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Περίληψη  
Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους είναι 

στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για το σεβασμό και την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής. Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νομοθετικό Πλαίσιο της 

Ελλάδας υποχρεώνουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα 

και οι επαγγελματικές ασθένειες, να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού και 

να  αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά παρατίθενται τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Νομοθετικά 

Διατάγματα που αφορούν στη θέσπιση κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας σε χώρους 

εργασίας. Στη συνέχεια δίνονται οι γενικές πληροφορίες και αναφέρονται οι ορισμοί 

σημαντικών εννοιών όπως αυτός του ατυχήματος, του κινδύνου κλπ. 

Στη συνέχεια γίνεται μία περιγραφή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και 

της θυγατρικής της εταιρείας, του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και γίνεται ανάλυση της πολιτικής που ακολουθούν σε θέματα 

υγιεινής και ασφάλειας. Γίνεται επίσης περιγραφή όλων των εργασιών που λαμβάνουν 

χώρα στο ΔΕΔΔΗΕ, περιγραφή των βλαβών που μπορεί να προκύψουν και παρουσιάζεται 

η διαδικασία της ανάλυσης και της εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφού εντοπίσει τις πηγές κινδύνου σε κάθε φάση της 

εκάστοτε εργασίας, να εκτιμήσει την επικινδυνότητά τους, να αξιολογήσει τα υπάρχοντα 

μέτρα πρόληψης και να προτείνει νέα μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο. 
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Abstract 
The rules for the workforce’s hygiene and safety in the workplace should be top priority of 

every society that values, respects and protects human life. The European Union Directives 

and the Greek legislative framework and laws obligate employers and employees alike to 

take the appropriate health and safety measures so that industrial accidents and diseases be 

prevented, the health and wellbeing of the workforce be protected and risks and dangers be 

avoided. 

At the beginning of this paper the reader can find the European and Greek legislation that 

establishes hygiene and safety rules in the workplace. General information and definitions 

of concepts of importance, such as the concepts of accident and danger, are later on given. 

An outline of the Public Power Corporation (“DEH”) and its subsidiary company’s, 

Hellenic Electricity Distribution Network Operator (“DEDDHE”), is then on provided, as 

well as an analysis of their policy regarding hygiene and safety of the workforce. A 

description of all operations that take place in DEDDHE alongside possible failures and 

damages follows suit, before finally the process of analysis and assessment of hazards in 

the workplace is presented.  

Main objective of this paper is, having identified the sources of danger at the various stages 

of each task, to assess their risk, to evaluate the existing measures of risk prevention and to 

propose new measures where deemed necessary.  
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Κεφάλαιο 1 –Το Νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

1.1 Εισαγωγή 

Με τον όρο εργασία εννοούμε κάθε προσπάθεια του ανθρώπου που αποσκοπεί στην 

παραγωγή και προσφορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών 

του. Μπορεί να είναι χειρωνακτική, πνευματική ή συνδυασμός των δύο.  

Η εργασία δεν έχει μόνο σκοπό την εξασφάλιση της επιβίωσης του ανθρώπου αλλά 

αποτελεί και συνειδητή παραγωγική διαδικασία και έχει καθοριστική σημασία για τη 

διαβίωση και εξέλιξη του ατόμου. Πολλές φορές όμως αποτελεί και έναν πιθανό κίνδυνο 

για τη σωματική και ψυχική του υγεία. Με την πάροδο των χρόνων έχει παρατηρηθεί 

αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών (σωματικών και ψυχικών) αλλά και των 

εργατικών ατυχημάτων κάτι που οφείλεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων 

μορφών εργασίας. Για το λόγο αυτό, η υγιεινή και η ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους 

αποτελεί αντικείμενο πολλαπλών μελετών. 

Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων κάθε επιχείρησης αποτελεί ένα επίκαιρο 

κοινωνικό θέμα και παράλληλα ένα σύγχρονο θέμα διοίκησης. Όλοι οι εργαζόμενοι 

βρίσκονται καθημερινά στο χώρο εργασίας τους, όποιος και αν είναι αυτός (π.χ. γραφείο, 

μηχανοστάσιο, εργοτάξιο, οικοδομή κ.α.), άλλοι για λίγες και άλλοι για περισσότερες ώρες 

την εβδομάδα. Συνεπώς, οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν ώρες από την ημέρα τους και 

κατ’ επέκταση χρόνια ολόκληρα από τη ζωή τους δουλεύοντας. Σ’ αυτό το βασικό ρόλο 

της ζωής του ανθρώπου επιβάλλεται η ύπαρξη των καλύτερων συνθηκών υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, συμβάλλει στη 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, με 

συνεπαγόμενο αποτέλεσμα και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι σωστές συνθήκες εργασίας δεν είναι μόνο 

αξιόλογοι κοινωνικοί στόχοι μιας σύγχρονης επιχείρησης αλλά και οικονομικοί στόχοι, 

των οποίων η επίτευξη συμβάλλει αποτελεσματικά  στην οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας του εργασιακού 

περιβάλλοντος είναι ουσιαστικός παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και 

προόδου και αποτελεί δέσμευση των κρατών – μελών της ΕΕ τα οποία, μέσω της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια,  εστιάζουν στην τριπλή στόχευση, 

δηλαδή στην ενίσχυση και καθιέρωση ευθυγραμμισμένων εθνικών πολιτικών, στη 

βελτίωση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και στην προώθηση της Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας με εκστρατείες και πρωτοβουλίες ενημέρωσης. 
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1.2 Το Νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις θεμελιώδεις αρχές, 

όπως η αρχή της πρόληψης και της εκτίμησης των κινδύνων, καθώς και τις ευθύνες για 

τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Μια σειρά από ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 

γραμμές στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και 

των ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης. 

 

1.2.1 Ιστορική εξέλιξη της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία 

Οι πρώτες οδηγίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εγκρίθηκαν βάσει 

των γενικών διατάξεων περί εναρμόνισης της αγοράς, καθώς μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 η Συνθήκη δεν προέβλεπε ρητές νομοθετικές αρμοδιότητες στον τομέα της 

ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Μέχρι τότε, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

θεωρείτο κομμάτι της εναρμόνισης της αγοράς και των οικονομικών πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν, π.χ., η οδηγία 

77/576/ΕΟΚ σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών περί της 

σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας και η οδηγία 78/610/ΕΟΚ σχετικά με την 

εναρμόνιση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης στο μονομερές βινυλοχλωρίδιο. 

Σημαντικό βήμα προόδου αποτέλεσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987 η οποία 

θέσπισε νέα νομική διάταξη για την κοινωνική πολιτική στη Συνθήκη προωθώντας τη 

«βελτίωση, ιδίως του χώρου της εργασίας, για την προστασία της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων». Με την προσθήκη της εν λόγω διάταξης στη Συνθήκη 

καταδεικνύεται η σπουδαιότητα των ασφαλών εργασιακών συνθηκών. Επιπλέον, το νέο 

κοινωνικό κεφάλαιο έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τον 

κοινωνικό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, οι νομοθετικές αρμοδιότητες στους τομείς των 

ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο με την ενσωμάτωση 

της κοινωνικής συμφωνίας στη Συνθήκη. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας —πέραν της νέας 

αρίθμησης των άρθρων περί κοινωνικής πολιτικής— διατήρησε την ουσία των διατάξεων 

των πρώην άρθρων 136 και επόμενα της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρα 151 και επόμενα της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

1.2.2 Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 

Οι οδηγίες είναι νομικές πράξεις τις οποίες προβλέπει η Συνθήκη της ΕΕ. Είναι 

δεσμευτικές ως προς όλα τα μέρη τους και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να τις μεταφέρουν 

στα εθνικά τους δίκαια εντός καθορισμένης προθεσμίας.  

Με το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκχωρείται 

στην ΕΕ η αρμοδιότητα να εγκρίνει οδηγίες στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας 
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στην εργασία. Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία 

στην εργασία (οδηγία 89/391/ΕΟΚ) τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να θεσπίζουν 

αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων κατά τη μεταφορά των 

οδηγιών της ΕΕ στα εθνικά τους δίκαια. Συνεπώς, οι νομοθετικές επιταγές στον τομέα της 

ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων 

κρατών μελών της ΕΕ.  

Αρμόδιος για την ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European 

Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ιδρύθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996. Έχει έδρα το Μπιλμπάο (Ισπανία) και στοχεύει στη 

βελτίωση της ζωής των εργαζομένων στην ΕΕ, με την ενίσχυση της ροής τεχνικών, 

επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για 

θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και στη βελτίωση της ποιότητας της 

επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην ΕΕ, με την ανάπτυξη, συλλογή, 

ανάλυση και διάδοση έγκυρων, και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τα πλέον 

πιεστικά ζητήματα ΕΑΥ. 

Κάθε δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια 

και την υγεία των εργαζομένων επιλέγουν ένα σημαντικό θέμα σχετικό με την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων (πχ εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, ασφαλείς εργασίες 

συντήρησης κλπ) και του δίνουν μεγάλη δημοσιότητα με στόχο την προώθηση των 

θεμάτων αυτών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών. Για το συγκεκριμένο 

θέμα πραγματοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος σχετικές εκδηλώσεις (ημερίδες, 

βραβεύσεις κλπ) σε ένα ή περισσότερα μέρη της επικράτειας 

 

1.3 Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
Είναι δυνατή η έκδοση διάφορων τύπων κατευθυντηρίων γραμμών όπως, π.χ., οι 

κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις οποίες καταγράφονται οι 

βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη των κινδύνων, οι συστάσεις του Συμβουλίου, οι 

ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων σε 

επίπεδο ΕΕ, κ.λπ. 

 

1.3.1 Ευρωπαϊκά πρότυπα 

«Εναρμονισμένα πρότυπα» είναι τα πρότυπα που εγκρίνουν οι διάφοροι ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί τυποποίησης - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) - κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 
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Η αποκαλούμενη «νέα προσέγγιση» αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο τεχνικής εναρμόνισης 

κατανέμοντας τις αρμοδιότητες μεταξύ των ευρωπαίων νομοθετών και των ευρωπαϊκών 

οργανισμών τυποποίησης. 

Η «νέα προσέγγιση» βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: 

 Οι ευρωπαϊκές οδηγίες καθορίζουν τις «βασικές απαιτήσεις» για τη διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, της ασφάλειας των καταναλωτών και του 

περιβάλλοντος. Δυνάμει της νέας προσέγγισης οι οδηγίες αυτές έχουν ως βάση το 

άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 

95 ΣΕΚ) το οποίο επιτρέπει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των αγαθών. 

 Επιφορτισμένοι με το καθήκον της θέσπισης των αντίστοιχων εναρμονισμένων 

προτύπων που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις προϊόντων βάσει των οδηγιών είναι 

οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI). 

 Τα προϊόντα που συμμορφώνονται προς εναρμονισμένα πρότυπα θεωρείται ότι 

πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις (τεκμήριο συμμόρφωσης, σήμανση 

«CE») και τα κράτη μέλη οφείλουν να δέχονται την ελεύθερη κυκλοφορία τους. 

 Η χρησιμοποίηση των εν λόγω προτύπων εξακολουθεί να είναι προαιρετική. 

Υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων προτύπων. Σε αυτή την περίπτωση 

όμως οι κατασκευαστές οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν 

τις βασικές απαιτήσεις. 

 

1.3.2 Η οδηγία-πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία 

Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία (οδηγία 

89/391/ΕΟΚ) που εγκρίθηκε το 1989 συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας στην εργασία. Θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ή να 

θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. 

Το 1989, ορισμένες διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου επέφεραν σημαντικές καινοτομίες 

όπως, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες: 

Εισάγεται ο όρος «εργασιακό περιβάλλον» σε συμφωνία με τη σύμβαση αριθ. 155 της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ο οποίος σκιαγραφεί μια σύγχρονη προσέγγιση 

που λαμβάνει υπόψη της την τεχνική ασφάλεια καθώς και τη γενική πρόληψη των 

προβλημάτων υγείας. 

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση ισότιμου επιπέδου ασφάλειας και υγείας προς 

όφελος όλων των εργαζομένων (μόνες εξαιρέσεις οι οικιακοί βοηθοί και ορισμένες 

δημόσιες και στρατιωτικές υπηρεσίες). 

Η οδηγία υποχρεώνει τους εργοδότες να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης με 

γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. 
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Η οδηγία εισάγει ως κύριο στοιχείο την αρχή της εκτίμησης των κινδύνων και καθορίζει 

τα βασικά της στοιχεία (π.χ. εντοπισμό κινδύνων, συμμετοχή εργαζομένων, θέσπιση 

κατάλληλων μέτρων με προτεραιότητα την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή, 

τεκμηρίωση και περιοδική επανεκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας). 

Η νέα υποχρέωση περί εφαρμογής προληπτικών μέτρων υπογραμμίζει ρητώς τη σημασία 

των νέων μορφών διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στο πλαίσιο των γενικότερων 

διαδικασιών διαχείρισης. 

Η μεταφορά της οδηγίας-πλαισίου στα εθνικά νομικά συστήματα, η οποία έπρεπε να 

πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 1992, είχε διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε κράτος 

μέλος. Σε ορισμένα κράτη μέλη η οδηγία-πλαίσιο είχε εκτεταμένες νομικές συνέπειες 

λόγω της ανεπαρκούς εθνικής νομοθεσίας, ενώ σε άλλες δεν χρειάστηκαν σημαντικές 

προσαρμογές. 

Το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή 

των διατάξεων των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία, και ιδίως 

των οδηγιών 89/391/ΕΟΚ (οδηγία-πλαίσιο), 89/654/ΕΟΚ (χώροι εργασίας), 89/655/ΕΟΚ 

(εξοπλισμός εργασίας), 89/656/ΕΟΚ (εξοπλισμός ατομικής προστασίας), 90/269/ΕΟΚ 

(χειρωνακτική διακίνηση φορτίων) και 90/270/ΕΟΚ (εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη 

οπτικής απεικόνισης). Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, υπάρχουν στοιχεία σχετικά 

με τη σαφή θετική επίδραση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα εθνικά πρότυπα για την 

επαγγελματική ασφάλεια και υγεία λόγω τόσο της εφαρμογής  της εθνικής νομοθεσίας όσο 

και της πρακτικής εφαρμογής στις επιχειρήσεις και στους φορείς του δημόσιου τομέα. 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει συμβάλει γενικά στην 

ανάπτυξη φιλοσοφίας πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και στον ορθολογισμό και 

την απλοποίηση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων. Παράλληλα, όμως, η έκθεση 

τονίζει διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας τα οποία εμποδίζουν την 

πλήρη επίτευξη των στόχων της. Αναφέρει επίσης περιπτώσεις κίνησης διαδικασιών επί 

παραβάσει. 

 

1.3.3 Οδηγίες της ΕΕ ανά θέμα 

Η Οδηγίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία αναφέρονται 

ξεχωριστά ανά θέμα στα εξής: 

 Χώροι εργασίας, εξοπλισμός, προειδοποιητικές πινακίδες, μέσα ατομικής 

προστασίας 

 Έκθεση σε χημικούς παράγοντες και χημική ασφάλεια 

 Έκθεση σε φυσικούς κινδύνους 

 Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες 

 Διατάξεις σχετικά με τους εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους καθώς 

και με τους κινδύνους που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας 

 Ειδικές διατάξεις για τους διάφορους τομείς και για τους εργαζόμενους 
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Χώροι εργασίας, εξοπλισμός, προειδοποιητικές πινακίδες, μέσα ατομικής 

προστασίας. 

OSH- directives- οδηγίες 

 Οδηγία 2009/104/EC – χρήση εξοπλισμού εργασίας της 16
ης

 Σεπτεμβρίου 2009 

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία (δεύτερη οδηγία 

κατά την έννοια του άρθρου 16, παρ.1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

 Οδηγία 99/92 / ΕΚ - κίνδυνοι από εκρηκτικές ατμόσφαιρες της 16ης Δεκεμβρίου 

1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που ενδέχεται να απειληθούν από 

εκρηκτικές ατμόσφαιρες (15η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 

της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 92/58 / ΕΟΚ - σήματα ασφαλείας και / ή υγείας της 24ης Ιουνίου 1992 

σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή σημάτων ασφάλειας και / ή 

υγείας κατά την εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 89/656 / ΕΟΚ - χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού της 30ής 

Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 

τη χρησιμοποίηση από τους εργαζομένους ατομικών εξοπλισμών προστασίας στον 

χώρο εργασίας (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 της 

οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 89/654 / ΕΟΚ – απαιτήσεις χώρου εργασίας της 30ής Νοεμβρίου 1989 

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας 

(πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391 / ΕΟΚ). 

 

Έκθεση σε χημικούς παράγοντες-χημική προστασία 

OSH directives – οδηγίες 

 Οδηγία 2017/164 / ΕΕ - ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης της 

31ης Ιανουαρίου 2017 για την κατάρτιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών 

οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης σύμφωνα με την οδηγία 98/24 / ΕΚ του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/322 / ΕΟΚ, 2000/39 / ΕΚ 

και 2009/161 / ΕΕ της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ). 

 Οδηγία 2009/161 / ΕΕ - ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης της 

17ης Δεκεμβρίου 2009, για την κατάρτιση τρίτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών 

τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ 'εφαρμογή της οδηγίας 98/24 / ΕΚ του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39 / ΕΚ της Επιτροπής 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 Οδηγία 2009/148 / ΕΚ - έκθεση στον αμίαντο κατά την εργασία της 30ής 

Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
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που οφείλονται στην έκθεσή τους σε αμίαντο κατά την εργασία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 Οδηγία 2006/15 / ΕΚ - ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης της 7ης 

Φεβρουαρίου 2006 για τη θέσπιση ενός δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών 

τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ 'εφαρμογή της οδηγίας 98/24 / ΕΚ του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/322 / ΕΟΚ και 2000/39 / ΕΚ 

 Οδηγία 2004/37 / ΕΚ - καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στην εργασία της 

29
ης

 Απριλίου 2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 

οδηγία (ΕΕ) 2017 / 2398 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12ης Δεκεμβρίου 2017. 

 Οδηγία 2000/39 / ΕΚ - ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης της 8ης 

Ιουνίου 2000, για την κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών 

τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ 'εφαρμογή της οδηγίας 98/24 / ΕΚ του 

Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που συνδέονται με χημικούς παράγοντες στην εργασία. 

 Οδηγία 98/24 / ΕΚ - κίνδυνοι που σχετίζονται με τους χημικούς παράγοντες κατά 

την εργασία της 7ης Απριλίου 1998, σχετικά με την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς 

παράγοντες κατά την εργασία (δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 91/322 / ΕΟΚ - ενδεικτικές οριακές τιμές της 29ης Μαΐου 1991, για τον 

καθορισμό ενδεικτικών οριακών τιμών με την εφαρμογή της οδηγίας 80/1107 / 

ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 

που συνδέονται με την έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

κατά την εργασία. 

 

Έκθεση σε φυσικούς κινδύνους 

OSH directives – οδηγίες 

 Οδηγία 2013/59 / Ευρατόμ - προστασία από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες της 5ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την 

προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιονίζουσες 

ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618 / Ευρατόμ, 90/641 / 

Ευρατόμ, 96/29 / Ευρατόμ, 97/43 / 122 / Ευρατόμ 

 Οδηγία 2013/35 / ΕΕ - ηλεκτρομαγνητικά πεδία της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 

τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 

(ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
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παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) και την κατάργηση Οδηγίας 2004/40 / 

ΕΚ 

 Οδηγία 2006/25 / ΕΚ - τεχνητή οπτική ακτινοβολία της 5ης Απριλίου 2006, 

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την 

έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 

(τεχνητή οπτική ακτινοβολία, 19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ). 

 Οδηγία 2003/10 / ΕΚ – θόρυβος της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 

(δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ). 

 Οδηγία 2002/44 / ΕΚ – κραδασμοί της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 

κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (δονήσεις) (δέκατη έκτη 

ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / 

ΕΟΚ) 

 

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες 

OSH directives – οδηγίες 

 Οδηγία 2000/54 / ΕΚ - βιολογικοί παράγοντες κατά την εργασία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία 

των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 

βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια 

του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 

Διατάξεις σχετικά με τους εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 

καθώς και με τους κινδύνους που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας 

OSH directives – οδηγίες 

 Οδηγία 90/270 / ΕΟΚ - εξοπλισμός οθόνης της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για εργασία με εξοπλισμό 

απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 

της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 90/269 / ΕΟΚ - χειρωνακτική διακίνηση φορτίων της 29ης Μαΐου 1990, 

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων, όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού της πλάτης των 

εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 

της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 
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Ειδικές διατάξεις για τους διάφορους τομείς και για τους εργαζόμενους 

OSH directives – οδηγίες 

 Οδηγία 2010/32 / ΕΕ - πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στον 

νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της 

συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών από αιχμηρά 

αντικείμενα στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης και της υγειονομικής 

περίθαλψης που συνήφθη από τον HOSPEEM και την EPSU 

 Οδηγία 94/33 / ΕΚ - νέοι εργαζόμενοι της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία 

των νέων στην εργασία. 

 Οδηγία 93/103 / ΕΚ - εργασία επί αλιευτικών σκαφών της 23ης Νοεμβρίου 1993, 

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για εργασία σε 

αλιευτικά σκάφη (δέκατη τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 92/104 / ΕΟΚ - βιομηχανίες εξόρυξης ορυκτών της 3ης Δεκεμβρίου 1992 

σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες στην 

επιφάνεια και υπόγεια (δωδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 92/91 / ΕΟΚ - βιομηχανίες εξόρυξης ορυκτών – γεωτρήσεις της 3ης 

Νοεμβρίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις βιομηχανίες 

εξόρυξης ορυκτών με γεωτρήσεις (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 92/85 / ΕΟΚ - εγκύους εργαζόμενους της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά 

με τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 

υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 

(δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 

89/391 / ΕΟΚ) 

 Οδηγία 92/57 / ΕΟΚ - προσωρινά ή κινητά εργοτάξια της 24ης Ιουνίου 1992 

σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας σε 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 

16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391 / ΕΟΚ). 

 Οδηγία 92/29 / ΕΟΚ - ιατρική περίθαλψη στα πλοία της 31ης Μαρτίου 1992, 

σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τη βελτίωση της 

ιατρικής περίθαλψης στα πλοία. 

 Οδηγία 91/383 / ΕΟΚ - σχέση σταθερής ή προσωρινής απασχόλησης της 25ης 

Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 

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

εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση προσωρινής απασχόλησης. 
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Κεφάλαιο 2 - Το Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

2.1 Ιστορική εξέλιξη της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία 

2.1.1       Βασιλικό Διάταγμα της 25-8-1920 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/5-9-1920) 

Η πρώτη αναφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων γίνεται στο Βασιλικό 

Διάταγμα της 25-8-1920 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/5-9-1920) - Περί κωδικοποιήσεως των περί 

υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. Στον συγκεκριμένο νόμο αναφέρεται:  

Οι βιομήχανοι, βιοτέχναι, έμποροι και παντός είδους επιχειρηματίαι και εργοδόται ή 

διευθυνταί ή διαχειρισταί εταιρικών επιχειρήσεων, «ναυπηγείων, χημικών εργαστηρίων, 

αποθηκών, εργασιών φορτώσεως και εκφορτώσεως, υπαιθρίων εργασιών κατασκευής και 

επισκευής οιωνδήποτε έργων, θεάτρων και εγκαταστάσεων παντός είδους δημοσίων 

θεαμάτων, γραφείων δημοσίων και ιδιωτικών»1 υποχρεούνται να διευθετώσι και 

διατηρώσι τα εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα αυτών, ως και τα εν αυτοίς 

μηχανήματα, εργαλεία και εξαρτήματα αυτών, εις τρόπον εξασφαλίζοντα τους παρ' αυτοίς 

εργαζομένους «και τους περιοίκους» κατά κινδύνου της ζωής, της υγείας και της 

σωματικής ακεραιότητος, εφ' όσον η φύσις της επιχειρήσεως επιτρέπει. Ιδίως δε δέον όπως 

λαμβάνηται παρ' αυτών μέριμνα: 

α) Να τηρήται εν τοις τόποις της εργασίας η υπό της υγιεινής απαιτουμένη καθαριότης. 

