέχει ταυτόσημες ενδείξεις με ένα υδραργυρικό θερμόμετρο κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. 

'Επισήμανση: 

Οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές εκθέσεως σε θερμότητα ισχύουν εφ' όσον οι 

εργαζόμενοι φέρουν ελαφρά θερινή ενδυμασία. 

Στην περίπτωση πού απαιτείται ειδική στολή για την εκτέλεση μιας εξειδικευμένης 

εργασίας και αυτή ή στολή είναι βαρύτερη η παρεμποδίζει την εξάτμιση του ιδρώτα ή 

έχει μεγαλύτερες μονωτικές ιδιότητες σε σχέση με τα καθημερινά ρούχα, το 

επιτρεπόμενο όριο εκθέσεως σε θερμότητα ανάλογα με το είδος της επιτελούμενης 

εργασίας, θα είναι χαμηλότερο, διότι ή αντοχή του εργαζομένου σε θερμότητα είναι 

πλέον μειωμένη λόγω της επιβαρύνσεως της αμφιέσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Περί μηχανών, Εξοπλισμού και Εξαερισμού 
 

5.1 Μηχανές 
Η διεθνής σύμβαση εργασίας με αριθμό 119, αφορά την προστασία από τιςμηχανές 

στους χώρους εργασίας. Στις 5 Ιουνίου 1963, συγκλήθηκε στη Γενεύη από το 

διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, η Γενική Συνδιάσκεψη της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Εκεί συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις όπως η απαγόρευση της πώλησης, μίσθωσης 

και χρήσης μηχανών που δεν έχουν τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα, και στις 25 

Ιουνίου του 1963 έγινε αποδεχτή η σύμβαση που είναι γνωστή ως «Σύμβαση για την 

προστασία από μηχανές». 

Τα κυριότερα μέρη της σύμβασης αυτής περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα, μερικά από 

τα οποία αναφέρονται παρακάτω. 

Ως μηχανές ορίζονται, όλες οι μηχανές, καινούργιες ή μεταχειρισμένες που κινούνται 

με οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από την ανθρώπινη. Η αρμόδια αρχή σε κάθε 

χώρα καθορίζει εάν και κατά πόσο μηχανές, καινούργιες ή μεταχειρισμένες που 

κινούνται με ανθρώπινη δύναμη παρουσιάζουν κινδύνους για τη σωματική 

ακεραιότητα των εργαζομένων και πρέπει να θεωρούνται ως μηχανές που υπάγονται 

στους σκοπούς της σύμβασης 119. Οι αποφάσεις αυτές θα λαμβάνονται μετά από 

συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών 

και των εργαζομένων. Η πρωτοβουλία αυτής της συνεννόησης μπορεί να 

αναλαμβάνεται από οποιαδήποτε από τις οργανώσεις αυτές. Η συγκεκριμένη 

σύμβαση δεν εφαρμόζεται για τα οδικά οχήματα ή στα κινούμενα σε γραμμές, 

εφόσον βρίσκονται σε κίνηση, παρά μόνο στο μέτρο που η ασφάλεια του προσωπικού 

οδήγησης απειλείται και το ίδιο ισχύει και για τις κινούμενες αγροτικές μηχανές 

Πώληση, μίσθωση και εκχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και έκθεση  

 Η πώληση και η μίσθωση μηχανών των οποίων τα επικίνδυνα εξαρτήματα, 

στερούνται τα κατάλληλα μέσα ασφάλειας, πρέπει να απαγορεύονται από την 

εθνική νομοθεσία ή να εμποδίζονται από άλλα μέτρα εξίσου αποτελεσματικά. 

 Η εκχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο και η έκθεση των μμηχανών των οποίων 

τα επικίνδυνα εξαρτήματα στερούνται τα κατάλληλα μέσα ασφάλειας, πρέπει, 

στο μέτρο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, να απαγορεύονται από την 

εθνική νομοθεσία ή να εμποδίζονται από άλλα εξίσου αποτελεσματικά μέτρα. 

Παρ' όλα αυτά, η προσωρινή άρση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης μιας 

μηχανής, των μέσων ασφάλειας, με σκοπό την επίδειξη δε θεωρείται ως 

παράβαση αυτής της διάταξης, με τον όρο ότι θα λαμβάνονται οι απαραίτητες 

προφυλάξεις για τη προστασία των προσώπων από κάθε κίνδυνο. 
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 Όλες οι βίδες, κεφαλές και σφήνες καθώς και τόσα άλλα κομμάτια 

προεξέχοντα πάνω από τα κινητά μέρη των μηχανών τα οποία παρουσιάζουν 

επίσης κινδύνους οποία καθορίζονται από την αρμόδια αρχή πρέπει να 

σχεδιάζονται ή να προστατεύονται με τρόπο που να προλαβαίνει αυτούς τους 

κινδύνους. 

 Όλα τα τιμόνια, γρανάζια μετάδοσης της κίνησης, κώνοι και κύλινδροι τριβής, 

έκκεντρα, τροχαλίες, ιμάντες, αλυσίδες, τροχοί έργου, ατέρμονες κοχλίες, 

διωστήρες, ολισθητήρες, καθώς και οι άξονες (συμπεριλαμβανομένων και των 

άκρων τους) και όλα τα υπόλοιπα όργανα μετάδοσης που καθορίζονται από 

την αρμόδια αρχή και παρουσιάζουν κινδύνους για τα πρόσωπα που έρχονται 

σε επαφή με αυτά όταν βρίσκονται σε κίνηση - πρέπει να σχεδιάζονται ή να 

προστατεύονται με τρόπο που να προλαβαίνει αυτούς τους κινδύνους. Οι 

μηχανισμοί ελέγχου πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να προλαβαίνει 

κάθε κίνδυνο. 

Οι παραπανω διατάξεις που αναφέρθηκαν, δεν εφαρμόζονται στις μηχανές ή στα 

επικίνδυνα εξαρτήματά τους που προσδιορίστικαν εφόσον: 

α) παρέχουν, εξαιτίας της κατασκευής τους, ασφάλεια όμοια μ' αυτή που θα 

παρουσίαζαν τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα 

β) προορίζονται να εγκατασταθούν ή να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε, λόγω 

της εγκατάστασης ή της τοποθέτησής τους, να παρέχουν ασφάλεια όμοια μ' αυτή που 

θα παρουσίαζαν τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα. 

Τα μηχανήματα που κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι όροι που 

προβλέπονται να μην καλύπτονται πλήρως κατά τη διάρκεια των εργασιών 

συντήρησης, λίπανσης, αντικατάστασης των φθαρμένων μερών και ρύθμισης – με 

την προϋπόθεση, εντούτοις, ότι αυτές οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με 

τους συνήθεις κανόνες ασφάλειας - δε θα υπόκεινται από το απλό αυτό γεγονός στην 

απαγόρευση πώλησης, μίσθωσης, εκχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο ή έκθεσης και 

παρ’ότι δεν εμποδίζεται η πώληση ή η εκχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο των 

μηχανών για αποθήκευση, αντικατάσταση ή επαναφορά σε χρήση. Εντούτοις, αυτά 

τα μηχανήματα δεν πρέπει να πωλούνται, εκμισθώνονται, εκχωρούνται με 

οποιονδήποτε τρόπο ή εκτίθενται μετά την αποθήκευσή τους ή την 

επαναχρησιμοποίησή τους, εκτός εάν πληρούν τους όρους που προβλέπονται. 

Η υποχρέωση εφαρμογής πρέπει να βαρύνει τον πωλητή, το μισθωτή, τον με κάθε 

τρόπο εκχωρητή της μηχανής ή τον εκθέτη καθώς επίσης, στις κατάλληλες 

περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους αντίστοιχους εντολοδόχους 

τους. Ο κατασκευαστής που πωλεί, μισθώνει, εκχωρεί με κάθε τρόπο ή εκθέτει 

μηχανές έχει την ίδια υποχρέωση. 

Κάθε μέλος μπορεί να προβλέπει προσωρινές εξαιρέσεις, Οι όροι και η διάρκεια 

αυτής της προσωρινής εξαίρεσης (που δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία χρόνια από το 

χρόνο έναρξης της ισχύος της σύμβασης αυτής για το ενδιαφερόμενο μέλος) πρέπει 
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να καθορίζονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας ή με άλλα μέτρα εξίσου 

αποτελεσματικά, ενώ η αρμόδια αρχή πρέπει να συμβουλεύεται τις πιο 

αντιπροσωπευτικές ενδιαφερόμενες οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων 

καθώς επίσης, ενδεχομένως, και τις οργανώσεις των κατασκευαστών. 

Βασικοί κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα μηχανήματα: 

Οι βασικοί κανόνες ασφαλείας των μηχανημάτων καθορίζονται από το Π.Δ. 395/94, 

όπου αναφέρονται οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με τον εξοπλισμό 

εργασίας. Σύμφωνα με το Π.Δ. αυτό, τα μηχανήματα θα πρέπει α) να διαθέτουν 

κατάλληλα συστήματα ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα, προφυλακτήρες) β) να 

διαθέτουν όργανα ελέγχου λειτουργίας γ) να διαθέτουν διάταξη επείγουσας διακοπής 

λειτουργίας δ) να είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να μειώνεται η επιβάρυνση του 

μυοσκελετικού συστήματος ε) να φέρουν πιστοποίηση CE (Ευρωπαϊκής Ένωσης) στ) 

να έχουν γραπτές οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που θα αναφέρονται: 1) στα 

απαιτούμενα προσόντα των χειριστών 2) στα συστήματα ασφαλείας 3) στις συνθήκες 

σωστής χρήσης του μηχανήματος 4) στις έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να 

προκύψουν 5) απαιτούμενα Μ.Α.Π. 

Το Π.Δ. 31/1990 καθορίζει τους τύπους μηχανημάτων (π.χ. γερανοφόρα, 

περονοφόρα, διατρητικα κ.α.) για τα οποία απαιτείται ο χειριστής τους να έχει την 

ανάλογη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Α',Β',Γ και Δ' τάξης. Στους κανόνες ασφαλείας 

περιλαμβάνεται και η ορθή συντήρηση των μηχανών, βάσει των εξής προϋποθέσεων: 

- - Τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού ελέγχου  

 - Εκτέλεση εργασιών επισκευής, μετατροπής, προληπτικού ελέγχου & 

συντήρησης του εξοπλισμού αποκλειστικά από αυτούς που έχουν 

αρμοδιότητα βάσει του Ν.6422/34. 

 - Υπαρξη και δεύτερου συντηρητή κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης 

και δυνατότητα απεγκλωβισμού των συντηρητών σε περίπτωση ατυχήματος. 

 - Παροχή μετά το τέλος των εργασιών γραπτής οδηγίας ασφαλούς 

συντήρησης 

Η χρήση των μηχανών 

Η χρήση των μηχανών των οποίων ένα οποιοδήποτε επικίνδυνο εξάρτημα, 

συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μερών (ζώνη ενέργειας), στερείται τα 

κατάλληλα μέσα προστασίας, πρέπει να απαγορεύεται από την εθνική νομοθεσία ή να 

εμποδίζεται με άλλα μέτρα εξίσου αποτελεσματικά. Όταν, όμως, η απαγόρευση αυτή 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα χωρίς να παρεμποδίζει τη χρήση της μηχανής, 

πρέπει να εφαρμόζεται στο μέτρο που αυτή η χρήση το επιτρέπει. 

Οι μηχανές πρέπει να προστατεύονται με τρόπο ώστε να τηρούνται οι εθνικοί 

κανόνες και όροι υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

* Η υποχρέωση εφαρμογής πρέπει να βαρύνει τον εργοδότη* 
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Τα παραπάνω θέματα που αφορούν τη χρήση των μηχανών, δεν εφαρμόζονται στις 

μηχανές ή στα εξαρτήματα των μηχανών που, εξαιτίας της κατασκευής τους, της 

εγκατάστασής τους ή της τοποθέτησής τους, παρέχουν μια ασφάλεια ίδια με εκείνη 

που θα παρεχόταν εάν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέσα ασφάλειας και δεν 

εμποδίζουν τις εργασίες συντήρησης, λίπανσης, αντικατάστασης των φθαρμένων 

μερών ή ρύθμισης των μηχανών ή των εξαρτημάτων τους που εκτελούνται σύμφωνα 

με τους συνηθισμένους κανόνες ασφάλειας. 

Ο εργοδότης θα πρέπει : 

 Να λαμβάνει μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την 

εθνική νομοθεσία που αναφέρεται στην προστασία των μηχανών και πρέπει 

να τους πληροφορεί, με κατάλληλο τρόπο, για τους κινδύνους που 

προκύπτουν από τη χρήση των μηχανών, καθώς και για τις προφυλάξεις που 

πρέπει να λάβουν. 

 Να εφαρμόζει και να τηρεί τέτοιες συνθήκες εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι 

που χειρίζονται τις μηχανές οι οποίες προβλέπονται σ' αυτή τη σύμβαση να μη 

διατρέχουν κανένα κίνδυνο. 

Ο όρος "εργοδότης" σημαίνει επίσης, ενδεχομένως, τον εντολοδόχο του εργοδότη, 

με την έννοια που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία. 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει : 

 Να μην χρησιμοποιούν μια μηχανή χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους τα 

προστατευτικά μέσα με τα οποία αυτή είναι εφοδιασμένη. Δεν είναι δυνατόν 

να απαιτηθεί από κανένα εργαζόμενο να χρησιμοποιήσει μια μηχανή, χωρίς 

να βρίσκονται στη θέση τους τα προστατευτικά μέσα με τα οποία αυτή είναι 

εφοδιασμένη. 

 Να μην αφήνει αχρησιμοποίητα τα προστατευτικά μέσα με τα οποία είναι 

εφοδιασμένη η μηχανή του. Τα προστατευτικά μέσα με τα οποία είναι 

εφοδιασμένη μια μηχανή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από κάποιον 

εργαζόμενο δεν πρέπει να μένουν αχρησιμοποίητα. 
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5.2 Εξοπλισμός των χώρων εργασίας 
Ως εξοπλισμός εργασίας ορίζεται κάθε εργαλείο, μηχανή, συσκευή ή εγκατάσταση 

που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. Κατά τη λειτουργία του ο εξοπλισμός μπορεί 

να δημιουργεί γύρω του μια επικίνδυνη ζώνη και κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται 

εξολοκλήρου ή εν μέρει στη ζώνη αυτή θεωρείται εκτεθειμένος σε κίνδυνο. Ο 

εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι 

κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος, και να 

συντηρείται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των 

εργαζομένων. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να 

περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι. 

Επιλογή και διάταξη εξοπλισμού εργασίας: κατά την επιλογή του εξοπλισμού 

εργασίας ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του: 

 Τις ειδικές συνθήκες στην επιχείρηση & τα χαρακτηριστικά της εργασίας. 

 Τους κινδύνους που υπάρχουν στην επιχείρηση 

 Τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν 

 Τη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας. 

Ο εξοπλισμός εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προδιαγραφές 

του Προεδρικού Διατάγματος 395/94. Αν εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, θα πρέπει να συντηρείται από ειδικά 

εκπαιδευμένους εργαζόμενους. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τους εξοπλισμούς εργασίας είναι: 

 Συστήματα χειρισμού και ελέγχου: να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα και 

εργονομικά τοποθετημένα, να μην έχουν κίνδυνο ακούσιων χειρισμών και σε 

περίπτωση διακοπής ή βλάβης να μη δημιουργούνται επικίνδυνες 

καταστάσεις. 

 Διατάξεις ασφαλείας και προστασίας: θα πρέπει να είναι ανθεκτικής 

κατασκευής, να μην παρακωλύουν τις εργασίες και τη συντήρησή τους και να 

μπορούν να παρακαμφθούν ή να αχρηστευθούν γρήγορα. 

 Κατάλληλος φωτισμός και εύκολα κατανοητά συστήματα συναγερμού 

 Προστασία από την έκθεση, άμεση ή έμμεση στο ηλεκτρικό ρεύμα 

 

Η διάταξη του εξοπλισμού εργασίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε: 

- Να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τα μηχανήματα για κυκλοφορία ανθρώπων 

και υλικών 

- Ο χώρος του χειριστή να μη βρίσκεται μέσα σε διάδρομο κυκλοφορίας 
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- Να διατίθενται πάγκοι και τροχήλατα ντουλάπια για εργαλεία, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίες κινήσεις του χειριστή, και να μην υπάρχουν σκόρπια 

εργαλεία 

- Τα άχρηστα υλικά να συσσωρεύονται σε ειδικά δοχεία ή χώρους 

- Να αποφεύγονται πρόχειρες κατασκευές για χρήση τους ως καθίσματα. 

 

 

Ορισμοί 

Εργονομία: ως εργονομία ορίζεται η προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο. Η 

εργονομία λαμβάνοντας υπόψη της τις διαφορετικές ανθρώπινες ικανότητες, έχει ως 

στόχο το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας, των μεθόδων εργασίας, των εργαλείων και 

του εξοπλισμού ώστε αυτά να προσαρμόζονται στον εργαζόμενο. 

Εργονομικοί παράγοντες ορίζονται οι παράγοντες που προκαλούν σωματική 

καταπόνηση, καθώς και οι συνθήκες του χώρου εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο το 

μυοσκελετικό σύστημα του εργαζομένου μέσω τραυματισμού ή πάθησης. 

Επιγραμματικά και σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας θα πρέπει: 

- Η θέση εργασίας να σχεδιάζεται σύμφωνα με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, 

περισσότερο για καθιστική παρά για όρθια εργασία, να αποφεύγονται επίπονες 

στάσεις και τα εργαλεία να βρίσκονται κοντα στον εργαζόμενο. 

- Τα εργαλεία θα πρέπει να έχουν μεγάλες, ευθείες λαβές, που να ταιριάζουν σε 

ολόκληρο το χέρι, να είναι ηλεκτρικά μονωμένα, να μην γλιστρούν, να απαιτούν 

μικρή μυϊκή δύναμη και να μην ζυγίζουν πολύ. Θα πρέπει επίσης να ταιριάζουν τόσο 

σε δεξιόχειρες, όσο και σε αριστερόχειρες. 

- Τα όργανα ελέγχου θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση από τη συνηθισμένη θέση 

του εργαζομένου, να διαχωρίζονται σαφώς τα όργανα επείγουσας ανάγκης από τα 

όργανα συνήθους εργασίας και να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη 

χρήση τους. 

- Να χρησιμοποιούνται όπου είναι δυνατόν μηχανήματα και 

- Κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας άρχουν διαλείμματα. 
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5.3 Εξαερισμός των χώρων εργασίας 
Τα προβλήματα του εξαερισμού των χώρων εργασίας είναι αλληλένδετα με τη 

δημιουργία άνετου και υγιεινού περιβάλλοντος. 

Για τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων του εξαερισμού των εργασιακών 

χώρων, πρέπει να γίνει διαχωρισμός των προβλημάτων αυτών σε δύο κατηγορίες: 

Α) Τοπικός εξαερισμός : Μέσα στον εργασιακό χώρο υπάρχουν πηγές μόλυνσης που 

πρέπει να απομονωθούν και να μελετηθεί κατά περίπτωση το πρόβλημά τους.  

Με τον τοπικό εξαερισμό εννοούμε την εξαγωγή του αέρα από μια περιοχή κοντά 

στην πηγή, έτσι ώστε η επικίνδυνη ουσία να μην μεταφέρεται στον υπόλοιπο χώρο 

εργασίας. Στόχος είναι η ροή μιας ροής αέρα που μπορεί να συλλαμβάνει την ουσία 

και να την φέρνει μέσα σε αγωγό αναρρόφησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα μιας εγκατάστασης τοπικού εξαερισμού είναι η γεωμετρική 

μορφή του συστήματος εισαγωγής αέρα, η απόσταση του από την πηγή και η ροή του 

αέρα που εισπνέουμε. 

 

Για το καλύτερο αποτέλεσμα ενός τοπικού συστήματος εξαερισμού πρέπει: 

- Να φέρουμε τον αγωγό όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή της επικίνδυνης ουσίας 

- Να σχεδιαστεί σωστά το γεωμετρικό σχήμα του καλύμματος αναρρόφησης 

- Να μειωθούν όσο γίνεται οι ροές αέρα μέσα στον χώρο της εργασίας (Λορέντζο 

Ραντίν, 2002) 

 

Β) Γενικός εξαερισμός : Αερισμός και εξαερισμος όλου του εργασιακού χώρου, 

λαμβανομένων υπόψη τυχόν διαρροή αεριών, ατμών κτλ από τα τοπικά συστήματα 

εξαερισμου (Θεοδωράτος και Καρακασίδης, 1997) . Ο γενικός εξαερισμος 

συνίσταται στην ανανέωση του αέρα σε όλη την έκταση του χώρου 

Η χρήση του γενικού εξαερισμού περιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

- Ο ρυθμός εκπομπής της ρυπαντικής ουσίας δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος 

- Οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται αρκετά μακριά από την πηγή εκπομπής ή η 

πηγή εκπομπής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια. 