β) Να διατηρήται κατά μεν την ημέραν φυσικός φωτισμός επαρκής, πλήν των εργασιών 

εκείνων, αίτινες ως εκ της φύσεως αυτών, απαιτούσι τεχνητόν φωτισμόν, κατά δε την 

νύκτα ο τεχνητός φωτισμός να είναι επαρκής, λαμβανομένων των αναγκαίων 

προφυλάξεων δια την ασφάλειαν του προσωπικού κατά των εκ του φωτισμού κινδύνων. 

γ) Ο χώρος εκάστου διαμερίσματος εργατών να είναι ανάλογος προς τον αριθμόν αυτών, 

καθ' ην αναλογίαν αερισμού ορίζουσιν οι κανόνες της υγιεινής, ανανεουμένου κατά τους 

αυτούς κανόνας του αέρος του διαμερίσματος. 

δ) Να μη υπάρχη υγρασία επί του δαπέδου και των τοίχων του διαμερίσματος. 

ε) Τα μηχανήματα παντός είδους, οι τροχοί, αι τροχαλίαι και ιμάντες οι μεταδίδοντες την 

κινητήριον δύναμιν, να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργώσι υπό τους καλυτέρους 

δυνατούς όρους, οίτινες ασφαλίζουσι τους εργάτας κατά κινδύνων ζωής ή σωματικής 

ακεραιότητος. 

στ) Τα ικριώματα εις τα οικοδομικάς εργασίας και επιχειρήσεις να κατασκευάζωνται κατά 

τρόπον ασφαλίζοντα τους εργάτας κατά παντός κινδύνου. 

ζ) Εις τας υπαιθρίους εν γένει εργασίας να λαμβάνηται πάσα δυνατή πρόνοια, όπως 

ασφαλίζωνται οι εργάται κατά παντός κινδύνου, προφυλάσσωνται δε από της επιδράσεως 

των ηλιακών ακτίνων κατά το θέρος. 
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2.1.2     Π.Δ. 14.3/1934  (ΦΕΚ 112/Α/22-3-34)  -  Περί υγιεινής και ασφαλείας 

των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως  βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. 

Ο επόμενος  νόμος ήταν  το Π.Δ. της  14.3/1934  (ΦΕΚ 112/Α/22-3-34)  - Περί υγιεινής 

και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. 

Στον συγκεκριμένο νόμο γίνονται αναφορές σε θέματα όπως :  

 Τρόπος κατασκευής δαπέδων 

 Δίοδοι και έξοδοι από το χώρο εργασίας 

 Κλίμακες και κατηγοριοποίηση τους σε σταθερές, εξωτερικές, κάθετες και φορητές 

 Φωτισμός, τεχνητός φωτισμός, φωτεινά σήματα κινδύνου 

 Μέτρα εναντίον πυρκαγιάς 

 Αερισμός, φυσικός αερισμός, απαγωγή υδρατμών 

 Καθαρισμός 

 Αποχωρητήρια 

 Ύδωρ, νιπτήρες, ιματιοφυλάκια, τόποι διαμονής 

 Κινητήριοι μηχαναί 

 Μηχαναί κατεργασίας, μηχανικά εργαλεία και συσκευαί 

 Ανυψωτικά μηχανήματα 

 Μεταφορικά μέσα εντός εργοστασίων 

 Ουσίαι καυστικαί, δηλητηριώδεις, εκρηκτικαί και αναφλέξιμοι 

 Ατυχήματα 

 Ατομική προφύλαξις εργατών 

 Οι επόμενοι δύο νόμοι αφορούσαν  την υγιεινή και ασφάλεια των ναυτικών, και 

συγκεκριμένα ήταν ο Ν. 486/1976 (ΦΕΚ 321/Α`/3.12.1976) - Περί κυρώσεως της υπ 

αριθ. 134 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών 

ατυχημάτων των ναυτικών και το Π.Δ. 1349/1981 (ΦΕΚ 336/Α`/21.12.1981) - 

Κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία. 

 

2.1.3    Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85)   - Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

Ο πρώτος ολοκληρωμένος νόμος που αφορούσε την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων ήταν  ο  Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85)  - Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

 Ο συγκεκριμένος νόμος εισάγει έννοιες όπως  επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.),  τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας, υποχρέωση απασχόλησης 

τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης, επίβλεψη συνθηκών εργασίας, 

υποχρεώσεις εργοδοτών-εργαζομένων. 
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Ο Τεχνικός Ασφάλειας σύμφωνα με το νόμο έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες προς τον 

εργοδότη και τους εργαζόμενους. Μελετά τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα για 

την βελτίωσή τους, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας και 

συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους. Υπεύθυνος για την εφαρμογή και 

τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι ο εργοδότης και όχι ο Τεχνικός ασφάλειας. 

Επίσης εισάγει ελάχιστες κτιριολογικές απαιτήσεις των χώρων εργασίας που σχετίζονται 

με χώρους υγιεινής, σχέδιο διαφυγής και διάσωσης, οδό διάσωσης και έξοδοι κινδύνου, 

διαδρόμους κυκλοφορίας, αερισμός - εξαερισμός χώρων εργασίας κ.τ.λ. 

 

2.1.4.    ΠΔ 305/1996  (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) - Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.  

Το παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.  

Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, που στο εξής αποκαλείται εργοτάξιο : Κάθε χώρος όπου 

πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται 

τεχνικό έργο.  

Με τον συγκεκριμένο νόμο  εισάγονται έννοιες όπως: 

 

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της 

µελέτης του έργου 

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν 

υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται 

στη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ΠΔ  305/1996  

 

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 

 Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν 

υπάρχει ο κύριος του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 

του άρθρου 6 του ΠΔ  305/1996   

 

Υποχρέωση απασχόλησης συντονιστών. 

Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι 

συντονιστές σε θέμα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.  
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Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι 

συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου. 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και 

εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και 

υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας 

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

Στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται: 

α. Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου. 

β. Ειδικά µμέτρα για τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε µία ή περισσότερες κατηγορίες 

του παραρτήματος II του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος. 

 

Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία για: 

α. Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

β. Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις. 

γ. Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 

δ. Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 

ε. Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

στ. Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 

ζ. Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 

η. Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Φάκελος  Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

O φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει: 

α. Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου. 

β. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ. όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κλπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
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των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ), στην πυρασφάλεια κλπ 

Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση 

οικοδομικής αδείας του έργου. Προκειμένου για δημόσια έργα και εφόσον δεν απαιτείται 

έκδοση οικοδομικής αδείας, το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν 

τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση. 

Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση µε την 

εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του 

σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του 

φακέλου ασφάλειας και υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου 

έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 

Κατά την εκτέλεση του έργου το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας τηρούνται 

στο εργοτάξιο µε ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του 

κυρίου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συνοδεύει το έργο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε 

περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επί μέρους 

ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης ή ο κάθε επί μέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα μεριμνά, ώστε να 

περιέρχεται στη διάθεσή του ακριβές αντίγραφο του φακέλου ασφάλειας και υγείας. 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση 

Προκειμένου για εργοτάξιο µε προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30  

εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια ο 

εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπει να 

διαβιβάζει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση.  H εκ των προτέρων γνωστοποίηση πρέπει να αναρτάται 

κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο και, εάν χρειάζεται, να ενημερώνεται. 

Επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 8 του ν.1396/83. Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις 

οικοδομές και λοιπά τεχνικά έργα  σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση.   

  



22 

 

Ενδεικτικός κατάλογος οικοδομικών εργασιών και εργασιών  πολιτικού 

μηχανικού που ο χώρος όπου υλοποιούνται  είναι εργοτάξιο. 

1. Εκσκαφές 

2. Χωματουργικές εργασίες 

3. Κατασκευές 

4.Συναρµολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων 

5. Διαμόρφωση ή εξοπλισμός 

6. Μετατροπές 

7. Ανακαινίσεις 

8. Επισκευές 

9. Διαλύσεις 

10. Κατεδαφίσεις 

11. Έκτακτη συντήρηση 

12. Τακτική συντήρηση - Εργασίες βαφής και καθαρισμού 

13. Εξυγίανση 

 

Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.   

1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε 

άμμο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της 

δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης 

εργασίας ή του έργου. 

2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή για 

τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων σύμφωνα µε τις κείμενες 

διατάξεις. 

3. Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχομένων ή 

επιτηρουμένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της KYA A2 στ/1539/13-5-

85. Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις 

οδηγίες 80/836/EYPATOM της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/EYPATOM της 3ης 

Σεπτεμβρίου 1984. (280/B). 

4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης. 
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5. Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. 

6. Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες. 

7. Εργασίες καταδύσεων µε αναπνευστική συσκευή. 

8. Εργασίες µε θάλαμο πεπιεσμένου αέρα. 

9. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

10. Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων 

στοιχείων. 

 

Ελάχιστες γενικές προδιαγραφές για τους χώρους εργασίας στα εργοτάξια 

Αυτές αφορούν: 

 Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα 

 Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας 

 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

 Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 

 Αερισμός 

 Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους 

 Θερμοκρασία 

 Φυσικός και τεχνητός φωτισμός των θέσεων εργασίας, των χώρων και των οδών 

κυκλοφορίας στο εργοτάξιο 

 Θύρες και πύλες 

 Οδοί κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου 

 Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης 

 Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας 

 Πρώτες βοήθειες 

 Χώροι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμός 

 Χώροι ανάπαυσης και καταλύματα 

 Έγκυες και γαλουχούσες μητέρες 

 Εργαζόμενοι µε ειδικές ανάγκες 

 

2.1.5     Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) - Κώδικας νόμων για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων.    

Σήμερα βρίσκεται σε ισχύ ο Ν. 3850/2010 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 1568/1985. Ο 

συγκεκριμένος κώδικας νόμων  έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την 

προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το 

σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών 

κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών 

κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, 
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τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των 

εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 

Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου  τομέα. 

 

2.2 Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση 

2.2.1 Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) 

− Εκπρόσωποι των εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα έχουν 

δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), 

αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση.  Στις επιχειρήσεις 

που απασχολούν από είκοσι (20) άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και 

της υγείας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από είκοσι (20) άτομα οι εργαζόμενοι 

έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία 

εκπρόσωπό τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.  

  

Αρμοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε. και εκπροσώπου εργαζομένων 

 Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο εκπρόσωπος είναι όργανο συμβουλευτικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους 

και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και 

την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους, 

β) σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων προτείνει τα 

κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους, 

γ) επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει 

μέτρα για την αντιμετώπισή του, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της 

επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, 

δ) ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των εργατικών 

ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε αυτήν, 

ε) ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, 

μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων σε αυτή, 

στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 

στ) σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος ή 

εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας, 
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ζ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. 

 

Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο εκπρόσωπος συνεδριάζει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του μέσα στο 

πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από κοινού, για τη 

διευθέτηση των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα στην επιχείρηση και σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου. Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο 

τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης που προβλέπονται στο άρθρο 8. 

Πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης, η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο εκπρόσωπος καθορίζει τα 

θέματα τα οποία θα συζητήσει και τα γνωστοποιεί στον εργοδότη τρεις (3) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο 

τα θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση τρεις (3) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της. Οι παραπάνω 

γνωστοποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις ίδιες 

προθεσμίες και προς τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης. Στις 

συνεδριάσεις αυτές συντάσσονται πρακτικά εις διπλούν και τηρούνται το ένα αντίτυπο 

από τον εργοδότη και το άλλο από την επιτροπή ή τον εκπρόσωπο. 

 

Αριθμός μελών Ε.Υ.Α.Ε. − Υποχρεώσεις εργοδοτών 

 Η Ε.Υ.Α.Ε. αποτελείται: 

α) από 2 μέλη σε επιχειρήσεις με 20 έως 100 εργαζομένους, 

β) από 3 μέλη σε επιχειρήσεις με 101 έως 300 εργαζομένους, 

γ) από 4 μέλη σε επιχειρήσεις με 301 έως 600 εργαζομένους, 

δ) από 5 μέλη σε επιχειρήσεις με 601 έως 1.000 εργαζομένους, 

ε) από 6 μέλη σε επιχειρήσεις με 1.001 έως 2.000 εργαζομένους, 

στ) από 7 μέλη σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 2.000 εργαζομένους. 

 

Ο εργοδότης οφείλει: 

α) να διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στην άσκηση των 

καθηκόντων τους, 

β) να ενημερώνει και να παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά την επιχείρηση και είναι 

σχετικό με το έργο της Ε.Υ.Α.Ε. ή του εκπροσώπου των εργαζομένων. 
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2.2.2 Τεχνικός ασφαλείας 

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την 

πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας 

καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από 

την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και 

εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 

λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 

την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 

Επίβλεψη και βελτίωση συνθηκών εργασίας 

 Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και 

ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων, 

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 

 Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 

υποχρέωση: 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 
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β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

 

Προσόντα τεχνικού ασφάλειας 

Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών 

έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης  

επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 

αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και 

άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας 

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

δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης 

τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 

άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους 

τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή. 

3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή 

άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 

μειώνεται ως εξής: 

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 

4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά 

της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας. 
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Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Με προεδρικά 

διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του 

Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), καθορίζεται το 

συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα με τον 

αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης.  

 

Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας της 

επιχείρησης 

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλεια. 

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.. 

Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, 

εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την 

εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση 

τόσο, ώστε να δυσχεραίνεται το έργο του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, 

σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο μπορεί να προσφύγει 

κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας 

επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του 

κώδικα πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών. 

Ο τεχνικός ασφάλειας ή/και ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν υποχρέωση να διενεργούν τις απαραίτητες 

μετρήσεις και αν η επιχείρηση δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τις μετρήσεις αυτές, ο 

εργοδότης προσφεύγει σε ΕΞ.Υ.Π.Π.. Οι ανωτέρω καταγράφουν τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων αυτών, αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας 

και ασφάλειας, προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής τους και επιβλέπουν την εφαρμογή τους. 

 

2.2.3 Ιατρός Εργασίας 

Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν στο σύνολό τους (και όχι ανά εγκατάσταση ή 

υποκατάστημα) από 50 εργαζομένους και πάνω, η ανάθεση καθηκόντων του ιατρού 

εργασίας είναι υποχρεωτική (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3850/2010). 

Ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να παρέχει γραπτά ή προφορικά υποδείξεις και συμβουλές 

στον εργοδότη και στους εργαζομένους που σχετίζονται με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Όσον αφορά στις 

γραπτές υποδείξεις, καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο από τον ιατρό εργασίας. 
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Οι υποδείξεις του ιατρού εργασίας αφορούν σε: 

 Προγραμματισμό και τροποποίηση της λειτουργίας, κατασκευής και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων. 

 Μέτρα προστασίας για τη χρήση υλικών προμήθειας μέσω εξοπλισμού. 

 Ψυχολογία, εργονομία και υγιεινή της εργασίας, διαμόρφωση και διευθέτηση των 

θέσεων και του χώρου της εργασίας και οργάνωση της λειτουργικής διαδικασίας. 

 Οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Καθορισμό αρχικής θέσης ή αλλαγής της για λόγους υγείας (προσωρινά ή μόνιμα) 

Ο ιατρός εργασίας απαγορεύεται να απασχολείται για την εξακρίβωση της 

δικαιολογημένης ή μη απουσίας κάποιου εργαζομένου. 

Από τον ιατρό εργασίας γίνεται ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων ανάλογα με τη θέση 

εργασίας τους μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή της θέσης εργασίας τους. Όλα τα 

παραπάνω στοιχεία ιατρικών ελέγχων καταγράφονται στην ατομική καρτέλα εργαζομένου 

η οποία είναι απόρρητη και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μόνο παρουσία του 

ιατρού. 

Ακόμη, εκτιμά κατά πόσο είναι κατάλληλος ο κάθε εργαζόμενος για συγκεκριμένη 

εργασία, αξιολογεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει σχετική βεβαίωση την 

οποία κοινοποιεί στον εργοδότη. Αυτή η βεβαίωση εξασφαλίζεται από το ιατρικό 

απόρρητο και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου 

Εργασίας για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

Η Επιθεώρηση Εργασίας υποβάλλει ένα πρόγραμμα επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης το οποίο οφείλει να τηρεί ο ιατρός εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης ορίζεται από την νομοθεσία ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης 

και του αριθμού των εργαζομένων. 

Ο καθορισμός του υπολογισμού του χρόνου απασχόλησης του Γιατρού Εργασίας, 

εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση και από τον αριθμό των 

εργαζομένων της. 
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2.3 Κτιριολογικές απαιτήσεις 

2.3.1 Σχεδιασμός χώρων εργασίας 

Η μελέτη των χώρων εργασίας πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία ασφαλούς και 

υγιεινού περιβάλλοντος και ακώλυτης ροής της εργασίας. Οι διαστάσεις των χώρων 

εργασίας πρέπει να είναι ανάλογες με το είδος της παραγωγικής διαδικασίας και τον 

αριθμό των εργαζομένων. 

Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπολογίζεται ελεύθερη επιφάνεια ώστε ο εργαζόμενος να 

μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 

Σε θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, που δεν εποπτεύονται και που 

βρίσκονται έξω από το οπτικό ή το ακουστικό πεδίο των υπόλοιπων θέσεων εργασίας, 

κατά την κρίση του τεχνικού ασφάλειας, πρέπει να υπάρχουν συστήματα με τα οποία, σε 

περίπτωση κινδύνου, να μπορούν να ειδοποιηθούν πρόσωπα για παροχή βοήθειας. 

Χώροι εργασίας, που δεν είναι κλειστοί από κάθε πλευρά, επιτρέπονται μόνο εφόσον αυτό 

είναι απαραίτητο για λόγους λειτουργίας ή παραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για χώρους 

εργασίας, όπου οι πύλες ή οι θύρες οδηγούν άμεσα στην ύπαιθρο και παραμένουν 

συνέχεια ανοιχτές. Οι θέσεις εργασίας των χώρων εργασίας που δεν είναι κλειστοί από 

κάθε πλευρά ή εκείνων που παραμένουν συνέχεια ανοιχτοί διευθετούνται έτσι, ώστε οι 

εργαζόμενοι να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από 

γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε., ορίζονται: 

α) το ελάχιστο ύψος των χώρων εργασίας, σε συνάρτηση με την επιφάνεια τους, ο 

ελάχιστος απαιτούμενος όγκος κατά εργαζόμενο και εργασία, η ελάχιστη ελεύθερη 

επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας ή γύρω από αυτή, καθώς και ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός και εφοδιασμός των χώρων εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος, 

β) οι απαιτούμενοι χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης και παροχής ιατρικών υπηρεσιών και 

γ)οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των διαφόρων στοιχείων των κτιριακών εγκαταστάσεων, 

ώστε να αποτρέπεται ο επαγγελματικός κίνδυνος που προέρχεται από αυτές. 

 

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, ώστε σε περίπτωση 

κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν. 
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Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των εξόδων κινδύνου 

πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια των χώρων 

εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης επισημαίνονται 

κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντομότερο 

δυνατό δρόμο. 

 

Συντήρηση − Έλεγχος 

Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας και να μεριμνά για την κατά το 

δυνατό άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγεία και ασφάλεια 

των εργαζομένων. Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος 

για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία, 

στο σημείο που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. 

Τα συστήματα ασφάλειας για την πρόληψη και την άρση του επαγγελματικού κινδύνου 

πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να ελέγχονται για την ικανότητα λειτουργίας τους, 

τουλάχιστο μια φορά το εξάμηνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες 

διατάξεις ή επιβάλλεται από τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής εμπειρίας. Η 

χρονολογία συντήρησης και ελέγχου καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις πρέπει να 

καταχωρούνται ενυπόγραφα από τον αρμόδιο, που έκανε τη συντήρηση ή τον έλεγχο, σε 

ειδικό βιβλίο. 

Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να ελέγχονται τακτικά με 

μέριμνα του εργοδότη για την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους. 

 

Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας 

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν 

πρέπει να κλειδώνονται, να φράζονται ή να μειώνεται η δυνατότητα διάκρισης των θυρών, 

που βρίσκονται στην πορεία των οδών διάσωσης. 

Στις θέσεις εργασίας επιτρέπεται η διατήρηση υλικών ή ουσιών μόνο σε τέτοιες 

ποσότητες, ώστε να μη δημιουργούνται κίνδυνοι από αυτές. 

Στους χώρους υγιεινής, ενδιαίτησης και πρώτων βοηθειών δεν επιτρέπεται η διαφύλαξη 

υλικών και ουσιών, που δεν ανήκουν στο λειτουργικό εξοπλισμό τους. 

 

2.3.2 Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας 

Αερισμός − Εξαερισμός 

Στους χώρους εργασίας ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση 

εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της (καθιστική 

εργασία, ελαφρά). Σε περίπτωση που η ανανέωση επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή 
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συστήματα (εξαερισμός − κλιματισμός), τότε αυτά πρέπει να λειτουργούν συνεχώς. Κάθε 

βλάβη του συστήματος πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα από αυτόματη διάταξη, 

ενσωματωμένη στο σύστημα ή το μέσο. 

 

Θερμοκρασία 

Οι χώροι εργασίας, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου 

εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη 

σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της. Περιοχές θέσεων εργασίας 

που βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που εκλύονται από τις 

εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται μέχρι μια ανεκτή θερμοκρασία, όσο αυτό είναι 

πρακτικά δυνατό. 

 

Φωτισμός 

Οι χώροι εργασίας, διαλείμματος και πρώτων βοηθειών πρέπει να έχουν άμεση οπτική 

επαφή με εξωτερικό χώρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη.  

Εξαιρούνται οι: α) χώροι εργασίας, στους οποίους τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν 

επιτρέπουν άμεση οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο και β) χώροι εργασίας, με 

επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον υπάρχουν επαρκή 

διαφανή  ανοίγματα στην οροφή. 

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας και διαδρόμων κυκλοφορίας 

κατασκευάζονται ή διευθετούνται με τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να 

είναι ανάλογος με το είδος και τη φύση της εργασίας, να έχει χαρακτηριστικά φάσματος 

παραπλήσια με του φυσικού φωτισμού, να ελαχιστοποιεί τη θάμβωση, να μη δημιουργεί 

αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας και να διαχέεται, διευθύνεται και κατανέμεται 

σωστά. 

Οι ανάγκες σε φωτισμό γενικό ή τοπικό ή συνδυασμένο γενικό και τοπικό, καθώς και η 

ένταση του φωτισμού εξαρτώνται από το είδος και τη φύση της εργασίας και την οπτική 

προσπάθεια που απαιτεί. 

Αν από το είδος απασχόλησης των εργαζομένων και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της επιχείρησης είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι ατυχήματος από απρόοπτη διακοπή 

του γενικού φωτισμού, πρέπει να υπάρχει εφεδρικός φωτισμός ασφάλειας. Η ένταση του 

εφεδρικού φωτισμού είναι το 1/100 της έντασης του γενικού και οπωσδήποτε όχι 

μικρότερη από το 1 λουξ (lux). 

Οι διακόπτες του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί, ακόμα και στο 

σκοτάδι και να είναι τοποθετημένοι κοντά στις εισόδους και εξόδους, καθώς και κατά 

μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας και των θυρίδων προσπέλασης. 
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2.3.3 Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές  

Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, 

εργαλείων και συσκευών 

Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και προμηθευτές: 

α) μεριμνούν ώστε τα μηχανήματα, εργαλεία, συσκευές, τα οποία παράγουν, εισάγουν ή 

διαθέτουν στο εμπόριο, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές 

υγείας και ασφάλειας και τους κανόνες της τεχνικής κατά το σχεδιασμό και την 

κατασκευή τους και 

β) χορηγούν τις απαιτούμενες γραπτές οδηγίες χρήσης και συντήρησης, επισημαίνοντας 

τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων τους. 

 

Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους 

Μηχανές, συσκευές και εργαλεία με την έννοια του παρόντος είναι τα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται στους τόπους εργασίας και που κινούνται με οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια, εκτός από την ανθρώπινη. 

Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να έχουν κατασκευασθεί έτσι, ώστε με την 

ορθή τοποθέτηση και χρήση τους να μη δημιουργούν κινδύνους για τους εργαζομένους. 

Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε τα 

κινούμενα στοιχεία τους, που είναι δυνατό να δημιουργήσουν κινδύνους για τους 

εργαζομένους, να μην είναι προσιτά ή να αποκλείεται τυχαία επαφή μαζί τους στο μέτρο 

που αυτό δεν παρακωλύει τη λειτουργία και χρήση τους. 

Αν δεν είναι δυνατό να αποτραπεί η ύπαρξη εξωτερικών και προσιτών στους 

εργαζομένους περιστρεφόμενων στοιχείων ή στοιχείων μετάδοσης της κίνησης, πρέπει να 

λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από αυτά. 

Στις μηχανές, συσκευές και εργαλεία και στο μέτρο που δεν παρακωλύεται ο σκοπός 

χρήσης τους, πρέπει να αποφεύγονται οι αιχμηρές γωνίες και ακμές, καθώς και οι τραχείες 

επιφάνειες. 

Αν κατά τη λειτουργία των μηχανών, συσκευών και εργαλείων είναι δυνατό να 

εκσφενδονισθούν στοιχεία ή τεμάχιά τους ή υποπαράγωγα της λειτουργίας τους 

(ρινίσματα, σκόνες ή άλλα) και στο μέτρο που δημιουργούνται κίνδυνοι για τους 

εργαζομένους, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα, όπως 

προστατευτικές καλύπτρες, εγκαταστάσεις αναρρόφησης και άλλα. 

Οι ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να έχουν κατασκευασθεί έτσι, ώστε 

κατά τη χρήση τους να υπάρχει επαρκής προστασία από τους κινδύνους της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
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Κεφάλαιο 3 – Ατύχημα, Πρόληψη Ατυχημάτων, Κίνδυνος και 

επικινδυνότητα 
 

3.1 Ορισμοί 

3.1.1 Ατύχημα 

Ατύχημα είναι ένα ξαφνικό γεγονός που προξενείται από επικίνδυνες ενέργειες ή 

επικίνδυνες καταστάσεις ανεξάρτητα αν υπήρξε τραυματισμός. 

Για να προληφθούν τα ατυχήματα, τα κατατάσσουμε τις αιτίες που οδηγούν στο ατύχημα 

σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη συσχετίζεται με τα μέσα παραγωγικής διαδικασίας και η 

δεύτερη με τον παράγοντα άνθρωπο. Με βάση αυτόν τον συλλογισμό καταλήγουμε στο 1
ο
 

αξίωμα της πρόληψης ατυχημάτων που λέει: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ. 

Με τον όρο ασφαλείς εγκαταστάσεις εννοούμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν 

και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, ώστε τα μέσα της παραγωγικής διαδικασίας 

όπως εργαλεία, μηχανήματα και εγκαταστάσεις να είναι διαρκώς ασφαλή. 

Με τον όρο σωστοί χειρισμοί εννοούμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο κάθε 

εργαζόμενος (φυσική, ψυχική και επαγγελματική κατάσταση ) και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτός θα μεταχειρίζεται τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις προκειμένου 

να αποκλείεται το ατύχημα. 

Αν ο κανόνας αυτός ετηρείτο, αναμφίβολα δεν θα είχαμε ατυχήματα και όμως έχουμε γιατί 

η προσπάθεια για ασφαλείς εγκαταστάσεις και για εξασφάλιση σωστών χειρισμών είναι 

μια διαδικασία δυναμική, συνεχής και ανθρώπινη, δηλαδή μια διαδικασία ατελής. 

Και εκεί υπεισέρχεται η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ η οποία δρα ερευνώντας τα 

γεγονότα εκείνα που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα σε μια δεδομένη κατάσταση 

προκειμένου να μεταβάλλουν μια κατάσταση φαινομενικά ασφαλή σε μια κατάσταση 

επικίνδυνη. 

Έτσι φτάνουμε στο 2
ο
 αξίωμα της πρόληψης ατυχημάτων που λέει ότι: ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ. 

 Το ατύχημα δεν είναι τυχαίο και μπορεί να προβλεφθεί ιστορικά ή ακόμη κατά την 

εξέλιξή του, γιατί  κατά κανόνα πριν από κάθε ατύχημα προηγούνται ένας αριθμός 

ανωμαλιών, δυσλειτουργίας, οι οποίες μας προειδοποιούν για το ατύχημα (ΠΑΡΑΛΙΓΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ). 

Σήμερα η επιστήμη ολοένα και περισσότερο καταπιάνεται με την αποτροπή του 

ατυχήματος στην πηγή του. Αυτό συσχετίζεται με τον βαθμό προστασίας και ασφάλειας 

των εγκαταστάσεων. 
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Ιστορική αναδρομή Πρόληψης Ατυχημάτων 

Η ασφάλεια εργασίας είναι μια έννοια που έχει απασχολήσει από των αρχαιοτάτων 

χρόνων τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη. 

Η πρώτη αναφορά έρχεται από αρχαίες παραστάσεις σε αρχαία αγγεία που παρουσιάζουν 

το βασιλιά της Ιθάκης Λαέρτη, να έχει καλύψει τα γυμνά μέρη του σώματός του, χέρια και 

πόδια, με δέρματα ζώων κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών για να προφυλαχθεί από τα 

αγριόχορτα. 

Αργότερα η αποκάλυψη της Αρχαίας Πομπηίας μας εμφανίζει μια μαρμάρινη πλάκα στον 

περίβολο ενός σπιτιού κάποιου πλούσιου της εποχής με την επιγραφή στα Λατινικά: 

«Προσοχή σκύλος». 

Με το πέρασμα των χρόνων και με την αύξηση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου που 

είχε σαν επακόλουθο και την αύξηση της επικινδυνότητας της εργασίας, βλέπουμε να 

θεωρείται σοβαρή υπόθεση η ασφάλεια εργασίας το έτος 1556 οπότε και εκδόθηκαν στη 

Γερμανία οι κανονισμοί ασφαλών μεθόδων εργασίας. 

Το έτος 1770 όταν γράφηκαν τα πρώτα συγγράμματα περί επαγγελματικών κινδύνων και 

των μεθόδων ασφαλείας. 

Αργότερα, το έτος 1878, καθιερώθηκε δια νόμου η περίφραξη των κινητών μερών και 

τμημάτων των μηχανών. 

Στις αρχές του αιώνα, το 1910, άρχισαν να ερευνώνται και να δημοσιεύονται τα αίτια των 

ατυχημάτων. Αποτέλεσμα των ερευνών αυτών ήταν πάντα η ανθρώπινη παράληψη, ο 

ανθρώπινος παράγοντας. Έτσι δημιουργήθηκε το έτος 1920 η κίνηση με την επωνυμία: 

ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ. 

Σχετικά με την ασφάλεια εργασίας έγινε το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ρώμη το 

έτος 1955, το Δεύτερο Παγκόσμιο συνέδριο στις Βρυξέλες το έτος 1958 και το Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας στην Γενεύη με ειδικό τμήμα για την πρόληψη των ατυχημάτων και την 

Υγιεινή Εργασίας. 

 

3.1.2 Κίνδυνος-Επικίνδυνη Κατάσταση 

Κίνδυνος, θεωρείται η δυνατότητα ενός στοιχείου ή φάσης εργασίας να μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή και υλική ζημιά. 

Πιθανές πηγές κινδύνου μπορούν να χαρακτηριστούν: 

 οι θέσεις ή οι χώροι εργασίας, οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα και γενικά 

κάθε στοιχείο εργασίας 

 οι φυσικοί, χημικοί ή βιολογικοί παράγοντες στον εργασιακό χώρο 

 οι εργασιακές και οι παραγωγικές διαδικασίες 

 οι επικίνδυνες ενέργειες των εργαζομένων 

 οι οργανωτικές δυσλειτουργίες 
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Κάθε πηγή κινδύνου μπορεί να δημιουργήσει Επικίνδυνη κατάσταση. 

 

3.1.3 Επικινδυνότητα  

Επικινδυνότητα θεωρείται ο συνδυασμός της πιθανότητας εκδήλωσης ατυχήματος και 

των συνεπειών αυτού. 

Για τη μείωση της επικινδυνότητας λαμβάνονται μέτρα προστασίας σε πολλά επίπεδα 

όπως: 

 Τεχνικά: επιλογή ασφαλούς εξοπλισμού-τακτική προγραμματισμένη συντήρησή 

τους 

 Οργανωτικά: Θέσπιση οδηγιών για ασφαλείς μεθόδους εργασίας 

 Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση στοιχείων κινδύνου 

 Χρήση μέσων ατομικής και ομαδικής προστασίας 

 Σήμανση των πηγών κινδύνου 

Επειδή σε εργασιακούς χώρους είναι αδύνατο να υπάρξει παντελής έλλειψη κινδύνου 

εκτιμάται αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, η επικινδυνότητα που παραμένει 

βρίσκεται σε αποδεκτό ή μη ανεκτό επίπεδο.  

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου και 

την εκτίμησή τους με χρήση όλων των διαθεσίμων πληροφοριών και τη σύγκρισή τους με 

το αποδεκτό επίπεδο.  
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Κεφάλαιο 4 – Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ 

4.1 Πολιτική πρόληψης ατυχημάτων του ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. 

4.1.1 ΔΕΗ Α.Ε. 

Το σημαντικό ενδιαφέρον της για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της έχει 

δείξει η ΔΕΗ Α.Ε. από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της με αξιοσημείωτες παρεμβάσεις οι 

οποίες υπερβαίνουν και τις νομικές της υποχρεώσεις. 

Το ενδιαφέρον αυτό επιβεβαιώνεται και από την πολιτική της που αφορά την υγεία και την 

ασφάλεια του προσωπικού της η οποία δημοσιεύτηκε το 2011 από τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. (ΓρΔ/1666/27-04-11). Η πολιτική αυτή, εκτός από 

τους εργαζόμενους σε αυτή, αφορά και το προσωπικό των εργολάβων αλλά και όλους 

όσους έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της. 

Αναλυτικά η πολιτική αναφέρει: 

"Για τις εταιρίες του ομίλου ΔΕΗ ΑΕ ο σεβασμός στον άνθρωπο, την κοινωνία και το 

περιβάλλον, δεν αποτελεί απλά μια νομική τους υποχρέωση αλλά θεμελιώδη εταιρικό στόχο, 

βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής τους, ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης τους. 

Σήμερα, όπως και σε κάθε περίοδο της ιστορικής μας διαδρομής, το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο των εταιριών. 

Για να διατηρηθεί αυτό το κεφάλαιο ακέραιο, πολιτική μας αποτελεί η λήψη όλων των 

μέτρων και η διάθεση όλων των μέσων που διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της 

σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού των εταιριών. Παράλληλα, με γνώμονα την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, η αντίστοιχη προστασία του 

προσωπικού των αναδόχων, των επισκεπτών και όλων όσοι έχουν πρόσβαση στις μονάδες 

και τις εγκαταστάσεις τους, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε 

συνεργασία μαζί τους. 

Στο πλαίσιο αυτό θεμελιώδεις στόχοι και αρχές μας είναι: 

Η διαρκής μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και η 

συνεχής βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Η πρόληψη και εξάλειψη του εργασιακού κινδύνου στην πηγή του με την επιστημονική και 

συστηματική εκτίμηση της επικινδυνότητας στους εργασιακούς χώρους. 

Η συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους στην εργασία και η 

εκπαίδευσή τους στους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πρακτικές ασφαλούς εργασίας.  

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη υπευθυνότητας για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι για την προστασία τη δική τους και των συναδέλφων τους και η εμπέδωση της 

ασφαλούς εργασιακής συμπεριφοράς.  
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Η διαρκής βελτίωση των μεθόδων και των μέσων εργασίας για τη μείωση της 

επικινδυνότητας σε συνδυασμό με τον εφοδιασμό των εργαζομένων με τα πλέον σύγχρονα 

μέσα και εφόδια ατομικής και ομαδικής προστασίας. 

Η δέσμευση των εξωτερικών συνεργατών για τη λήψη παρόμοιων μέτρων και την υιοθέτηση 

παρόμοιας πολιτικής. 

Η διαρκής διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού και τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων για τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 

Οι επικεφαλής όλων των μονάδων και των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο των 

εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. έχουν ως πρωταρχικό μέλημά τους, για το οποίο υποστηρίζονται και 

ελέγχονται, την τήρηση των κανόνων και την εφαρμογή των πολιτικών για την υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία στο χώρο ευθύνης τους, αντικείμενο που αποτελεί ουσιαστικό 

στοιχείο της συνολικής απόδοσης των Μονάδων τους αποτυπωμένο με ειδικούς δείκτες. 

Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένης και της ανώτατης ιεραρχίας, θα αξιολογούμαστε διαρκώς 

από τις πράξεις και τα αποτελέσματά μας για την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία."  

Η ιδιαίτερη βαρύτητα με την οποία η ΔΕΗ Α.Ε. αντιμετωπίζει θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους σε αυτή και το προσωπικό των 

εργολάβων όσο και για όλους όσους έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις 

εγκαταστάσεις εκφράζεται μέσα από το οργανωτικό της σχήμα και τις δραστηριότητές της. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει ιδρύσει την Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

(ΔΥΑΕ) που χειρίζεται κεντρικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ ΑΕ. Επίσης, λειτουργούν στις Γενικές 

Διευθύνσεις Υπηρεσιακές Μονάδες για το συντονισμό των μονάδων σε θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια 

που εφαρμόζει η ΔΕΗ ΑΕ υποστηρίζεται πανελλαδικά από περίπου 100 Τεχνικούς 

Ασφάλειας, 40 Ιατρούς Εργασίας και 80 Νοσηλευτές. Ακόμη, λειτουργούν οι Επιτροπές 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ) οι οποίες παρεμβαίνουν εκπροσωπώντας 

τους εργαζόμενους στα υπόψη θέματα. 

 

Συνοπτικά οι δραστηριότητες της ΔΥΑΕ είναι οι παρακάτω: 

 Άσκηση της Ιατρικής της Εργασίας στη ΔΕΗ 

 Προδιαγραφές και διακίνηση των υλικών ασφάλειας της εργασίας και του 

πυροσβεστικού εξοπλισμού 

 Διεξαγωγή μετρήσεων και αξιολόγηση των βλαπτικών παραγόντων στους 

εργασιακούς χώρους 

 Επιθεωρήσεις σε εργασιακούς χώρους 

 Εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) 

 Έκδοση και διακίνηση έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού 
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 Υποστήριξη των μονάδων για την ανίχνευση και διαχείριση των επικινδύνων ή μη 

αποβλήτων 

 Επεξεργασία και ανάλυση των ατυχημάτων και των παραλίγο ατυχημάτων 

 Κοινωνική Υπηρεσία 

 Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας 

 

4.1.2 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Από την 1/5/2012 δημιουργήθηκε ο Διαχειριστής Ελληνικών Δικτύων Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», ως αποτέλεσμα της απόσχισης του κλάδου της 

Διανομής (Γενική Διεύθυνση Διανομής) από τη ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί 100% 

θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ ΑΕ και είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, 

τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό 

πλαίσιο. 

Για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία έχει ιδρυθεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η Διεύθυνση Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας 

(ΔΟΑΕΣΜ). Η ΔΟΑΕΣΜ συγκεκριμένα εφαρμόζει κάποιες δράσεις σχετικές με την 

πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας 

των εργαζομένων κατά την εργασία. 

Οι δράσεις που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της επικινδυνότητας στην εργασία είναι: 

 Καθορισμός ενός πλαισίου για την εφαρμογή των Ελληνικών Νομοθετικών 

διατάξεων που να εναρμονίζεται πλήρως με κάθε νεότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία σε 

σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Σύνταξη οδηγιών και κανονισμών που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια 

στην εργασία αλλά και στη σωστή εκτέλεση των παραγωγικών διαδικασιών όπως 

αυτές ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε συνεργασία με 

τις Υπηρεσιακές Μονάδες. Στο πλαίσιο αυτών εφαρμόζονται μέτρα προστασίας 

των εργαζομένων, των συνεργατών αλλά και των παρευρισκομένων στους χώρους 

εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε.  

 Συντονισμός των εργασιών των Τεχνικών Ασφάλειας (Τ.Α.) και των Ιατρών  

Εργασίας (Ι.Ε.) που απασχολούνται στις Μονάδες της Επιχείρησης. 

 Διαρκής ενημέρωση επί των νέων τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν να κάνουν με 

τις παραγωγικές δραστηριότητες, αναδιοργάνωση των οδηγιών και των κανόνων 

που αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια και υιοθέτηση των πρακτικών 

εργασίας μέσω των οποίων προάγονται οι στόχοι της Πολιτικής Πρόληψης των 

Ατυχημάτων. Τήρηση των προγραμμάτων επιθεώρησης και συντήρησης του  

εξοπλισμού των παραγωγικών διαδικασιών. 

 Σύνταξη της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ). Στη ΓΕΕΚ 

καταγράφονται οι πηγές κινδύνου σε κάθε εργασία, εντοπίζονται οι βλαπτικοί 

παράγοντες και εκτιμώνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε συσχέτιση με τα 
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στατιστικά στοιχεία των καταγεγραμμένων ατυχημάτων. Στη συνέχεια 

προτείνονται μέτρα και εφαρμόζονται με σκοπό την εξάλειψη των κινδύνων ή την 

απομείωσή τους. 

 Βελτίωση του θεσμού της Ιατρικής Εργασίας μέσω της τήρησης του Ιατρικού 

Φακέλου και του Ατομικού Βιβλιαρίου Επαγγελματικού Κινδύνου των 

εργαζομένων, την επιτέλεση προληπτικού ιατρικού ελέγχου, τη σύνδεση των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου με τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας κάθε ομάδας και 

τη βελτίωση των συνθηκών αυτών, όπου κρίνεται απαραίτητο. Συντονισμός του 

έργου του Προληπτικού Ιατρικού Ελέγχου που εκτελείται από τους Ιατρούς 

Εργασίας. 

 Παροχή σε όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες όλων των υλικών Ασφάλειας της 

Εργασίας (όπως των Μέσων Ατομικής και Ομαδικής Προστασίας, ΜΑΠ, ΜΟΠ), 

του πυροσβεστικού υλικού και των μέσων εργασίας με ενσωματωμένη την 

Ασφάλεια. 

 Διευθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στα επικίνδυνα ή μη απόβλητα υλικά 

(χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, συσσωρευτές Ni – Cd, αμίαντος, κ.λπ.) που 

χρησιμοποιούνται ή υπάρχουν στις Μονάδες. 

 Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια, βιντεοταινίες κλπ) σχετικού με τα 

θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 Ξεκάθαρος διαχωρισμός και καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των ρόλων σε 

κάθε επίπεδο της ιεραρχίας σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των κανόνων 

και των μέτρων ασφαλείας που έχουν καταγραφεί στους κανονισμούς και τις 

οδηγίες εκτέλεσης ασφαλούς εργασίας κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. 

 Συχνή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων για τις μεθόδους ασφαλούς εργασίας 

και τη σωστή χρήση των Μέσων Ατομικής και Ομαδικής Προστασίας (ΜΑΠ, 

ΜΟΠ) από τους Τεχνικούς Ασφάλειας, τα μέλη των Επιτροπών Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε), τους επικεφαλής Συνεργείων, τα στελέχη και τους 

τεχνικούς στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας, σε συνεργασία με τις Μονάδες και 

τον υποτομέα Σχολών. Ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των εργαζομένων, για 

τους ίδιους, για τρίτους αλλά και για την Επιχείρηση 

 Ανάπτυξη κουλτούρας Ασφάλειας στην Εργασία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

 Διαμόρφωση μηχανισμού ελέγχου (Επιθεωρήσεις) που σκοπό έχει την εφαρμογή 

των κανονισμών και των οδηγιών αλλά και της σωστής χρήσης των Μέσων 

Ατομικής και Ομαδικής Προστασίας. Επίβλεψη για τη σωστή εφαρμογή των 

κανόνων και των μέτρων ασφαλούς εργασίας όπως και της χρήσης των Μέσων 

Ατομικής Προστασίας. 

 Ανάπτυξη αμφίδρομης πληροφόρησης με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς της 

πολιτείας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση του εργασιακού ή ευρύτερου περιβάλλοντος. 

 Τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση της Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων 

και της αποτελεσματικότητάς της 
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 Αναθεώρηση των δράσεων Πρόληψης Ατυχημάτων, όταν αυτό επιβάλλεται από τις 

Νομοθετικές διατάξεις ή κριθεί απαραίτητο για την αξιοπιστία της 

αποτελεσματικότητάς της. 

 Δέσμευση όλων των εργαζομένων, όλων των επιπέδων της ιεραρχίας και των 

τρίτων που έχουν σχέση εργασίας με την Επιχείρηση, πάνω στους γενικούς 

στόχους για την Πρόληψη των Ατυχημάτων. 

 

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου 

Μεθοδολογία 

Πρώτο στάδιο: Γενική Μελέτη της Εργασίας και μελέτη των στοιχείων που αφορούν σε: 

 Παραγωγική διαδικασία 

 Μέθοδο εργασίας 

 Ιεραρχική δομή 

 Διαδικασία επίβλεψης 

 Γραπτές οδηγίες εργασίας 

 Θεσμικά και τεχνικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια 

 Ύπαρξη προβλεπομένων από τη νομοθεσία αδειών  

 Μηχανολογικό εξοπλισμό 

 Κτιριολογικές εγκαταστάσεις 

 Οτιδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πηγή κινδύνου 

Δεύτερο στάδιο: η επί τόπου έρευνα η οποία περιλαμβάνει: 

1. Παρακολούθηση εξέλιξης των εργασιών. Στη φάση αυτή προσδιορίζονται τα εξής: 

o Ύπαρξη απόκλισης μεταξύ προβλεπομένων και πραγματικών διαδικασιών 

εργασίας 

o Χρήση καταλλήλων μέσων ατομικής προστασίας 

o Ύπαρξη ενσωματωμένων συστημάτων ασφαλείας στον εξοπλισμό  

o Ύπαρξη κινδύνων από εργασίες τρίτων 

2. Συνεντεύξεις με το προσωπικό που έχει ως στόχους: 

o Την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού 

o Γνώμη και προτάσεις από το προσωπικό  

3. Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στο 

χώρο εργασίας 

4. Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων για ενδεχόμενη επίδραση των βλαπτικών 

παραγόντων στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Τρίτο στάδιο: η επεξεργασία των στοιχείων που σχετίζονται με την υγιεινή και την 

ασφάλεια, όπως: 

 Στοιχεία ατυχημάτων, ζημίων, πυρκαγιών 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μετρήσεων 
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 Μελέτη στοιχείων που αφορούν την υγεία των εργαζομένων 

Τέταρτο στάδιο: περιλαμβάνει  

 Καταγραφή όλων των πηγών κινδύνου  

 Ποσοτικός προσδιορισμός της επικινδυνότητας κάθε πηγής κινδύνου 

 Σύγκριση με τα αποδεκτά επίπεδα επικινδυνότητας 

Πέμπτο στάδιο: προτάσεις για  

 Άμεση λήψη μέτρων για πηγές κινδύνου εκτός αποδεκτού επιπέδου 

επικινδυνότητας 

 Συνεχή τήρηση μέτρων προστασίας 

Τέτοιες προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού 

 Καλύτερος προγραμματισμός συντήρησης του εξοπλισμού 

 Εντοπισμός σημείων διαδικασίας που μπορεί να βελτιωθούν 

 Βελτίωση σήμανσης 

 Εκπαίδευση του προσωπικού σε αντιμετώπιση συγκεκριμένων πηγών κινδύνου 

Έκτο στάδιο: περιλαμβάνει επανεξέταση και αναθεώρηση της μελέτης η οποία γίνεται: 

 Λόγω αλλαγής των μέσων εργασίας 

 Εισαγωγή μέτρων εργασίας που μπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία εργασίας 

 Λήψη μέτρων περιορισμού ενός βλαπτικού παράγοντα η οποία μπορεί να οδηγήσει 

σε νέες μετρήσεις 

 Λόγω αντικατάστασης του παλιού εξοπλισμού με νεότερο και πιο σύγχρονο 

 

Ποσοτικοποίηση του κινδύνου  

Σύμφωνα με τη UNIPEDE (Διεθνής Ένωση Εταιρειών Παραγωγής και Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας) η εκτίμηση του κινδύνου αφορά στην: 

1. Πιθανότητα να συμβεί ατύχημα ή να προκληθεί βλάβη 

2. Συχνότητα με την οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κίνδυνο 

3. Σοβαρότητα ενός ατυχήματος που θα προκληθεί από τον κίνδυνο που εξετάζεται 
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Από τη διεθνή εμπειρία προσδιορίζονται κάποιοι δείκτες διαβάθμισης των παραπάνω 

παραγόντων. 