- Η εξέλιξη της ρυπαντικής ουσίας πρέπει να είναι ομοιόμορφη 

- Η τοξικότητα της ουσίας πρέπει να είναι χαμηλή. 
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Σε περίπτωση χώρων ατελούς μίξης, για να αντισταθμιστούν περιοχές οπού ο 

αερισμός είναι κατώτερος από το άμεσο αερισμό του περιβάλλοντος, είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιούμε καταλλήλους συντελεστές ασφάλειας, για να 

αυξήσουμε τη ροή του αέρα και συνεπώς την αποτελεσματικότητα του εξαερισμου 

(Λορέντζο Ραντίν, 2002) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία των συστημάτων αερισμού και 

εξαερισμού, δηλαδή οι ανεμιστήρες, οι αεραγωγοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από ανθεκτικά υλικά στην επήρεια των ουσιών που απάγουν μαζί με τον αέρα.. 

Ο αερισμός και εξαερισμός των χώρων πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες και 

να συμβάλλει στη δημιουργία υγιεινών συνθηκών εργασίας. Η επιλογή του είδους 

του αερισμού απαιτεί εμπειρία και αποτελεί το βασικότερο τμήμα της λύσης του όλου 

προβλήματος. 

Οι ανάγκες καθαριότητας, θερμοκρασίας, υγρασίας, εξαερισμού- αερισμού των 

εργασιακών χώρων οδηγούν στη βέλτιστη λύση που είναι ο κλιματισμός των χώρων 

αυτών 

Ένα τοπικό σύστημα εξαερισμού χρησιμοποιείται για να διώξει τον μολυνόμενο αέρα 

παγιδεύοντας τον στην πηγή του. Σε αντίθεση με τον γενικό εξαερισμό που αφήνει 

την μόλυνση να εξαπλωθεί σε όλο το χώρο και έπειτα να απαχθεί με τις ποσότητες 

του αέρα απαγωγής. 

Το τοπικό σύστημα είναι προτιμότερο από ένα ειδικό σύστημα εξαερισμού, γιατί 

κάνει καθαρό και υγιές εργασιακό περιβάλλον και διακινεί μικρότερες ποσότητες 

αέρα με αποτέλεσμα να χάνεται λίγη θερμότητα από το χώρο (Θεοδωράτος και 

Καρακασίδης, 1997) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ανυψωτικός εξοπλισμός και μηχανοκίνητα οχήματα 
 

6.1 Ανυψωτικός εξοπλισμός 
 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να είναι ασφαλής 

στη χρησιμοποίηση του κάτω από όλες τις πιθανές συνθήκες λειτουργίας του. Ο 

εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς ασφάλειας, να 

συντηρείται σωστά, και να επιθεωρείται και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός αποτελείται κυρίως από: 

- ανελκυστήρες (ανελκυστήρες με θάλαμο, πλατφόρμες, κάδους) 

- ανυψωτικά μηχανήματα (γερανούς, βαρούλκα, συσπαστρα ή άλλες συσκευές 

με άγκιστρα) 

- ανυψωτικά εξαρτήματα (αλυσίδες, σαμπάνια, άγκιστρα, περόνες, αρπαγές, 

κάδους και συναφή εξοπλισμό). 

 

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός δεν πρέπει να υπερφορτώνεται. Εάν τμήματα του 

καταπονούνται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου υπάρχει κίνδυνος κάποια από τα 

κυρία μέρη να φθαρούν και τελικά να σπάσουν. Τέτοιου είδους φθορά δεν μπορεί 

εύκολα να εντοπισθεί. Οι αυτοψίες των ατυχημάτων συχνά αποκαλύπτουν 

ελαττωματικό εξοπλισμό. 

Οι εργασίες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ανυψωτικά μηχανήματα και 

εξοπλισμοί, συχνά εγκυμονούν κίνδυνους για τον εργαζόμενο.  

 

 

Τα πλέον συνηθισμένα ατυχήματα είναι: 

 τραυματισμοί από σύνθλιψη κατά την προσέγγιση ή την απομάκρυνση του 

ανυψωτικού μηχανήματος και του φορτίου 

 τραυματισμοί από σύνθλιψη κατά το κατέβασμα του φορτίου στο έδαφος 

 τραυματισμοί που προκαλούνται από σπάσιμο ή αδυναμία της 

αλυσίδας/σχοινιού τραυματισμοί που προκαλούνται κατά την πτώση 

αντικειμένων όπως για παράδειγμα στην περίπτωση απόσπασης φορτίου ή 

μέρους του βλάβη γερανού λόγω υπερφόρτωσης. 

 

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες ανύψωσης με γερανούς, θα πρέπει να 

εφοδιάζονται με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 

κράνη, κατάλληλη υπόδηση και γάντια. 

Θα πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ακολουθώντας καθιερωμένες διαδικασίες. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να καλύπτουν για 
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παράδειγμα, την καλή ποιότητα κατασκευής και την αγκύρωση των γερανών, τις 

δοκιμές για τον προσδιορισμό της αντοχής των αλυσίδων/σχοινιών και τη λίπανση 

και ρύθμιση των φρένων. 

 

Τα κρίσιμα σημεία για την επιθεώρηση και τον έλεγχο είναι: 

- το σύστημα διακοπής του κυκλώματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης 

(διακόπτης υπερφόρτωσης) των μεγάλων γερανών. Οι τερματικοί διακόπτες 

του μηχανισμού ανύψωσης και μετάδοσης κίνησης (παρέχουν προστασία 

ώστε το φορτίο να μην έρχεται σε επαφή και μετατοπίζει άλλα αντικείμενα ή 

να μετατοπίζεται το ίδιο) 

- τα φρένα για τον έλεγχο του μηχανισμού οδήγησης κατά την ανύψωση 

- τα άγκιστρα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη γλιστρά ο 

δακτύλιος ανύψωσης ή το σαμπάνι (θα πρέπει να απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση ανοιχτών γάντζων). 

 

Χρησιμοποίηση γερανών ανύψωσης και γερανογεφυρών 

Σε χώρους εργασίας, όπως είναι τα ναυπηγεία, οι οικοδομές και η βιομηχανία 

χάλυβα, οι γερανοί και οι γερανογέφυρες χρησιμοποιούνται από διαφορετικές 

κατηγορίες εργαζομένων. Συχνά δε γνωρίζουν πώς το φορτίο πρέπει να στοιβάζεται 

και να αναρτάται από το γερανό (να σαμπανιάρεται). Η εργασία ανύψωσης με 

μηχανικά μέσα στο ύπαιθρο, μπορεί να είναι δυσκολότερη λόγω αέρα. 

 

Είναι σημαντικό, η εργασία για την εκτέλεση της οποίας χρησιμοποιούνται 

ανυψωτικά μηχανήματα, να συντονίζεται κατάλληλα με την υπόλοιπη εργασία. 

 

6.2 Μηχανοκίνητα οχήματα 

 

Τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές 

ασφάλειας: 

- να φέρουν κατάλληλα ποδόφρενα και χειρόφρενα 

- η καμπίνα/θέση του χειριστή πρέπει να είναι άνετη και να παρέχει καλό 

οπτικό πεδίο στον οδηγό 

- τα χειριστήρια πρέπει να είναι προσιτά και εύχρηστα 

- να είναι εύκολη η πρόσβαση στην καμπίνα/θέση χειριστή 

- να υπάρχει αναστολέας κίνησης ή βαλβίδα διακοπής κάτω από την καρότσα 

όπου τοποθετείται το φορτίο στο ανατρεπόμενο όχημα 

- να γίνεται καλή αγκύρωση του φορτίου 

- το σύστημα εξάτμισης θα πρέπει να διώχνει τα αέρια μακριά από τη θέση του 

χειριστή 

- θα πρέπει να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και ο απαραίτητος προσωπικός 

προστατευτικός εξοπλισμός στην καμπίνα του χειριστή, ανάλογα με το είδος 

του 
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- φορτίου που μεταφέρεται 

- θα πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας. 

 

Επιπλέον, ο χειριστής θα πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένος και να φορά 

κατάλληλα υποδήματα. Συχνά τα φορτηγά προκαλούν ατυχήματα με τραυματισμό 

των ποδιών. Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται κατά τη φόρτωση και 

εκφόρτωση. Το άτομο το οποίο βοηθά το χειριστή συχνά διατρέχει τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο τόσο οι χειριστές όσο και οι βοηθοί τους θα πρέπει να 

φορούν κατάλληλα υποδήματα. 

 

Τα πιο πάνω μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να μειωθεί ο 

αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που έχουν σχέση με την οδήγηση φορτηγών. 

Η εργασία, κατά την οποία χρησιμοποιούνται γερανοί και γερανογέφυρες, θα πρέπει 

να εκτελείται υπό την επίβλεψη ενός ειδικευμένου και έμπειρου ατόμου. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να απαιτείται ειδική εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της 

 

 

 

Κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τα οχήματα: 

 

- Εκπαίδευση του οδηγού 

- Τακτικός έλεγχος και συντήρηση 

- Τακτική δοκιμή και έλεγχος - Όχι υπερφόρτωση 

- Ταχύτητα προσαρμοσμένη στις συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους, 

καθώς και ανάλογα με το φορτίο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Κίνδυνοι από πυρκαγιά και πυροπροστασία 
 

7.1 Γενικά 
Σχεδόν σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή ακόμα και εκρηκτικά τα 

οποία μπορούν να καούν. Εκτός από τα καύσιμα, και άλλοι τύποι κοινών προϊόντων  

μπορεί να είναι εύφλεκτοι ή εκρηκτικοί, όπως μπογιές, καθαριστικά κτλ. Ανάλογα με 

το σημείο ανάφλεξης τους τα προϊόντα αυτά κατηγοριοποιούνται στη μια ή στην 

άλλη κατηγορία. 

Ένα σημαντικό βήμα πρόληψης πυρκαγιάς σε μια επιχείρηση είναι να αντικαταστούν 

τα υλικά που είναι ιδιαιτέρως εύφλεκτα, με αλλά λιγότερο επικίνδυνα, οι πηγές 

ανάφλεξης να περιορίζονται στον χώρο εργασίας, να υπάρχει καλός εξαερισμός μέσω 

του οποίου θα απομακρύνονται τα αέρια μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς 

και η κατάλληλη σήμανση και κατάλληλη αποθήκευση των επικινδύνων υλικών. 

Η πυροπροστασία επιβάλλεται σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος και 

την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία η επιχείρηση ανήκει. Υπάρχουν δυο 

ειδών πυροπροστασίες, η Δομική (παθητική) και η Ενεργητική. Σαν Δομική 

πυροπροστασία ορίζουμε το σύνολο των μέτρων πρόληψης της πυρκαγιάς που έχουν 

ενσωματωθεί στην δομική κατασκευή των κτιρίων. Αυτά μπορεί να είναι επιλογή μη 

καιόμενων υλικών, πιράνχα δομικά στοιχειά, οδοί διαφυγής και λοιπά. Ενεργητική 

προστασία, ορίζουμε τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της 

φωτιάς όταν αυτή συμβεί. Τέτοια μέσα είναι τα συστήματα πυρανίχνευσης και 

συναγερμού με την εμφάνιση πυρκαγιάς, συστήματα ομίχλης νερού και διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και τα μέσα πυρόσβεσης( μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα και 

πυροσβεστήρες) . 

 Τέλος, στην κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το 

οποίο θα γνωρίζουν όλοι σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκπαιδευμένη ομάδα 

πυρασφαλείας. Η κατάσταση των μέσων πυρόσβεσης θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 

χρόνο και να γίνεται αναγόμωση. (Κουκουλάκη, 2003) 

 

7.2 Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και συντήρηση της φωτιάς 
Για να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί μια φωτιά, είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη 

ύπαρξη των παραγόντων καυστικής ύλης, οξυγόνου και υψηλής θερμοκρασίας, οι 

οποίοι παράγοντες αποτελούν το λεγόμενο τρίγωνο της φωτιάς. Εάν λείψει ένας από 

τους τρεις, δεν αναπτύσσεται φωτιά. 

Για να δημιουργηθεί φωτιά ή για να σβήσουμε φωτιά, θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι 

ώστε να μην συνυπάρξουν αυτά τα τρία στοιχειά και για τον σκοπό αυτό κάθε φορά, 
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θα πρέπει να απομακρύνεται το στοιχειό εκείνο που κατά την κρίση της στιγμής και 

κατά περίπτωση, φαίνεται ευκολότερο. 

Μερικά σώματα αναφλέγονται χωρίς να πάρουν θερμότητα από έξω. Με 

αυτοθέρμανση, εφόσον η θερμοκρασία τους φθάσει μέχρι την απαιτούμενη για 

ανάφλεξη. 

Αυτοθέρμανση, προκαλούν αιτία όπως: 

- Η οξείδωση, χημική ενεργεία, ζύμωση 

- Η απορρόφηση από το σώμα υδρογόνου, οξυγόνου ή άλλου 

- Η επίδραση φωτός ή ραδιενέργειας στο σώμα 

- Η αδυναμία απόδοσης θερμότητας από το σώμα προς το περιβάλλον του, με 

αποτέλεσμα η θερμοκρασία του να φτάσει βαθμιαία στο σημείο ανάφλεξης του 

Τα προληπτικά μετρά, συνδέονται με την απομάκρυνση των παραγόντων που είναι 

απαραίτητοι για την αυτανάφλεξη. 

Η τριβή η κρούση ή και η πίεση, πολλές φορές, μετατρέπονται σε θερμότητα με 

αποτέλεσμα την ανύψωση της θερμοκρασίας και ανάφλεξη (Θεοδωράτος και 

Καρακασίδης, 1997) 

 

 

7.3 Πηγές έναυσης και τρόποι μετάδοσης πυρκαγιάς 
Ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη μιας πυρκαγιάς έχει: 

 Ο έλεγχος των πηγών έναυσης και 

 Η απαγόρευση ορισμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

πυρκαγιά (π.χ κάπνισμα), κυρίως σε χώρους διαχείρισης // αποθήκευσης 

εύφλεκτων υλικών. 

Πιθανές πηγές έναυσης σε έναν χώρο εργασίας μπορεί να είναι (ενδεικτικά) 

 Γυμνή φλόγα (σπίρτα, εργασίες συγκόλλησης κτλ) υπολείμματα καπνίσματος, 

στατικός ηλεκτρισμός, βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές συσκευές, κεραυνοί, 

εκρήξεις – πυρκαγιές (είτε από τον εσωτερικό είτε από τον εξωτερικό χώρο 

της εγκατάστασης κ.α.) 

Η φωτιά, μπορεί να μεταδοθεί με τρεις τρόπους: 

Α > Με απευθείας μετάδοση θερμότητας 

Β > Με μεταφορά ή διοχέτευση θερμότητας με τα ρεύματα του αέρα 
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Γ > Με ακτινοβολία 

Δ > Με εκτίναξη κομματιών των σωμάτων που καίγονται 

 

 

7.4 Επιπτώσεις πυρκαγιάς 
Μια πυρκαγιά αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο, οι οποίοι 

οφείλονται στην ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών. Στη μείωση της αναλογίας του 

οξυγόνου, στον καπνό και τα αέρια παραπροϊόντα της καύσης, στην κατάρρευση των 

δομικών κατασκευών κτλ. 

 Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιδράσουν στον άνθρωπο: 

 Άμεσα σε περιπτώσεις επαφής με τη φωτιά, οπότε υπάρχει και σοβαρός 

κίνδυνος ανάφλεξης των ρούχων αλλά και του ανθρωπίνου σώματος 

 Με τη μορφή ισχυρής θερμικής ακτινοβολίας( το μέγεθος των επιπτώσεων 

εξαρτάται από την ένταση της θερμικής ακτινοβολίας στο χώρο γύρω από τη 

φωτιά) . Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αφυδάτωση και εγκαύματα που 

μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο 

 Με την επαφή με θερμές αέριες μάζες δημιουργώντας υπερθερμία, 

αφυδάτωση, σοκ, εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά 

προβλήματα κ.α. 

 

 Η μείωση οξυγόνου στο περιβάλλον μιας πυρκαγιάς, μπορεί να προκαλέσει 

αίσθηση πνιγμού, συμπτώματα ασφυξίας και τελικά θάνατο 

 

 Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται τα 

φέροντα στοιχεία των κτιρίων και μπορεί να προκληθούν καταρρεύσεις 

δομικών στοιχειών με σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονται 

εντός του κτιρίου 

 

 Στις περιπτώσεις των εκρήξεων πιθανότατα να υπάρξουν σοβαροί 

τραυματισμοί ή και θάνατοι από το ωστικό κύμα καθώς και από θραύσματα 

 

 Τα καυσαέρια (αέρια προϊόντα μιας καύσης) αποτελούνται συνήθως από 

ορατά κατάλοιπα καύσης που χαρακτηρίζονται με τον όρο καπνός και από 

διαφορές χημικές ενώσεις. Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τα καυσαέρια μπορεί 

να οφείλονται σε: 

 Εναπόθεση αιθάλης στους πνεύμονες 
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 Στην παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα ( η εισπνοή μονοξειδίου του 

άνθρακα ακόμη και για λίγα λεπτά της ώρας, είναι ιδιαιτέρα επικίνδυνη και 

μπορεί να προκαλέσει θάνατο) 

  Στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα το οποίο μπορεί να προκαλέσει 

ασφυξία επειδή εκτοπίζει το οξυγόνο και μειώνει την ποσοστιαία συμμετοχή 

του στο μίγμα της αναπνοής 

 Ανάλογα με το είδος των καιγόμενων υλικών, σε ενοχλητικές έως και 

επικίνδυνες πτητικές ενώσεις και αέρια που σε υψηλές συγκεντρώσεις 

προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην υγειά ή και θάνατο( υδρόθειο, 

διοξείδιο του θειου, αμμωνία, υδροχλώριο, κ.α.) 

 

 Μια πυρκαγιά, μπορεί να προκαλέσει αφορμή για τη διαρροή επικινδύνων 

ουσιών που ενδεχομένως να αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε ένα χώρο 

εργασίας. 

Οι υλικές ζημιές εξαιτίας μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι: 

* Καταστροφές στο υλικό περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και το περίβλημα του χώρου 

* Καταστροφή των φερόντων στοιχειών (υποστυλώματα, δοκοί ) και τελική 

αχρήστευση ή κατάρρευση του κτιρίου 

* Καταστροφές από μετάδοση ή επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικούς χώρους 

* Έμμεσες ζημιές από τη μερική η ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή χρήσης της 

κατασκευές (ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ, 2003) 

 

 

7.5 Πυροπροστασία 
Γενικά: 

Η πυροπροστασία διακρίνεται σε παθητική και ενεργητική. Η παθητική 

πυροπροστασία περιλαμβάνει τις δομικές απαιτήσεις που είναι συνηφασμένες με τη 

δυνατότητα αποφυγής έναρξης πυρκαγιάς, με τον περιορισμό της διάδοσης της 

πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο αλλά και την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού της 

πυραντίστασης των διαφόρων δομικών στοιχειών. Παράλληλα στην παθητική 

πυροπροστασία επιδιώκεται η ύπαρξη των αναγκαίων οδεύσεων διαφυγής για την 

ασφαλή εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 

Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνει όλα τα κατασταλτικά ή ενεργητικά μετρά 

πυροπροστασίας που απαιτούνται κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια μιας 

πυρκαγιάς. Περιλαμβάνει το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που 
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είναι απαραίτητος για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, είτε με χειροκίνητη επέμβαση 

είτε μέσω αυτόματης ενεργοποίησης κατά την εμφάνιση της πυρκαγιάς από κάποιο 

αισθητήριο που μπορεί να είναι η θερμοκρασία, ο καπνός κλπ 

Νομοθετικές υποχρεώσεις: 

Ο υπεύθυνος κάθε επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μετρά 

πυροπροστασίας στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία της υγειάς και της ασφαλείας των εργαζομένων και ιδιαιτέρα με βάση το 

νόμο 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», το δ. 16/96 « Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφαλείας και υγειάς στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

Επίσης, σε κάθε εργασιακό χώρο, όπως και σε όλα τα είδη των κτιρίων, ανάλογα με 

τη χρήση τους, πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί πυροπροστασίας και οι 

κτιριοδομικοί κανονισμοί.  