 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ        ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1. Σχεδόν απίθανο (δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και πολλά χρόνια)  →  0,1 

2. Ελάχιστα πιθανό (συνέβη κάποτε)      →  1 

3. Πιθανό (θα μπορούσε να μη συμβαίνει συνήθως)    →  3 

4. Πολύ πιθανό (έχει 50% πιθανότητα)      →  6 

5. Σχεδόν βέβαιο (συμβαίνει συχνά)      →10 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ        ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1. Μηδενική έκθεση        →  0 

2. Πολύ σπάνια έκθεση (μία φορά το χρόνο)     →  0,5 

3. Σπάνια (λίγες φορές το χρόνο)      →  1 

4. Ασυνήθης (μια φορά το μήνα)      →  2 

5. Ευκαιριακή (μια φορά την εβδομάδα)     →  3 

6. Συχνή (καθημερινά)        →  6 

7. Συνεχής         →10 

 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ        ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1. Πολύ ελαφρύ ατύχημα (μικροί τραυματισμοί όπου απαιτείται η παροχή πρώτων 

βοηθειών και απώλειες)       →  1 

2. Ελαφρύ ατύχημα (παροδική ανικανότητα, ζημιά και προβλήματα στην παραγωγική 

διαδικασία)         →  3 

3. Σοβαρό ατύχημα (πολύ σοβαρός τραυματισμός, προβλήματα στην παραγωγική 

διαδικασία)         →  7 

4. Πολύ σοβαρό ατύχημα (μοιραίο συμβάν,)     →15 

5. Θανατηφόρο ατύχημα        →40 

 

Βαθμός επικινδυνότητας 

Ο βαθμός επικινδυνότητας ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο στον εργασιακό χώρο και είναι το 

γινόμενο των παραπάνω τριών παραγόντων. 

Επικινδυνότητα = Πιθανότητα x Συχνότητα x Σοβαρότητα 

 



44 

 

Ανάλογα με την τιμή της η επικινδυνότητα κατατάσσεται σε πέντε επίπεδα: 

1
ο
 επίπεδο < 500:  Ανεκτή επικινδυνότητα 

2
ο
 επίπεδο 500-1000: Σχετικά μικρή επικινδυνότητα. Τήρηση μέτρων ασφάλειας 

3
ο
 επίπεδο 1000-4000: Μεγάλη επικινδυνότητα. Λήψη μέτρων ασφάλειας σε 

επιμέρους τομείς 

4
ο
 επίπεδο 4000-6000: Πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Αναθεώρηση πρακτικών 

εργασίας 

5
ο
 επίπεδο 6000-10000: Απαράδεκτα μεγάλη επικινδυνότητα. Απαιτούνται άμεσες 

ριζικές αλλαγές. 

Οι παραπάνω παράγοντες δηλαδή η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου και η σοβαρότητα 

των συνεπειών του συμβάντος, οδηγούν στη σύνταξη του πίνακα εκτίμησης 

επικινδυνότητας. 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (Risk Assessment) 

       Σοβαρότητα 

        Aτυχήματος 

             (S)        

(P)
  

Πιθανότητα 

 Aτυχήματος 

 

Πολύ Ελαφρό 

Ατύχημα 

 

1 

  

 

Ελαφρό 

Ατύχημα  

 

2 

  

 

Σοβαρό 

Ατύχημα  

 

3 

  

 

Πολύ Σοβαρό 

Ατύχημα  

 

4 

  

 

Θανατηφόρο 

Ατύχημα  

 

5 

  

Σχεδόν Απίθανο 

1 
1 2 3 4 5 

Ελάχιστα Πιθανό 

2 
2 4 6 8 10 

Πιθανό  

3 
3 6 9 12 15 

Πολύ Πιθανό  

4 
4 8 12 16 20 

Σχεδόν Βέβαιο 

5 
5 10 15 20 25 
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Ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες και η λήψη 

κατάλληλων μέτρων προφύλαξης. 

 

Διαβάθμιση 

Επικινδυνότητας 

 (R)3
 

Προτεινόμενα  Μέτρα  ή  Ενέργειες 

Ασήμαντη  

1-2 
Δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ή ενεργειών. 

Ανεκτή 

3-5 

Είναι χρήσιμο να ληφθούν μέτρα σχετικά με την οργάνωση της εργασίας 

και κυρίως την εκπαίδευση του προσωπικού. Απαιτείται παρακολούθηση 

και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αποφυγή εκδήλωσης 

ανεπιθύμητου συμβάντος. 

Μέση  

6-9 

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ελάττωσης της επικινδυνότητας, εντός 

καθορισμένου χρονικού διαστήματος.  

Σημαντική  

10-15 

Η εργασία δεν πρέπει να ξεκινά έως ότου μειωθεί η επικινδυνότητα. 

Όπου η επικινδυνότητα  εμπλέκεται σε εργασίες που βρίσκονται σε 

πρόοδο πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του 

κινδύνου. 

Μη  Ανεκτή 

16-25 

Η εργασία δεν πρέπει  να ξεκινά ή να συνεχίζεται έως ότου μειωθεί η 

επικινδυνότητα. Εάν η μείωση της επικινδυνότητας δεν είναι δυνατή, τότε  

η εργασία δεν πρέπει να εκτελεσθεί. 
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4.2 Περιγραφή των εργασιών – Προσδιορισμός των κινδύνων 
 

Καθώς οι εργασίες στο ΔΕΔΔΗΕ είναι πολλές και πολλών τύπων, σε καθεμία από αυτές 

παρουσιάζονται διάφοροι κίνδυνοι οι οποίοι είναι πιθανό να επιφέρουν διάφορες βλάβες 

στην υγεία των εργαζομένων, άλλοτε σοβαρές και άλλοτε όχι. Ο υπολογισμός του βαθμού 

επικινδυνότητας σε καθεμία από αυτές φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα. 

 

4.2.1 Κατασκευή Εναέριας Παροχής Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 

Φάσεις εργασίας 

 Το συνεργείο τοποθετεί στο μεταφορικό όχημα τα απαραίτητα εργαλεία, τα ΜΑΠ 

(σύμφωνα με τις υπάρχουσες Οδηγίες) και τα υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει και πηγαίνει στον τόπο εργασίας. 

 Αρχικά τοποθετούνται στο κιβώτιο οι ασφάλειες και ο μετρητής και μετά 

συνδέονται η γραμμή Μετρητή-Πίνακα του καταναλωτή και η μία άκρη του 

καλωδίου παροχής στο μετρητή.  

 Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάρτηση και πρόσδεση του καλωδίου στο στύλο και η 

σύνδεσή του με το δίκτυο. Ο τεχνίτης ξεκινά την αναρρίχηση στο στύλο αφού 

επιλέξει τα κατάλληλα πέδιλα, φορέσει τα ενδεδειγμένα μέσα προστασίας από 

πτώσεις καθώς και τα μονωτικά γάντια και τα προστατευτικά δερμάτινα γάντια.  

 Γίνεται η σύνδεση του καλωδίου στο δίκτυο. Η σύνδεση γίνεται με το δίκτυο υπό 

τάση, γεγονός που αποτελεί το πιο επικίνδυνο σημείο κατασκευής της παροχής. 

Στη συνέχεια ο τεχνίτης κατεβαίνει από το στύλο. 

 Αφού ελεγχθεί ότι υπάρχει τάση στο μετρητή, σφραγίζεται το κιβώτιο. Μόλις 

τελειώσουν οι εργασίες, το συνεργείο φορτώνει τα υπόλοιπα υλικά στο όχημα και 

φεύγει για την έδρα του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι 

 Κατά το φόρτωμα των υλικών στο αυτοκίνητο ή την ανύψωση βαρέων 

αντικειμένων υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των χεριών ή τραυματισμού των 

ποδιών λόγω πτώσης των υλικών. Η Επιχείρηση χορηγεί, σύμφωνα με την Οδηγία 

Διανομής Νο 15, στους εργαζόμενους γάντια και άρβυλα εργασίας, τα οποία στο 

μπροστινό τους μέρος φέρουν προστατευτικό ένθετο, η χρήση των οποίων 

εξασφαλίζει τους εργαζόμενους από τραυματισμούς λόγω πτώσης αντικειμένων 

από ύψος 

 Όταν χρησιμοποιείται σκάλα υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Οι οδηγίες της 

Επιχείρησης επιβάλλουν να γίνεται έλεγχος πριν τη χρησιμοποίησή της ως προς 

την καταλληλότητά της. Η τοποθέτηση της σκάλας σε σταθερά σημεία με τη 

σωστή κλίση 4:1 (ύψος ως προς το άνοιγμα) και η πρόσδεσή της ενισχύουν τη 
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σταθερότητά της. Όταν χρησιμοποιείται σκάλα για την αναρρίχηση σε στύλο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ο τεχνίτης δένει τη σκάλα επί του στύλου με τον ιμάντα που 

φέρει στην κορυφή της και φοράει την ολόσωμη εξάρτυση με το αντίστοιχο σχοινί 

της ζώνης. 

 Κίνδυνος πτώσης υπάρχει και κατά την αναρρίχηση και την εργασία σε ξύλινο 

στύλο. Οι τεχνίτες οφείλουν, σύμφωνα με την  Οδηγία Διανομής Νο 15, να φορούν 

τα κατάλληλα για κάθε στύλο πέδιλα, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέσα προστασίας 

από πτώσεις (ολόσωμη εξάρτυση με ζώνη ασφαλείας, ανακόπτης πτώσης, σχοινί 

ζώνης, δέτες κ.λπ.). Σε περίπτωση πτώσης η χρήση κράνους προφυλάσσει από 

χτυπήματα στο κεφάλι και ως εκ τούτου η χρήση του είναι επιβεβλημένη. 

Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Λόγω των συνεχών μετακινήσεων των υλικών για την εκτέλεση της κατασκευής, 

μπορεί να προκύψουν μυοσκελετικά προβλήματα στους εργαζόμενους. 

 Όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται ανεβασμένος στο στύλο, το μυοσκελετικό σύστημά 

του υπόκειται σε καταπόνηση (ιδιαίτερα τα άκρα και η μέση) λόγω της 

προσπάθειας ανάρτησης και τάνυσης των αγωγών στους στύλους και του λοιπού 

εξαρτισμού. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Η Κατασκευή της Εναέριας Παροχής είναι εργασία με μεγάλη επικινδυνότητα, 

επειδή εκτελείται με το δίκτυο υπό τάση. Ένας σοβαρός κίνδυνος που υφίσταται 

είναι αυτός της ηλεκτροπληξίας λόγω τυχαίας επαφής με στοιχεία υπό τάση ή εξ 

αιτίας πιθανής πρόκλησης ηλεκτρικού τόξου (ακτινοβολία, εγκαύματα). Η εργασία 

διενεργείται μόνον από εκπαιδευμένους και έμπειρους αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες 

οι οποίοι παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση των Συνεργείων προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος.  

Τα οχήματα ελέγχονται σε καθημερινή βάση από το Γραφείο Κίνησης της κάθε 

περιοχής. Όταν χρειάζεται επισκευάζονται και συντηρούνται σε συνεργείο. 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Οι εργασίες κατά την Κατασκευή της Εναέριας Παροχής πραγματοποιούνται κάτω 

από διάφορες καιρικές συνθήκες (ψύχος ή ζέστη ή κακοκαιρίες). Επιβάλλεται ο  

εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή 

πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή 

ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), η διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, ψάθινο κάλυμμα κεφαλής, 

δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες, τροφές πλούσιες σε θερμίδες 

στη διάρκεια του χειμώνα κ.λπ.). 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45 

2.Εγχειρίδια ΔΥΑΕ  ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση'' 

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων 

4.Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών. 

 5.Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

  

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 2 3 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Μυο-

σκελετικοί
3 2 6 Οσφυαλγία

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

1 2 2

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.2 Κατασκευή  Υπόγειας  Παροχής  Χαμηλής Τάσης  (ΧΤ) 

Φάσεις εργασίας 

 Το συνεργείο τοποθετεί στο μεταφορικό όχημα τα απαραίτητα εργαλεία, τα ΜΑΠ 

(σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής Νο 15) και τα υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει και πηγαίνει στον τόπο εργασίας. 

 Διακοπή ρεύματος στο τμήμα του δικτύου που εκτελείται η εργασία. 

 Έλεγχος έλλειψης τάσης στο καλώδιο που θα εργαστεί το συνεργείο και γείωσή 

του. 

 Σύνδεση του υπόγειου καλωδίου παροχής με το δίκτυο μέσω του κιβωτίου 

διακλάδωσης και του κιβωτίου ζεύξης δύο ή τεσσάρων διευθύνσεων Link Box 

(L.B.). 

 Τοποθέτηση  του  L.B.  δύο  ή  τεσσάρων  διευθύνσεων  στο  όρυγμα,  που έχει   

ήδη   σκαφθεί,  δίπλα  στο  κιβώτιο  διακλάδωσης. Στο  κιβώτιο  αυτό καταλήγουν 

δύο άκρα του καλωδίου παροχής, τα οποία συνδέονται με αυτό μέσω ακροδεκτών 

διατομής αναλόγου της διατομής του καλωδίου. Η  σύνδεση  αυτή  επιτυγχάνεται  

με συμπίεση, με  τη  χρήση  κατάλληλης υδραυλικής  πρέσας.  Σε σπάνιες 

περιπτώσεις (παλαιών δικτύων) χρησιμοποιείται λιωμένη πίσσα η οποία έχει 

θερμανθεί και ρευστοποιηθεί με φλόγιστρο. 

 Εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την επαναφορά του ρεύματος 

 Έλεγχος της ηλέκτρισης του καταναλωτή, σφράγισμα των κιβωτίων και  

περισυλλογή των εργαλείων και υλικών 

 Μετά το πέρας της εργασίας το Συνεργείο επιστρέφει  στην έδρα της  Μονάδας 

οδικώς. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί και Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Η φορτοεκφόρτωση των υλικών, που χρησιμοποιούνται στην υπόψη κατασκευή, 

επί του μεταφορικού οχήματος γίνεται με τα χέρια, γεγονός το οποίο εγκυμονεί 

κίνδυνο τραυματισμού ή δημιουργίας μυοσκελετικών προβλημάτων στους 

εργαζόμενους, λόγω του αυξημένου βάρους των υλικών αλλά και της μη 

εφαρμογής του ενδεδειγμένου εργονομικού τρόπου χειρισμού βαρέων 

αντικειμένων. 

 Η κοπή, η απογύμνωση και η σύνδεση των καλωδίων-ακροδεκτών διενεργούνται 

με τη χρήση  των αντίστοιχων κοπτικών εργαλείων ή της υδραυλικής πρέσας και 

ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Η συντήρηση των απαιτούμενων 

για τις υπόψη εργασίες εργαλείων, ο έλεγχος πριν τη χρήση τους, η χρήση των 

γαντιών εργασίας όπως και η χρήση ενδεδειγμένων εργαλείων (π.χ. αποφλοιωτής 

αντί μαχαιριού) προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους μηχανικούς κινδύνους. 

 Κατά την εκτέλεση της εργασίας μέσα στο όρυγμα οι εργαζόμενοι είναι 

υποχρεωμένοι να εργάζονται γονατισμένοι ή σκυμμένοι. Η χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων ΜΑΠ, όπως των επιγονατίδων ή του συστήματος επιγονατίδας – 
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καθίσματος, όπου αυτό είναι εφικτό, τα οποία χορηγεί η Επιχείρηση, περιορίζει 

σημαντικά την καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος η οποία μπορεί να 

επέλθει λόγω της κακής στάσης του σώματος. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη διαδικασία διακοπής ή και της επαναφοράς της τάσης στο καλώδιο που 

πρόκειται να εργασθεί το συνεργείο, υπάρχει ο ηλεκτρικός κίνδυνος ο οποίος είναι 

και από τους πλέον σοβαρούς. 

 Η διακοπή και η επαναφορά της τάσης γίνεται από εκπαιδευμένους και έμπειρους 

τεχνίτες, γνώστες του δικτύου, διότι απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή, πιστή 

τήρηση των σχετικών Οδηγιών Διανομής και λήψη όλων τα προβλεπόμενων 

μέτρων ασφάλειας. 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η ύπαρξη ορθώς ενημερωμένων Σχεδίων και η εφαρμογή 

της διαδικασίας Διακοπή - Δοκιμή - Γείωση. Μέχρι την τοποθέτηση των γειώσεων 

η εργασία θεωρείται υπό τάση και ως εκ τούτου πρέπει να χρησιμοποιούνται τα 

ανάλογα ΜΑΠ. Μετά τη γείωση η εργασία θεωρείται εκτός τάσης και αρκούν τα 

μέσα προστασίας έναντι των μηχανικών κινδύνων. 

Θερμικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη θέρμανση του θερμοσυστελλόμενου μονωτικού υπάρχει θερμικός 

κίνδυνος από τη γυμνή φλόγα του φλόγιστρου. Γενικότερα πριν από τη χρήση του 

φλόγιστρου εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην επιμελή συντήρησή του 

και το λεπτομερή οπτικό έλεγχο όλων των εξαρτημάτων ιδιαίτερα των ελαστικών 

σωλήνων, για αποτροπή δημιουργίας πιθανής εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Η χρήση 

από τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στις υπόψη κατασκευές, των 

ενδεδειγμένων ΜΑΠ όπως των γαντιών προστασίας από θερμότητα, του κράνους 

με το ασπίδιο  κ.λπ. τους προφυλάσσει από τις συνέπειες  της θερμότητας. 

Χημικοί κίνδυνοι 

 Όταν χρησιμοποιείται λιωμένη πίσσα, παρότι οι εκπομπές πτητικών από τη 

λιωμένη πίσσα είναι ενοχλητικές έως και επικίνδυνες για την εισπνοή, ο κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήματος είναι μικρός επειδή η τήξη της πίσσας γίνεται σε ανοιχτό 

χώρο. 

 Πριν από τη χρήση του φλόγιστρου εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην 

επιμελή συντήρησή του και το λεπτομερή οπτικό του έλεγχο, της φιάλης υπό 

πίεση, όλων των εξαρτημάτων και ιδιαίτερα των ελαστικών σωλήνων, για 

αποτροπή δημιουργίας πιθανής εκρηκτικής ατμόσφαιρας. 

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση των Συνεργείων προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος.  

Τα οχήματα ελέγχονται σε καθημερινή βάση από το Γραφείο Κίνησης της κάθε 

περιοχής. Όταν χρειάζεται επισκευάζονται και συντηρούνται σε συνεργείο. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 13, 14, 15 και 45. 

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

"Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Προστασία της Αναπνοής'' 

''Ασφαλής Οδήγηση'' 

3.  Εκπαίδευση  των εργαζομένων.  

4. Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών. 

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 2 3 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Μυο-

σκελετικοί
3 2 6 Οσφυαλγία

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

1 2 2

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.3 Κατασκευή Παροχών Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

Φάσεις εργασίας 

 Το Συνεργείο τοποθετεί στο μεταφορικό όχημα τα απαραίτητα  εργαλεία, τα ΜΑΠ 

καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και μεταβαίνει στον τόπο εργασίας.                                                                         

Τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή της παροχής ΜΤ είναι: 

2 Μ/Σ  έντασης βάρους ~  50 kg έκαστος 

2 Μ/Σ  τάσης βάρους ~ 50 kg έκαστος 

1 Μετρητής ΜΤ 

1 κιβώτιο δοκιμής ΜΤ 

Τα παραπάνω υλικά τοποθετούνται σε ήδη υπάρχοντα στύλο. 

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, κάθε τεχνίτης έχει επίσης μαζί του τα ΜΑΠ (τα πέδιλα 

αναρρίχησης σε ξύλινους στύλους, μέσα προστασίας από πτώσεις, τα μονωτικά γάντια και 

τα γάντια προστασίας των μονωτικών) και την εργαλειοθήκη με όλα τα αναγκαία εργαλεία 

τα οποία του χορηγεί η Επιχείρηση. 

 Τοποθέτηση των Μ/Σ τάσης και έντασης επί του στύλου. Αν στο σημείο εργασίας 

υπάρχει πρόσβαση για γερανοφόρο όχημα η ανύψωση των Μ/Σ γίνεται με τη 

βοήθεια του οχήματος αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται από τους τεχνίτες 

του Συνεργείου με τη χρήση τροχαλίας και σχοινιού.   

 Στερέωση των Μ/Σ τάσης και έντασης με σίγουρο τρόπο (στριφώνια) στους 

ξύλινους βραχίονες της τυποποιημένης κατασκευής και στη συνέχεια γίνεται η 

σύνδεσή τους με το εναέριο δίκτυο ΜΤ.   

 Σύνδεση των καλωδίων ΧΤ των Μ/Σ, τα οποία μέσω σωλήνα, που έχει τοποθετηθεί 

από τον πελάτη στο στύλο, καταλήγουν στον Μετρητή μέσω του κιβωτίου δοκιμής. 

 Τοποθέτηση του Μετρητή ΜΤ και του κιβωτίου δοκιμής εντός των κιβωτίων, που 

είναι τοποθετημένα στο ερμάριο.  

 Στο τέλος και αφού έχει γίνει έλεγχος της συνδεσμολογίας δίνεται ρεύμα στην 

παροχή. Αυτό γίνεται κλείνοντας τις ασφάλειες ΜΤ που είναι τοποθετημένες σε 

στύλο πριν από την παροχή 

 Μετά το πέρας της εργασίας, το Συνεργείο φορτώνει τα υπόλοιπα υλικά και τα 

εργαλεία επί του μεταφορικού οχήματος και επιστρέφει στην έδρα του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι 

 Κατά το φόρτωμα των υλικών στο αυτοκίνητο ή την ανύψωση βαρέων 

αντικειμένων υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των χεριών ή κίνδυνος 

τραυματισμού των ποδιών λόγω πτώσης των υλικών. Η Επιχείρηση χορηγεί στους 
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εργαζόμενους γάντια και άρβυλα εργασίας, τα οποία στο μπροστινό τους μέρος 

φέρουν προστατευτικό ένθετο,  η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τους 

εργαζόμενους από τραυματισμούς λόγω πτώσης αντικειμένων από ύψος.  

 Κατά την ανύψωση βαρέων αντικειμένων με χρήση γερανού υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση αντικειμένων λόγω ελλιπούς πρόσδεσης, ή 

θραύσης των συρματόσχοινων ή των ιμάντων. Απαραίτητος ο καθημερινός οπτικός 

έλεγχος των ανυψωτικών και των εξαρτημάτων η τακτική συντήρηση και η 

περιοδική πιστοποίηση της καλής λειτουργίας τους από διαπιστευμένους φορείς. 

 Κίνδυνος πτώσης υπάρχει όταν χρησιμοποιείται σκάλα. Οι οδηγίες της 

Επιχείρησης επιβάλλουν να γίνεται έλεγχος πριν τη χρησιμοποίησή της και σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα να μην χρησιμοποιείται. Η τοποθέτηση της 

σκάλας σε σταθερά σημεία με τη σωστή κλίση 4:1 (ύψος ως προς το άνοιγμα) και 

η πρόσδεσή της αποκλείουν τον κίνδυνο ολίσθησης. 

 Επίσης κίνδυνος πτώσης υπάρχει και κατά την αναρρίχηση - εργασία σε ξύλινο 

στύλο. Οι τεχνίτες οφείλουν, σύμφωνα με τις οδηγίες, να φορούν τα κατάλληλα για 

κάθε στύλο πέδιλα, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέσα προστασίας από πτώσεις 

(ολόσωμη εξάρτυση με ζώνη ασφαλείας και σχοινί, ανακόπτη πτώσης ή 

αποσβεστήρα ενέργειας, δέτες).  Είναι ευνόητο ότι η χρήση των κρανών 

προστασίας της κεφαλής προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από χτυπήματα στο 

κεφάλι σε περίπτωση πτώσης εξαρτισμών του δικτύου από ύψος ή από 

προεξέχοντα αντικείμενα.  

Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Λόγω των συνεχών μετακινήσεων των υλικών για την εκτέλεση της κατασκευής, 

μπορεί να προκύψουν μυοσκελετικά προβλήματα στους εργαζόμενους. Επειδή το 

βάρος των χρησιμοποιούμενων υλικών, ιδιαίτερα των Μ/Σ, είναι αρκετά 

σημαντικό, η αυστηρή τήρηση των εργονομικών κανόνων ανύψωσης βαρών είναι 

επιβεβλημένη και εξασφαλίζει τους εργαζόμενους από τους μυοσκελετικούς 

κινδύνους. 

 Επίσης, επειδή κατά την υπόψη εργασία ο εργαζόμενος βρίσκεται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ανεβασμένος στο στύλο, το μυοσκελετικό σύστημα των 

τεχνιτών υπόκειται σε καταπόνηση. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά την ηλεκτροδότηση της παροχής ΜΤ, μετά το πέρας της εργασίας, ενδέχεται 

να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτρικού ατυχήματος. Η πιστή εφαρμογή των 

σχετικών Οδηγιών όπως και η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας 

αποκλείουν δραστικά τους ηλεκτρικούς κινδύνους. 

Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, επειδή απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή, η 

διακοπή και επαναφορά της τάσης γίνεται από εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους  

έμπειρους τεχνίτες, γνώστες του δικτύου.  

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση των Συνεργείων προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

Τα οχήματα ελέγχονται σε καθημερινή βάση από το Γραφείο Κίνησης της Περιοχής. Όταν 

χρειάζεται επισκευάζονται και συντηρούνται σε συνεργεία. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 14 & 15 

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '', 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''. 

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων. 

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.          

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 2 3 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Μυο-

σκελετικοί
3 2 6 Οσφυαλγία

Ηλεκτρικοί 1 4 4 Ηλεκτροπληξία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Αυστηρή τήρηση του 

Σημειώματος Χειρισμών και των 

οδηγιών του ΚΕΔΔ ή του Υ/Σ 

ΥΤ/ΜΤ ή του ΤΤ της Περιοχής. 

3.Συστηματικές προ-

γραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

4.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ. 

5.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.4 Επιθεώρηση  Εναέριων  Δικτύων  ΜΤ/ ΧΤ 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της εργασίας της Επιθεώρησης των εναέριων δικτύων ΜΤ/ΧΤ είναι: 

 Το Συνεργείο αφού τοποθετήσει στο μεταφορικό όχημα τα εργαλεία, τα ΜΑΠ και τη 

θερμοκάμερα, μεταβαίνει στο προς επιθεώρηση δίκτυο. 

 Καταγραφή των παρατηρήσεων επί τόπου των δικτύων 

 Η Επιθεώρηση του εναέριου δικτύου, όπου αυτό είναι δυνατόν, γίνεται με το 

αυτοκίνητο, οπότε το Συνεργείο πραγματοποιεί συχνές στάσεις για τον έλεγχο του 

δικτύου.  

 Για την Επιθεώρηση κυρίως των συνδέσεων του Εναέριου Δικτύου γίνεται 

περιοδική χρήση θερμοκάμερας.  

Εκτός των Επιθεωρήσεων των εναέριων δικτύων, το Συνεργείο διενεργεί Επιθεώρηση των 

Υ/Σ εσωτερικού χώρου. 

Λόγω του ότι η πρόσβαση στα στοιχεία του Υ/Σ γίνεται μέσω καταπακτής, απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά τη κάθοδο της σκάλας που οδηγεί στον Υ/Σ, εξασφάλιση 

επαρκούς φωτισμού και κάλυψης των καναλιών με μεταλλικά καλύμματα.  Ο έλεγχος των 

Link-Boxes απαιτεί την παρουσία δευτέρου ατόμου λόγω δυσκολίας στο άνοιγμά τους. 

 Μετά το πέρας της Επιθεώρησης το Συνεργείο επιστρέφει στην έδρα της Μονάδας 

οδικώς. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

Στην περίπτωση που το δίκτυο οδεύει σε δύσβατες περιοχές η Επιθεώρηση γίνεται με τα 

πόδια και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν κίνδυνοι πτώσης λόγω 

ολίσθησης ή άλλων ανωμαλιών του εδάφους. 

Κατά την αναρρίχηση του Συνεργείου στο στύλο υφίσταται κίνδυνος πτώσης, λόγω μη 

καλής πρόσδεσης στο στύλο, ως εκ τούτου είναι αναγκαία η καλή κατάσταση, η 

συντήρηση και η ορθή χρήση των ΜΑΠ (των πέδιλων αναρρίχησης, των μέσων 

προστασίας από πτώσεις κ.λπ.). 

Επίσης μηχανικοί κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από πτώσεις από ύψος μεταλλικών 

εξαρτισμών του στύλου ή του δικτύου.  

Κατά την Επιθεώρηση των Υ/Σ, όπως υφίστανται κίνδυνοι λόγω πτώσης, κατά την κάθοδο 

της σκάλας μέσω της καταπακτής που οδηγεί στον Υ/Σ.   
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Κατά το άνοιγμα των L.B. απαιτείται άρση των καπακιών των φρεατίων, τα οποία είναι 

πολύ βαριά με αποτέλεσμα την πρόκληση μυοσκελετικών προβλημάτων στους 

εργαζόμενους. Για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων συνιστάται η χρήση της ειδικής 

συσκευής που προαναφέρθηκε για τους αντίστοιχους κινδύνους κατά τις εργασίες 

κατασκευής υπόγειας παροχής ΧΤ.  

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι υφίστανται τόσο κατά την Επιθεώρηση του Εναέριου Δικτύου (π.χ. 

άνοιγμα των ασφαλειοκιβωτίων) όσο και του Υπόγειου (πρόσβαση στα στοιχεία του Υ/Σ).  

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

Λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα της Επιθεώρησης υπάρχουν κίνδυνοι από δαγκώματα 

ζώων, ερπετών και  εντόμων. 

Επίσης, η υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από δύσκολες καιρικές 

συνθήκες (υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες κατά 

το θέρος ή κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου 

με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), διάθεση μέσων για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, ψάθινο 

κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) 

προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από ενδεχόμενους κινδύνους κατά την εργασία.  

Τροχαίο ατύχημα 

Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου Επιθεώρησης προς και από τον τόπο εργασίας 

υπάρχει κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η τακτική και καλή συντήρηση των μεταφορικών 

οχημάτων, όπως και η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση αποτελεί απαράβατη 

προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

Λοιποί κίνδυνοι 

Στις περιπτώσεις που η επιθεώρηση των δικτύων εκτελείται από έναν εργαζόμενο 

υπάρχουν οι κίνδυνοι της μοναχικής εργασίας. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγία  Διανομής Νο 15.  

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.          

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.       

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.             

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

  

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

& Μυο-

σκελετικοί

2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 1 4 4 Ηλεκτροπληξία

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.5 Συντήρηση  Εναέριων  και  Υπόγειων  Δικτύων  ΜΤ/ΧΤ 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της υπόψη εργασίας είναι οι εξής: 

 Φόρτωση επί του μεταφορικού οχήματος των απαραίτητων εργαλείων, υλικών και 

των ΜΑΠ, αφού προηγουμένως ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους. To 

Συνεργείο παραλαμβάνει γραπτές οδηγίες για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

απομόνωσης και επαναφοράς του δικτύου και μεταβαίνει οδικώς στο υπό 

συντήρηση δίκτυο. 

 Πριν την έναρξη της συντήρησης, γίνονται οι χειρισμοί στο δίκτυο για την 

ηλεκτρική απομόνωση των στοιχείων που θα συντηρηθούν 

 Οι επεμβάσεις για την εργασία της απομόνωσης μπορεί να είναι σε μέσα ζεύξης 

Υ/Σ εσωτερικού χώρου ή σε εναέρια δίκτυα ή σε ασφαλειοκιβώτιο ΧΤ. 

 Ακολουθεί η δοκιμή έλλειψης τάσης και η τοποθέτηση γειώσεων προστασίας.  

 Εφόσον εξασφαλιστεί η ηλεκτρική απομόνωση του Υ/Σ που θα συντηρηθεί, το 

Συνεργείο  προβαίνει στη συντήρηση του δικτύου. Στις εργασίες συντήρησης του 

εναέριου δικτύου ΧΤ περιλαμβάνονται: 

o Το κλάδεμα δένδρων που προσεγγίζουν στο δίκτυο, εφόσον απαιτείται. 

o Οι συσφίξεις όλων των σημείων σύνδεσης. 

o Η επανατάνυση αγωγών και καλωδίων και εάν απαιτείται ο καθαρισμός,  η 

αντικατάσταση ή η σύσφιγξη των κοχλιών στήριξης των μονωτήρων και 

των δεματίων. 

o Η μέτρηση γειώσεων στα προβλεπόμενα σημεία. 

Αναφορικά  με τα υπόγεια δίκτυα ΧΤ γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των Link-

Boxes και αντικατάσταση στα λαμάκια όπου απαιτείται, καθώς επίσης στεγανοποίηση με 

πίσσα για την αποφυγή εισροής υδάτων.  

 Ελέγχεται το ασφαλειοκιβώτιο τεσσάρων, οκτώ και δώδεκα διευθύνσεων, με 

έλεγχο των συσφίξεων των γενικών καλωδίων και των επιμέρους αναχωρήσεων.   

 Κατά τη μόνωση των ακροδεκτών χρησιμοποιούνται θερμοσυστελλόμενα 

μονωτικά που δουλεύονται με καμινέτο υγραερίου, το οποίο πριν τη χρήση του 

ελέγχεται για την ασφαλή λειτουργία του.  

Στις εργασίες συντήρησης του εναέριου δικτύου ΜΤ, οι οποίες γίνονται με τις ίδιες 

μεθόδους συντήρησης του εναέριου δικτύου ΧΤ, περιλαμβάνονται: 

 Κλάδεμα των δένδρων που προσεγγίζουν το δίκτυο εφόσον απαιτείται  

 Οι συσφίξεις όλων των σημείων σύνδεσης καθώς και των βραχιόνων.  
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 Ο καθαρισμός μονωτήρων, μέτρηση γειώσεων όπου προβλέπεται η συντήρηση των 

αποζευκτών ή των ασφαλειοαποζευκτών και η αντικατάστασή τους όπου 

απαιτείται. 

 Η αντικατάσταση γεφυρών όπου απαιτείται.  

Κατά τη συντήρηση των υπόγειων δικτύων ΜΤ γίνεται συμπλήρωση ελαίου στα παλαιού 

τύπου ακροκιβώτια και έλεγχος, αν δε απαιτείται, αντικατάσταση γεφυρών. Οι 

συγκεκριμένες εργασίες γίνονται με αναρρίχηση στο στύλο ή με τη βοήθεια καλαθοφόρου 

οχήματος όπως προαναφέρεται. Επίσης συντηρούνται και οι υπάρχοντες πίνακες 

καλωδίων ΜΤ Υ/Σ πόλεων και πελατών ΜΤ. Συγκεκριμένα καθαρίζονται και τρίβονται οι 

επαφές των αποζευκτών, καθώς και οι ίδιοι οι αποζεύκτες και γίνονται συσφίξεις στους 

ακροδέκτες. Ακολουθεί η συντήρηση του μετασχηματιστή, ο έλεγχος στάθμης λαδιού του 

μετασχηματιστή στο δοχείο διαστολής και συμπλήρωση εάν απαιτείται. Τέλος καθαρισμός 

και σύσφιξη των επαφών στους ακροδέκτες του μετασχηματιστή τόσο της ΜΤ όσο και της 

ΧΤ.    

 Μετά το πέρας της συντήρησης γίνονται δοκιμαστικοί χειρισμοί των μέσων ζεύξης, 

εκτός τάσης, για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία τους. 

 Φόρτωση των υλικών και των εργαλείων στο μεταφορικό όχημα και συγκέντρωση 

του προσωπικού σε ασφαλές σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της 

επανατροφοδότησης του Υ/Σ. 

 Κατά τη διαδικασία αυτή πραγματοποιούνται η αφαίρεση γειώσεων και στη 

συνέχεια οι χειρισμοί επανατροφοδότησης.  

 Αφού διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του δικτύου το Συνεργείο αποχωρεί οδικώς 

για την έδρα του.  

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Οι τεχνίτες για να προβούν στις εργασίες του εναέριου δικτύου  αναρριχώνται επί 

του στύλου με τη βοήθεια σκάλας ή με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος και ως εκ 

τούτου είναι αναγκαία η καλή κατάσταση της σκάλας, όπως και η συντήρηση και η 

ορθή χρήση των ΜΑΠ (των πέδιλων αναρρίχησης, των μέσων προστασίας από 

πτώσεις κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος. 

 Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτισμών του στύλου από ψηλά. 

 Επιπρόσθετα, για τα στοιχεία ζεύξης που είναι εγκατεστημένα σε Υ/Σ εσωτερικού 

χώρου, απαιτείται προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο,  καθώς επίσης και μέσα 

στον Υ/Σ από ολίσθηση ή πτώση λόγω έλλειψης ή κακής στήριξης της καταπακτής 

των καναλιών του καλωδίου. 

 Η σύσφιξη των καλωδίων-ακροδεκτών διενεργείται με τη χρήση υδραυλικής 

πρέσας και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Η συντήρηση των 

εργαλείων, ο έλεγχος πριν τη χρήση τους, όπως και η χρήση των γαντιών εργασίας 

προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους μηχανικούς κινδύνους. 
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 Κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής των Link-Boxes (L.B.) στα υπόγεια 

δίκτυα, υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης μυοσκελετικών προβλημάτων στους 

εργαζόμενους, λόγω του μεγάλου βάρους τους καθώς και του βάρους των 

καπακιών των φρεατίων στα οποία είναι τοποθετημένα τα L.B. 

 Η φορτοεκφόρτωση των υλικών και των εργαλείων της συντήρησης όπως και η 

διευθέτησή τους επί του μεταφορικού οχήματος απαιτεί προσοχή, παρότι τα 

περισσότερα από αυτά δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, για την αποφυγή 

δημιουργίας μυοσκελετικών προβλημάτων στους εργαζόμενους.  

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη διαδικασία διακοπής ή επαναφοράς της τάσης στο καλώδιο που πρόκειται 

να εργασθεί το Συνεργείο, υπάρχει ο ηλεκτρικός κίνδυνος ο οποίος είναι και από 

τους πλέον σοβαρούς.  

 Η διακοπή και επαναφορά της τάσης γίνεται από εκπαιδευμένους και έμπειρους 

τεχνίτες, γνώστες του δικτύου, διότι απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή, πιστή 

τήρηση των σχετικών Οδηγιών και λήψη όλων τα προβλεπόμενων μέτρων 

ασφάλειας. 

 Απαιτείται Ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν εμφάνιση ηλεκτρικού τόξου κατά την 

απόζευξη των μέσων ζεύξης. 

Θερμικοί κίνδυνοι 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κατά τη μόνωση των ακροδεκτών 

χρησιμοποιούνται θερμοσυστελλόμενα μονωτικά που δουλεύονται με καμινέτο 

(φλόγιστρο) υγραερίου, το οποίο πριν τη χρήση του ελέγχεται για την ασφαλή 

λειτουργία του. Η χρήση ΜΑΠ για την αποφυγή των θερμικών κινδύνων είναι 

επιβεβλημένη. 

Χημικοί κίνδυνοι 

 Γενικότερα πριν από τη χρήση του φλόγιστρου εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή όσον 

αφορά στην επιμελή συντήρησή του και το λεπτομερή οπτικό έλεγχο όλων των 

εξαρτημάτων ιδιαίτερα των ελαστικών σωλήνων, για αποτροπή δημιουργίας 

πιθανής εκρηκτικής ατμόσφαιρας. 

Τροχαίο ατύχημα 

 Η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας (πιστοποίηση από διαπιστευμένους 

φορείς) του καλαθοφόρου οχήματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποκλείουν 

έκτακτες βλάβες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τον οδηγό όσο και για 

το προσωπικό που εργάζεται πάνω σε αυτό. 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 9, 13, 14 και 15.      

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

"Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Προστασία της Αναπνοής'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''         

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.          

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                          

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία ΜΑΠ 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

&

Μυο-

σκελετικοί 

3 2 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Θερμικοί 1 2 2

Εγκαύματα, 

Οφθαλμολογικές 

παθήσεις.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας.               

2. Αυστηρή τήρηση του 

Σημειώματος Χειρισμών και των 

οδηγιών του ΚΕΔΔ ή του Υ/Σ 

ΥΤ/ΜΤ ή του ΤΤ της Περιοχής. 

3.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

4.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ.  

5.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.6 Επιθεώρηση  Εναέριων  Υποσταθμών  ΜΤ/ ΧΤ 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της υπόψη εργασίας είναι οι εξής: 

 Φόρτωση των εργαλείων, των ΜΑΠ και της θερμοκάμερας επί του μεταφορικού 

οχήματος και μετάβαση του Συνεργείου στο προς επιθεώρηση δίκτυο. 

 Η Επιθεώρηση, όπου αυτό είναι δυνατόν, γίνεται με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, 

οπότε το Συνεργείο πραγματοποιεί συχνές στάσεις. Για την Επιθεώρηση κυρίως 

των συνδέσεων γίνεται χρήση θερμοκάμερας. 

 Μετά το πέρας της Επιθεώρησης το Συνεργείο επιστρέφει στην έδρα της Μονάδας 

του οδικώς. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Στην περίπτωση που το δίκτυο οδεύει σε δύσβατες περιοχές η Επιθεώρηση  γίνεται 

με τα πόδια και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν κίνδυνοι πτώσης 

λόγω ολίσθησης ή άλλων ανωμαλιών του εδάφους. 

 Επίσης μηχανικοί κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από πτώσεις από ύψος 

μεταλλικών εξαρτισμών του στύλου ή του δικτύου. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι  

 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι υφίστανται λόγω πρόσβασης σε υπό τάση στοιχεία του 

Υποσταθμού (π.χ. άνοιγμα των ασφαλειοκιβωτίων κ.λπ.).  

Κίνδυνοι Υπαίθριας Εργασίας  

 Λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα της Επιθεώρησης υπάρχουν κίνδυνοι από 

δαγκώματα ζώων, ερπετών και  εντόμων. 

 Επίσης, η υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από δύσκολες καιρικές 

συνθήκες (υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες 

κατά το θέρος ή κακοκαιρίες).  

 Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού 

μέσου με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), 

διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. 

κατάλληλη ένδυση, ψάθινο κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, 

αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από ενδεχόμενους 

κινδύνους κατά την εργασία 

Τροχαίο Ατύχημα  

 Κατά την μετακίνηση του Συνεργείου Επιθεώρησης προς και από τον τόπο 

εργασίας υπάρχει κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά 

την οδήγηση αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγία Διανομής Νο 15. 

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                  

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.               

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.               

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

& Μυο-

σκελετικοί

2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 1 4 4 Ηλεκτροπληξία

Κίνδυνοι 

Υπαίθριας 

Εργασίας 

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας.  

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης.         

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.7 Συντήρηση  Εναέριων  Υποσταθμών  ΜΤ/ ΧΤ 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της υπόψη εργασίας είναι οι εξής: 

 Φόρτωση επί του μεταφορικού οχήματος των απαραίτητων εργαλείων, υλικών και 

των ΜΑΠ, αφού προηγουμένως ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους. 

 Πριν την έναρξη της συντήρησης, γίνονται οι χειρισμοί στο δίκτυο για την 

ηλεκτρική απομόνωση του Υποσταθμού που πρόκειται να  συντηρηθεί. Οι 

επεμβάσεις για την εργασία της απομόνωσης μπορεί να είναι σε μέσα ζεύξης Υ/Σ 

εσωτερικού χώρου ή σε εναέρια στη ΜΤ/ΧΤ ή σε ασφαλειοκιβώτιο ΧΤ.  

Κατά την εργασία απομόνωσης των διακοπτών φορτίου, απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε το καλώδιο να είναι εκτός τάσης πριν την τοποθέτηση των 

γειώσεων. 

 Ακολουθεί η δοκιμή έλλειψης τάσης και η τοποθέτηση γειώσεων προστασίας.  

 Στη συνέχεια τοποθετούνται εκατέρωθεν, ορατές γειώσεις εργασίας στο δίκτυο ΜΤ 

καθώς και σε όλες τις αναχωρήσεις ΧΤ του ασφαλειοκιβωτίου. 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες  απαιτείται η 

αναρρίχηση και τοποθέτηση των συσκευών γείωσης και κάρφωμα της ράβδου 

γείωσης στη γη. 

 Εφόσον εξασφαλισθεί η ηλεκτρική απομόνωση του Υ/Σ που θα συντηρηθεί, το 

Συνεργείο προβαίνει στη συντήρηση του δικτύου. 

 Η συντήρηση των εναέριων Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ περιλαμβάνει  τις ακόλουθες 

επιμέρους εργασίες: 

o Συντήρηση Τριπολικών Διακοπτών Αέρος ΜΤ 

o Συντήρηση Ασφαλειοαποζευκτών ΜΤ 

o Έλεγχο Αλεξικέραυνων ΜΤ 

o Έλεγχο Μονωτήρων ΜΤ 

o Έλεγχο Συνδέσεων-Ακροκιβωτίων 

o Έλεγχο Μετασχηματιστή Ισχύος  

o Έλεγχο ασφαλειοκιβωτίου ΧΤ 

o Κλάδεμα δένδρων που προσεγγίζουν στο σε υπό τάση στοιχεία του 

Υποσταθμού, εφόσον απαιτείται  

o Μέτρηση γειώσεων στα προβλεπόμενα σημεία. Οι παραπάνω εργασίες 

γίνονται με αναρρίχηση ή με τη βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος 

o Μετά το πέρας της συντήρησης γίνονται δοκιμαστικοί χειρισμοί των μέσων 

ζεύξης, εκτός τάσης, για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία τους. 



65 

 

o Φόρτωση των υλικών και των εργαλείων στο μεταφορικό όχημα και 

συγκέντρωση του προσωπικού σε ασφαλές σημείο προκειμένου να 

ξεκινήσει η διαδικασία της επανατροφοδότησης του Υ/Σ. Κατά τη 

διαδικασία αυτή πραγματοποιούνται η αφαίρεση γειώσεων και στη 

συνέχεια οι χειρισμοί επανατροφοδότησης.  

o Αφού διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του δικτύου το Συνεργείο αποχωρεί 

οδικώς για την έδρα της Μονάδας του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Οι τεχνίτες για να προβούν στις εργασίες του εναέριου δικτύου αναρριχώνται επί 

του στύλου με τη βοήθεια σκάλας ή με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος και ως εκ 

τούτου είναι αναγκαία η καλή κατάσταση της σκάλας, όπως και η συντήρηση και η 

ορθή χρήση των ΜΑΠ (των πέδιλων αναρρίχησης, των μέσων προστασίας από 

πτώσεις κλπ). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος. 

 Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτισμών του στύλου από ύψος. 

 Η σύσφιξη των καλωδίων-ακροδεκτών διενεργούνται με τη χρήση υδραυλικής 

πρέσας και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Η συντήρηση των 

απαιτούμενων για τις υπόψη εργασίες εργαλείων, ο έλεγχος πριν τη χρήση τους, 

όπως και η χρήση των γαντιών εργασίας προστατεύουν τους εργαζόμενους από 

τους μηχανικούς κινδύνους. 

 Η φορτοεκφόρτωση των υλικών και των εργαλείων της συντήρησης όπως και η 

διευθέτησή τους επί του μεταφορικού οχήματος απαιτεί προσοχή από τους 

εργαζόμενους, παρότι τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, 

για την αποφυγή δημιουργίας μυοσκελετικών προβλημάτων. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη διαδικασία διακοπής ή επαναφοράς της τάσης στο καλώδιο που πρόκειται 

να εργασθεί το Συνεργείο, υπάρχει ο ηλεκτρικός κίνδυνος ο οποίος είναι και από 

τους πλέον σοβαρούς. Η διακοπή και επαναφορά της τάσης γίνεται από 

εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνίτες, γνώστες του δικτύου, διότι απαιτείται πολύ 

μεγάλη προσοχή, πιστή τήρηση των σχετικών Οδηγιών και λήψη όλων των 

προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας. 