Όλα τα κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους, διακρίνονται από άποψη 

πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Οριακό σημείο για τη διάκριση τους αυτή, 

θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του δ. 71/1988 « Κανονισμούς 

Πυροπροστασίας Κτιρίων». Για τους σκοπούς του κανονισμού πυροπροστασίας, τα 

κτίρια ταξινομούνται ανάλογα με τη χρήση τους σε κατηγορίες, όπως κατοικίες, 

ξενοδοχεία, καταστήματα, χώροι συνάθροισης κτλ. 

Για την έγκριση αδείας οικοδομής του κάθε κτιρίου, επιβάλλεται η έγκριση μελέτης 

πυροπροστασίας που συντάσσεται από μηχανικό( συμφωνά με τις ισχύουσες 

διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα), και υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μελέτη υποβάλλεται στην Πολεοδομική 

Υπηρεσία και αφού ελεγχθεί από άποψη παθητικής πυροπροστασίας, στην συνεχεία 

υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον έλεγχο των μέτρων ενεργητικής 

πυροπροστασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, θα πρέπει να 

απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την έγκριση της αδείας όσον αφορά την πυροπροστασία. 

Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της μελέτης και την τήρηση διατάξεων του 

κανονισμού πυροπροστασίας αποτελεί αρμοδιότητα του κοινού, των Υπηρεσιών 

Πολεοδομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος 

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, εφαρμόζονται και ειδικές διατάξεις με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου σε ένα χώρο 

εργασίας θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας που σχετίζονται και με 

την πρόληψη μιας πυρκαγιάς ( πχ. Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, τήρηση της σχετικής νομοθεσίας όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός 

υπό πίεση) 

Συμφωνά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας κάθε κτίριο για να πάρει άδεια οικοδομής 

πρέπει ήδη να έχει εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
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Για την εξασφάλιση όμως του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας σε έναν εργασιακό 

χώρο, δεν αρκεί η τυπική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Απαιτείται συνεχής 

έλεγχος και εφαρμογή διαδικασιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση μιας 

πυρκαγιάς, όπως: 

- Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο της 

μελέτης πυροπροστασίας (πχ ελεύθερες οδεύσεις διαφυγής, σήμανση χωρών και 

υλικών, συντήρηση καταστάσεων/ εξοπλισμού πυροπροστασίας, κ.α.) 

- Πρόβλεψη και εφαρμογή των μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς (διαχείριση εύφλεκτων 

υλικών. Έλεγχος πηγών ένδυσης κτλ) 

- Κατάρτιση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης 

- Εκπαίδευση εργαζομένων (cd- rom ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ «Νομοθεσία (1861-2005) », 

Νομολογία (1955-2004), Θέματα Υ.Α.Ε 2005 ) 

 

7.5.1 Παθητική πυροπροστασία 
Η παθητική πυροπροστασία περιλαμβάνει τη μελέτη των φαινόμενων που 

εμφανίζονται και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών σε κτίρια. 

Περιλαμβάνει τα μετρά που πρέπει να λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό και την 

κατασκευή των κτιρίων έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα αποτελέσματα της να 

είναι όσο το δυνατόν λιγότερο καταστρεπτικά για τον πληθυσμό, για το άψυχο 

περιεχόμενο του κτιρίου, για το ίδιο το κτίριο καθώς και για την περιοχή στην οποία 

βρίσκεται αυτό, ακόμα και στην περίπτωση που δεν γίνει χρήση των μέτρων και 

μέσων της Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων, εφαρμόζονται ορισμένες 

κατασκευαστικές προβλέψεις που περιλαμβάνουν: 

 Πρόβλεψη κατά τη σχεδίαση των κτιρίων για την εξασφάλιση της ύπαρξης 

οδών διαφυγής του πληθυσμού προς το ύπαιθρο ή προς αλλά διαμερίσματα 

προστατευμένα από την πυρκαγιά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται 

πρόβλεψη της διαδρομής καπνού και αεριών, ώστε οι οδοί διαφυγής να 

διατηρούνται ελεύθερες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την 

εκκένωση του πληθυσμού 

 

 Διαχωρισμός του κτιρίου σε διαμερίσματα, τα οποία κατασκευάζονται με 

επαρκώς πυράντοχα δομικά στοιχειά, ώστε μα επιτυγχάνεται η καθυστέρηση 

της μετάδοσης της φωτιάς. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος για την αντιμετώπιση 

της φωτιάς και τη διάσωση του εγκλωβισμένου πληθυσμού. 

 



60 
 

 Στατική επάρκεια των φερόντων στοιχειών. Ο χρόνος στατικής επαρκείας 

εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου και καθορίζεται από ειδικούς 

κανονισμούς 

 

 Άρτια εξωτερική διαμόρφωση του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται 

η ακίνδυνη δυνατότητα προσέγγισης και δράσης της πυροσβεστικής. 

Οδοί διαφυγής: 

Λέγονται οι συνεχείς και χωρίς εμπόδια διαδρομές για τη διαφυγή από οποιοδήποτε 

σημείο ενός κτιρίου, προς ένα ασφαλή συνήθως υπαίθριο χώρο σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού των οδών διαφυγής, είναι η επίτευξη 

ασφαλούς εκκένωσης όλων των ενοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι οδοί διαφυγής 

θα πρέπει να παραμένουν ασφαλείς και αποτελεσματικές για τη χρονική διάρκεια που 

χρειάζονται και να είναι σαφώς αντιληπτές και προσπελάσιμες απλούς τους χρηστές. 

Η χρήση του κτιρίου και οι ανάγκες των ενοίκων καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, 

τη διαστασιολόγηση, καθώς και τη θέση των οδών διαφυγής 

Δομική πυροπροστασία: 

Με τον όρο δομική πυροπροστασία , χαρακτηρίζεται το σύνολο των μέτρων, 

εργασιών και κατασκευών, που βασίζονται σε προσεκτική μελέτη όσων 

διαδραματίζονται στις πυρκαγιές των κτιρίων και επιτρέπουν την πυρασφαλή 

σχεδίαση των δομικών κατασκευών. Το άρθρο 3 του κανονισμού πυροπροστασίας 

κτιρίων, αναφέρεται στη δομική πυροπροστασία. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 

έχουν σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων μερικής ή ολικής κατάρρευσης του 

κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς μέσα στο κτίριο και μετάδοσης 

της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές. 

Φέροντα δομικά στοιχεία: 

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός 

να φέρει τα φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστημα που 

καθορίζεται από το δείκτη πυραντίστασης στις ενδεικτικές διατάξεις για κάθε χρηστή 

κτιρίου. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται τόσο στο σύνολο του φέροντος οργανισμού, 

όσο και στα επιμέρους δομικά στοιχειά που τον απαρτίζουν. 

Εξάπλωση πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο: 

Ο έλεγχος εξάπλωσης της πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό 

του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα και τη χρήση υλικών περιορισμένης 

αναφλεξιμότητας και καυστότητας, στα διάφορα δομικά στοιχεία και στα εσωτερικά 

τελειώματα. Ο διαχωρισμός ενός κτιρίου στα πυροδιαμερίσματα, στοχεύει στον 

περιορισμό της πυρκαγιάς μέσα στον χώρο που εκδηλώθηκε και στην ανάσχεση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης εξάπλωσης της στο υπόλοιπο κτίριο. Για κάθε 

κατηγορία κτιρίων καθορίζεται ένα μέγιστο εμβαδόν ορόφου ή οροφών ή και όγκου 
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κτιρίων, πέρα από το οποίο ο όροφος ή το κτίριο υποδιαιρείται σε πυροδιαμερίσματα. 

Τα δομικά στοιχειά ενός πυροδιαμερίσματος, δηλαδή οι τοίχοι, τα πατώματα, και τα 

κουφώματα, έχουν δείκτη πυραντίστασης που καθορίζεται επίσης στις ειδικές 

διατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου. Επικίνδυνοι χώροι (πχ λεβητοστάσια) ή τμήματα 

κτιρίων με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας από τα περιεχόμενα, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης τον 

απαιτούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 λεπτών 

Μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου: 

Η μετάδοση της πυρκαγιάς μπορεί να γίνει από το ένα κτίριο στο γειτονικό, που 

βρίσκεται σε επαφή, δια μέσου του διαχωριστικού τοίχου, ή σε ένα κοντινό άλλο 

κτίριο με ακτινοβολία από το αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο είτε από τη στέγη είτε προς 

τη στέγη γειτονικού κτιρίου. Κάθε ένας από τους δυο σε επαφή τοίχους των όμορων 

κτιρίων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το πυροδιαμέρισμα 

του κτιρίου στο οποίο ανήκει. 

7.5.2 Ενεργητική πυροπροστασία 
Κατασταλτικά ή Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας, ονομάζουμε τον εξοπλισμό, τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες και τα μέτρα, τα οποία μπαίνουν σε εφαρμογή 

μόνο με την εμφάνιση ή κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. 

Στα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας, περιλαμβάνονται τα δίκτυα πυρανίχνευσης 

και σήμανσης (συναγερμός) για την εμφάνιση της πυρκαγιάς, τα συστήματα 

καταιονισμού κατασβεστικών υλικών (νερού, αφρού, σκόνες κτλ) και τα ειδικά 

κεντρικά ή τοπικά μέσα κατάσβεσης. 

Πυρανίχνευση: 

Όπου επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις για κάθε κατηγορία κτιρίων, γίνεται 

εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανιχνεύσεως της πυρκαγιάς με παροχή 

σημάτων συναγερμού ή και ελέγχου ή και βλάβης. Σκοπός της εγκατάστασης ενός 

αυτόματου συστήματος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς είναι η έγκαιρη ανίχνευση της 

πυρκαγιάς και η σήμανση συναγερμού, που δίνεται με ηχητικά ή οπτικά μέσα στην 

ελεγχόμενη περιοχή ή σε πίνακα ενδείξεων τοποθετημένο σε ειδικό χώρο ελέγχου. 

Εκτός από τους ανιχνευτές πυρκαγιάς, άλλα αυτόματα μέσα σημάτων είναι οι 

συσκευές διαπίστωσης ροής σε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, οι συσκευές 

παρακολούθησης της ετοιμότητας λειτουργίας του αυτόματου συστήματος   

πυρόσβεσης κα. 

Η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς γίνεται ύστερα 

από μελέτη σύμφωνα με το παράρτημα Α της πυροσβεστικής διάταξης «Βασικά 

στοιχεία συστήματος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς». 

Ένα σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαμβάνει: 
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 Πίνακα 

 Καλωδιώσεις 

 Ανιχνευτές 

 Φωτεινούς επαναλήπτες 

 Σειρήνες συναγερμού 

 Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος 

 Εφεδρική πηγή ενέργειας 

Μπορεί όμως να περιλαμβάνονται ή και να συνδυάζονται με το σύστημα αυτόματης 

πυρανίχνευσης και οι εξής «Άμεσες ενέργειες¨»: 

  Σύστημα ενεργοποίησης μονίμων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης 

  Αυτόματο άνοιγμα παραπετασμάτων καπνού 

  Μετακίνηση και τοποθέτηση πυροφραγμών 

  Έλεγχο αερισμού 

  Κλείσιμο θυρών πυρασφαλείας 

  Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρων 

 

Ανιχνευτές 

Οι τύποι ανιχνευτών κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το φαινόμενο που ανιχνεύουν 

και χωρίζονται σε τέσσερεις τύπους: θερμικούς ανιχνευτές, ανιχνευτές καπνού, 

ανιχνευτές φλόγας και ανιχνευτές εύφλεκτων αερίων (το οποίο έχει στόχο την 

έγκαιρη προειδοποίηση για την παρουσία εύφλεκτου αερίου, πριν η συγκέντρωση 

φτάσει στο κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας) 

Από τη νομοθεσία επιτρέπεται η αιτιολογημένη χρήση όλων των κυκλοφορούντων 

ανιχνευτών, συμφωνά με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Τα βασικά στοιχεία 

τοποθέτησης της πυρανίχνευσης είναι η κατάλληλη επιλογή του τύπου του ανιχνευτή 

που χρειάζεται ανά περίπτωση και ανάλογα με την χρήση του κτιρίου, καθώς και τα 

σημεία τοποθέτησης και η πυκνότητα των ανιχνευτών (που σχετίζεται με την 

ευαισθησία και την αξιοπιστία της εγκατάστασης πυρανίχνευσης.) 

Συναγερμοί: 

Τα συστήματα συναγερμού αποτελούν απαραίτητο κομμάτι του συστήματος 

πυροπροστασίας των κτιρίων και η παρουσία τους είναι απαραίτητη ειδικά στους 

χώρους των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι τύποι συναγερμού για πυρκαγιές είναι 

- Τα χειροκίνητα συστήματα τα οποία επιτρέπουν στο άτομο που θα ανακαλύψει μια 

πυρκαγιά να καλέσει αμέσως σε βοήθεια χειριζόμενο έναν διακόπτη από αυτούς που 

βρίσκονται μέσα στο κτίριο 

- Αυτόματα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και κρούσης του συναγερμού χωρίς 

ανθρώπινη επέμβαση. 
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συσκευές συναγερμού που εκπέμπουν 

ηχητικά σήματα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και να είναι κατανεμημένες 

με τέτοιον τρόπο ώστε τα σήματα να υπερισχύουν της μέγιστης στάθμης θορύβου 

που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζουν από τα ηχητικά σήματα των 

συσκευών που υπάρχουν στους ίδιους χώρους. 

Χειροκίνητα ηλεκτρικά μέσα 

Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς πρέπει να τοποθετούνται σε προσιτά και φανερά 

σημεία των οδών διαφυγής, σε κουτί με σταθερό γυάλινο κάλυμμα. 

Επίσης τοποθετούνται κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου, ενώ στα 

πολυώροφα κτίρια τα οποία έχουν επαναλαμβανόμενους τυπικούς ορόφους, 

τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις σε κάθε όροφο. Ο αριθμός των αγγελτήρων σε κάθε 

όροφο καθορίζεται από τον περιορισμό ότι κανένα σημείο του ορόφου δεν πρέπει να 

απέχει περισσότερο από 50 μέτρα από τον αγγελτήρα. Η πίεση του ηλεκτρικού 

κουμπιού έπειτα από σπάσιμο του καλύμματος, ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού που 

είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. 

Αυτόματα μέσα 

Τα αυτόματα μέσα πρόκλησης συναγερμού, ενεργοποιούνται με την εμφάνιση της 

πυρκαγιάς ή την πρόκληση βλάβης στο αντίστοιχο σύστημα και μεταδίδουν ηχητικά 

σήματα με σειρήνες συναγερμού Όπου από ειδικές διατάξεις απαιτείται η αυτόματη 

ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πρέπει το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς 

να προβλέπει αυτόματη διαβίβαση του συστήματος συναγερμού στον πλησιέστερο 

πυροσβεστικό σταθμό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε,2003). 

 

7.6 Πυρόσβεση 
Η πυροσβεστική επέμβαση στο ξεκίνημα μιας φωτιάς είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική. Στα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς αρκεί ένας μικρός φορητός 

πυροσβεστήρας για να αποφευχθεί μια δαπανηρή και πολύ δύσκολη προσπάθεια με 

μεγάλη πιθανότητα σοβαρών επιπτώσεων. Υπάρχουν τέσσερις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας πυρκαγιάς, οι οποίες αποτελούν τη λεγόμενη 

«πυραμίδα της φωτιάς» (θερμοκρασία, καύσιμο, οξυγόνο, ελεύθερες ρίζες). Η 

εξουδετέρωση ενός ή περισσότερων από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να 

καταστέλλει μια πυρκαγιά. 

Οι βασικές αρχές κατάσβεσης είναι οι ακόλουθες: 

1. Αραίωση, δηλαδή μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης του υλικού ανάφλεξης, 

στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Το φαινόμενο της αραίωσης σπανίως 

επιτυγχάνεται με κατασβεστικά μέσα. Συνήθως οφείλεται σε διαδικασίες έγκυρης 

απομάκρυνσης των υλικών, που δεν έχουν ακόμα αναφλεγεί. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδιόρρυθμες μέθοδοι, όπως πχ. χρησιμοποιείται η 

έκρηξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε φλεγόμενη πηγή φυσικού αερίου ή 

πετρελαίου. 

2. Τοπική ψύξη, βασίζεται στην αφαίρεση ποσοτήτων θερμότητας από την εστία 

πυρκαγιάς, με ρυθμό ταχύτερο από το ρυθμό παραγωγής τους, ώστε λόγω μείωσης 

της θερμοκρασίας να. διακοπεί η καύση. Η σχετική προσπάθεια βασίζεται στη 

διαπίστωση ότι από τα παραγόμενα ποσά θερμότητας μόνο το 10% παραμένει στην 

εστία. Το υπόλοιπο 90% απάγεται με το ρεύμα των αερίων της καύσεως ή 

ακτινοβολείτε στο περιβάλλον. Η ψυκτική επίδραση των μέσων κατασβέσεως 

στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες που απορροφούν σημαντικά ποσά θερμότητας, 

όπως είναι η εξάτμιση και η ατμοποίηση. Η άμεση ψύξη λόγω προσθήκης κάποιου 

υλικού (απλώς ψυχρού) είναι συνήθως πολύ μικρής σημασίας. Ικανοποιητική ψύξη 

επιτυγχάνεται όταν το χρησιμοποιούμενο κατασβεστικό μέσο παρουσιάζει μεγάλη 

ταχύτητα εξατμίσεως και απαιτεί μεγάλη ποσότητα θερμότητας για την ατμοποίηση 

του. Η αποτελεσματικότητα της κατασβεστικής προσπάθειας μεγιστοποιείται όταν το 

κατασβεστικό μέσο ρίχνεται στην εστία της πυρκαγιάς, σε επαρκή ποσότητα και σε 

λεπτό καταμερισμό (π.χ. διαβροχή με νέφος νερού). 

3. Απόπνιξη, στηρίζεται στη διαπίστωση, ότι οι περισσότερες φωτιές σβήνουν όταν 

στην περιοχή της εστίας μειωθεί η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο κατά 30% 

περίπου. Η τοπική αυτή μείωση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο μπορεί να επιτευχθεί 

με διαδικασία αραίωσης, λόγω αυξημένης παρουσίας ή προσθήκης αδρανών (ως προς 

την καύση) αερίων, συνήθως CΟ2. Η μέθοδος της «απόπνιξης» βρίσκει εφαρμογή 

κυρίως σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί ολόκληρη η 

φλεγόμενη περιοχή, έστω πρόσκαιρα, από άκαυστο κάλυμμα ή από το κατασβεστικό 

μέσο. Για την κάλυψη της φλεγόμενης περιοχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλα πυρίμαχα μέσα (π.χ. πάπλωμα αμιάντου) ή συνηθέστερα αφρός ή 

ακουστές ουσίες που δημιουργούν «κρούστα» και εμποδίζουν το οξυγόνο να 

συντηρήσει την καύση. Σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υγρά καύσιμα, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά γαλακτώματα για τη επίτευξη «απόπνιξης». 

4. Καταλυτική κατάσβεση, στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η διαδικασία εξέλιξης του 

φαινομένου της καύσεως προϋποθέτει συνεχείς (αλυσιδωτές) αντιδράσεις. Αν αυτές 

οι αντιδράσεις επιβραδυνθούν αρκετά και τελικά διακοπούν, επιτυγχάνεται 

κατάσβεση. Επίδραση αυτής της μορφής μπορεί να επιτευχθεί κατά δύο τρόπους: 

α) Το κατασβεστικό μέσο αντιδρά άμεσα στον μηχανισμό των αλυσιδωτών 

αντιδράσεων, όπως π.χ. συμβαίνει όταν δραστικός παράγων είναι αλογόνο, το οποίο 

συνδέεται με την ελεύθερη ρίζα των αλυσιδωτών αντιδράσεων καύσεως και την 

καθιστά κορεσμένη. 

β) Το κατασβεστικό υλικό δρα ως διαχωριστικό μέσο, λόγω ταχείας αυξήσεως των 

ποσοστών των αναπαραγομένων ποσοτήτων ελεύθερων ριζών και επιταχύνει τη 

διάσπαση των υπεροξειδίων. Η καταλυτική δράση μπορεί να επιτύχει ραγδαία 
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κατάσβεση. Για να επιτευχθούν οι πυροσβεστικές δράσεις που ήδη αναφέρθηκαν 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά και βέβαια ο απαραίτητος 

εξοπλισμός. Όσον αφορά στα υλικά κατάσβεσης χρησιμοποιούνται το νερό, το CO2, 

ειδικές σκόνες (γνωστές σαν «ξηρές σκόνες»), αεραφροί και ειδικά αλογονούχα υγρά 

και αέρια. Όσον αφορά στον μηχανικό εξοπλισμό χρησιμοποιείται μια μεγάλη 

ποικιλία εργαλείων και βοηθητικών μέσων, σταθερών και κινητών συσκευών και 

μηχανημάτων και σειρά ολόκληρη ειδικών εγκαταστάσεων. 