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν εμφάνιση ηλεκτρικού τόξου κατά την 

απόζευξη των μέσων ζεύξης. Η χρήση από τους εργαζόμενους των ασπίδιων 

προστασίας προσώπου τους εξασφαλίζει από ατύχημα στα μάτια. Η απαρέγκλιτη 

χρήση των ΜΑΠ (μονωτικά γάντια, γάντια προστασίας μονωτικών, ασπίδιο 

προστασίας προσώπου, άρβυλα ασφαλείας κ.λπ.) θεωρούνται απαράβατοι κανόνες 

στη συντήρηση των εναέριων και υπόγειων δικτύων. 
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Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα της Επιθεώρησης υπάρχουν κίνδυνοι από 

δαγκώματα ζώων, ερπετών και  εντόμων. 

 Επίσης, η υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από δύσκολες καιρικές 

συνθήκες (υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες 

κατά το θέρος ή κακοκαιρίες).  Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας 

όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου με ένα πλήρες φαρμακείο για την 

παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα 

εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, ψάθινο κάλυμμα κεφαλής, 

δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) προφυλάσσουν τους 

εργαζόμενους από ενδεχόμενους κινδύνους κατά την  εργασία 

Τροχαίο ατύχημα 

 Η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του καλαθοφόρου οχήματος ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα αποκλείουν έκτακτες βλάβες οι οποίες εγκυμονούν 

κινδύνους τόσο για τον οδηγό όσο και για το προσωπικό που εργάζεται πάνω σε 

αυτό.  

Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

& Μυο-

σκελετικοί

3 2 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας.             

2. Αυστηρή τήρηση του 

Σημειώματος Χειρισμών και των 

οδηγιών του ΚΕΔΔ ή του Υ/Σ 

ΥΤ/ΜΤ ή του ΤΤ της Περιοχής. 

3.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

4.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ. 

5.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 9, 13, 14, και 15. 

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.              

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.                          

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

 

4.2.8 Κατασκευή Τυπικού Υποσταθμού (Υ/Σ) Διανομής Εσωτερικού 

Χώρου  (τοποθέτηση  και  συναρμολόγηση  του εξοπλισμού  του Υ/Σ 

εκτός τάσης)  

 

Ο εξοπλισμός ενός τυπικού Υποσταθμού Διανομής εσωτερικού χώρου περιλαμβάνει: 

 Το μετασχηματιστή (Μ/Σ) 

 Το ασφαλειοκιβώτιο (pillar) Χαμηλής Τάσης (XT) με οκτώ (8) ή δώδεκα (12) 

αναχωρήσεις 

 Τις δύο κυψέλες – διακόπτη φορτίου Μέσης Τάσης (ΜΤ). 

 Μία κυψέλη - διακόπτη φορτίου του Μ/Σ (ασφαλειοαποζεύκτη) και το σύστημα 

γειώσεων του Υποσταθμού. 

Το βάρος των μετασχηματιστών των Υποσταθμών εσωτερικού χώρου κυμαίνεται συνήθως 

μεταξύ 2 ÷ 3 τόνων. Λόγω του βάρους των στοιχείων του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού του Υποσταθμού (2 ÷ 3 τόνοι), η τοποθέτησή τους γίνεται με τη βοήθεια 

κατάλληλου γερανού. Σπάνια χρησιμοποιούνται και χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα 

ικανότητας ανύψωσης περίπου τριών (3) τόνων.  
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Φάσεις εργασίας 

 Φόρτωση του μετασχηματιστή, των πινάκων, του ασφαλειοκιβωτίου, κ.λπ. με 

γερανό από την Αποθήκη σε κατάλληλο μεταφορικό όχημα. 

 Μεταφορά του μετασχηματιστή, των πινάκων, του ασφαλειοκιβωτίου, κ.λπ. στον 

τόπο τοποθέτησής τους. 

 Εκφόρτωση του παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού 

στο χώρο κατασκευής του. 

 Τοποθέτηση του μετασχηματιστή, των πινάκων, του ασφαλειοκιβωτίου, και   του 

λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο του Υποσταθμού. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φόρτωση στο όχημα μεταφοράς των 

διαφόρων τμημάτων του Υποσταθμού (μετασχηματιστή, ασφαλειοκιβωτίου, 

πινάκων, κλπ.) καθώς και κατά την εκφόρτωσή τους στο χώρο του Υποσταθμού, 

διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού από πτώσεις αντικειμένων, 

ολισθήσεις και προσκρούσεις σε άλλα αντικείμενα. Επίσης λόγω του βάρους του 

υπόψη εξοπλισμού είναι πιθανόν να παρουσιασθούν μυοσκελετικά προβλήματα 

στους εργαζόμενους. Η χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ (κράνους, γαντιών 

προστασίας, αρβύλων ασφαλείας, φόρμας εργασίας κ.λπ.)  είναι επιβεβλημένη, 

όπως και η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας από μηχανικούς 

κινδύνους. 

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

 Η τακτική και ορθή συντήρηση των μεταφορικών οχημάτων αλλά και των 

ανυψωτικών μηχανημάτων, όπως και η πιστή εφαρμογή των τεχνικών Οδηγιών 

φορτοεκφόρτωσης και ασφαλούς διακίνησης φορτίων προστατεύουν τους 

εργαζόμενους αλλά και τους τρίτους από ατυχήματα κατά τη μεταφορά του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45.               

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.         

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.        

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.           

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

  

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  2 3 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Μυο-

σκελετικοί
2 2 4 Οσφυαλγία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).

1, 2, 3, 4, 5
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4.2.9 Πραγματοποίηση των Συνδεσμολογιών και Ηλέκτριση Τυπικού 

Υποσταθμού (Υ/Σ) Διανομής Εσωτερικού Χώρου 

 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις των εργασιών πραγματοποίησης των συνδεσμολογιών και της ηλέκτρισης του 

τυπικού Υποσταθμού εσωτερικού χώρου είναι οι ακόλουθες: 

 Φόρτωση των εργαλείων, υλικών και ατομικών εφοδίων προστασίας στο 

μεταφορικό όχημα και μετάβαση στον τόπο εργασίας. 

 Τοποθέτηση καλωδίων ΜΤ & ΧΤ εντός του χώρου του Υ/Σ στις αντίστοιχες θέσεις 

μέσω των καναλιών. 

 Κατασκευή ακροκιβωτίων ΜΤ για την προσαρμογή στους πίνακες άφιξης και 

αναχώρησης, στον πίνακα προστασίας και το Μ/Σ. 

 Σύνδεση καλωδίων ΧΤ στο Μ/Σ και τις κατάλληλες θέσεις του  ασφαλειοκιβωτίου, 

σύνδεση καλωδίων αναχωρήσεων ΧΤ. 

 Σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών με τις γειώσεις του Υ/Σ. 

 Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φωτισμού και ρευματοδοτών του Υ/Σ. 

 Ηέκτριση του Μ/Σ του Υποσταθμού. Μέτρηση των τάσεων εξόδου. 

 Συλλογή των εργαλείων, των υλικών και των ατομικών εφοδίων προστασίας και 

τοποθέτησή τους επί του μεταφορικού οχήματος. 

 Επιστροφή του Συνεργείου στην έδρα της Μονάδας του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Για την αποφυγή των ηλεκτρικών κινδύνων, οι χειρισμοί γίνονται σύμφωνα με τις 

υάρχουσες οδηγίες. Επί πλέον για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων στους 

Υποσταθμούς, π.χ. από τη μη τοποθέτηση γειωτών, τη μη δοκιμή έλλειψης τάσης, 

κ.λπ., είναι απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ, δηλαδή των μονωτικών 

γαντιών, των ασπιδίων προστασίας προσώπου, των αρβύλων ασφαλείας  και 

απαιτείται η χρήση μονωμένων εργαλείων. 

Θερμικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη θέρμανση των θερμοσυστελλόμενων μονωτικών τεμαχίων θερμικός 

κίνδυνος από τη γυμνή φλόγα του φλόγιστρου. Γενικότερα πριν από τη χρήση του 

φλόγιστρου εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην επιμελή συντήρησή του 

και το λεπτομερή οπτικό του έλεγχο. 
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 Κατά τη θέρμανση της πίσσας υπάρχει θερμικός κίνδυνος από τη γυμνή φλόγα του 

φλόγιστρου. Γενικότερα πριν από τη χρήση του φλόγιστρου εφιστάται ιδιαίτερη 

προσοχή όσον αφορά στην επιμελή συντήρησή του και το λεπτομερή οπτικό του 

έλεγχο. 

 Κατά τη μεταφορά και την έγχυση (όταν χρησιμοποιείται σε παλαιά δίκτυα) της 

ρευστοποιημένης πίσσας στη φάση των συνδέσεων των καλωδίων υπάρχει 

θερμικός κίνδυνος. Η χρήση από τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στις 

υπόψη κατασκευές, των ενδεδειγμένων ΜΑΠ όπως των γαντιών προστασίας κ.λπ. 

τους προφυλάσσει από τις συνέπειες της θερμότητας. 

Χημικοί κίνδυνοι 

 Οι εκπομπές πτητικών ουσιών από τη λιωμένη πίσσα κατά τη φάση της σύνδεσης 

των καλωδίων στον Υποσταθμό μπορούν να αποβούν ενοχλητικές έως και 

επικίνδυνες για την εισπνοή των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο 

οι εργαζόμενοι να φέρουν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. 

 Γενικότερα πριν από τη χρήση του φλόγιστρου εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή όσον 

αφορά στην επιμελή συντήρησή του και το λεπτομερή οπτικό του έλεγχο όλων των 

εξαρτημάτων ιδιαίτερα των ελαστικών σωλήνων, για αποτροπή δημιουργίας 

πιθανής εκρηκτικής ατμόσφαιρας 

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση  για την αποφυγή ατυχήματος. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45.                

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                     

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.         

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Θερμικοί 1 2 2

Εγκαύματα, 

Οφθαλμολογικές 

παθήσεις, 

Παθήσεις του 

αναπνευστικού 

συστήματος.

Χημικοί 1 2 2

Παθήσεις του 

αναπνευστικού 

συστήματος, 

Δερματικές 

παθήσεις, 

Ηπατικές - 

Νεφρικές 

διαταραχές. 

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.10 Συντήρηση  Υποσταθμών  (Υ/Σ)  Εσωτερικού  Χώρου 

Φάσεις εργασίας 

 Φόρτωση επί του μεταφορικού οχήματος των απαραίτητων εργαλείων, των υλικών, 

των ΜΑΠ, των πυροσβεστήρων και του φορητού φαρμακείου, αφού πριν 

ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους. 

 Το Συνεργείο παραλαμβάνει το οδηγίες για να προβεί στις απαραίτητες 

απομονώσεις του δικτύου και μεταβαίνει οδικώς στον υπό συντήρηση Υ/Σ. Για την 

είσοδο του Συνεργείου στο χώρο του Υ/Σ γίνεται άρση του μεταλλικού 

καλύμματος της καταπακτής (σχάρα) μέσα στην οποία βρίσκεται ο Υ/Σ.  

 Πριν την έναρξη της συντήρησης, γίνονται οι χειρισμοί στο δίκτυο για την 

ηλεκτρική απομόνωση των στοιχείων που θα συντηρηθούν. 

 Ακολουθεί η δοκιμή έλλειψης τάσης και η τοποθέτηση γειώσεων προστασίας. 

Προκειμένου για εργασίες σε εναέριο δίκτυο πρέπει να γίνει αναρρίχηση και 

τοποθέτηση της συσκευής γείωσης και κάρφωμα της ράβδου στη γη. 

 Στη συνέχεια πραγματοποιείται και η τοποθέτηση γειώσεων εργασίας.  

 Εφόσον εξασφαλιστεί η ηλεκτρική απομόνωση του Υ/Σ που θα συντηρηθεί, το 

Συνεργείο προβαίνει στη συντήρηση του Υ/Σ. 

Στις εργασίες συντήρησης του Υ/Σ περιλαμβάνονται: 

 Καθαρισμός του χώρου. Πολλές φορές στους Υ/Σ υπάρχει σκόνη και απορρίμματα 

που εισέρχονται από τις περσίδες. Επίσης, έχει συμβεί σε Υ/Σ να εισέρχονται νερά 

και να υπάρχει πρόβλημα έντονης υγρασίας. Υπάρχουν Υ/Σ οι οποίοι έχουν 

πρόβλημα αερισμού κυρίως λόγω παρεμβάσεων τρίτων που εκμεταλλεύονται 

γειτονικούς χώρους. 

 Κατά τη συντήρηση του Μ/Σ πραγματοποιείται έλεγχος των συσφίξεων των 

ακροδεκτών, οπτικός έλεγχος των καλωδίων, καθαρισμός των μονωτήρων και 

έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής του ελαίου με την κατάλληλη συσκευή. Επιπλέον 

γίνεται μέτρηση των γειώσεων του Υ/Σ. 

 Για τη συντήρηση του ασφαλειοκιβωτίου ΧΤ πρέπει αυτό να είναι εκτός τάσης και 

με τις κατάλληλες απομονώσεις, γειώσεις και δοκιμές να εξασφαλισθεί η μη 

διέλευση τυχόν ρευμάτων επιστροφής από τη ΧΤ από άλλο Υ/Σ ή αυτοπαραγωγό. 

Κατά τη συντήρηση του ασφαλειοκιβωτίου γίνεται έλεγχος όλων των συσφίξεων, 

έλεγχος και αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται, των βάσεων ασφαλείας, των 

αποζευκτών, των διαχωριστικών μεταξύ φάσεων, των ζυγών αναχωρήσεων και 

φάσεων, του αμπερομέτρου, του ρευματοδότη, καθώς και του φωτισμού του 

χώρου. 
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 Συντήρηση των πινάκων ΜΤ. Η συντήρηση εξαρτάται από τον τύπο του πίνακα 

και γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.  

 Κατά τη συντήρηση των πινάκων ελέγχονται και συντηρούνται (ή και εφόσον 

απαιτείται αντικαθίστανται) το σύστημα ζεύξης-απόζευξης του διακόπτη φορτίου, 

οι βοηθητικές επαφές, το σύστημα γείωσης, οι βάσεις ασφαλείας ΜΤ προστασίας 

του Μ/Σ και ό,τι άλλο προβλέπεται από τις οδηγίες συντήρησης. 

 Μετά το πέρας της συντήρησης, γίνονται δοκιμαστικοί χειρισμοί των μέσων 

ζεύξης, εκτός τάσης, για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία τους. 

 Φόρτωση των υλικών και των εργαλείων στο μεταφορικό όχημα και συγκέντρωση 

του προσωπικού σε ασφαλές σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία 

επανατροφοδότησης του Υ/Σ. 

 Κατά τη διαδικασία αυτή πραγματοποιούνται η αφαίρεση γειώσεων και   στη 

συνέχεια οι χειρισμοί επανατροφοδότησης. Τα παραπάνω πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τις οδηγίες. 

 Αφού διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του δικτύου, το Συνεργείο συντήρησης 

αποχωρεί οδικώς για τη μονάδα του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί 

 Προκειμένου περί εναέριων μέσων ζεύξης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 

φάση της αναρρίχησης, όπως επίσης στην περίπτωση ανοίγματος τριπολικού 

αποζεύκτη. Η χρήση των ΜΑΠ (γάντια προστασίας, άρβυλα εργασίας, ασπίδιο 

προσώπου κ.λπ.) όπως και η λήψη όλων τα κατάλληλων μέτρων προστατεύουν 

τους εργαζόμενους από μηχανικούς κινδύνους, όπως τυχόν θραύση μονωτήρα.  

 Επιπρόσθετα για τα στοιχεία ζεύξης που είναι εγκατεστημένα σε Υ/Σ εσωτερικού 

χώρου απαιτείται προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο, καθώς επίσης και μέσα 

στον Υ/Σ από τυχόν γλίστρημα ή πτώση λόγω έλλειψης ή κακής στήριξης της 

καταπακτής των καναλιών του καλωδίου. Επειδή ο φωτισμός σε πολλές 

περιπτώσεις μπορεί να μην είναι  επαρκής ή για την περίπτωση διακοπής του 

φωτισμού, συνιστάται  τα Συνεργεία να είναι εφοδιασμένα με φακό.  

Κατά την άρση του μεταλλικού καλύμματος της καταπακτής του Υ/Σ, το οποίο ζυγίζει 35 

- 50 kg, για την είσοδο του Συνεργείου στον Υ/Σ, όπως και μετά την έξοδο από αυτόν, 

υφίσταται μυοσκελετικός κίνδυνος για τους εργαζόμενους.  

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι  

 Για την αποφυγή των ηλεκτρικών κινδύνων, οι χειρισμοί γίνονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες.  
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Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

Λοιποί κίνδυνοι 

 Κατά την εκτέλεση της συντήρησης των Υ/Σ εσωτερικού χώρου, λόγω κακού 

αερισμού ή λόγω συσσώρευσης απορριμμάτων, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 

σωρεία βλαπτικών παραγόντων όπως σκόνης αυξημένης υγρασίας, νερών, κακής 

ποιότητας αέρα κ.λπ. Σε περιπτώσεις εντοπισμού έντονης δυσοσμίας (π.χ. από 

σήψη ερπετών ή τρωκτικών), η χρήση κατάλληλων συμπληρωματικών ΜΑΠ όπως 

φιλτρόμασκας, γαντιών μιας χρήσης για προστασία κατά τη συλλογή των 

απορριμμάτων, προστατεύουν το Συνεργείο από την επίδραση των παραπάνω 

επιβλαβών βιολογικών παραγόντων. 

 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1. Οδηγίες Διανομής Νο 9, 20, 13, 14, 15 και 24.                    

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

&

Μυο-

σκελετικοί 

2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Χημικοί  2 3 6

Παθήσεις του 

αναπνευστικού 

συστήματος, 

Δερματικές 

παθήσεις, 

Ηπατικές - 

Νεφρικές 

διαταραχές. 

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Λοιποί 

κίνδυνοι
1 2 2

Παθήσεις του 

αναπνευστικού 

συστήματος,

Λοιμώξεις, 

Παθήσεις 

βλεννογόνων.

1, 2, 3, 4

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Αυστηρή τήρηση του 

Σημειώματος Χειρισμών και των 

οδηγιών του ΚΕΔΔ ή του Υ/Σ 

ΥΤ/ΜΤ ή του ΤΤ της Περιοχής. 

3.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

4.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ. 

5.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Οδηγός για τη διαχείριση Χημικών Ουσιών'' 

''Προστασία Αναπνοής'', ''Ασφαλής Οδήγηση''.             

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.            

4. Χορήγηση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ. 

 

4.2.11 Προγραμματισμένες Διακοπές στα Δίκτυα Μέσης και Χαμηλής 

Τάσης (ΜΤ/ΧΤ) προκειμένου να εργαστεί σε αυτά ο Ανάδοχος 

Εργολάβος κατόπιν αίτησής  του. 

 

Φάσεις εργασίας 

 Φόρτωση επί του μεταφορικού οχήματος των απαραίτητων εργαλείων, υλικών και 

ΜΑΠ, αφού προηγουμένως ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους. 

 

 Το Συνεργείο παραλαμβάνει οδηγίες για να προβεί στις απαραίτητες απομονώσεις 

του δικτύου, που έχει ζητηθεί από τον Εργολάβο και μεταβαίνει οδικώς στον τόπο 

όπου πρόκειται να εργαστεί. 

 

 Πριν την έναρξη των εργασιών από τα συνεργεία του Εργολάβου, γίνονται οι 

χειρισμοί στο δίκτυο για την ηλεκτρική απομόνωση του Δικτύου 

  

    Οι πραγματοποιούμενες εργασίες απομόνωσης, αφορούν επεμβάσεις σε μέσα ζεύξης 

Υ/Σ εσωτερικού χώρου ή σε εναέρια δίκτυα στη ΜΤ/ΧΤ ή σε ασφαλειοκιβώτια 

ΧΤ. 

 

 Ακολουθεί η δοκιμή έλλειψης τάσης και η τοποθέτηση γειώσεων προστασίας. 

Προκειμένου για εργασίες σε εναέριο δίκτυο πρέπει να γίνει αναρρίχηση και 

τοποθέτηση της συσκευής γείωσης και κάρφωμα της ράβδου στη γη. 

 

 Ο Υπεύθυνος Εργασίας υποχρεούται να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα 

ασφαλείας και να τοποθετεί γειώσεις εργασίας ανεξάρτητα από τα μέτρα 

ασφαλείας που έχει λάβει ο Υπεύθυνος Απομόνωσης. 

 

 Ο Υπεύθυνος Απομόνωσης ξεκινά τη διαδικασία επανατροφοδότησης του 

απομονωθέντος δικτύου ή Υ/Σ. 

       Κατά τη διαδικασία αυτή πραγματοποιούνται πρώτα η αφαίρεση των γειώσεων και 

στη συνέχεια οι χειρισμοί επανατροφοδότησης.  



77 

 

 

 Τα παραπάνω πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες. 

 

 Αφού διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του δικτύου και επισημανθούν οι τυχόν 

τροποποιήσεις του δικτύου ή των εγκαταστάσεων μετά τις εργασίες του 

Εργολάβου, το Συνεργείο αναχωρεί οδικώς για την έδρα της Μονάδας του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Οι τεχνίτες προκειμένου να τοποθετήσουν τις απαιτούμενες γειώσεις προστασίας 

στο εναέριο δίκτυο, αναρριχώνται επί του στύλου με πέδιλα ή με τη βοήθεια 

σκάλας ή με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η 

καλή κατάσταση της σκάλας, η ασφαλής λειτουργία του καλαθοφόρου οχήματος 

και του κάδου, όπως και η συντήρηση και ορθή χρήση των Μέσων Προστασίας 

από Πτώσεις και των πέδιλων αναρρίχησης. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης από ύψος. 

 Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτισμών του δικτύου από ύψος. 

Απαραίτητη η χρήση κράνους προστασίας της κεφαλής με ενσωματωμένο ασπίδιο 

προστασίας από τόξο που χορηγείται στους ηλεκτρολόγους 

 Επιπρόσθετα για τα στοιχεία ζεύξεως τα οποία είναι εγκατεστημένα σε Υ/Σ 

εσωτερικού χώρου, απαιτείται προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο καθώς 

επίσης και μέσα στον Υ/Σ από ολίσθηση ή πτώση λόγω έλλειψης ή κακής στήριξης 

των μεταλλικών σχαρών κάλυψης των καναλιών διέλευσης των καλωδίων.  

Η συντήρηση των απαιτούμενων για τις υπόψη εργασίες εργαλείων, ο έλεγχος πριν 

τη χρήση τους, όπως και η χρήση των γαντιών εργασίας, του κράνους και των 

προσδεμένων βοηθημάτων προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους μηχανικούς 

κινδύνους. 

 Η φορτοεκφόρτωση για την πραγματοποίηση της απομόνωσης μέσων και 

εργαλείων και η διευθέτηση τους επί τους μεταφορικού οχήματος απαιτεί προσοχή, 

παρότι τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, για την 

αποφυγή δημιουργίας μυοσκελετικών προβλημάτων στους εργαζόμενους. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διακοπή ή την επαναφορά της τάσης 

στο Δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις που πρόκειται να εργασθούν τα Συνεργεία του 

Εργολάβου, υπάρχει ηλεκτρικός κίνδυνος ο οποίος είναι από τους πλέον σοβαρούς. 

Η διακοπή και η επαναφορά της τάσης γίνεται από εκπαιδευμένους και έμπειρους 

τεχνίτες, γνώστες του δικτύου και των σχετικών διαδικασιών ακολουθώντας πιστά 

τις σχετικές Οδηγίες και λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν εμφάνιση ηλεκτρικού τόξου κατά την 

απόζευξη των μέσων ζεύξης.             . 
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Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Οι εργασίες κατά την Κατασκευή της Εναέριας Παροχής πραγματοποιούνται κάτω 

από διάφορες καιρικές συνθήκες (πολλές φορές υπερβολικό ψύχος ή ζέστη ή 

κακοκαιρίες). Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, εξοπλισμός του 

μεταφορικού μέσου με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι 

κ.λπ.), διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών 

(π.χ. κατάλληλη ένδυση, ψάθινο κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το 

καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες, τροφές πλούσιες σε θερμίδες στη διάρκεια του 

χειμώνα κ.λπ.) προστατεύουν τους εργαζόμενους και περιορίζουν στο ελάχιστο 

τους κινδύνους κατά την υπαίθρια εργασία.  

Τροχαίο ατύχημα 

 Η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των προς χρήση οχημάτων και 

των καλαθοφόρων οχημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποκλείουν έκτακτες 

βλάβες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τον οδηγό όσο και για το 

προσωπικό που εργάζεται πάνω σε αυτό. 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.  

Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για 

την αποφυγή ατυχήματος. 

 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 13, 14, 15 και 45.               

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

&

Μυο-

σκελετικοί 

2 3 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 1 4 4 Ηλεκτροπληξία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

2

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).              
Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

1 2
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''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                 

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.                       

4. Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                  

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

 

4.2.12 Διακοπές  και  Επανασυνδέσεις  Πελατών  Λόγω  Χρέους 

Φάσεις εργασίας  

 Παραλαβή από τα Συνεργεία διακοπών των εντολών διακοπών-επανασυνδέσεων 

με τα στοιχεία των πελατών προς διακοπή ή επανασύνδεση. Οι εντολές διακοπών 

ταξινομούνται έτσι, ώστε το Συνεργείο να ακολουθήσει τη βέλτιστη διαδρομή. 

 Φόρτωση επί του μεταφορικού οχήματος των απαραίτητων εργαλείων υλικών και 

των ΜΑΠ, αφού προηγουμένως ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους. Τα υλικά 

συνήθως δεν έχουν μεγάλο βάρος, όμως απαιτείται προσοχή στη φόρτωση και την 

ταξινόμησή τους. 

 Μετάβαση στον τόπο της εργασίας οδικώς, όπου ο τεχνίτης  πραγματοποιεί τη 

διακοπή ή επανασύνδεση. Σημειώνεται ότι ο τεχνίτης είναι και οδηγός του 

μεταφορικού μέσου.  

 

Η διακοπή λόγω χρέους μπορεί να πραγματοποιηθεί από:  

o την ασφάλεια του μετρητή 

o το κιβώτιο διανομής σε διάταξη ή το κιβώτιο διακλάδωσης με αποσύνδεση  

καλωδίων υπό τάση 

o το στύλο, επίσης με αποσύνδεση του καλωδίου παροχής υπό τάση 

o το υπόγειο δίκτυο με διακοπή από το Link-Box 

o το ασφαλειοκιβώτιο ΧΤ με αφαίρεση της ασφάλειας 

o το δίκτυο ΜΤ με άνοιγμα ασφαλειοαποζευκτών ή άλλου μέσου ζεύξης. 

 



80 

 

 Ενημέρωση του εντύπου εντολής διακοπής ή επανασύνδεσης με την ένδειξη και 

όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία. 

 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Συνεργείο φορτώνει τα υλικά και τα εργαλεία 

στο μεταφορικό όχημα και συνεχίζει για την εκτέλεση της επόμενης εντολής ή 

επιστρέφει στην έδρα της Μονάδας του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τεχνίτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στα 

σημεία διακοπής. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να 

αποφευχθούν κίνδυνοι πτώσης λόγω ολίσθησης ή άλλων ανωμαλιών του εδάφους. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Σε όλες τις περιπτώσεις των διακοπών ή επανασυνδέσεων η χρήση των  ΜΑΠ  

είναι υποχρεωτική 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Λόγω και του υπαίθριου χαρακτήρα της υπόψη εργασίας υπάρχει ενδεχόμενος 

κίνδυνος από δαγκώματα σκύλων, ερπετών ή εντόμων. 

 Επίσης, η υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από  δύσκολες καιρικές 

συνθήκες (υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες 

κατά το θέρος ή κακοκαιρίες). 

 Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού 

μέσου με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), 

διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. 

κατάλληλη ένδυση, ψάθινο κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, 

αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από ενδεχόμενους 

κινδύνους κατά την  εργασία. 

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου διακοπών προς και από τον τόπο εργασίας 

υπάρχει κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. 

Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την 

αποφυγή ατυχήματος. 

Λοιποί κίνδυνοι 

 Μερικές φορές έχει παρατηρηθεί, προκειμένου περί διακοπής ιδιωτικών 

Επιχειρήσεων, άσκηση βίας προς το Συνεργείο διακοπών εκ μέρους υπαλλήλων 

(π.χ. φυλάκων) του ιδιώτη. 
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Σύνηθες φαινόμενο είναι και οι φιλονικίες με πελάτες που πρόκειται να διακοπούν και 

ενίοτε απαιτείται η παρέμβαση της αστυνομίας για να πραγματοποιηθεί η διακοπή. 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45.              

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                    

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 1 2 2

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Ηλεκτρικοί 1 4 4 Ηλεκτροπληξία

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

1 2 2

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Λοιποί 

κίνδυνοι
1 2 2

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές 

εκπαιδεύσεις επί 

των σχετικών 

Οδηγιών Διανομής, 

Εγχειριδίων και 

των Ασφαλών 

Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες 

ή 

απρογραμμάτιστες 

επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου 

των εργασιών για 

τη διαπίστωση  

τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και 

άνευ εξαιρέσεων, 

χρήση των ΜΑΠ 

από όσους 

εργάζονται ή 

παρευρίσκονται 

στον τόπο εργασίας 

ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, 

ειδικότητας ή 

ιεραρχικής 

στάθμης. 

4.Υποχρεωτική 

συμμόρφωση με 

τους κανόνες 

Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.                     

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                 

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

 

 

4.2.13 Έλεγχοι   Μετρητών 

 

Φάσεις εργασίας:  

 Φόρτωση επί του μεταφορικού οχήματος των απαραίτητων εργαλείων, των υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και των ατομικών εφοδίων, αφού πριν ελεγχθούν 

για την καταλληλότητά τους. 

 Μετάβαση τoυ Συνεργείου στον τόπο εργασίας.  

Οι μετρητές που ελέγχονται είναι μονοφασικοί ή τριφασικοί. 

Ο έλεγχος του μετρητή γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και αφορά τον έλεγχο 

στασιμότητας του μετρητή ή λανθασμένης καταγραφής οπότε γίνεται και αντικατάσταση 

του μετρητή 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Κατά τη φόρτωση, διευθέτηση και εκφόρτωση των υλικών από το μεταφορικό 

όχημα υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού των άκρων από πτώση των υλικών. Εξ 

αιτίας των συνεχών μετακινήσεων των υλικών μπορεί να προκύψουν μυοσκελετικά 

προβλήματα στους εργαζομένους 

Οι οδηγίες ορθού χειρισμού των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της Εργονομίας και η 

χρήση των ΜΑΠ (τα γάντια εργασίας και τα άρβυλα εργασίας, τα οποία στο μπροστινό 

τους μέρος φέρουν προστατευτικό έλασμα από σίδερο) που χορηγεί η Επιχείρηση στους 

εργαζόμενους εξασφαλίζουν τους χρήστες από τους μηχανικούς κινδύνους. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Στο αντικείμενο του ελέγχου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά τη σύνδεση – 

αποσύνδεση εξοπλισμού από αφαίρεση και επανατοποθέτηση γεφυρών, καθώς 

επίσης και από κατεστραμμένες μονώσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται. Για 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ελέγχεται η διακοπή ρεύματος (έλλειψη 
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τάσης), η καλή κατάσταση των εργαλείων, των υλικών και των μονώσεών τους, 

καθώς και η σωστή λειτουργία του Μ/Α ή των ασφαλειών. 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα της υπόψη εργασίας υπάρχουν κίνδυνοι από 

δαγκώματα ζώων (σκύλων - φυλάκων ιδιοκτησιών) ερπετών ή εντόμων. Επίσης, η 

υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

(π.χ. υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες κατά 

το θέρος ή κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου με ένα 

πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

(π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, κεφαλαλγίες κ.λπ.), διάθεση μέσων για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, κάλυμμα 

κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) προφυλάσσουν τους 

εργαζόμενους από ενδεχόμενους κινδύνους.  

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υφίσταται 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Τα οχήματα ελέγχονται σε καθημερινή βάση από 

το Γραφείο Κίνησης της Περιοχής. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 

& 

Μυο-

σκελετικοί  

2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 2 3 6 Ηλεκτροπληξία

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

1 2 2

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά.

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45.                 

2.  Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                  

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.                 

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                     

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

4.2.14 Αποκατάσταση Βλαβών Εναέριων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής   

Τάσης (ΜΤ/ΧΤ)           

Φάσεις εργασίας 

 Οι βλάβες αναγγέλλονται στο τμήμα αποκατάστασης βλαβών από τους πελάτες ή 

διαπιστώνονται μέσω των Συστημάτων Τηλελέγχου. 

 Φόρτωση των εργαλείων και των υλικών επί του μεταφορικού οχήματος και 

μετάβαση του Συνεργείου στην περιοχή που σημειώθηκε η βλάβη, οδικώς.  

 Επιτόπια διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη βλάβη και αποκατάστασή της.

  

Οι πιθανές βλάβες που μπορεί να παρουσιαστούν είναι : 

o Βλάβη σε ασφάλεια μετρητή ΧΤ και αποκατάστασή της με αντικατάσταση 

της καμένης ασφάλειας. 

o Βλάβη σε μετρητή ΧΤ ή ΜΤ και αποκατάστασή της με αντικατάστασή του. 

o Βλάβη σε ασφάλεια ασφαλειοκιβωτίου ΧΤ και αποκατάστασή της με 

αντικατάσταση.  
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o Βλάβη σε ασφάλεια ΜΤ και αποκατάστασή της με αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση γίνεται υπό τάση με ειδικά μονωτικά ακόντια  

o Αποκατάσταση βλάβης κομμένου αγωγού Μέσης ή Χαμηλής τάσης 

(συνεστραμμένου ή γυμνού) ή κομμένου καλωδίου παροχής.  

o Στην περίπτωση κομμένου αγωγού, η αποκατάσταση γίνεται συνήθως εκτός 

τάσης, αφού πραγματοποιηθεί δοκιμή και γείωση 

o Βλάβη σε κομμένη γέφυρα στη ΧΤ ή ΜΤ μπορεί να αποκατασταθεί και υπό 

τάση (όμως τις περισσότερες φορές γίνεται εκτός τάσης). 

Στην περίπτωση της βλάβης αυτής όπως και  της προηγούμενης  απαιτείται αναρρίχηση σε 

στύλο (με πέδιλα ή σκάλα) ή με τη βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος. 

o Βλάβη σε κομμένη γέφυρα στη ΜΤ, αποκαθίσταται  εκτός τάσης.  

Στην περίπτωση της βλάβης αυτής όπως και  της προηγούμενης  απαιτείται αναρρίχηση σε 

στύλο (με πέδιλα ή σκάλα) ή με τη βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος. 

o Βλάβη σε καμένο Μ/Σ ο οποίος δεν επιδέχεται επιτόπια επισκευή και 

απαιτείται αντικατάστασή του. 

Η αντικατάσταση του Μ/Σ γίνεται εκτός τάσης αφού προηγουμένως γίνει διακοπή 

ηλεκτροδότησης, δοκιμή έλλειψης τάσης και τοποθέτηση γειώσεων. Η αφαίρεση του 

καμένου Μ/Σ και η τοποθέτηση του νέου Μ/Σ γίνονται με τη χρήση γερανού. 

o Βλάβες μπορεί να προκληθούν και από ξένα αντικείμενα τα οποία για 

διάφορες αιτίες έρχονται σε επαφή με το δίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

απαιτείται η απομάκρυνσή τους, είτε υπό τάση είτε εκτός τάσης ανάλογα με 

την περίπτωση, με τη βοήθεια των κατάλληλων μέσων και τηρώντας πιστά 

τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται 

o  Βλάβες, εξαιτίας πρόσβασης τρίτων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα 

τραυματισμό ή κοπή αγωγών, καλωδίων, παροχής ή  θραύση στύλων 

Στις περιπτώσεις αυτές, πριν την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται η απομάκρυνση 

τυχόντων οχημάτων ή αντικειμένων από το δίκτυο, τα οποία πιθανώς να έχουν παγιδευτεί. 

Διακοπή της ηλεκτροδότησης, στη περίπτωση που το δίκτυο είναι υπό τάση και 

παραμένουν τρίτοι ή ξένα αντικείμενα στο δίκτυο. Στη συνέχεια γίνεται αποκατάσταση 

των βλαβών. 

o Αποκατάσταση σπασμένου ή καμένου στύλου σύμφωνα με τις τεχνικές 

οδηγίες επισκευής του, όταν αυτή είναι δυνατή, με τη χρήση κατάλληλων  

εργαλείων ή προσωρινή αγκύρωσή του 

o Εάν ο στύλος δεν επιδέχεται επισκευή το Συνεργείο προβαίνει στην 

αντικατάστασή του, αφού προηγουμένως διακόψει την ηλεκτροδότηση, 

δοκιμάσει για έλλειψη τάσης και τοποθετήσει γειώσεις εργασίας και 
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προστασίας. Η αντικατάσταση του στύλου γίνεται με τη βοήθεια 

γερανοφόρου οχήματος και αν απαιτείται και εκσκαπτικού μηχανήματος. 

o Αποκατάσταση βλάβης σε ασφαλειοκιβώτιο ΧΤ, όπου μπορεί να απαιτείται 

αντικατάσταση μαχαιρωτού αποζεύκτη, βάσης ασφαλείας, ζυγού φάσης ή 

ζυγού αναχώρησης 

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται κατά κανόνα εκτός τάσης. Αλλά και σε αυτή την 

περίπτωση λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά μέτρα και κυρίως έναντι επιστροφών από 

το δίκτυο ΧΤ όπως παραπάνω. 

o Βλάβες σε δίκτυα Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.) ή φωτιστικά 

σώματα (Φ.Σ.) ή παροχές και δέκτες Φ.Ο.Π. Στις περιπτώσεις αυτές η 

αποκατάσταση Φ.Σ. ή παροχών διενεργείται συνήθως υπό τάση, ενώ σε 

αγωγό Φ.Ο.Π. εκτός τάσης. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά την 

οποία το δίκτυο Φ.Ο.Π. δεν λειτουργεί. Στη περίπτωση αυτή, είναι πιθανό το δίκτυο να 

ηλεκτριστεί απρόσμενα από διάφορες αιτίες π.χ. λόγω αυθαίρετων δοκιμών που 

πραγματοποιούν συνεργεία των Δήμων.  

Για το λόγο αυτό, σε οποιαδήποτε επέμβαση σε δίκτυα Φ.Ο.Π.  εξασφαλίζεται η διακοπή 

της ηλεκτροδότησης και τοποθετούνται βραχυκυκλώματα. 

Η αποκατάσταση των βλαβών πραγματοποιείται με αναρρίχηση σε στύλο με τη χρήση 

πέδιλων ή σκάλας ή τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος. 

 Μετά το πέρας της αποκατάστασης της βλάβης το προσωπικό συγκεντρώνεται σε 

ορισμένη θέση και απομακρύνεται από το δίκτυο για να ακολουθήσει η αφαίρεση 

των γειώσεων και η επαναφορά της ηλεκτροδότησης, καθώς και οι απαιτούμενες 

μετρήσεις και δοκιμές 

 Φόρτωση των εργαλείων και των υλικών επί του μεταφορικού οχήματος και 

μετάβαση του Συνεργείου σε θέση άλλης βλάβης ή επιστροφή στην Έδρα του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι  & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι  

 Κατά τη φόρτωση, διευθέτηση και εκφόρτωση των υλικών από το μεταφορικό 

όχημα υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού των άκρων των εργαζομένων από πτώση 

των υλικών.  

Στη φορτοεκφόρτωση ή τη διευθέτηση των υλικών απαιτείται προσοχή προς αποφυγή 

μικροτραυματισμών κατά τη στιγμή που κάποιος τεχνίτης ανεβαίνει στην καρότσα του 

ημιφορτηγού που χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση βλαβών ή όταν η συγκεκριμένη 

εργασία γίνεται σε όχημα με πολυεστερική κατασκευή η οποία διαθέτει παραπέτα και 

υπάρχει κίνδυνος απότομου κλεισίματος.  
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 Λόγω των συνεχών μετακινήσεων των υλικών και των εργαλείων μπορεί να 

προκύψουν μυοσκελετικά προβλήματα στους εργαζομένους. Οι οδηγίες ορθού 

χειρισμού των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της Εργονομίας και η χρήση των 

ΜΑΠ (τα γάντια εργασίας και τα άρβυλα εργασίας, τα οποία στο μπροστινό τους 

μέρος φέρουν προστατευτικό έλασμα από σίδερο) που χορηγεί η Επιχείρηση στους 

εργαζόμενους εξασφαλίζουν τους χρήστες από τους μηχανικούς κινδύνους. 

 Καθότι για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών απαιτείται 

αναρρίχηση των εργαζομένων επί του στύλου με πέδιλα ή με την βοήθεια σκάλας ή 

με την χρήση καλαθοφόρου οχήματος είναι αναγκαία η καλή κατάσταση της 

σκάλας, η ασφαλής λειτουργία του καλαθοφόρου οχήματος και του κάδου, όπως 

και η συντήρηση και ορθή χρήση των ΜΑΠ, δηλαδή των πέδιλων αναρρίχησης, 

των Μέσων Προστασίας από Πτώσεις κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης από ύψος. 

 Κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομένων από ενδεχόμενη πτώση εξαρτισμών του 

στύλου από ύψος. 

 Η κοπή, η απογύμνωση και η σύνδεση των καλωδίων-ακροδεκτών διενεργούνται 

με τη χρήση  των αντίστοιχων κοπτικών εργαλείων ή της υδραυλικής πρέσας και 

ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Η συντήρηση των απαιτούμενων για 

τις υπόψη εργασίες εργαλείων, ο έλεγχος πριν τη χρήση τους, όπως και η χρήση 

των γαντιών εργασίας  προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους μηχανικούς 

κινδύνους. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Για τις αποκαταστάσεις βλαβών σε περιόδους κακοκαιρίας με κεραυνούς 

προβλέπεται η ενίσχυση των γειώσεων εργασίας σύμφωνα με τι οδηγίες. 

 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται επέμβαση σε στοιχεία υπό τάση  π.χ. 

βλάβη σε ασφάλεια, βλάβη σε μετρητή, βλάβη σε ασφάλεια ασφαλειοκιβωτίου ΧΤ, 

βλάβη σε ασφάλεια ΜΤ, όπου υπάρχει πιθανότητα τήξης της νέας ασφάλειας λόγω 

μόνιμου σφάλματος, η χρήση των απαιτούμενων ΜΑΠ (μονωτικά γάντια, γάντια 

προστασίας των μονωτικών, κράνος με ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, 

άρβυλα ασφαλείας κ.λπ.) και η ορθή τήρηση των οδηγιών θεωρούνται απαράβατοι 

κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από τους ηλεκτρικούς κινδύνους.  

Η ταξινόμηση των εργαλείων με τρόπο που η χρήση τους να είναι συνεχής, η ορθή 

συντήρησή τους, η καλή λειτουργία του ασυρμάτου και των σημάνσεων κινδύνων (φάρος, 

σειρήνα) συμβάλλουν στην ασφάλεια κατά την εργασία. Κατά τις αποκαταστάσεις βλαβών 

που πραγματοποιούνται  νυχτερινές ώρες απαιτείται επαρκής τεχνητός φωτισμός. 
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Θερμικοί κίνδυνοι 

 Σε περίπτωση που έχει εκδηλωθεί μικροπυρκαγιά στις εγκαταστάσεις γίνεται 

χρήση πυροσβεστήρα από τους τεχνίτες με τήρηση των μέτρων ασφάλειας και 

χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ για προστασία από τις εκλυόμενες αναθυμιάσεις 

(φιλτρόμασκα με φίλτρα για αέρια και ατμούς). Όταν η πυρκαγιά είναι μεγάλης 

έκτασης ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών πραγματοποιούνται κάτω από διάφορες 

καιρικές συνθήκες (πολλές φορές υπερβολικό ψύχος ή ζέστη ή κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου 

με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λ.π.), διάθεση μέσων για 

την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, ψάθινο 

κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες, τροφές πλούσιες 

σε θερμίδες το χειμώνα κ.λ.π.) προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από πιθανούς κινδύνους 

κατά την υπαίθρια εργασία.  

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.  

 Όπως επίσης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, ηλεκτροφόρων αγωγών πεσμένων στο 

έδαφος κ.λπ., τα οχήματα αναγκάζονται να κινούνται γρηγορότερα. Στην 

περίπτωση αυτή ή λήψη κατάλληλων μέτρων (λειτουργία σειρήνας, φάρου, 

ενημέρωση της Τροχαίας κ.λπ.) βοηθούν στην ασφαλέστερη μετάβαση του 

Συνεργείου στον τόπο της βλάβης.   

 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μετάβαση στο τόπο της βλάβης είναι και τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα, οι καιρικές συνθήκες, οι δύσβατες και ορεινές 

περιοχές (λάσπες, χιόνια κ.λπ.). 

Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση, αλλά και η τακτική συντήρηση των οχημάτων 

για ευνόητους λόγους (ταχύτητα, πρόσβαση σε δύσβατα σημεία, συχνές στάσεις κ.λ.π.) 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

Λοιποί κίνδυνοι  

 Σε περιόδους που εκδηλώνεται μεγάλος αριθμός βλαβών και υπάρχει χρονική 

πίεση, οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε στρες. Ο ορθός συντονισμός από τον 

επικεφαλής του τμήματος αποκατάστασης των βλαβών και η συνδρομή του 

βοηθούν το Συνεργείο στην έγκαιρη και ασφαλή εργασία όπως και στον 

περιορισμό του άγχους.  

 Η εργασία σε βάρδιες και η νυκτερινή εργασία είναι παράγοντας πρόκλησης 

ψυχοσωματικών παθήσεων. Η διακεκομμένη με διαλείμματα εργασία, κατόπιν 
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σύστασης του Ιατρού Εργασίας, προστατεύει  τους εργαζόμενους από την κόπωση. 

Για τους ίδιους λόγους αλλά και για λόγους ασφάλειας τα Σχέδια του Δικτύου που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αξιόπιστα και ενημερωμένα. 

Κίνδυνοι νυκτερινής εργασίας 

 Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα Συνεργεία αποκατάστασης 

βλαβών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, δύσβατων περιοχών κ.λπ. εντείνονται 

κατά τις νυχτερινές ώρες. Στις περιπτώσεις αυτές ο επαρκής φωτισμός των 

μεταφορικών οχημάτων καθώς και η διάθεση ικανού φορητού φωτισμού βοηθούν 

τα Συνεργεία στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακόμη και σε ομίχλη ή άλλες 

δύσκολες συνθήκες. Όπως έχει προαναφερθεί, είναι  απαραίτητη η διασφάλιση της 

καλής επικοινωνίας με το κέντρο μέσω ασυρμάτου, κινητού τηλεφώνου κ.λπ. έτσι, 

ώστε τα Συνεργεία να έχουν συνδρομή από τον επικεφαλής της βάρδιας για 

οτιδήποτε χρειαστεί. 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 27.                 

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

& 

Μυο-

σκελετικοί  

3 2 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα άκρων 

ή Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 2 4 8 Ηλεκτροπληξία

Θερμικοί 2 2 4

Εγκαύματα, 

Παθήσεις του 

αναπνευστικού 

συστήματος.

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

3 2 6

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες λόγω 

δηγμάτων από 

έντομα - ερπετά.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Λοιποί 

κίνδυνοι
3 2 6 Stress

Κίνδυνοι 

νυκτερινής 

εργασίας

2 3 6

Stress, Μεταβολή 

Κιρκάδιων 

ρυθμών.

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).



90 

 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Κατάσβεση Πυρκαγιάς'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                  

3. Εκπαίδευση των εργαζομένων.               

4. Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                   

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων Μέσων Ατομικής Προστασίας. 

 

4.2.15  Συντήρηση Ξύλινων Στύλων Δικτύων Διανομής 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της εργασίας, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες σε κάθε στύλο του δικτύου, 

είναι οι εξής:  

 Φόρτωση των εργαλείων, του εξοπλισμού και των ΜΑΠ στο μεταφορικό μέσο και 

μετάβαση στο τόπο εργασίας.  

 Εκσκαφή λάκκου και θραύση του επιστρώματος και του κρασπέδου πεζοδρομίων, 

οδού και πλατείας ή τμήματος τοίχου, εάν υπάρχουν, γύρω από το στύλο που 

επιθεωρείται – συντηρείται. 

 Επιθεώρηση του στύλου (οπτικός έλεγχος, ηχοσκόπηση, καθαρισμός, διάτρηση 

στύλου), αποτίμηση της εναπομένουσας αντοχής του και  χαρακτηρισμός του, 

δηλαδή εάν χρήζει συντήρησης ή ενίσχυσης ή αντικατάστασης.  