Πυροσβεστήρες 

Οι πυροσβεστήρες ανάλογα με το περιεχόμενο κατασβεστικού υλικού που περιέχουν, 

χαρακτηρίζονται σε νερού, ξηρής ή χημικής σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα, 

μηχανικού αφρού, αερίων υδρογονανθράκων κτλ. Ανάλογα με το μέγεθός τους 

ταξινομούνται σε φορητούς, τροχήλατους εγκατεστημένους πάνω σε δίτροχο φορείο 

και δυνατότητα μεταφοράς τους από ένα άτομο, ρυμουλκούμενους κτλ. Σε πινακίδα 

που βρίσκεται στο σώμα του πυροσβεστήρα αναγράφονται το είδος του, οι 

κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλος, η κατασβεστική ικανότητά 

του για τις διάφορες κατηγορίες πυρκαγιών, και η καταλληλότητα ή μη για χώρους με 

τάση. 

Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να συντηρούνται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε 

πέντε έτη να περνούν τεστ υδραυλικών δοκιμών και να αναγομώνονται αμέσως μετά 

τη χρήση τους. Από την 30ή/5/2002 όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να φέρουν την 

ένδειξη CE ανεξίτηλα και να συνοδεύονται με πιστοποιητικά ΕΝ3 και 97/23/ΕΕ. 

Ανάλογα με τον τύπο πυροσβεστήρα, υπάρχουν προδιαγραφές για την ελάχιστη 

απόσταση εκτόξευσης. 

Άλλα εργαλεία 

Μία σειρά από εργαλεία και εξαρτήματα υποβοηθούν έμμεσα την κατάσβεση 

πυρκαγιών. Τέτοια είναι τα βαρέλια με νερό ή άμμο, διάφορα πυρίμαχα υφάσματα, 

χωρίσματα, στολές κτλ , φτυάρια, πυροσβεστικά τσεκούρια, σκάλες, γάντια, μάσκες 

(Θεοδωράτος και Καρακασίδης ,1997 ) 

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 

Η χρησιμοποίηση των πυροσβεστήρων χαρακτηρίζεται από χρονικό και ποσοτικό 

όριο, άρα η παρουσία τους παίζει το ρολό πρώτων βοηθειών. Με την επέκταση της 

φωτιάς και για την πλήρη αντιμετώπιση της, χρησιμοποιούνται μόνιμα και σταθερά 

συστήματα που τα χρονικά και ποσοτικά τους όρια είναι συντριπτικά μεγαλύτερα από 

αυτά των φορητών μέσων πυρόσβεσης. 

- Μόνιμες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό (μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα 

νερού, μόνιμο σύστημα αυτόματου καταιονισμού νερού – SPRINGLER, δίκτυο 

αυτόματων συστημάτων τεχνίτης ομίχλης) 
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- Μόνιμο σύστημα καταιονισμού με διοξείδιο του άνθρακα 

- Μόνιμο σύστημα αφρού (οι κυριότεροι τύποι του οποίου είναι: πρωτεΐνης, 

φλουοπρωτείνης, ειδικοί τύποι μέσης και μεγάλης διόγκωσης, τύπου AFFF, 

αλκοολικού τύπου) 

- Μόνιμο σύστημα με σκόνες 

- Μόνιμο σύστημα εναλλακτικών αερίων παραγόντων (συστήματα αδρανούς αερίου 

ή συστήματα αερίων αλογονανθράκων)  

Όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις, εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα 

πυρόσβεσης. Το αυτόματο σύστημα καταιονητήρων εγκαθίστανται κατόπιν μελέτης 

συμφωνά με το παράρτημα Γ της πυροσβεστικής διάταξης 3/81 «Βασικά στοιχεία 

εγκαταστάσεων αυτομάτου συστήματος καταιονισμού ύδατος» 

Ανάλογα με το ειδικό χαρακτηριστικό των καυσίμων υλικών των χώρων, 

τοποθετούνται και αλλά αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα, 

ξηρή σκόνη, αφρό, αλογονούχες ενώσεις κτλ. Όταν μερικές από τις παραπάνω ουσίες 

είναι επικίνδυνες για την υγειά των ατόμων επιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων 

προστασίας, όπως κατάλληλη σήμανση, αυτόματο σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης, γραπτές οδηγίες των κινδύνων αναρτημένες σε εμφανή σημεία 

καθώς και ορισμένες αναπνευστικές συσκευές για τυχόν εμφάνιση κινδύνου. 

Όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις εγκατάσταση αυτόματου συστήματος 

πυρόσβεσης, τότε είναι και υποχρεωτική η εγκατάσταση και χειροκινήτων 

αγγελτήρων πυρκαγιάς. Για κτίρια ύψους μεγαλύτερου από 28 μέτρα ή όπου από τις 

ειδικές διατάξεις απαιτείται, πρέπει να εγκατασταθεί μόνιμο υδροδοτικό 

πυροσβεστικό δίκτυο. Οι απαιτήσεις εγκατάστασης και οι προδιαγραφές των 

εξαρτημάτων του υδροδοτικού αυτού δικτύου, πρέπει μεταξύ άλλων να είναι 

σύμφωνες με το παράρτημα Β της πυροσβεστικής διάταξης «Βασικά στοιχειά 

υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου». 

Σήμανση πυροσβεστικού εξοπλισμού 

Με βάση το π.δ. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 ΕΟΚ», ο πυροσβεστικός 

εξοπλισμός θα πρέπει να σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι εύκολο να εντοπιστεί σε 

περίπτωση ανάγκης. 

Υλικά κατάσβεσης 

Τα βασικότερα υλικά κατάσβεσης τα οποία χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης των πυρκαγιών είναι νερό, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρές ή χημικές 

σκόνες, αεραφρός κατάσβεσης, αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες (hallons) , 

εναλλακτική αέριοι παράγοντες (συστήματα αδρανούς αερίου και συστήματα αερίων 

αλογονανθράκων) (Μαλαχιάς, 1998) 
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Κατηγορίες πυρκαγιών και τύποι πυροσβεστήρων 

Ανάλογα με το καιγόμενο καύσιμο οι πυρκαγιές χωρίζονται κατ’ αρχάς σε 4 βασικές 

κατηγορίες και χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α, Β, C και D, όπως αναφέρεται 

παρακάτω. Επειδή όμως ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών προέρχεται από ηλεκτρικό 

ρεύμα ή παρουσιάζεται σε χώρους όπου υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και επομένως είναι 

ανάγκη να καταπολεμηθεί η πυρκαγιά πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή 

εγκαταστάσεις υπό τάση, καθιερώθηκε και 5η κατηγορία η Ε. Στις πυρκαγιές 

κατηγορίας Ε πρέπει το εκτοξευμένο κατασβεστικό υλικό να είναι μη αγώγιμο. 

Δηλαδή η κατηγορία Ε περιλαμβάνει τις Α, Β, C και D, μεμονωμένα ή σε ομάδες και 

συνεκτιμά τους κινδύνους από ηλεκτρικό ρεύμα. 

Κατηγορία Α:Πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, 

οργανικής συνήθως συνθέσεως, στις οποίες η ανάφλεξη λαμβάνει χώρα κανονικά με 

σχηματισμό «τεφροανθράκων» (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσματα, ελαστικό, διάφορα 

πλαστικά, κ.ά.). 

Κατηγορία Β:Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από υγρά καύσιμα ή υγροποιημένα 

αέρια (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, λίπη, λάκες, στεαρίνη, παραφίνη) 

Κατηγορία C:Πυρκαγιές που προέρχονται από αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο, 

βουτάνιο, ασετιλίνη, υδρογόνο κ.λ.π.). 

Κατηγορία D:Είναι πυρκαγιές που οφείλονται στην καύση μετάλλων, όπως νάτριο, 

κάλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο. 

Η κατηγορία Ε( που υπάρχει στην φωτογραφία του πίνακα), η οποία αναφέρεται σε 

πυρκαγιές πάνω η κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

υπό τάση, πρέπει να αναφερθεί ότι έχει καταργηθεί με βάση τα νέα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μέσο πυρόσβεσης πρέπει να αναγράφεται αν 

είναι κατάλληλο ή όχι για χώρους με τάση. 

Αντικατάσταση των Halons 

Τα halons (αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες) που χρησιμοποιούνται στην πυρόσβεση 

έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό καταστροφής του Όζοντος, κατά συνέπεια έπρεπε να 

καταργηθούν. Το halon 1211 χρησιμοποιείται σε φορητούς κυρίως πυροσβεστήρες, 

ενώ το halon 1301 σε συστήματα ολικής κατάκλισης. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1993 

σταμάτησε η παραγωγή και εισαγωγή των δυο αυτών ειδών halon. Σαν εναλλακτικό 

halon ορίζεται κάθε μορφή πυροπροστασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προστατεύσει μια επικίνδυνη περιοχή η οποία προστατευόταν προηγουμένως από τα 

halon.με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις, τα halons δεν είναι πλέον απαραίτητα για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες πυροπροστασίας στα νέα σχέδια εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων και ότι σήμερα χρησιμοποιούνται συνηθέστατα εναλλακτικές 

επιλογές. Ωστόσο, οι πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυροπροστασίας με halons 

εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σε ορισμένους εξοπλισμούς που παράγονται, ή θα 

συνεχίσουν να παράγονται, με βάση υφιστάμενα σχέδια. 
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Ως εναλλακτικά halon χρησιμοποιούνται τα: 

  Συστήματα καταιονισμού ύδατος 

  Συστήματα ψεκασμού σταγονιδίων ύδατος 

  Σύστημα διοξειδίου του άνθρακα 

  Συστήματα αφρού 

  Συστήματα γήρας σκόνης 

  Εναλλακτικοί αέριοι παράγοντες (Κουκουλάκη,2003) 

Γενικά προληπτικά μέτρα προστασίας 

Στη συνέχει θα αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα γενικά προληπτικά μετρά 

πυροπροστασίας για τους χώρους εργασίας 

- Συνεχής καθαρισμός όλων των διαδρομών, αποθηκών της επιχείρησης και έμμεση 

απομάκρυνση των αχρήστων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν (πχ υλικά από 

συσκευασίες) 

- Αποφυγή επικινδύνων γειτνιάσεων και εγκαταστάσεις και αποθηκεύματα 

- Τήρηση διόδων μεταξύ των υποθηκευμένων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης 

σε περίπτωσης ένταξης πυρκαγιάς σε αυτά 

- Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης 

(αποφυγή δημιουργίας αναφλέξιμου μίγματος), ιδιαιτέρα σε περιπτώσεις εύφλεκτων 

ή πολύ εύφλεκτων υλικών 

- Αποφυγή άστοχων πράξεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν πυρκαγιά (πχ χρήση 

γυμνής φλόγας) ,απαγόρευση καπνίσματος σε επικινδύνους χώρους 

- Δημιουργία σε κατάλληλες θέσεις των σωστικών σημείων. Αυτά θα περιλαμβάνουν 

καταλλήλους για τους κινδύνους του εργασιακού χώρου πυροσβεστήρες, διαφορά 

εργαλεία κτλ 

- Τακτική επιθεώρηση και καλή συντήρηση θερμικών, χημικών και ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών, συμφωνά με τους υπάρχοντες 

κανονισμούς. Έκτακτες επιθεωρήσεις. Επιθεώρηση μετά το τέλος των εργασιών 

- Ανάρτησης πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκαταστάσεις με οδηγίες πρόληψης 

πυρκαγιάς και τρόπους ενεργείας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση ή 

έναρξη πυρκαγιάς 

- Σήμανση θέσης πυροσβεστικών μέσων και υλικών , οδών διαφυγής και εξόδων 

κινδύνου 

- Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 2003) 
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7.7 Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης 
Ένα από τα σημαντικότερα μετρά για την προστασία των εργαζομένων σε έκτακτες 

καταστάσεις(πυρκαγιά, σεισμός, κτλ) είναι η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

Συμφωνά με το π.δ 17/96 άρθρο 9 (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των 

χωρών από τους εργαζομένους, σοβαρός και έμμεσος κίνδυνος) 

Ο εργοδότης οφείλει: 

 Να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 

εκκένωση των χώρων από εργαζομένους τα αναγκαία μετρά τα οποία θα είναι 

προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και θα λαμβάνουν υποψιν τα αλλά πρόσωπα που είναι παρόντα 

 Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες 

διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής 

περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφαλείας 

 Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών 

τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησης τους 

Συμφωνά με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να 

ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που 

αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, και την εκκένωση των χώρων από 

τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλοι 

επιμόρφωση, να είναι απαραίτητοι σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεση τους το 

κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της 

επιχείρησης και της εγκατάστασης 

Συμφωνά με τον νόμο 1568/85, άρθρο 18 (σχέδιο διαφυγής και διάσωσης- οδός 

διάσωσης και έξοδοι κινδύνου) «Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής 

και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση 

και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να 

αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 

Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε 

σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής του να μπορούν οι εργαζόμενοι να 

διασωθούν». 

Ιδιαιτέρα για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς, απαιτείται και επιβάλλεται 

νομοθετικά η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας (για ορισμένες περιπτώσεις 

κτιρίων). Το προσωπικό πυροπροστασίας καθορίζεται ανάλογα με το είδος, την 

έκταση και τον πληθυσμό του κτιρίου. Η ομάδα πυροπροστασίας εκτελεί 

συγκεκριμένες ενέργειες που αποβλέπουν στην πρόληψη μεν της πυρκαγιάς, αλλά και 

την καταστολή της εάν αυτή προκληθεί. Για αυτό θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη 

εκπαίδευση 
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Γενικά, η διαδικασία τόπι σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης πρέπει να βασίζεται στους 

παρακάτω βασικούς άξονες, αποτελώντας μια χρήσιμη και διδακτική εμπειρία για 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν: 

  Εντοπισμός, αναγνώριση και καταγραφή όλων των επικινδύνων σημείων που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκτακτη κατάσταση 

  Ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων ατυχημάτων 

  Αναγνώριση των περιπλοκών που θα μπορούσαν να υπάρξουν 

  Καταγραφή των διαθεσίμων μέσων αντιμετώπισης και σύγκριση με τα κατά 

εκτίμηση αναγκαία μέσα 

  Ορισμός των ρολών και των αρμοδιοτήτων όσων συμμετέχουν στην 

αντιμετώπιση 

  Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

  Γνωστοποίηση του σχεδίου σε όλους τους συμμετέχοντες 

  Κατάλληλη εκπαίδευση (cd-rom ΕΛ.ΙΝ.ΥΑ.Ε «Νομοθεσία (1861-2005), 

νομολογία (1955-2004), θέματα Υ.Α.Ε.» 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Κίνδυνοι και προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα 
 

8.1 Εισαγωγή 
Οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε μια βιομηχανική εγκατάσταση εξ αιτίας του ηλεκτρικού 

ρεύματος είναι πάρα πολλοί. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν τόσο τις συσκευές της 

εγκατάστασης αλλά προπαντός τους ανθρώπους. Οι κίνδυνοι που αφορούν τις 

συσκευές σχετίζονται με πυρκαγιές και εκρήξεις ενώ όσον αφορά τον άνθρωπο 

σχετίζονται με την ηλεκτροπληξία. Η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το 

ανθρώπινο σώμα μπορεί να έχει ως συνέπεια τη δημιουργία εγκαυμάτων, την 

προσβολή του αναπνευστικού συστήματος ή τη προσβολή της καρδιάς με οδυνηρές 

συνέπειες. 

8.2 Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα για τον άνθρωπο 
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πάρα πολλοί. Οι 

κίνδυνοι που επηρεάζουν τον άνθρωπο είναι τα εγκαύματα στο σώμα που μπορούν να 

προκληθούν λόγο της επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου ή των επικίνδυνων ρευμάτων 

που ρέουν μέσα από το σώμα λόγο κάποιας διαρροής στο εσωτερικό της 

εγκατάστασης (ηλεκτροπληξία). Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτροπληξία μπορεί να 

προκληθεί με τους εξής τρόπους : 

 Επαφή με τον ενεργοποιημένο αγωγό (ακροδέκτη), ρευματολήπτες, εναέριες 

γραμμές μεταφοράς ρεύματος μέσα σε βιομηχανικούς χώρους, ηλεκτρικά 

οχήματα, μονάδες μετασχηματιστών υψηλής τάσης, ηλεκτρικό σύστημα που 

έχει απομονωθεί για επισκευή ή συντήρηση και τίθεται σε λειτουργία κατά 

λάθος από μη αρμόδιο άτομο.  

 Επαφή με ενεργοποιημένο καλώδιο που είναι φθαρμένο, λόγω φυσιολογικής 

φθοράς ή χτυπημένο. 

 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαλούν την φθορά των αγωγών είναι η 

υπερθέρμανση τους , η υγρασία του περιβάλλοντος , η ύπαρξη βραχυκυκλώματος 

καθώς επίσης και βιολογικοί παράγοντες όπως τρωκτικά και έντομα. 
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8.2.1 Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας 
Η αντιμετώπιση μιας κατάστασης  ηλεκτροπληξίας, απαιτεί ψυχραιμία, αμεσότητα  

και συντονισμό. Οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν είναι:  

 Κατέβασε το γενικό διακόπτη.  

 Απομάκρυνε τον παθόντα από το ρεύμα. 

 Κάνε τεχνητή αναπνοή και μασάζ καρδιάς.  

 Ειδοποίησε τον γιατρό της εγκατάστασης και τον τεχνικό ασφαλείας 

 Τηλεφώνησε ταυτόχρονα στις Α’ Βοήθειες (166) και στην Άμεση Δράση 

(100).  

 Συνέχισε την προσπάθεια διάσωσης (τεχνητή αναπνοή), μέχρι να αναλάβει ο 

αρμόδιος γιατρός να συνεχιστεί η τεχνητή αναπνοή και μέσα στο 

ασθενοφόρο.  

 Τα απαραίτητα στοιχεία για την πρόληψη σε μια βιομηχανική εγκατάσταση 

για περιστατικό ηλεκτροπληξίας είναι : 

 Μάθε που βρίσκεται ο γενικός διακόπτης.  

 Μάθε που βρίσκεται το κοντινότερο τηλέφωνο και γνώριζε από μνήμης τα 

τηλέφωνα πρώτης ανάγκης. Α’ Βοήθειες: 166. Άμεση Δράση: 100. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199.  

 Μάθε που βρίσκονται το φαρμακείο και ο πυροσβεστήρας.  

 Μην κάνεις χειρισμούς, πριν εντοπίσεις ποιοι αγωγοί είναι υπό τάση. 

 Μάθε ποιος είναι ο τεχνικός ασφαλείας και ποιοι οι Σαμαρείτες βάρδιας.   

 

8.2.2 Βασικοί κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή 

ηλεκτροπληξίας 
Επισημαίνεται πως οι απλοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται πιστά, για την 

προστασία της δικής σας ζωής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έμπειροι τεχνίτες 

έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, γιατί αγνόησαν κάποιο βασικό κανόνα. 

Ακολουθούν ορισμένοι κανόνες ασφάλειας, για την προστασία από ηλεκτροπληξία.  

 Ο κυριότερος κανόνας προσωπικής ασφάλειας, είναι να σκέφτεστε πρώτα 

πριν κάνετε κάτι. Συνηθίστε να μελετάτε το πρόβλημα προσεκτικά, τις 

ενέργειες που θα κάνετε, τη χρήση εργαλείων, οργάνων και μηχανών που 

απαιτούνται, πριν ενεργήσετε. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να αφαιρείται από 

την εργασία που κάνετε και μην ενοχλείτε άσκοπα τους συναδέλφους που 

δουλεύουν δίπλα σε σας. Χώρος όπου υπάρχει ηλεκτρισμός και κινούμενα 

μέρη μηχανών, δεν είναι κατάλληλος για αστεία.  

 Βεβαιωθείτε για την κατάσταση των συσκευών που χρησιμοποιείτε και τους 

κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν πριν εργαστείτε με αυτές. Πολλά 

άτομα, έχασαν τη ζωή τους   από ηλεκτρικά κυκλώματα που υποτίθεται ότι 

ήταν «νεκρά». 
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 Ποτέ μην εμπιστεύεστε τη ζωή σας αποκλειστικά σε συσκευές, όπως 

ασφάλειες, ρελέ κλπ. Συσκευές σαν αυτές, είναι μηχανικά συστήματα και 

υπάρχει πάντα πιθανότητα να μην ενεργοποιηθούν. 

 Ποτέ μη διακόπτετε τη γείωση μιας συσκευής. Η συσκευή θα γίνει επικίνδυνη 

για τη ζωή σας. Να εργάζεστε πάντοτε με τάξη. Μία μάζα καλωδίων με 

πολλές συνδέσεις, εργαλεία πεταμένα δεξιά και αριστερά, οδηγούν σε 

επιπόλαια σκέψη, ενέργειες χωρίς προηγουμένη μελέτη και γενικά σε 

ατυχήματα. Κάντε τις συνδέσεις σας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα (από 

άποψη μήκους) καλώδια και αποφύγετε να έχετε γυμνούς συνδέσμους υπό 

τάση.  

 Ποτέ μη δουλεύετε σε υγρά πατώματα, όταν έρχεστε σε επαφή με ηλεκτρικά 

κυκλώματα.  

 Ποτέ μη δουλεύετε μόνοι σας. Πάντα να υπάρχει κάποιο άτομο δίπλα σας, για 

να διακόψει την παροχή, αν χρειαστεί.  

 Αποφεύγετε να πιάνετε κυκλώματα με τα δυο σας χέρια. Το ρεύμα, όταν 

διέρχεται από το ένα χέρι στο άλλο, διασχίζει την καρδιά σας, γεγονός που 

κάνει πιο επικίνδυνο ένα σοκ.  

 Μη μιλάτε όταν δουλεύετε σε κύκλωμα υπό τάση ή μην απευθύνετε το λόγο 

σε συνάδελφό σας που εργάζεται υπό τάση. Για το λίγο χρόνο που τα 

κυκλώματα σας είναι υπό τάση και κάνετε μετρήσεις, απαιτείται η μέγιστη 

συγκέντρωση και προσοχή.  

 Αποφεύγετε τις απότομες κινήσεις, σπρωξίματα κλπ, στους χώρους του 

εργαστηρίου. Κάποιος μπορεί από σπρώξιμο να αγγίξει κάποια σύνδεση και 

να δεχθεί σοκ.  

 

8.2.3  Μέθοδοι προστασίας από την ηλεκτροπληξία  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) :  

 Μία εγκατάσταση θεωρείται ασφαλής για ανθρώπους, όταν η τάση 

λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 50 V στο συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα 

(ενεργός τιμή). Για τάση λειτουργίας πάνω από 50 V, πρέπει να αποκλείεται η 

τυχαία επαφή με τα υπό τάση μέρη και (επιπρόσθετα), να ικανοποιείται μία 

τουλάχιστον από τις πιο κάτω συνθήκες:  

 Το ρεύμα δια μέσου του ανθρώπινου σώματος, στην περίπτωση ατυχήματος, 

να μην υπερβαίνει τα 0,5 mA (ενεργός τιμή). Αυτό, όταν πρόκειται για 

συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα μέχρι 60 Hz.  

 Η τάση επαφής να μην υπερβαίνει τα 50 V.  

 Τάση επαφής πάνω από 50 V, να μη μπορεί να διατηρηθεί για χρόνους 

μεγαλύτερους των 5 sec, π.χ. η τάση των 220V.  

 Τα μέτρα προστασίας που ικανοποιούν τις πιο πάνω συνθήκες, είναι κατά το 

Άρθρο 10 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

(ΚΕΗΕ), τα παρακάτω :  
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 χαμηλή τάση λειτουργίας (<50 V), υποβιβασμένη τάση, διπλή μόνωση,  

περίφραξη ή περίβλημα στα κυκλώματα, εγκατάσταση σε μονωμένο δάπεδο,  

γαλβανική απομόνωση,  ουδετέρωση, γείωση μέσω διακόπτη διαφυγής τάσης 

και χρήση διακόπτη διαφυγής ρεύματος.  

 

 

 

8.3 Ανάλυση των μέσων προστασίας  

8.3.1 Χαμηλή τάση λειτουργίας  
Χαμηλή ή υποβιβασμένη ονομαστική τάση λειτουργίας, χρησιμοποιείται σε 

τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, κυκλώματα ελέγχου, ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, μετασχηματιστές συγκολλήσεων και αλλού. Για λόγους ασφαλείας, μπορεί 

η τάση να είναι π.χ. 24 V σε ηλεκτρονικά μουσικά όργανα. Παράδειγμα 

υποβιβασμένης τάσης, αποτελούν οι διακόπτες που ελέγχουν το κύκλωμα χρήσης 220 

V, οι οποίοι λειτουργούν με υποβιβασμένη τάση 24 V. Αυτό, επειδή οι διακόπτες 

είναι σε χώρους υγρούς, π.χ. σε κήπο. Σε κήπους γίνεται χρήση 24 ή 48 V. Άλλο 

παράδειγμα υποβιβασμένης τάσης, είναι το δευτερεύον των μετασχηματιστών 

ηλεκτροσυγκόλλησης. Σημαντικό σε εγκαταστάσεις με τάση που έχει υποβιβαστεί 

είναι, οι μετασχηματιστές που παρέχουν την πιο πάνω τάση, να μην έχουν καμία 

σύνδεση μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος και να αποκλείεται διαρροή τάσης 

από το πρωτεύον στο δευτερεύον. Αυτό πρέπει να γίνει με ενίσχυση της μόνωσης. Η 

αντοχή της μόνωσης, πρέπει να είναι διπλάσια της κανονικής. 

8.3.2 Εγκατάσταση σε μονωμένο χώρο  
Προστασία μπορεί να εξασφαλιστεί, τοποθετώντας τις συσκευές σε δάπεδο με 

μόνωση άνω των 50 ΚΩ για εναλλασσόμενες τάσεις, μέχρι 500 V ή 100 ΚΩ για άνω 

των 500 V. Πρέπει να αποκλείεται η ταυτόχρονη επαφή με τα χέρια, των μεταλλικών 

κελυφών των συσκευών και των τοίχων. Δηλαδή, αν οι συσκευές είναι κοντά στους 

τοίχους, πρέπει και αυτοί να μονωθούν εν μέρει. Επίσης, αν οι συσκευές με 

μεταλλικά κελύφη είναι κοντά η μία στην άλλη, πρέπει να συνδεθούν τα κελύφη τους 

με ισοδυναμική σύνδεση, έτσι ώστε να αποκλείεται διαφορά δυναμικού σε δύο 

κελύφη, τα οποία μπορεί να πιάσει ένας άνθρωπος ταυτόχρονα.  

 

8.3.3 Ηλεκτρική, γαλβανική απομόνωση  
Το κύκλωμα υπό προστασία, τροφοδοτείται μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης 

(μονοφασικό ή τριφασικό). Εφαρμογές του γίνονται σε εργοτάξια ή σε μικρές 

προσωρινές εγκαταστάσεις και σε υπαίθριες εγκαταστάσεις (κήπους). Το δευτερεύον 
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του μετασχηματιστή απομόνωσης, δεν συνδέεται ούτε με το πρωτεύον ούτε με τη γη. 

Δηλαδή, στο δευτερεύον δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή από έναν αγωγό προς τη γη. 

Οι μετασχηματιστές, πρέπει να έχουν ιδιαίτερα ισχυρή μόνωση μεταξύ πρωτεύοντος 

και δευτερεύοντος.  

 

8.3.4 Η ουδετέρωση με αγωγό προστασίας  
Η ουδετέρωση χαρακτηρίζεται και σαν ουδετερογείωση. Είναι η σύνδεση των 

μεταλλικών μερών των συσκευών με αγωγό γείωσης, που συνδέεται με τον ουδέτερο 

στον πίνακα της παροχής. Ο ουδέτερος, συνδέεται όμως και με ηλεκτρόδιο γείωσης, 

στο σημείο της παροχέτευσης πριν από το μετρητή. Ο τρόπος αυτός προστασίας, 

είναι εξίσου αποτελεσματικός με την άμεση γείωση, αλλά απαιτεί μικρότερη 

αντίσταση γείωσης. Είναι ο τρόπος που προδιαγράφει η ΔΕΗ, για καταναλωτές 

χαμηλής τάσης (XT). Σε ουδετερωμένες εγκαταστάσεις έχουμε, για μονοφασικές 

τροφοδοτήσεις τρεις αγωγούς (Φάση, Ουδέτερο, Αγωγή Γείωσης ) και για τριφασικές 

πέντε αγωγούς (3 Φάσεις, Ουδέτερο, Αγωγή Γείωσης).  

 

8.3.5 Διατάξεις προστασίας - διακόπτες διαφυγής έντασης 

(ΔΔΕ)  
Ο διακόπτης διαφυγής έντασης, παρακολουθεί το ρεύμα διαρροής ως προς τη γη. Αν 

αυτή υπερβεί μία τιμή, συνήθως 30 mA, τότε αποστέλλει το κύκλωμα σε όλους τους 

πόλους, δηλαδή στις φάσεις και στον ουδέτερο, σε 0,2 sec περίπου. Διακόπτες 

διαφυγής 30mA, προσφέρουν προστασία επίσης στην περίπτωση που γίνεται άμεση 

επαφή ανθρώπου με γυμνό αγωγό (π.χ. χέρι στη φάση και πόδια στη γη). Δεν 

προσφέρουν όμως πάντα προστασία, στην περίπτωση που άνθρωπος θα 

βραχυκυκλώσει με τα χέρια του τη φάση και τον ουδέτερο, π.χ. το δεξί χέρι στη φάση 

και το αριστερό χέρι στον ουδέτερο, γιατί το κύριο μέρος του ρεύματος σφάλματος, 

περνά από το σώμα και όχι από τον ΔΔΕ.  

Οι ΔΔΕ (των 30 mA), συνιστώνται πάντα σε καταναλωτές με ουδετέρωση και 

ιδιαίτερα εκεί που λόγω συνθηκών, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Μεγάλοι καταναλωτές, δεν προστατεύονται μόνο με ένα ΔΔΕ, αλλά με πολλούς, 

αφού χωριστούν σε ομάδες των, π.χ. 40-63 Α. Αυτό εξασφαλίζει μία ανεξαρτησία 

των κυκλωμάτων. Δεν επηρεάζεται το ένα κύκλωμα, αν διακοπεί το άλλο. Προσοχή: 

Σε πολλά παράλληλα κυκλώματα με ΔΔΕ, οι ουδέτεροι δεν πρέπει να είναι 

συνδεδεμένοι μετά τους ΔΔΕ. 

 Μειονέκτημα του ΔΔΕ είναι, η περιορισμένη ετοιμότητά του. Όταν αυτός δεν 

συντηρείται, θεωρείται μειωμένη η αξιοπιστία του. Γι' αυτό και δεν έχει προταθεί σαν 

γενική (αποκλειστική) μέθοδος προστασίας. Πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, κάθε έξι 
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μήνες. Παρατήρηση: Αν ο διακόπτης διαφυγής έντασης πέφτει, δηλαδή δεν μπορεί να 

κρατηθεί σε κατάσταση εντός, τότε υπάρχει διαρροή ή γεφύρωση με τη γη ή στη 

φάση ή στον ουδέτερο. Το ίδιο, δηλαδή πτώση του ΔΔΕ, συμβαίνει αν μετά το ΔΔΕ 

έχει γειωθεί ουδέτερος, πράγμα που δεν επιτρέπεται. 

8.4 Ηλεκτρική προστασία κινητήρων εγκατάστασης   
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.11  : Τομή κινητήρα 

Ένας κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί είτε εξ αιτίας ανεπαρκούς ψύξης είτε από 

συνεχή υπερφόρτιση είτε από βραχυκυκλώματα.  

Η συνεχής υπερφόρτιση μπορεί να προκληθεί για τους εξής λόγους  : 

 Μεγάλη ροπή φορτίου 

 Μειωμένη τάση 

 Βαρεία εκκίνηση 

 Επανειλημμένες εκκινήσεις 

 Έλλειψη μιας φάσης  

Αντίστοιχα η ανεπαρκής ψύξη μπορεί να επηρεάσει άμεσα στην υπερθέρμανση του 

κινητήρα καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του προκαλούν 

δυσλειτουργία και καταστροφή των υλικών με αποτέλεσμα πιθανά βραχυκυκλώματα. 

Η προστασία από τους παραπάνω παράγοντες επιτυγχάνεται ως εξής  : 

Προστασία κατά τις συνεχούς υπερφόρτισης 

Η προστασία κατά της συνεχούς υπερφόρτισης γίνεται  : 

 Με θερμικά στοιχεία διμεταλλικά ή ηλεκτρονικά που διαρρέονται από το 

ρεύμα γραμμής ή  το ρεύμα τυλιγμάτων 
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 Με ψυχρούς ή θερμούς αγωγούς ή αλλιώς θερμίστορες που εμφυτεύονται στις 

κεφαλές των τυλιγμάτων και προστατεύουν τον κινητήρα από υπερθέρμανση 

ακόμα και λόγο ανεπαρκής ψύξης 

 Με θερμόμετρα αντιστάσεις Pt 100 

 Με ηλεκτρονόμους κινητήρων 

Προστασία κατά των βραχυκυκλωμάτων 

Η προστασία κατά των βραχυκυκλωμάτων γίνεται  :  

 Με ασφάλειες ή με αυτόματους ηλεκτρομαγνητικούς διακόπτες (συνδέουν ή 

αποσυνδέουν τον κινητήρα και αντέχουν ρεύματα πολλαπλάσια του 

ονομαστικού)  

 

    

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.12  : Τύποι θερμικών 

 

Το θερμικό και το θερμομαγνητικό ως μέθοδοι προστασίας κινητήρα 

Το θερμικό είναι ένας ηλεκτρονόμος ο οποίος κάνει  εξομοίωση της θερμοκρασίας 

που αναπτύσσει ο κινητήρας χρησιμοποιώντας διμεταλλικά στοιχεία. Πιο 

συγκεκριμένα δύο μέταλλα, με διαφορετικό συντελεστή θερμικής διαστολής, είναι 

κολλημένα μεταξύ τους και όταν ζεσταίνονται, από το ρεύμα που πάει στον κινητήρα 

και περνάει από μέσα τους, το ένα από τα δυο διαστέλλεται περισσότερο. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαστολής είναι η μετακίνηση της επαφής προς την μεριά 

του μετάλλου με τον μικρότερο συντελεστή. Σε ένα κινητήρα υπάρχουν 

τρία ανεξάρτητα διμεταλλικά, ένα για κάθε φάση, τα οποία  ελέγχουν δυο 
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ανεξάρτητες επαφές με ρυθμιζόμενη απόσταση ενεργοποίησης και άρα θερμοκρασίας 

του κινητήρα. Η απόσταση διαστολής που οι επαφές αλλάζουν κατάσταση 

"μεταφράζεται" σε ένταση ρεύματος σε αμπέρ που είναι και αυτό που ρυθμίζουμε. Το 

θερμικό συνεργάζεται πάντα με το αντίστοιχο ρελέ. Το θερμομαγνητικό παρέχει την 

ίδια λειτουργία με το θερμικό με τη διαφορά ότι δεν απαιτεί την ύπαρξη ρελέ για τον 

έλεγχο του κινητήρα η οποία γίνεται από τα πλήκτρα start και stop τα οποία διαθέτει. 

Η κύρια διαφορά του με το θερμικό είναι η άμεση διακοπή της τροφοδοσίας 

του ρεύματος χωρίς να απαιτείται κύκλωμα αυτοματισμού. Η ρύθμιση του θερμικού 

ή θερμομαγνητικού γίνεται στο μέγιστο διαρκώς επιτρεπόμενο ρεύμα του κινητήρα 

αν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα του δικτύου, δηλαδή το ονομαστικό ρεύμα 

μειωμένο κατά τους συντελεστές θερμοκρασίας και ύψους. Αν είναι συνδεδεμένο στο 

ρεύμα του τυλίγματος, σε συνδεσμολογία τριγώνου, τότε η ρύθμιση του γίνεται στο 

0,58 του ονομαστικού ρεύματος. Ανάλογα με τη ρύθμιση του θερμικού έχουμε και 

τους χρόνους απόζευξης. Η επανάζευξη του θερμικού γίνεται μόνο με ανθρώπινη 

παρέμβαση με χειροκίνητο τρόπο αφού πρώτα ελεγχθούν οι λόγοι απόζευξης του.  

 

Θερμίστορες ως μέθοδοι προστασίας κινητήρα 

Η πιο αξιόπιστη προστασία του στάτη ενός κινητήρα κατά της υπερθέρμανσης 

γίνεται σήμερα από ανιχνευτές θερμοκρασίας ή αλλιώς θερμιστορες. Οι θερμίστορες 

είναι αντιστάσεις οι οποίες διακρίνονται σε θερμούς ή ψυχρούς αγωγούς ανάλογα αν 

έχουν θετικό ή αρνητικό θερμοκρασιακό συντελεστή. Η μεταβολή της αντίστασης 

και στους δύο τύπους των θερμιστόρων γίνεται ιδιαίτερα έντονη σε μια 

χαρακτηριστική θερμοκρασία που ονομάζεται θερμοκρασία απόκρισης. Η εκλογή και 

ρύθμιση των θερμιστόρων μπορεί να γίνει ώστε να έχουμε σήμανση και απόζευξη. Οι 

θερμίστορες εμφυτεύονται στις κεφαλές κάθε ενός τυλίγματος από κατασκευής 

κινητήρα Η συνδεσμολογία τους γίνεται σε σειρά με ένα κύκλωμα που διεγείρει ένα 

ρελέ. Όταν η θερμοκρασία αυξηθεί πέρα της θερμοκρασίας απόζευξης, η αντίσταση 

αυξάνεται εκθετικά και η αντίσταση του κυκλώματος και τα ρελέ αποδιεγείρονται. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.13  : Κύκλωμα θερμίστορ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9 

Μηχανήματα, εξοπλισμός και αισθητήρες 
 

9.1Μηχανήματα και εξοπλισμός 
Σε μια βιομηχανική εγκατάσταση με τον όρο μηχανήματα ορίζουμε κάθε μηχανισμό 

κίνησης καθώς επίσης και κάθε μονάδα παραγωγής έργου. Με τον όρο εξοπλισμό 

ορίζουμε κάθε αναλώσιμο μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία κάθε 

μονάδας παραγωγής έργου. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες γενικές αρχές ασφάλειας 

όσον αφορά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης.   

9.1.1 Γενικές αρχές ασφάλειας και βασικές υποχρεώσεις των 

εργοδοτών για την επιλογή των μηχανημάτων  
 

Το Π.Δ. 395/94, καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, σχετικά με τον 

εξοπλισμό εργασίας:  

 Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε ο εξοπλισμός να είναι 

κατάλληλος ή κατάλληλα προσαρμοσμένος για την εργασία και να 

διασφαλίζει την ΥΑΕ.  

 Κατά την επιλογή του εξοπλισμού, ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη, τις συν- 

θήκες και τους κινδύνους που υπάρχουν ή θα προστεθούν, καθώς και την 

έγγραφη γνώμη του ΤΑ.  

 Όταν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί πλήρως η ΥΑΕ, ο εργοδότης λαμβάνει 

μέτρα για να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο. Το γενικό πλαίσιο του 

άρθρου αυτού, τονίζει την ευθύνη του εργοδότη ακόμη και σε περιπτώσεις 

που δεν περιγράφονται στα σχετικά Άρθρα. Επιπλέον, επισημαίνεται η 

έγγραφη γνώμη του ΤΑ, ο οποίος οφείλει να εξετάζει και να γνωμοδοτεί 

σχετικά με την ασφάλεια, πριν την επιλογή οποιουδήποτε εξοπλισμού 

εργασίας.  

 

9.1.2  Κίνδυνοι από τον εξοπλισμό  
Οι σημαντικότερες αιτίες για την εκδήλωση κινδύνων από τον εξοπλισμό εργασίας, 

οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: 

 Επιλογή λάθος τύπου εξοπλισμού: Ο εξοπλισμός που επιλέγεται, είτε δεν είναι ο 

κατάλληλος για την εργασία που προορίζεται (π.χ. μικρότερη ισχύς) ή τις συνθήκες 

του εργασιακού χώρου (π.χ. θορυβώδης εξοπλισμός σε μικρό και ήδη βεβαρημένο 

χώρο), είτε χρησιμοποιείται για άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες 

σχεδιάστηκε (π.χ. clark για ανύψωση εργαζομένου).  
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 Χρήση του εξοπλισμού από όχι κατάλληλο προσωπικό: Ο εξοπλισμός 

χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, από προσωπικό που δεν έχει τα 

κατάλληλα ουσιαστικά (εκπαίδευση, εμπειρία, σωματικά προσόντα κλπ) ή τυπικά 

προσόντα (άδεια). Αυτό μπορεί να γίνεται, είτε με γνώση είτε με άγνοια του 

εργοδότη. 

 Έλλειψη ελέγχων από εξειδικευμένο προσωπικό: Ο έλεγχος της κατάστασης του 

εξοπλισμού (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του), σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται 

με την προβλεπόμενη συχνότητα και σχολαστικότητα ή δεν γίνεται από 

εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό. 

 Έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων: Παρατηρείται ότι, οι 

εργαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιφανειακή μόνο γνώση της συνήθους 

λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς την απαραίτητη πλήρη ενημέρωση, αλλά και 

εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση και τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν.  

 Έλλειψη των κατάλληλων οργάνων χειρισμού – ελέγχου: Σε πολλές περιπτώσεις 

(κυρίως σε παλαιότερο εξοπλισμό), τα όργανα χειρισμού και ελέγχου (π.χ. δίχειρο 

σύστημα πρεσών) δεν είναι τα κατάλληλα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

παρακάμπτονται, για τη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας ή της 

συντήρησης, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνων. 

 Έλλειψη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας: Παρομοίως (κυρίως σε 

παλαιότερο εξοπλισμό), δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα 

ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα ή αυτόματες θύρες) ή παρακάμπτονται.  

 Κακή οργάνωση χώρου και εργασίας Η κακή τοποθέτηση ενός μηχανήματος και η 

έλλειψη ευταξίας, όπως και η λανθασμένη οργάνωση των διαδικασιών της 

εργασίας (π.χ. χρόνος παραμονής σε χώρο υψηλού θορύβου), είναι μία συνήθης 

πηγή κινδύνων στον εργασιακό χώρο.  

 Κακή συντήρηση Η διατήρηση του εξοπλισμού σε ικανό επίπεδο λειτουργίας, που 

να εξασφαλίζει την ασφάλεια του εργαζόμενου (τουλάχιστον στο επίπεδο των 

προδιαγραφών του), απαιτεί τακτική και λεπτομερή συντήρηση, η έλλειψη της 

οποίας υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει 

 

9.2 Προστασία εγκατάστασης με αισθητήρες  
Οι αισθητήρες είναι συσκευές οι οποίες ανιχνεύουν ένα φυσικό μέγεθος και 

παράγουν από αυτό μια μετρήσιμη έξοδο σε ηλεκτρική μορφή κατάλληλη για 

επεξεργασία. Η τεχνολογία των αισθητήρων εφαρμόζεται συνήθως σε δύο ξεχωριστές 

περιοχές :  

 Συλλογή πληροφοριών: παρέχουν δεδομένα με σκοπό τη παρουσίαση τους 

για να είναι κατανοητή διαρκώς η τρέχουσα κατάσταση των παραμέτρων ενός 

συστήματος 

 Έλεγχος συστημάτων: διαφέρουν στο τρόπο αξιοποίησης της πληροφορίας. 

Το σήμα του αισθητήρα τροφοδοτεί τον ελεγκτή ο οποίος παράγει μια έξοδο 

που ρυθμίζει τη τιμή της μετρούμενης παραμέτρου 
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Στο σύγχρονο κόσμο οι αισθητήρες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 

ως προς την επίτευξη της ασφάλειας μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 

παράλληλα συμμετέχουν ενεργά και αναπόσπαστα σε πλήθος ενεργειών σχετικών με 

παραγωγικές διαδικασίες. Αισθητήρες εντοπίζουμε τόσο σε δημόσιους, 

στρατιωτικούς και οικιακούς τομείς καθώς επίσης και στη βιομηχανία. Η επιλογή 

ενός αισθητήρα γίνεται ανάλογα με το κόστος, την αξιοπιστία και τη ποιότητας της 

εκάστοτε πληροφορίας που πρέπει να συλλεχθεί. Ο τρόπος λειτουργίας τους διαφέρει 

από αισθητήρα σε αισθητήρα καθώς διαφέρουν τα μετρούμενα φυσικά και μη 

μεγέθη. Ακολουθεί ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των αισθητήρων που 

χρησιμοποιούνται στο χώρο της συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης.    

 

9.2.1 Αισθητήρες ελέγχου στάθμης 
Οι αισθητήρες ελέγχου στάθμης είναι συσκευές οι οποίες προσδιορίζουν το ύψος της 

στάθμης ενός υγρού ή ενός κονιορτοποιημένου στερεού σε μια δεξαμενή. Η επίτευξη 

της μέτρησης εξαρτάται από το τύπο του αισθητήρα ελέγχου στάθμης που θα 

χρησιμοποιηθεί και διαφέρει ανάλογα με το είδος του υλικού που θέλουμε να 

μετρήσουμε, το τύπο και μέγεθος της δεξαμενής, την ακρίβεια της μέτρησης και 

φυσικά το κόστος . Τρόποι μέτρησης της στάθμης είναι μέτρηση με ράβδο 

βυθομέτρησης, με πλωτήρα αναλογικό ή ηλεκτρικό, με βελόνες χωρητικότητας ή 

αγωγιμότητας και με υπερήχους. Στην εγκατάσταση η οποία περιγράφεται στη 

συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιούνται αισθητήρες ελέγχου στάθμης με βελόνες 

αγωγιμότητας. Η λειτουργία της  βελόνας αγωγιμότητας ενός αισθητήρα ελέγχου 

στάθμης επιτυγχάνεται καθώς η βελόνα αντιλαμβάνεται την αλλαγή στην αντίσταση 

μεταξύ δύο ηλεκτροδίων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. 

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των ηλεκτροδίων προσδιορίζει την αλλαγή της στάθμης 

μεταξύ δύο βαθμονομημένων σημείων η οποία παρουσιάζεται σε μια συσκευή 

ελέγχου με επαγωγική λειτουργία. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.01 : Έλεγχος στάθμης 

 

9.2.2 Αισθητήρες ελέγχου θέσης 
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Οι αισθητήρες ελέγχου θέσης χωρίζονται σε επαγωγικούς, χωρητικούς, μαγνητικούς, 

φωτοκύτταρα και αισθητήρες εμβόλων. Στη σημερινή εποχή οι αισθητήρες ελέγχου 

θέσης που κυριαρχούν στη βιομηχανία είναι οι επαγωγικοί. Η λειτουργία τους είναι η 

απλή τήρηση του επαγωγικού φαινομένου που αναπτύσσεται μεταξύ δύο πηνίων. Με 

αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν και οι χωρητικοί αισθητήρες ελέγχου θέσης καθώς 

στηρίζονται στο χωρητικό φαινόμενο ενώ οι μαγνητικοί λειτουργούν με τη δύναμη 

του μαγνητισμού μεταξύ δύο μετάλλων. Τα φωτοκύτταρα από την άλλη εντοπίζουν 

δέσμες φωτός ενώ τα αισθητήρια εμβόλων στηρίζονται σε μηχανικές και πνευματικές 

λειτουργίες. Κάθε τύπος αισθητήρα ελέγχου θέσης διαθέτει τον κατάλληλο ψηφιακό 

μηχανισμό που μετατρέπει το αναλογικό σήμα αλλαγής θέσης σε ψηφιακό. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.07 : Αισθητήρες ελέγχου θέσης 

9.2.3 Αισθητήρες μέτρησης ταχύτητας 
Οι αισθητήρες μέτρησης ταχύτητας χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη βιομηχανία 

καθώς δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης των στροφών ενός κινητήρα. Η σημασία του 

συγκεκριμένου τύπου αισθητήρα είναι πολύ σημαντική καθώς γνωρίζοντας τη 

ταχύτητα που στρέφεται ένας κινητήρας με κατάλληλη επεξεργασία του 

συγκεκριμένου σήματος μπορούν να προσδιοριστούν και άλλα σημαντικά στοιχεία 

του λειτουργικού συστήματος   Η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης της ταχύτητας 

είναι οι ταχογεννήτριες. Οι ταχογεννήτριες διακρίνονται σε συνεχούς και 

εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι ταχογεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 

κινητήρες κλωβού δύο τυλιγμάτων. Το ένα τύλιγμα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο 

ρεύμα. Λόγω της περιστροφής επάγεται στο άλλο τύλιγμα μια εναλλασσόμενη τάση 

με πλάτος ανάλογο της ταχύτητας περιστροφής. Η συχνότητα είναι ίση με τη 

συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας και η φάση της ως προς τη τάση τροφοδοσίας 

είναι 0ο ή 180ο ανάλογα με τη φορά περιστροφής. Οι ταχογεννήτριες συνεχούς 

ρεύματος παρέχουν τάση εξόδου συνεχούς ρεύματος ανάλογη της τάσης περιστροφής 

του άξονα. Χρησιμοποιούν συνήθως μόνιμο μαγνήτη αντί για πηνίο διέγερσης για να 

έχουν καλή ακρίβεια και ευαισθησία. Η τάση εξόδου αλλάζει πολικότητα όταν η 

φορά περιστροφής αντιστραφεί. Η ροπή που απαιτείται για τη κίνηση των 

ταχογεννητριών πρέπει να είναι πολύ πιο μικρή από τη ροπή του μετρούμενου άξονα 

γιατί διαφορετικά η ταχογεννήτρια φορτίζει τον υπό μέτρηση άξονα. 



83 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.08 : Αισθητήρες υπολογισμού ταχύτητας 

9.2.4 Αισθητήρες μέτρησης στροφών 
Η επιτήρηση στροφών ενός κινητήρα μπορεί να γίνει τόσο με τη χρήση 

ταχογεννήτριας όσο και με άλλα πιο απλά και οικονομικότερα μέσα. Πέρα από τη 

μέτρηση των στροφών ενός κινητήρα με τα κατάλληλα όργανα η επιτήρηση τους 

μπορεί να γίνει είτε μετρώντας στροφές επί του στρεφόμενου φορτίου είτε μετρώντας 

τις στροφές σε κάποιο πιθανό μειωτήρα. Η επιτήρηση μπορεί να γίνει με αισθητήρες  

επαγωγικούς, χωρητικούς, μαγνητικούς είτε με χρήση δεσμίδων λέιζερ.  

9.2.5 Αισθητήρες θερμοκρασίας 
Οι αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας χωρίζονται σε θερμόμετρα διαστολής, θερμό- 

ζεύγη, μετατροπείς αντίστασης μετάλλου, θερμίστορ και σε ημιαγωγούς μετατροπείς. 

Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αισθητήρες θερμοκρασίας υπάρχουν εντός του 

μύλου άλεσης τσιμέντου. Το συγκεκριμένο αισθητήριο θερμοκρασίας είναι με 

αντίσταση τύπου RTD. Κατασκευαστικά η RTD αποτελείται από μέταλλα ή 

κράματα των οποίων η αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Τα μέταλλα που 

συνήθως χρησιμοποιούνται για αντιστάσεις RTD είναι ο χαλκός, ο λευκόχρυσος, το 

νικέλιο και το βολφράμιο. Η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί είτε με την πτώση 

τάσης που προκαλεί στο RTD η διέλευση γνωστού ρεύματος είτε μέσω γέφυρας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.09 : Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, θερμικής αντίστασης PT100 

9.2.6 Αισθητήρες ροής 
Ροή ονομάζεται η συνεχής κίνηση ενός ρευστού. Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες 

χρησιμοποιούνται ώστε να μετρήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τη ροή ενός υλικού. 

Στη παρούσα μελέτη η μετρούμενη ποσότητα μπορεί να είναι είτε στερεό 

κονιορτοποιημένο υλικό είτε πεπιεσμένος αέρας. Τα βασικότερα είδη μετρητών ροής 

είναι οι μετρητές παροχής διαφορικού τύπου, οι ηλεκτρομαγνητικοί μετατροπείς 

παροχής και οι μετρητές παροχής με υπερήχους. Στην παρούσα εγκατάσταση 

βρίσκουμε το πρώτο τύπο αισθητήρων ροής. 

Μετρητές παροχής διαφορικού τύπου  

Μετρούν τη παροχή βάση της διαφοράς πίεσης σε δύο σημεία του ρευστού . Για τη 

δημιουργία της διαφοράς πίεσης χρησιμοποιείται κάποιο εμπόδιο όπως ένα 

διάφραγμα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των μετρητών παροχής διαφορικού 

τύπου είναι το μικρό κόστος κατασκευής ενώ μειονεκτήματα είναι ότι εμφανίζουν 

απώλειες πίεσης, η ακρίβεια τους εξαρτάται από το συντελεστή εκροής και το ότι η 

εναπόθεση υλικού και η διάβρωση που εμφανίζεται με το χρόνο προκαλούν 

σφάλματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Μέσα ατομικής προστασίας 

 

10.1 Εισαγωγή 
Κάθε εργαζόμενος της βιομηχανικής εγκατάστασης υποχρεούται να συμμορφώνεται 

ως προς τη τήρηση των κανόνων της Ατομικής προστασίας. Όπως η βιομηχανία 

υποχρεούται να παρέχει στον εργαζόμενο της τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

έτσι και ο εργαζόμενος πρέπει να υπακούει στους κανονισμούς. Παρακάτω 

ακολουθεί μια ανάλυση των μέσων ατομικής προστασίας σε μια βιομηχανική 

εγκατάσταση.  

10.2 Τι είναι τα ΜΑΠ 
Ως Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας, νοείται κάθε εξοπλισμός μαζί με τα 

εξαρτήματά του, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει για να 

προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια ή 

την υγεία του κατά την εργασία (καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του 

εξοπλισμού για το σκοπό αυτό). Ο εξοπλισμός που παρέχεται ως ΜΑΠ αποτελείται 

από κράνος ασφαλείας, ωτοασπίδες, γυαλιά ασφαλείας, μάσκα,  γάντια και 

υποδήματα ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που η φύση της εργασίας έχει ιδιαιτερότητες η 

εταιρία είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει το κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να 

εκμηδενιστούν οι πιθανότητες ατυχήματος. Τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να είναι 

ιμάντες και ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος, ολόσωμες πυρίμαχες φόρμες για 

εργασία σε θερμό περιβάλλον, ειδικά γυαλιά-μάσκες για εργασίες κολλήσεων κλπ. Η 

χρήση των ΜΑΠ, πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των 

εργαζομένων και να γίνεται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν, 

ούτε να περιοριστούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με 

μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Κάθε ΜΑΠ, πρέπει να είναι 

κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξημένο 

κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας 

και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.  

 

  

10.3 Κατηγορίες ΜΑΠ 
Προστασία κεφαλιού  

Στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού του 

κεφαλιού κατά τη διάρκεια της εργασίας, πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλο 

κράνος ασφαλείας.  

Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προέλθει, κύρια από:  

 πτώση των ίδιων των εργαζομένων, 

 πτώση ή εκτίναξη αντικειμένων,  
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 πρόσκρουση σε αντικείμενο, μηχάνημα ή στοιχείο κατασκευής και 

 ηλεκτρισμό.  

 

Τα προστατευτικά κράνη, πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το είδος και τη 

σοβαρότητα του κινδύνου, τις ιδιαιτερότητες των προς εκτέλεση εργασιών ( π.χ. στις 

περιπτώσεις κινδύνου ατυχήματος από ηλεκτροπληξία, οι εργαζόμενοι πρέπει να 

εφοδιάζονται με προστατευτικά κράνη από μονωτικό υλικό). Οι εργαζόμενοι που 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους εκτίθενται στον ήλιο για μεγάλα διαστήματα 

κατά τη θερινή περίοδο, πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλο κάλυμμα κεφαλιού, 

εφόσον δεν είναι δυνατόν να προστατευθούν από τον ήλιο με άλλο τρόπο (π.χ. με την 

εγκατάσταση τεντών).  

 

Προστασία κορμού  

Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να 

καταστραφούν τα κανονικά ρούχα των εργαζομένων, πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται 

με τα κατάλληλα για το είδος της εργασίας ενδύματα εργασίας, όπως:  

 ενδύματα προστασίας από την κακοκαιρία, τη βροχή ή το κρύο, σε εργασίες 

στο ύπαιθρο,  

 προστατευτικά ενδύματα που αναφλέγονται δύσκολα, για εργασίες 

συγκόλλησης, 

 προστατευτικά ενδύματα, για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις με πιθανότητα 

ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος  

 δερμάτινες ποδιές, για εργασίες συγκόλλησης,  

 γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές και χημικές 

προσβολές  

 ζώνες συγκράτησης κορμού.  

Τα παραπάνω, πρέπει να καθαρίζονται ή να απολυμαίνονται (αν απαιτείται), να 

στεγνώνονται μετά τη χρήση τους και να φυλάσσονται σε καλά αεριζόμενο χώρο, 

μακριά από πηγές θερμότητας. 

 

Προστασία ματιών και προσώπου  

Οι εργαζόμενοι, πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλη προσωπίδα, οθόνη, 

κατάλληλα γυαλιά (με άχρωμα ή έγχρωμα κρύσταλλα) ή άλλο κατάλληλο για τη 

φύση της εργασίας ΜΑΠ, όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσώπου και 

των ματιών τους ή βλάβη της όρασής τους από: εκτινασσόμενα σωματίδια, 

επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατμούς κλπ) και επικίνδυνες 

ακτινοβολίες. 

  

Προστασία της ακοής  

Οι εργαζόμενοι, πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που προέρχονται ή 

μπορεί να προέλθουν από την εργασία σε θόρυβο. Η έκθεση σε υψηλό θόρυβο, 

μπορεί να προκαλέσει πτώση της ακουστικής ικανότητας του εργαζόμενου. Επίσης, 

προκαλεί φυσιολογική και ψυχολογική καταπόνηση. Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται 
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από την ηχοέκθεση, πρέπει να μειώνονται στο κατώτατο εύλογο εφικτό επίπεδο, 

λαμβάνοντας τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου του θορύβου κυρίως στην πηγή (επιλογή 

μηχανών με χαμηλές εκπομπές θορύβου, εγκλεισμός των πηγών θορύβου, 

ηχοαπορροφητικά υλικά στο κτίριο ή ηχοπετάσματα). Ο θόρυβος μετράται, 

προκειμένου να επισημανθούν οι θέσεις εργασίας, όπου πιθανόν δημιουργείται 

πρόβλημα. Τα τρία βασικά είδη ΜΑΠ της ακοής είναι: ωτοασπίδες,  ωτοβύσματα και 

ωτοπώματα. Η επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών της ακοής, πρέπει να 

γίνεται μετά από ανάλυση των συχνοτήτων του θορύβου, αλλά και λαμβάνοντας 

υπόψη το είδος της εργασίας και τις άλλες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. 

θερμοκρασία). 

  

Προστασία των αναπνευστικών οδών  

Όταν η προστασία της υγείας των εργαζομένων, από την εισπνοή επικίνδυνης 

σκόνης, καπνών, τοξικών αερίων ή την έλλειψη επαρκούς ποσότητας οξυγόνου, δεν 

μπορεί να εξασφαλισθεί αποτελεσματικά με κλειστά συστήματα, εγκαταστάσεις 

επαρκούς τοπικού εξαερισμού ή άλλα τεχνικής φύσης μέτρα, πρέπει αυτοί να 

εφοδιάζονται με τα κατάλληλα ΜΑΠ των αναπνευστικών οδών (αναπνευστικός 

προστατευτικός εξοπλισμός). Ο εξοπλισμός αυτός, πρέπει να επιτρέπει την 

τροφοδοσία του χρήστη με αέρα κατάλληλο για αναπνοή, όταν αυτός εκτίθεται σε 

ατμόσφαιρα μολυσμένη ή/και με ανεπαρκή συγκέντρωση οξυγόνου. Τα ΜΑΠ της 

αναπνοής, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

1. Αναπνευστήρες με φίλτρο, για τον καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα 

του άμεσου περιβάλλοντος, από τα αιωρούμενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη, 

π.χ. μάσκες που καλύπτουν το μισό ή ολόκληρο το πρόσωπο και είναι 

εφοδιασμένες με μηχανικό ή χημικό φίλτρο. Μπορεί να είναι μιας 

χρήσης ή πολλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού ή 

αντικατάστασης του φίλτρου, όταν καταστραφεί ή λήξει ο χρόνος ισχύος 

του (προκειμένου για χημικό φίλτρο). Η εισρόφηση του αέρα μέσω 

φίλτρου, γίνεται συνήθως με φυσικό τρόπο, κατά την εισπνοή του 

εργαζόμενου. Όμως σε ειδικούς τύπους τέτοιων αναπνευστήρων, μπορεί 

να γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων ενσωματωμένων ανεμιστήρων. Οι 

ανεμιστήρες αυτοί, κινούνται με μικρές φορητές μπαταρίες και 

εξασφαλίζουν έτσι θετική πίεση (υπερπίεση) μέσα στον αναπνευστήρα, η 

οποία εμποδίζει την είσοδο μολυσμένου αέρα από το περιβάλλον. Οι 

αναπνευστήρες αυτής της κατηγορίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σε χώρους με ανεπάρκεια οξυγόνου.  

2. Αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές. Η ίδια η συσκευή παρέχει με 

κατάλληλο εσωτερικό κύκλωμα τον αέρα ή το οξυγόνο που χρειάζεται 

για την αναπνοή. Είναι κατάλληλη ιδιαίτερα για περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης και δίνει μεγάλη ελευθερία κίνησης.  

3. Αναπνευστικές συσκευές με συνεχή παροχή καθαρού αέρα, μέσω 

σωλήνα, από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο αέρας διοχετεύεται με τη 

φυσική εισπνοή του εργαζόμενου ή συνήθως υπό πίεση με τη βοήθεια 

φυσητήρα, φιάλης υπο πίεση ή αεροσυμπιεστή. Η συσκευή αυτή δίνει τη 
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δυνατότητα μακροχρόνιας παραμονής και εργασίας σε μολυσμένα 

περιβάλλοντα, αλλά περιορίζει σημαντικά την ελευθερία κίνησης.  

 

Για τις παραπάνω συσκευές επισημαίνονται τα εξής:  

 Ο παρεχόμενος μέσω του σωλήνα αέρας πρέπει να είναι πάντα καθαρός 

και απαλλαγμένος από σκόνες, επικίνδυνα αέρια ή καπνούς, λάδια, νερό 

και δυσάρεστες οσμές. Η θερμοκρασία του, πρέπει κατά το δυνατό να 

κυμαίνεται από 15-20 °C και η σχετική υγρασία του να μην ξεπερνά το 

85%.  

 Όταν χρησιμοποιείται αεροσυμπιεστής ή φιάλη υπό πίεση για την 

παραγωγή του διοχετευόμενου αέρα, πρέπει να είναι εφοδιασμένη με 

κατάλληλα φίλτρα καθαρισμού και βαλβίδες μείωσης και ρύθμισης της 

παροχής. Η ποσότητα του αέρα, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 120 

lt/min για κάθε εργαζόμενο και η πίεσή του στο σωλήνα προσαγωγής, 

μικρότερη από 0,35 Kg/cm2.  

 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την άμεση ειδοποίηση του εργαζόμενου, σε ό,τι 

αφορά στην αναπνευστική συσκευή, στις περιπτώσεις κινδύνου διακοπής της 

παροχής του αέρα. Γενικά, για τον αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό, πρέπει 

να ισχύουν τα εξής:  

 Τα συστατικά υλικά και τα λοιπά μέρη, πρέπει να επιλέγονται ή να 

σχεδιάζονται και να συνδυάζονται έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η 

λειτουργία και η υγιεινή της αναπνοής του χρήστη κατά τη διάρκειά της, 

κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης τους. 

 Ο βαθμός στεγανότητας της προσωπίδας (μάσκας), η υπο πίεση κατά την 

εισπνοή, η ικανότητα καθαρισμού των διηθητικών συσκευών, πρέπει να 

είναι τέτοιες ώστε, στην περίπτωση μολυσμένης ατμόσφαιρας, η 

διείσδυση μολυσματικών ουσιών να είναι επαρκώς χαμηλή, ώστε να μη 

δημιουργεί κινδύνους για την υγεία του χρήστη.  

 Για τις διηθητικές συσκευές, ο κατασκευαστής πρέπει στο ενημερωτικό 

του σημείωμα, να αναφέρει το χρονικό όριο αποθήκευσης του φίλτρου 

στην αρχική του συσκευασία.  

 Να είναι κατά το δυνατόν προσωπικός, δηλαδή να χρησιμοποιείται κάθε 

φορά από τον ίδιο εργαζόμενο.  

 Να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, όταν φυσικά δεν είναι 

μιας χρήσης και να απολυμαίνεται τακτικά και οπωσδήποτε πριν δοθεί 

για χρήση σε άλλο εργαζόμενο. 

 Να ελέγχεται και να συντηρείται συχνά και να αντικαθίσταται άμεσα, 

όταν διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλούς και 

αποτελεσματικής λειτουργίας 

 Να φυλάσσεται, όταν δεν χρησιμοποιείται, σε καθαρούς κλειστούς 

χώρους ή κλειστά δοχεία που πληρούν τους όρους υγιεινής.  

 



89 
 

Προστασία χεριών και βραχιόνων 

Οι εργαζόμενοι, πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλα γάντια και όταν χρειάζεται, με 

καλύμματα των βραχιόνων τους ή να τους χορηγούνται ειδικές προστατευτικές 

κρέμες, όταν στην εργασία τους υπάρχουν:  

 θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές ουσίες, εκτινάξεις 

διάπυρων ή αιχμηρών σωματιδίων,  

 κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,  

 αντικείμενα, εργαλεία ή μηχανήματα υψηλής θερμοκρασίας ή με 

αιχμηρές ή κοφτερές επιφάνειες και ακμές και 

 μηχανήματα ή εργαλεία, που είναι δυνατόν με άλλο τρόπο να 

τραυματίσουν τα χέρια (π.χ. με συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις, 

όπως οι διατρητικές αερόσφυρες).  

Η προστασία των χεριών από την έκθεση στα προαναφερόμενα αίτια, επιτυγχάνεται 

μετη χρήση κατάλληλων γαντιών.  

 

10.4 Γενικής απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας 
Τα ΜΑΠ πρέπει: 

 Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με το 

σχεδιασμό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας.  

 Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η 

χρήση τους να μη συνεπάγεται νέους κινδύνους. 

 Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.  

 Να προσαρμόζονται στο χρήστη. 

 Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης, στην ελληνική γλώσσα.  

 Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά. 

 Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο 

επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.  

 Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας 

και υγιεινής. 

 Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, αν χρησιμοποιούνται περισσότερα του 

ενός, να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά. 

 Να προορίζονται για προσωπική χρήση.  

 Σε περίπτωση που τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστημα με το οποίο μπορούν να συν- 

δέονται με άλλο συμπληρωματικό σύστημα, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να 

έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε, να μπορεί να προσαρμοστεί 

μόνο σε σύστημα κατάλληλου τύπου.  

 Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, πρέπει να 

σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε, να μην είναι δυνατό να 
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παραχθεί σ’ αυτά τόξο ή σπινθήρας ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής 

προέλευσης ή λόγω κρούσης, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη 

εκρηκτικού μίγματος.  

 Τα ΜΑΠ, επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση, 

εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασμένα για να προφυλάσσουν την υγεία 

και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και 

η ασφάλεια άλλων προσώπων) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και 

χρησιμοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό.  

 Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά, απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE 

επ' αυτών και στη συσκευασία τους, με τέτοιο τρόπο ώστε, να είναι ορατή και 

ευανάγνωστη και να παραμένει ανεξίτηλη κατά την αναμενόμενη διάρκεια 

ζωής τους.  

 Για κάθε ΜΑΠ που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής υποχρεωτικά 

συντάσσει και παραδίδει ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που 

περιέχει χρήσιμα στοιχεία για αυτό, όπως:  

o τα στοιχεία του κατασκευαστή, 

o τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισμού, επιθεώρησης  

και απολύμανσης  

o τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιμές, για τον 

προσδιορισμό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας του, 

o τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,  

o τις διάφορες κατηγορίες προστασίας, συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και 

τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίησή του,  

o την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσής του, 

o τη συσκευασία της ασφαλούς μεταφοράς και  

o τη σημασία της σήμανσης που υπάρχει.  

 

 Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ενός ΜΑΠ από 

περισσότερους του ενός εργαζόμενους, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 

μέτρα έτσι ώστε, αυτή να μη δημιουργεί κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής 

στους διάφορους χρήστες.  

  

 Κατά τη χορήγηση των ΜΑΠ και μετά οι εργαζόμενοι πρέπει:  

o Να ενημερώνονται, για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και 

την υγεία τους, για τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, για τα 

μέτρα και τις προ- φυλάξεις που πρέπει να τηρούν και για τους κινδύνους 

που παραμένουν σε ορισμένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και κάνουν 

αναγκαία τη χρήση των ΜΑΠ.  

o Να τους παρέχεται εκπαίδευση ή/και εξάσκηση, όποτε χρειάζεται, για 

αποτελεσματική χρήση των ΜΑΠ.  

o Να γίνεται περιοδικός έλεγχος σωστής χρήσης των ΜΑΠ.  

o Να υπάρχει μέριμνα, για τη φύλαξή τους σε θέσεις με καλές συνθήκες 

καθαριότητας και υγιεινής.  
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o Να παρέχονται στους εργαζόμενους οι κατάλληλες διευκολύνσεις και τα 

μέσα για την αναγκαία συντήρηση, επισκευή και καθαρισμό τους, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

o Να γίνεται αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς ή όταν έχει λήξει 

ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει:  Να 

φορούν τα ΜΑΠ όπου απαιτείται, για την προστασία της ασφάλειας και 

της υγείας τους.  

o Να χρησιμοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθενται στη διάθεσή τους και 

μετά τη χρήση να τα τακτοποιούν στη θέση τους.  

o Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.  

o Να αναφέρουν αμέσως στους επικεφαλής, κάθε παρατηρούμενη 

ανωμαλία κατά τη χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη 

συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.  

 

10.5 Κανόνες που διέπουν τη χρήση ΜΑΠ σε βιομηχανική 

εγκατάσταση 
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης υπόκεινται  στους 

εξής κανόνες  : 

1. Απαγορεύεται η χρήση διαφορετικών ΜΑΠ από αυτά που έχουν εγκριθεί και 

χορηγηθεί από την εταιρεία 

2. Ο εργαζόμενος οφείλει να διατηρεί καθαρά και σε καλή κατάσταση τα 

ατομικά του μέσα προστασίας 

3. Η χρήση της στολής εργασίας είναι υποχρεωτική 

4. Δεν επιτρέπονται τα υποδήματα ανοιχτού τύπου εντός της εγκατάστασης 

5. Δεν επιτρέπονται κοντά παντελόνια εντός της εγκατάστασης 

6. Τα ρούχα της δουλειάς πρέπει να ταιριάζουν καλά στο σώμα, να είναι 

κουμπωμένα σωστά, ζωσμένα σωστά και να μη κρέμεται από αυτά κάποιο 

αντικείμενο που μπορεί να μπλέξει σε κάποιο μηχάνημα 

7. Απαγορεύεται η εργασία ή διέλευση μέσα στο εργοστάσιο χωρίς το κράνος 

ασφαλείας 

8. Τα άρβυλα με ειδική θωράκιση για τα δάχτυλα είναι υποχρεωτικά στο 

εργοστάσιο κάθε εποχή του χρόνου  

9. Η χρήση δερμάτινων γαντιών είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού 

κοφτερών και μυτερών αντικειμένων  

10. Η χρήση των γυαλιών είναι υποχρεωτική σε χώρους με αιωρούμενη σκόνη 

καθώς επίσης και για κάθε ηλεκτρολογική ή μηχανολογική εργασία 
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11. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλους τους 

εργαζομένους όταν δεν υπάρχει άλλος αποτελεσματικός τρόπος προφύλαξης 

από πτώση 

12. Σε εργασίες σε ύψος θα πρέπει να συνεργάζονται τουλάχιστον δύο άτομα 

13. Οι εργαζόμενοι σε χώρους όπου η φύση της δουλειάς τους δημιουργεί σκόνη 

πρέπει να χρησιμοποιούν τις μάσκες που χορηγεί η εταιρεία 

14. Για ειδικές εργασίες είναι υποχρεωτική η χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ που 

χορηγούνται από την εταιρεία όπως προσωπίδα, πυρίμαχη κουκούλα κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 5.20  : ΜΑΠ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Ενημέρωση, εκπαίδευση και πρωτόκολλά προστασίας 

 
 

11.1 Εισαγωγή 
Ο ανθρώπινος παράγοντας και η προστασία του αποτελούν το πυρήνα κάθε 

διαδικασίας σε μια παραγωγική μονάδα. Κάθε βιομηχανία όπως είναι φυσικό 

στοχεύει στην αποδοτική παραγωγική λειτουργία της ωστόσο η τήρηση των 

κανονισμών ασφαλείας είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εταιρικών της ευθυνών. Τις 

προηγούμενες δεκαετίες λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των βιομηχανιών 

ενός κλάδου,  το ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων, σε παγκόσμια κλίμακα, είχε 

αυξηθεί δραματικά. Για τον περιορισμό τους οι βιομηχανίες σε συνεργασία με 

εργατικά σωματεία καθώς και διεθνείς οργανισμούς έχουν δημιουργήσει κάποια 

πρότυπα σύμφωνα με τα οποία βελτιώνεται η ασφάλεια απέναντι σε εργατικά 

ατυχήματα αλλά παράλληλα καλύπτεται και ο εργαζόμενος από νομικής πλευράς. Τα 

πρότυπα αυτά διαφέρουν από βιομηχανία σε βιομηχανία ωστόσο δεσμεύονται από 

νομοθετικές διατάξεις και υπακούουν σε  διεθνείς κανονισμούς. Αντίστοιχα πρότυπα 

ορίζουν και τη προστασία των μηχανημάτων της εγκατάστασης και δεσμεύουν το 

προσωπικό να τα ακολουθεί. 

11.2 Πληροφόρηση για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία  
Οι ανάγκες πληροφόρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, είναι:  

 Πληροφόρηση, για τη νομοθεσία (εθνική και κοινοτική), Τεχνική 

πληροφόρηση σε θέματα υγιεινής και Μέθοδοι πρόληψης.  

 Νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης της Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία.  

 Πρακτική πληροφόρηση (εξαρτάται από τη θέση του χρήστη).  

 Τυποποιημένες προδιαγραφές (πρότυπα) κ.α.  

 Πληροφόρηση για κατάρτιση (σεμινάρια, ημερίδες, ανάγκες 

συγκεκριμένων ομάδων).  

Κανένα σύνολο εθνικών νόμων και κανονισμών ξεχωριστά, δεν καλύπτει όλες τις 

πλευρές οργάνωσης της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Για το λόγο αυτό, 

υπάρχει και το ανάλογο αίτημα θέσπισης ενιαίου νομοθετικού πλαισίου, που θα 

ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αρμόδια κοινοτικά 

όργανα, έχουν προβεί στην καθιέρωση νομοθετικών κανόνων, εκ των οποίων κάποιοι 

έχουν άμεση εφαρμογή, ενώ κάποιοι άλλοι αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές, 

βάσει των οποίων πρέπει να γίνει η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών. Η 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, εξασφαλίζεται με 

διατάγματα και τεχνικές ρυθμίσεις, σχετικά με τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που 
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χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους. Η νομοθετική προσπάθεια, που έχει 

αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζομένων είναι σημαντική και έχει τεράστια σημασία, για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Αλλά, τόσο οι κοινοτικές οδηγίες, όσο και οι εθνικοί νόμοι, θα μπορέσουν να 

αποφέρουν καρπούς, μόνο εφόσον όλα τα ενδιαφέροντα μέρη συνεργαστούν κατά 

την επεξεργασία τους και μεριμνήσουν για την εφαρμογή τους.  

Τα δύο γνωστά ιδρύματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

αντικείμενο την ΥΑΕ, είναι:  

1. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, για τη βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας, 

ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στο Δουβλίνο και έχει υλοποιήσει 

προγράμματα ασφάλειας και υγιεινής, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. (http://www.eurofound.europa.eu). 

2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, για την Υγεία και την Ασφάλεια της 

Εργασίας, έχει έδρα το Bilbao της Ισπανίας. Ο καινούριος αυτός 

οργανισμός, έχει ως αντικείμενο, τη συλλογή και τη διάδοση 

πληροφοριών τεχνικού, επιστημονικού και οικονομικού χαρακτήρα, 

σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. Προωθεί την υποστήριξη 

ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών, τη 

διοργάνωση διασκέψεων και συνεδρίων, την παροχή απαραίτητων 

πληροφοριών για την προετοιμασία και την αξιολόγηση νομοθεσίας, 

καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδέει τα εθνικά δίκτυα 

των κρατών μελών.  

Ο οργανισμός, παρέχει πληροφορίες σε τακτική βάση, με εκστρατείες πληροφόρησης 

κατά θέματα, με τη μορφή (για παράδειγμα) της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ή Ημέρας 

για την Υγιεινή και την Ασφάλεια, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και άλλων 

νέων τεχνολογιών (http://www.osha.europa.eu). Το μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό 

oshmail, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό παράδειγμα, 

για την ενημέρωση των κρατών μελών, σε θέματα ΥΑΕ. Μέσω του περιοδικού 

αυτού, προωθείται η ροή των πληροφοριών για την υγεία και την ασφάλεια κατά την 

εργασία και έτσι έχει καθιερωθεί ένα δίκτυο ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταξύ 

των κρατών μελών, με σκοπό την συνέργεια και συνεργασία.  

 

 

 

 

11.2.1 Το εθνικό σύστημα επαγγελματικής υγείας και 

ασφάλειας 
Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, απαρτίζεται από 

Κρατικές Υπηρεσίες - Όργανα Ελέγχου, το Εθνικό Δίκτυο Φορέων Πληροφόρησης, 

Συμβούλια - Επιτροπές και άλλους φορείς, όπως:  

http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
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 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει την κεντρική αρμοδιότητα επί 

των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας. Οι βασικές του υπηρεσίες είναι:  

α) Η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας   

β) Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).  

 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Το 1991, αποφασίζεται μεταξύ εργοδοτών και φορέων 

των εργαζομένων, η σύσταση του Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας 

της Εργασίας. Το 1993, δημιουργείται το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο έρχεται 

να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προστασίας της υγείας και 

της ασφάλειας στην εργασία. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

εμπειρογνώμονα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε εργοδότες και 

επιχειρήσεις, σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας της εργασίας. Οι δραστηριότητες του 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., καλύπτουν θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, τεκμηρίωσης-

πληροφόρησης και κατάρτισης. Το Κέντρο Πληροφόρησης - 

Τεκμηρίωσης (ΚΠΤ) του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., που είναι και ένα από τα 

τμήματα του Ινστιτούτου, προσπαθεί να καλύψει το κενό στην 

περιορισμένη ενημέρωση και έλλειψη πληροφόρησης και έχει σαν στόχο 

τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των πληροφοριών, σε ότι 

αφορά στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Η ιστοσελίδα του 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σε εθνικό επίπεδο 

(http://www.elinyae.gr). 

 Η βιβλιοθήκη και η Μονάδα Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), που έχει πρόσβαση σε 

κάποιες τράπεζες πληροφοριών.  

 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 

που επίσης έχει πρόσβαση σε σχετικές τράπεζες πληροφοριών και μπορεί 

να προσφέρει υπηρεσίες παραγγελίας άρθρων και βιβλιογραφίας 

διεθνούς εμβέλειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.  

 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που έχει Τμήμα ΥΑΕ και εκδίδει 

Ενημερωτικό Δελτίο, με τίτλο « Δράση για την Υγιεινή και την Ασφάλεια 

της Εργασίας και προστασία περιβάλλοντος». 

 

 

 

 

 

 

http://www.elinyae.gr/
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11.2.2 Διεθνείς οργανισμοί πληροφόρησης, σε θέματα υγείας 

και ασφάλειας της εργασίας 
Σύμφωνα με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, οι κυριότεροι  Διεθνείς Οργανισμοί, που παρέχουν 

πληροφόρηση σε θέματα ΥΑΕ είναι:  

 Το Κέντρο Πληροφόρησης για την Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας 

του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (International Labour Organization - 

ILO), για την επισκόπηση, παραγωγή και διάδοση πληροφοριών, για την 

ΥΑΕ στους επαγγελματίες και στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο 

(http://www.ilo.org). 

 Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization - WHO) 

(http://www.who.int). 

 Το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για την Επαγγελματική Ασφάλεια και 

Υγιεινή (Centers for Disease Control and Prevention - NIOSH) 

(http://www.cdc.gov/niosh/homepage.htm). 

 Καναδικό Κέντρο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (Canadian 

Center for Occupational Health and Safety) (http://www.ccohs.ca). 

 Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (Health and 

Safety Executive Great Britain)(http://www.hse.gov.uk). 

 Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Ασφάλεια (http://www.inrs.fr). 

 Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία 

(FinnishInstituteforOccupationalHealth)(http://occuphealth.fi). 

 Γερμανικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας 

(http://www.hvbg.de)  

Το σημαντικότερο μέσο πληροφόρησης, είναι σήμερα το Διαδίκτυο (Internet). 

Υπάρχει ένα τεράστιο σύνολο από προσπελάσιμη πληροφόρηση. Και αυτή η 

πληροφόρηση - ενημέρωση  θεωρείται σήμερα, η καλύτερη πρόληψη. 

  

11.3 Ενημέρωση και εκπαίδευση για χρήση εξοπλισμού στην  

εγκατάσταση  
Ιδιαίτερη σημασία έχει, η παροχή στους εργαζόμενους όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών για τον εξοπλισμό. Οι πληροφορίες αυτές, πρέπει να τους δίνονται 

εγγράφως και να είναι απόλυτα κατανοητές, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος τους και 

στην πράξη. Το Π.Δ. 395/94 επεκτείνεται και στο θέμα αυτό, ορίζοντας ότι ο 

εργοδότης υποχρεούται σε γραπτές οδηγίες (κατανοητές από τους εργαζομένους) 

σχετικά με:  

 τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισμού εργασίας,  

 τις προβλέψιμες έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και τα 

συμπεράσματα που συνάγονται, από την πείρα στη χρήση του 

εξοπλισμού μέσα στην επιχείρηση. Επιπλέον, για κάθε εξοπλισμό πρέπει 

να υπάρχουν καταχωρημένες οι κατάλληλες πληροφορίες για τις 

προδιαγραφές, τις συνθήκες λειτουργίες και τις αναγκαίες προσαρμογές.  

http://www.ilo.org/
http://www.who.int/
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.htm
http://www.ccohs.ca/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.inrs.fr/
http://occuphealth.fi/
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Το Π.Δ. 395/94, επεκτείνεται και στο επίσης σημαντικό θέμα της κατάρτισης και 

εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού, 

ορίζοντας ότι, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει τα παρακάτω:  

 Οι εργαζόμενοι στους οποίους ανατίθεται η χρήση του εξοπλισμού, 

έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς, ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τη χρήση 

του. Ο τρόπος και το επίπεδο της εκπαίδευσης, επαφίενται στον 

εργοδότη, με δεδομένο ότι επαρκούν για την ασφαλή χρήση του 

εξοπλισμού από τους εργαζόμενους.  

 Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες επισκευής, μετατροπής, 

προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας, 

εκπαιδεύονται επαρκώς για τις συγκεκριμένες εργασίες. Το προσωπικό 

πρέπει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται ακόμη και σε ότι αφορά 

στον χειρισμό και του απλούστερου εξοπλισμού. 

 

11.3.1 Σεμινάρια διαρκούς εκπαίδευσης 
Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ως προς τη 

πρόληψη ατυχημάτων. Για αυτό το λόγο λαμβάνουν χώρα σεμιναριακά μαθήματα σε 

εβδομαδιαία βάση τα οποία ασχολούνται είτε με εξειδικευμένη κατάρτιση του 

προσωπικού ανάλογα με το αντικείμενο ασχολίας τους είτε γενικού τύπου. Οι 

εργαζόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια ώστε να 

ενημερώνονται διαρκώς και να κατανοούν πλήρως το αντικείμενο της δουλειάς τους. 

Τα σεμινάρια γενικού τύπου ασχολούνται με οδηγίες-αναφορές ως προς τη 

καθαριότητα την ευταξία και τις πρώτες βοήθειες.  

 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι κανόνες που τηρούνται στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση: 
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Ευταξία – Καθαριότητα 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 5.17  : Ευταξία-Καθαριότητα 

1. Να καθαρίζετε τα χυμένα λάδια, υγρά, γράσα κλπ. που προκαλούν γλίστρημα 

2. Να μαζεύετε κάθε εργαλείο ή αντικείμενο που είναι πεταμένο σε σκάλες ή το 

δάπεδο και δημιουργεί κίνδυνο τραυματισμού  

3. Μην εγκαταλείπετε σανίδες με καρφιά στα δάπεδα και τους διαδρόμους 

4. Μην εγκαταλείπετε επάνω σε σκάλες ή διόδους διάφορα δοχεία τενεκέδες και 

άλλα εμπόδια που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα 

5. Μην εγκαταλείπετε μετά την εργασία σας τα εργαλεία της δουλειάς σας 

οπουδήποτε. Να τα επιστρέφετε και να τα τοποθετείτε σε ασφαλή θέση 

6. Να αναφέρετε κάθε βλάβη ή ανάγκη συντήρησης και επισκευής που πέφτει 

στην αντίληψη σας 

7. Μην αποθηκεύετε απορρίμματα και υλικά κοντά σε εξόδους κινδύνου και 

διαδρόμους εμποδίζοντας έτσι την απρόσκοπτη χρήση τους 

8. Αν χρειαστεί να αραιώσετε κάποιο χημικό καθαριστικό πριν το 

χρησιμοποιήσετε,  βάλτε ΠΡΩΤΑ νερό στο δοχείο και μετά το χημικό σε 

μικρές ποσότητες ΠΟΤΕ το αντίθετο 

9. Διατηρείτε τους χώρους των αποδυτήριων, εστίασης, αποχωρητηρίων 

καθαρούς και σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να επικρατούν καλές συνθήκες 

υγιεινής 
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10. Όταν πρόκειται να πετάξετε σπασμένα γυαλιά σε δοχείο απορριμμάτων να τα 

τυλίξετε προσεχτικά για να μην πληγωθεί κανένας  

Πρώτες Βοήθειες 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.18  : Πρώτες Βοήθειες 

1. Να γνωρίζετε ποιοι είναι οι Σαμαρείτες στο εργοστάσιο το οποίο εργάζεστε 

2. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στον προϊστάμενο 

τους κάθε περίπτωση τραυματισμού και να ζητάνε παροχή πρώτων βοηθειών 

ακόμα και για ελαφρύς τραυματισμούς 

3. Αποφεύγετε να δένετε μόνοι σας τραύματα όσο μικρά και αν είναι αυτά 

4. Αν αισθάνεστε αδιαθεσία να το αναφέρετε άμεσα διότι υπάρχει κίνδυνος να 

προκληθεί ατύχημα 

5. Να γνωρίζετε που είναι το υλικό Ά βοηθειών  

11.4 Έλεγχος υποδείξεις και κίνητρα 
Τελευταίο κομμάτι όσον αφορά τη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού στη 

παρούσα εγκατάσταση είναι ο διαρκής έλεγχος της ομαλής λειτουργίας κάθε μονάδας 

από κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού. Με άλλα λόγια η ύπαρξη καλής 

επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων ανεξάρτητα από την επαγγελματική ιδιότητα 

και θέση είναι σημαντικό στοιχείο στην αποφυγή ατυχημάτων. Ο έλεγχος ότι όλα 

λειτουργούν ομαλά δεν εξασφαλίζει μόνο την ατομική προστασία αλλά και τη 

προστασία του συναδέλφου. Έτσι κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να αναφέρει 

προσωπικές παρατηρήσεις που αφορούν την εξασφάλιση της ασφαλούς εργασίας. Για 

τον ίδιο λόγο και η ίδια η βιομηχανία θα πρέπει να δημιουργεί τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε να υπάρχει ομαδικό πνεύμα μεταξύ των εργαζομένων καθώς και 

σχέσεις εμπιστοσύνης. Ένας τρόπος ώστε να επιτευχθεί αυτό πέρα από τα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι η δημιουργία κατάλληλων κινήτρων τα οποία θα 
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παρακινήσουν τους εργαζομένους να ενδιαφερθούν πέρα από την εκπλήρωση των 

επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και για τη συλλογική ασφάλεια. 

 

11.5 Πρότυπα συνεχούς ελέγχου ολόκληρης της μονάδας 

εγκατάστασης 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η προστασία των μηχανημάτων μιας εγκατάστασης από 

ηλεκτρολογικής πλευράς δεν εστιάζει μόνο στη προστασία του κινητήρα αλλά στη 

προστασία της ευρύτερης μονάδας. Για αυτό το λόγο οι περισσότερες βιομηχανίες 

λειτουργούν σύμφωνα με κάποια εσωτερικά πρωτόκολλα συντήρησης και ελέγχου 

κάθε λειτουργικής μονάδας στο χώρο της εγκατάστασης.  

 

Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:    

1. Παρακολούθηση της εγκατάστασης μέσω οπτικού ηλεκτρονικού κυκλώματος 

εστιασμένου σε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης(πχ κάμερα 

εστιασμένη στο μετασχηματιστή του υποσταθμού)  

2. Τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης, θερμοκρασίας, κ.λπ. σε διάφορα σημεία 

που χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης 

3. Προγραμματισμένες εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες συντηρήσεις όλων 

των μονάδων της εγκατάστασης 

4. Καθημερινοί έλεγχοι όλων των χώρων της εγκατάστασης από εξειδικευμένο 

προσωπικό 

5. Εβδομαδιαίος έλεγχος των χώρων από τους προϊσταμένους των τμημάτων σε 

ανύποπτες στιγμές 

6. Τήρηση εγκεκριμένου πρωτοκόλλου για κάθε εργασία στην εγκατάσταση που 

ορίζει διεξοδικά τις διαδικασίες όλων των απαραίτητων λειτουργιών 

7. Σύνταξη ημερήσιων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών στις οποίες 

καταγράφονται όλες οι πραγματοποιημένες λειτουργίες 

8. Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού για κάθε λειτουργία της εγκατάστασης 

μέσω συναντήσεων μια με δύο φορές τη μέρα 

9. Προγραμματισμένες ενημερώσεις για νέα που αφορούν την εγκατάσταση και 

τις λειτουργίες της που γίνονται με τη μορφή σεμιναρίου σε εβδομαδιαία 

βάση 

10. Επιβολή κυρώσεων όταν δεν τηρούνται οι κανόνες και τα πρωτόκολλα 

ασφαλείας 
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ΕΙΚΟΝΑ 5.16  : Έλεγχος &Συντήρηση 

11.6 Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που απαιτούνται στο 

εργοστάσιο της μελέτης 
1. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που σας έχουν 

χορηγηθεί. Η χρήση τους δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση. 

2. Να συντηρείτε και να διατηρείτε σε άριστη κατάσταση τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας που σας χορηγήθηκαν και να τα τοποθετείται σε ασφαλές μέρος 

μετά το τέλος της εργασίας σας. 

3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οινοπνευματωδών ποτών πριν μπείτε στους 

χώρους εργασίας και όταν βρίσκεστε σε αυτούς. 

4. Να ξέρετε τι θα κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 

τραυματισμού συναδέλφου σας.  

5. Πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία σκεφτείτε όλους τους πιθανούς κινδύνους 

στους οποίους μπορείτε να εκτεθείτε εσείς ή οι συνάδελφοι σας. 

6. Φροντίζετε για την ασφάλεια του διπλανού σας όπως θα θέλατε να φροντίζει 

αυτός για εσάς. 

7. Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο εργασίας υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός για το 

είδος εργασίας που κάνετε. 

8. Φροντίστε όσο είναι δυνατόν για τον εξαερισμό του χώρου εργασίας σας. 

9. Βαδίζετε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προσέχοντας την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων, τα φορτία που ανυψώνονται, τους εργαζόμενους σε υψηλά 

σημεία, τα χυμένα λάδια ή γράσα. Πιάνετε την κουπαστή όταν 

ανεβοκατεβαίνετε σκάλες. 

10. Μην ανεβοκατεβαίνετε, μην περνάτε και μην πατάτε πάνω σε μεταφορικές 

ταινίες, μεταφορικούς κοχλίες, και μεταφορικές αλυσίδες έστω και αν είναι 

σταματημένα. Χρησιμοποιείστε τις ειδικές διαβάσεις και τις διόδους που 

υπάρχουν για το σκοπό αυτό. 
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11. Δεν πρέπει να ανεβαίνετε πάνω σε οχήματα και κινητά μηχανήματα όταν δεν 

υπάρχει θέση πλάι στον οδηγό και δεν πρέπει να ανεβοκατεβαίνετε όταν 

κινούνται. 

12. Απαγορεύεται να ανεβαίνετε και να χειρίζεστε κινητά μηχανήματα πχ 

φορτωτές,  περονοφόρα αυτοκίνητα κλπ. χωρίς να έχετε άδεια χειρισμού. 

13. Μην περνάτε χωρίς λόγο κάτω από άλλους που ασχολούνται με κατασκευές,  

επισκευές κλπ. Αν υποχρεωθείτε να το κάνετε βεβαιωθείτε πως οι άλλοι το 

γνωρίζουν και ότι δεν πρέπει να πέσει τίποτα πάνω σας. Μην περνάτε και μη 

στεκόσαστε κάτω από αντικείμενα που μπορεί να πέσουν. 

14. Δεν πρέπει να κάνετε καμία εργασία αν δεν την ξέρετε, αν δεν έχετε τη 

προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και αν δεν έχετε πάρει εντολή από τον 

προϊστάμενο σας. 

15. Αν δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο ασφαλής τρόπος εργασίας ή δεν 

καταλαβαίνετε τις οδηγίες της εργασίας ρωτήστε τον προϊστάμενο σας. 

16. Ποτέ μην μεταφέρετε ένα αντικείμενο, αν αυτό σας εμποδίζει να βλέπετε που 

πάτε. 

17. Να εφαρμόζετε τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναγράφονται στις 

πινακίδες εντός του εργοστασίου / μονάδα παραγωγής. 

18. Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του προϊσταμένου σας για κάθε απορία που 

έχετε κατά την εκτέλεση της εργασίας σας. 

19. Να έχετε το νου σας στην εργασία που κάνετε. Το εργοστάσιο  και η μονάδα 

παραγωγής δεν είναι ασφαλή μέρη για τους αφηρημένους, γιατί η αφηρημάδα 

συνήθως οδηγεί σε ατύχημα. 

20. Αν έχετε κάποιο σοβαρό προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημα που μπορεί να 

σας επηρεάσει στην εργασία σας, ζητήστε από τον προϊστάμενο σας να σας 

αναθέσει μια πιο εύκολή εργασία. Αν είστε αδιάθετος ή άρρωστος να πάτε 

στον γιατρό. 

21. Αν δείτε πως υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος στην ώρα εργασίας σας 

σταματήστε και ειδοποιήστε άμεσα τον προϊστάμενο σας. 

22. Αν διαπιστώσετε πως κάποιος συνάδελφος σας ή εργολάβος εργάζεται 

ανασφαλώς, να του το επισημάνετε άμεσα και να ειδοποιήσετε άμεσα τον 

προϊστάμενο ώστε να σταματήσει την ανασφαλή εργασία. 

23. Χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία, εξοπλισμό και μέσα προστασίας για 

κάθε εργασία. 

24. Μην ξεκινάτε καμία εργασία αν δεν είστε σίγουρος πως θα την τελειώσετε με 

ασφάλεια. Μην ριψοκινδυνεύετε. 
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25. Ένα εργαλείο δεν πρέπει να το πετάτε σε άλλον εργαζόμενο αλλά να του το 

δίνετε. 

26. Μην έχετε τη πλάτη σας γυρισμένη προς το κενό όταν τραβάτε κάποιο υλικό 

που είναι βαρύ ή κάτι που έχει σκαλώσει. 

27. Μην μπαίνετέ σε κλειστούς χώρους αν δεν βεβαιωθείτε ότι αερίζονται 

κανονικά, ότι δεν είναι επικίνδυνοι εκτός αν έχετε λάβει τα κατάλληλα για τη 

περίπτωση μέτρα ασφαλείας. 

Αν τυχόν πάθετε ατύχημα ή κινδυνέψετε να πάθετε ατύχημα πείτε στον προϊστάμενο 

σας με κάθε ειλικρίνεια πώς έγινε. Μόνο έτσι μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα ασφαλείας για να μην πάθουν ατύχημα οι συνάδελφοι σας από την ίδια ή 

παρεμφερή αιτία.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  

Συμπεράσματα 
 

Γενικότερα όλοι οι χώροι που μας επιτράπηκε να επισκεφτούμε ήταν καθαροί και 

σύμφωνα με τον κάθε χώρο υπήρχαν και οι κατάλληλες σημάνσεις οι οποίες 

υπενθύμιζαν στους εργαζόμενους ποια ΜΑΠ πρέπει να εφαρμόζουν, από τα 

παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρία επί το πλείστον τηρεί τα 

ΜΑΠ. 

Οι χώροι ανάπαυσης έχουν οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και 

φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς. 

Όσον αφορά την προστασία των εργαζόμενων από δυνητική φωτιά 

επισημαίνεται πως υπάρχει ολόκληρο δίκτυο πυρόσβεσης και περιμετρικά του 

εργοστασίου υπάρχoυν πυροσβεστικοί κρουνοί και πυροσβεστικές φωλιές οι οποίες 

είναι σε εμφανής σημεία και ευπρόσιτοι σύμφωνα με το Π.Δ 105/95, καθώς 

υπάρχουν σε κάθε χώρο πυροσβεστήρες κατάλληλοι για τον κάθε χώρο. 

Όποιους χώρους μπορέσαμε και επισκεφτήκαμε προσέξαμε ότι υπάρχει 

επαρκής φωτισμός, δηλαδή ελαχιστοποιεί την θάμβωση και δεν δημιουργεί 

αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας.  

Σύμφωνα, με προσωπική μας επικοινωνία με τον υπεύθυνο του χώρου του 

εργοστασίου καθώς και τον Ιατρό εργασίας, οι παρεχόμενες συνθήκες ασφάλειας 

από την εταιρεία στο εργατικό προσωπικό αποτρέπουν τα εργατικά ατυχήματα, 

εξασφαλίζοντας έτσι ένας υγιές περιβάλλον για εργασία. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

περιπτώσεις, που οι εργάτες από δικής του υπαιτιότητα μπορεί να δημιουργήσουν 

εργατικό ατύχημα σε συναδέλφους εξαιτίας της απροσεξίας του κατά τον χειρισμό 

των εργαλείων. Τα περισσότερα ατυχήματα που μας ανέφεραν ήταν τα ‘near miss’ 

δηλαδή τα παραλίγο ατυχήματα. 

        Έτσι λοιπόν  οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην ασφάλεια 

προστατεύοντας τον εαυτόν τους και τους συναδέλφους τους. Κάθε εργαζόμενος 

πρέπει να εκπαιδεύεται  και να τηρεί τις οδηγίες για την ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης των μηχανισμών ασφάλειας και των 

προστατευτικών διατάξεων. 

Παρατηρήσαμε πως υπάρχει σύστημα έτσι ώστε τα χέρια και τα εκτιθέμενα μέρη 

του σώματος να πλένονται κανονικά. Ουσίες, όπως διαλύτες, αλκάλια και λιπαντικά 

μηχανών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθαρισμό του δέρματος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι  δεν πρέπει να αναμειγνύονται τα ρούχα εργασίας με τα 

ρούχα εκτός εργασίας και για αυτό θα πρέπει να γίνεται τακτικά καθαρισμός των 

ρούχων εργασίας. 

Φτάνοντας στο τέλος της προσέγγισης του υπό μελέτη θέματος αξίζει να 

σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο εργοστάσιο το οποίο μας άνοιξε τις πόρτες του και 

μας βοήθησε να δούμε μέσα από πρώτο πλάνο πως λειτουργεί η ασφάλεια και η 

υγιεινή, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι το λάθος ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να 

τους βελτιώσει. 
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Όμως, τα περισσότερα από τα εργατικά ατυχήματα, θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί, αν όλοι τελικά αντιληφθούμε την ιδιαίτερη σημασία της πρόληψης και 

της προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας. Κάθε νέος εργαζόμενος πρέπει 

να εκπαιδεύεται στις γενικές αρχές ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στους επί μέρους 

κινδύνους του εργασιακού χώρου. Είναι γεγονός ότι η επανεκπαίδευση στην 

ασφάλεια και υγεία πρέπει να οργανώνεται κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας. 

Επιπλέον, δεν πρέπει να παραλειφθεί πως τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας 

δεν τυγχάνουν σωστής καταγραφής, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και 

χωρίς τη σωστή καταγραφή δεν μπορεί να υπάρξει μια αποτελεσματική πρόληψη.  

Η νομοθεσία από μόνη της δεν δύναται να λύσει τα προβλήματα που 

προκύπτουν, τουλάχιστον όμως μπορεί να παρέχει γνώση και να επιβάλλει κατά 

κάποιο τρόπο τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, αν και τελικά υπάρχει 

διάσταση μεταξύ νομοθεσίας και εφαρμογής στην πράξη. Οι κυρώσεις και οι ποινές 

λίγο αποδίδουν. Όλη η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου και των συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν το 

εργατικό ατύχημα.  

Τέλος η επιγραφή που βλέπαμε σχεδόν παντού σε όλο το εργοστάσιο η οποία ήθελε 

να μπει βαθιά στις σκέψεις όλων των εργαζομένων ήταν το ‘Safety First’ που 

σημαίνει Πρώτα η Ασφάλεια. Όλοι πρέπει να εργαζόμαστε με ασφάλεια και να 

σεβόμαστε εμάς αλλά και τους συναδέλφους μας. 
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