 Εσωτερική συντήρηση στύλου (εφόσον από την επιθεώρηση προκύψει ότι 

υπάρχουν εσωτερικοί θύλακες), δηλαδή έγχυση του βοηθητικού υγρού 

συντηρητικού στους θύλακες του στύλου και πλήρωσή τους με τη βοήθεια αντλίας 

έγχυσης. Κλείσιμο των οπών διάτρησης που διενεργήθηκαν στο στύλο με 

εμποτισμένους πείρους. 

 Επάλειψη της εξωτερικής επιφάνειας του στύλου (50 cm  80 cm από την 

επιφάνεια του εδάφους) με το κύριο χημικό συντηρητικό. Κάλυψη της 

συντηρημένης επιφάνειας του στύλου με αδιάβροχο πλαστικοποιημένο χαρτί. 
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 Επαναπλήρωση του λάκκου με χώμα και επαναφορά του επιστρώματος και του 

κρασπέδου των πεζοδρομίων ή της οδού ή της πλατείας καθώς και του τοίχου στην 

προηγούμενη κατάστασή τους. Επισήμανση του στύλου με το έτος και τη μέθοδο 

της συντήρησης. 

 Ενίσχυση του στύλου με έμπηξη χαλύβδινων ημισωλήνων ενίσχυσης (εφόσον από 

την επιθεώρηση προκύψει ότι απαιτείται και επιτρέπεται η ενίσχυση) και περίδεση 

των ημισωλήνων με χαλύβδινες ζώνες πάνω στο στύλο με τη χρήση 

πασσαλοπήκτη. 

 Φόρτωση των εργαλείων και του εξοπλισμού στο μεταφορικό όχημα και επιστροφή 

του Συνεργείου στην έδρα του.  

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών της επιθεώρησης, της συντήρησης και ιδιαίτερα 

κατά τη διενέργεια της ενίσχυσης των ξύλινων στύλων υφίστανται κίνδυνοι 

τραυματισμού των εργαζομένων λόγω ενδεχόμενης πτώσης μεταλλικών 

εξαρτισμών του δικτύου ή των αγωγών από ύψος. 

 Κατά τη χρήση των εργαλείων καθαρισμού και διάτρησης του στύλου ή κατά την 

έμπηξη των χαλύβδινων ημισωλήνων, εγκυμονούνται  κίνδυνοι τραυματισμού των 

εργαζομένων. Η ορθή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας και των μέτρων ασφάλειας 

που αναφέρονται στις οδηγίες όπως και η χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια 

και άρβυλα εργασίας, προστατευτικό κράνος κ.λπ.) προστατεύουν τους 

εργαζόμενους από τους μηχανικούς κινδύνους. 

 Κατά τη διενέργεια της εσωτερικής συντήρησης του στύλου γίνεται χρήση της 

αντλίας έγχυσης του υγρού συντηρητικού στο στύλο. Η αντλία έγχυσης είναι 

δοχείο υπό πίεση και ως εκ τούτου η ορθή τακτική συντήρηση του δοχείου, ο 

συχνός καθαρισμός της βαλβίδας και του ακροφυσίου έγχυσης εξασφαλίζουν την 

απρόσκοπτη  λειτουργία της αντλίας και αποκλείουν κάθε κίνδυνο διάρρηξης. 

Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Η φορτοεκφόρτωση των εργαλείων, υλικών και του εξοπλισμού, που 

χρησιμοποιούνται στη συντήρηση, επί του μεταφορικού οχήματος γίνεται με τα 

χέρια, γεγονός το οποίο εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού ή δημιουργίας 

μυοσκελετικών προβλημάτων στους εργαζόμενους, λόγω του αυξημένου βάρους 

κάποιων από τα υλικά όπως των χαλύβδινων ημισωλήνων, του πασσαλοπήκτη 

κ.λπ. και της μη εφαρμογής του ενδεδειγμένου εργονομικού τρόπου χειρισμού 

βαρέων αντικειμένων. 

 Κατά την ενίσχυση του στύλου με έμπηξη χαλύβδινων ημισωλήνων ενίσχυσης και 

την περίδεσή τους με χαλύβδινες ζώνες, υφίστανται μυοσκελετικοί κίνδυνοι καθότι 
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οι εργαζόμενοι καταπονούνται από τη συνεχή χειρονακτική  εργασία κατά τη 

διενέργεια των επαναληπτικών κρουστικών κινήσεων του πασσαλοπήκτη.    

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά την επιθεώρηση του στύλου  (ηχοσκόπηση, καθαρισμός, διάτρηση) και κατά 

την έμπηξη των χαλύβδινων ημισωλήνων ενίσχυσης  και την περίδεσή τους, με τις 

χαλύβδινες ζώνες υπάρχει μικρής πιθανότητας κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.   

Χημικοί κίνδυνοι 

 Κατά την εσωτερική συντήρηση του στύλου όπου γίνεται χρήση της αντλίας 

έγχυσης του υγρού συντηρητικού στο στύλο υφίσταται κίνδυνος εκτόξευσης 

σταγονιδίων. Η χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (γυαλιά ή ασπίδια προστασίας 

προσώπου, γάντια προστασίας από χημικά, μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο 

πουκάμισο κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Άδειας κυκλοφορίας και χρήσης του 

Υπουργείου Γεωργίας είναι υποχρεωτική. 

 Κατά την εξωτερική συντήρηση, δηλαδή την επάλειψη με πολτώδες συντηρητικό 

ξύλου της εξωτερικής επιφάνειας του στύλου στη ζώνη του εδάφους, παρότι οι 

εκπομπές πτητικών από πολτώδες συντηρητικό είναι αρκετά αισθητές, δεν υπάρχει 

ιδιαίτερος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος επειδή η συντήρηση γίνεται στην 

ύπαιθρο.  

Τροχαίο ατύχημα  

 Κατά τη μετακίνηση των συνεργείων προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση 

αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση κατά την αποφυγή ατυχημάτων. 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας  

 Λόγω του αποκλειστικά υπαίθριου χαρακτήρα της επιθεώρησης και της 

συντήρησης υπάρχουν κίνδυνοι από δαγκώματα ζώων, ερπετών και εντόμων. 

Επίσης, η υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες (π.χ. υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες 

κατά το θέρος ή κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, δοχείο με νερό 20 λίτρων 

τουλάχιστον για πλύσιμο των χεριών σε περίπτωση ανάγκης, εξοπλισμός του μεταφορικού 

μέσου με ένα πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), διάθεση μέσων για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, ψάθινο 

κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) 

προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από ενδεχόμενους κινδύνους.  
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45. 

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'',''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση'' 

3.Εκπαίδευση των εργαζομένων.  

4.Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                   

5.  Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα άκρων 

ή Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Μυο-

σκελετικοί 
2 2 4 Οσφυαλγία

Ηλεκτρικοί 1 2 2 Ηλεκτροπληξία

Χημικοί 2 2 4

Παθήσεις του 

αναπνευστικού 

συστήματος, 

Δερματικές 

παθήσεις, 

Ηπατικές - 

Νεφρικές 

διαταραχές. 

Τροχαίο 

ατύχημα 
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας 

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες λόγω 

δηγμάτων από 

έντομα - ερπετά.

1, 2, 3, 4, 5

1.  Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας.                   

2.  Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας.                             

3.  Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης.                            

4.  Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.16 Καταμέτρηση  Κατανάλωσης  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  Πελατών 

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της εργασίας της Καταμέτρησης καταναλώσεων είναι οι  εξής:   

 Ο Καταμετρητής παραλαμβάνει το Βιβλίο της Καταμέτρησης ή τον φορητό 

ηλεκτρονικό καταχωρητή στα Φύλλα Λήψης Ενδείξεων και τα προσωπικά του 

εφόδια (φακός, μονωμένο κατσαβίδι, πένσα, δοκιμαστικό κατσαβίδι  και 

σφραγίδες).  

 Συναρτήσει της διαδρομής που θα ακολουθηθεί όπως και των ιδιομορφιών του 

εδάφους, ο Καταμετρητής για τη μεταφορά του στον τόπο εργασίας χρησιμοποιεί 

τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μισθωμένο όχημα ή μεταφορικό υπηρεσιακό όχημα 

της Επιχείρησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ο Καταμετρητής, λόγω της φύσης της 

εργασίας διανύει μεγάλες αποστάσεις πεζός. Μετά από κάθε λήψη ένδειξης ενός 

πελάτη συνεχίζει την καταμέτρηση στον επόμενο πελάτη. 

 Επιστροφή του Καταμετρητή στην έδρα της Μονάδας του. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι 

 Στην περίπτωση που το σχεδιάγραμμα της ημερήσιας διαδρομής οδεύει σε 

δύσβατες περιοχές ή εμπεριέχει επικλινείς οδούς, σκάλες ή άλλες ανωμαλίες του 

εδάφους απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν κίνδυνοι τραυματισμού 

λόγω πτώσης ή ολίσθησης.  

 Υπάρχουν περιπτώσεις μη εύκολης προσέγγισης στους μετρητές, όπως μετρητές σε 

εργοτάξια, μετρητές σε ύψος, μετρητές σε υπόγεια με σκάλες χωρίς επαρκή 

φωτισμό, μετρητές σε χώρους Αποθηκών κ.λπ., κατά τις οποίες ο Καταμετρητής 

είναι αναγκασμένος ή να αναρριχηθεί ή να χρησιμοποιήσει βοηθητικά αντικείμενα 

για την ανάγνωση των ενδείξεων.  

Η χρήση των ενδεδειγμένων αρβύλων εργασίας για την ύπαιθρο, ελαφρών υποδημάτων για 

τις αστικές περιοχές, όπως και η χρησιμοποίηση φακού σε σκοτεινά περάσματα 

εξασφαλίζουν τους Καταμετρητές από τους κινδύνους πτώσης, ολίσθησης κ.λ.π.  

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι  

 Κατά την διενέργεια της Καταμέτρησης δεν υφίστανται ηλεκτρικοί κίνδυνοι που 

χρήζουν ιδιαίτερης επισήμανσης, εφόσον ο Καταμετρητής δεν ξεπεράσει  τα όρια 

της ευθύνης του.  
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Μυοσκελετικοί κίνδυνοι 

 Λόγω της φύσης της εργασίας του, ο Καταμετρητής υπόκειται σε καταπόνηση του 

μυοσκελετικού συστήματος (αρθρώσεων, οσφυϊκής μοίρας κ.λπ.) λόγω βαδίσματος 

ή ορθοστασίας ή κάμψεων για την ανάγνωση των ενδείξεων σε μετρητές 

τοποθετημένους σε διάφορα ύψη. 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα της Καταμέτρησης υπάρχουν κίνδυνοι από 

δαγκώματα ζώων (σκύλων - φυλάκων ιδιοκτησιών) ερπετών ή εντόμων. Επίσης, η 

υπόψη εργασία πολλές φορές διενεργείται κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

(π.χ. υπερβολικό ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες κατά 

το θέρος ή κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου με ένα πλήρες 

φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. 

τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, κεφαλαλγίες κ.λ.π.), διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση 

των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, κάλυμμα κεφαλής, δροσερό 

νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες κ.λ.π.) προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από 

ενδεχόμενους κινδύνους.  

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Καταμετρητή προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.  

Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση, αλλά και η τακτική συντήρηση των οχημάτων 

για ευνόητους λόγους αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχήματος. 

Λοιποί κίνδυνοι 

 Μερικές φορές έχουν παρατηρηθεί, προκειμένου περί ρευματοκλοπής ή παράνομης 

επέκτασης παροχής ρεύματος ή κοπής σφραγίδας του μετρητή, προβλήματα 

επιθετικής συμπεριφοράς προς τον Καταμετρητή (π.χ. φυλάκων) εκ μέρους των 

πελατών. 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1.  Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45.               

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.               

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.                             

4. Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                             

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί 2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα άκρων 

ή Σπονδυλικής 

Στήλης. 

Ηλεκτρικοί  1 2 2 Ηλεκτροπληξία

Μυο-

σκελετικοί 
2 1 2 Οσφυαλγία

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες λόγω 

δηγμάτων από 

έντομα - ερπετά.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Λοιποί 

κίνδυνοι
1 2 2

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.17 Κλάδεμα  ή/και  κοπή  Δένδρων  

Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις της υπόψη εργασίας, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε κάθε δένδρο που 

κλαδεύεται ή/και κόβεται, είναι οι εξής: 

 Έλεγχος όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή μη θέσης εκτός τάσης της 

εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει με το δένδρο που θα 

κλαδευτεί ή και θα κοπεί (η εγκατάσταση τίθεται εκτός τάσης αν κριθεί ότι αυτό 

απαιτείται για τη διασφάλιση των εργαζομένων, που διενεργούν το κλάδεμα ή/και 

την κοπή, έναντι ηλεκτροπληξίας). Ο έλεγχος αυτός γίνεται πάντα από αρμόδιο 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της Μονάδας.  

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι απαιτείται η θέση εκτός τάσης της 

εγκατάστασης της ΔΕΔΔΗΕ, τότε η εγκατάσταση αυτή τίθεται εκτός τάσης ακολουθώντας 

τις διαδικασίες που αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες. 

Ο τεχνικός της Μονάδας, ο οποίος επιβλέπει τις εργασίες του κλαδέματος, λαμβάνει 

υπόψη μεταξύ άλλων και τα εξής:  

o την απόσταση μεταξύ του χώρου εργασίας και της υπό τάση εγκατάστασης 

o το είδος της εγκατάστασης, 

o τη φύση της εργασίας, 

o το είδος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και εξοπλισμού, 

o το είδος του δένδρου, το ύψος του δένδρου ή/και το μήκος και το βάρος των 

κλώνων που θα κοπούν.  

 Φόρτωση των εργαλείων, του εξοπλισμού και των ΜΑΠ στο μεταφορικό όχημα 

και μετάβαση στο χώρο εργασίας. 

 Θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ που έρχεται σε επαφή ή γειτνιάζει 

με το δένδρο που θα κλαδευτεί ή/και θα κοπεί (αν έχει προκύψει ότι απαιτείται 

μετά τον έλεγχο). Η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης γίνεται πάντα από 

αρμόδιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της Μονάδας. 

 Λήψη ασφαλούς θέσης εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας από τον 

εργαζόμενο (χρήση ολόσωμης εξάρτυσης με ζώνη ασφαλείας, φορητής σκάλας ή 

καλαθοφόρου οχήματος  κ.λπ.) που θα διενεργήσει το κλάδεμα ή/και την κοπή. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση σκάλας ή η χρήση 

καλαθοφόρου οχήματος δεν είναι εφικτή διατίθενται ειδικά πέδιλα αναρρίχησης σε 

δένδρα.  
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 Κλάδεμα ή/και κοπή του δένδρου με χρήση κατάλληλου και ασφαλούς 

εξοπλισμού. 

 Ελεγχόμενο και ασφαλές κατέβασμα των κλώνων του δένδρου στο έδαφος ή/και 

ελεγχόμενη και ασφαλής πτώση του κομμένου δένδρου. 

 Επανάζευξη (θέση υπό τάση) της εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ, αν έχει τεθεί εκτός 

τάσης. Η θέση υπό τάση της εγκατάστασης γίνεται πάντα από αρμόδιο 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ.  

 Συλλογή των προϊόντων κλάδευσης και συγκέντρωσής τους σε κατάλληλη 

παρακείμενη του χώρου εργασίας θέση, συλλογή των εργαλείων και του 

εξοπλισμού, φόρτωσή τους στο μεταφορικό όχημα και επιστροφή στη Μονάδα. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί  κίνδυνοι & Μυοσκελετικοί κίνδυνοι  

 Η εκπαίδευση του προσωπικού στη σωστή μέθοδο εργασίας και τα όρια της ζώνης 

της εκτελούμενης εργασίας, όπως και στον ορθό χειρισμό των χρησιμοποιούμενων 

εργαλείων (π.χ. κοπτικά εργαλεία, βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα, χειροκίνητα 

πριόνια, κατευθυντήρια σχοινιά για το κατέβασμα κομμένων κλώνων μεγάλου 

βάρους ή σχοινιά συγκράτησης κομμένων κλώνων κ.λπ.) εξασφαλίζουν τους 

εργαζόμενους τόσο από μηχανικούς κινδύνους (κοπή, πτώση, κτυπήματα από 

αιωρούμενα ή πίπτοντα αντικείμενα κ.α.), όσο και από μυοσκελετικούς κινδύνους. 

 Καθότι για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται αναρρίχηση των εργαζομένων 

επί των δένδρων με την βοήθεια φορητής σκάλας είναι αναγκαία η καλή 

κατάσταση της σκάλας, η ορθή έδρασή της στη βάση και την κορυφή, όπως και η 

ασφαλής πρόσδεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πτώσης των 

εργαζομένων από ύψος. 

 Επίσης, η συντήρηση και ο έλεγχος του καλαθοφόρου οχήματος ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, η ασφαλής λειτουργία τόσο του οχήματος όσο και του κάδου 

αποκλείουν έκτακτες βλάβες οι οποίες εγκυμονούν μηχανικούς κινδύνους τόσο για 

το προσωπικό που εργάζεται πάνω σε αυτό (π.χ. πτώση από ύψος) όσο και για τον 

οδηγό του οχήματος. 

Η ενδεδειγμένη ένδυση για όλους τους εργαζόμενους του Συνεργείου (μακρύ παντελόνι, 

μακρυμάνικο πουκάμισο, εφαρμοστά όχι φαρδιά) και τα γάντια εργασίας τους 

προστατεύουν από τους μηχανικούς κινδύνους.  

Επίσης, από μηχανικούς κινδύνους τους προστατεύουν τα γυαλιά ή τα ασπίδια προστασίας 

(π.χ. προστασία από εκτινασσόμενα αντικείμενα), τα άρβυλα ασφαλείας, τα 

προστατευτικά κράνη και τα συστήματα προστασίας από πτώση. 
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Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

 Κατά την εκτέλεση του κλαδέματος ή/και της κοπής δένδρων εγκυμονούνται 

σοβαροί ηλεκτρικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας ενδέχεται να 

παρουσιαστούν σε περίπτωση λανθασμένης εκτέλεσης της διαδικασίας διακοπής ή 

σε συνδυασμό με πλημμελή λήψη μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται κατά την 

εκτέλεση εργασιών θέσης εκτός τάσης εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ, εργασιών 

επανάζευξης εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ και εργασιών κοντά σε υπό τάση 

εγκατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ.        

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Οι εργασίες του κλαδέματος ή/και της κοπής δένδρων πραγματοποιούνται κάτω 

από διάφορες καιρικές συνθήκες (πολλές φορές υπερβολικό ψύχος ή ζέστη ή 

κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου 

με ένα πλήρες φορητό φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, πονοκέφαλοι κ.λπ.), διάθεση 

μέσων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, 

κάλυμμα κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες, τροφές πλούσιες 

σε θερμίδες το χειμώνα κ.λπ.) προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από ενδεχόμενους 

κινδύνους κατά την υπαίθρια εργασία.  

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετακίνηση του Συνεργείου προς και από τον τόπο εργασίας υπάρχει 

κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση, αλλά 

και η τακτική συντήρηση των χρησιμοποιούμενων οχημάτων (ταχύτητα, πρόσβαση 

σε δύσβατα σημεία, συχνές στάσεις κ.λπ.) αποτελούν απαράβατη προϋπόθεση για 

την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. 

 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μετάβαση και τη προσέγγιση του σημείου 

Εργασίας είναι επίσης και τα κυκλοφοριακά προβλήματα, οι καιρικές συνθήκες, οι 

δύσβατες και ορεινές περιοχές (λάσπες, χιόνια κ.λπ.) 
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1. Οδηγίες Διανομής Νο 15 και 45.                      

2. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη διακίνηση φορτίων '' 

''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

''Ασφαλής Οδήγηση''.                      

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.             

4. Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                     

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

  

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

& 

Μυο-

σκελετικοί  

2 3 6

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα άκρων 

ή Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Ηλεκτρικοί 2 3 6 Ηλεκτροπληξία

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες λόγω 

δηγμάτων από 

έντομα - ερπετά.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.18 Εργασίες Τομέα  Μελετών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Τομέας Μελετών ασχολείται με την εκπόνηση μελετών, είτε για 

νέες ηλεκτροδοτήσεις ή μετατοπίσεις δικτύων για οικοδομικούς ή άλλους λόγους ύστερα 

από αιτήσεις πελατών, είτε για τη βελτίωση – ενίσχυση των δικτύων σε συνεννόηση με 

τον Τομέα Εκμετάλλευσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται συχνά να μεταβαίνει επιτόπου 

είτε σε εγκαταστάσεις πελατών (οικοδομές κ.λπ.), είτε σε διάφορα σημεία του δικτύου, για 

τον έλεγχο και τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων για τη μελέτη.  

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Μηχανικοί Κίνδυνοι  

 Κατά την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του δικτύου ή των πελατών, ιδιαίτερα σε 

υπό κατασκευή οικοδομές, υφίστανται μηχανικοί κίνδυνοι είτε από τα ανώμαλα 

δάπεδα, είτε από την ανυπαρξία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, είτε από την 

ύπαρξη αιχμηρών αντικειμένων  (πτώσεις από ύψος ή στο αυτό επίπεδο, 

στραβοπατήματα, ολισθήσεις, προσκρούσεις, κοψίματα κ.λπ.).    

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις του δικτύου ή των πελατών, ή την 

επιστροφή στη Μονάδα υπάρχει κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του 

Κ.Ο.Κ. κατά την οδήγηση, αλλά και η τακτική συντήρηση των χρησιμοποιούμενων 

οχημάτων (ταχύτητα, πρόσβαση σε δύσβατα σημεία, συχνές στάσεις κ.λπ.) 

αποτελούν απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. 

 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μετάβαση και την προσέγγιση του σημείου 

Εργασίας είναι επίσης και τα κυκλοφοριακά προβλήματα, οι καιρικές συνθήκες, οι 

δύσβατες και ορεινές περιοχές (λάσπες, χιόνια κ.λπ.). Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων οχημάτων για κάθε περίσταση. 

Κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας 

 Κατά την επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του δικτύου, λόγω του υπαίθριου 

χαρακτήρα της εργασίας, υπάρχουν κίνδυνοι από δαγκώματα ζώων (σκύλων-

φυλάκων ιδιοκτησιών) ερπετών ή εντόμων. Επίσης, η υπόψη εργασία πολλές φορές 

διενεργείται κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. υπερβολικό ψύχος κατά 

τους χειμερινούς μήνες ή υψηλές θερμοκρασίες κατά το θέρος ή κακοκαιρίες).  

Η λήψη των απαραίτητων μέτρων όπως, εξοπλισμός του μεταφορικού μέσου με ένα 

πλήρες φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

(π.χ. τσιμπήματα εντόμων ή ερπετών, κεφαλαλγίες κ.λπ.), διάθεση μέσων για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. κατάλληλη ένδυση, κάλυμμα 

κεφαλής, δροσερό νερό κατά το καλοκαίρι, αντηλιακές κρέμες κ.λπ.) προφυλάσσουν τους 

εργαζόμενους από ενδεχόμενους κινδύνους.  
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Λοιποί Κίνδυνοι  

 Η χρονική πίεση στην εργασία, κυρίως λόγω της πίεσης των πελατών για 

επίσπευση της εκπόνησης της μελέτης, αποτελεί παράγοντα στρες. 

 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ: ''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

2. Ασφαλής Οδήγηση.                      

3.  Εκπαίδευση των εργαζομένων.                    

4.  Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.                   

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής Προστασίας  

(ΜΑΠ). 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί   2 2 4

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα 

άκρων ή 

Σπονδυλικής 

Στήλης.

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Κίνδυνοι 

υπαίθριας 

εργασίας

2 2 4

Ηλίαση, 

Θερμοπληξία, 

Κρυοπαγήματα, 

Παθολογίες 

λόγω δηγμάτων 

από έντομα - 

ερπετά

Λοιποί 

Κίνδυνοι
1 2 2 Stress

1, 2, 3, 4, 5

1.Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

2.Συστηματικές 

προγραμματισμένες ή 

απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις - 

έλεγχοι επί τόπου των εργασιών 

για τη διαπίστωση  τήρησης των 

μέτρων ασφάλειας. 

3.Απαρέγκλιτη, και άνευ 

εξαιρέσεων, χρήση των ΜΑΠ από 

όσους εργάζονται ή 

παρευρίσκονται στον τόπο 

εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή 

ιεραρχικής στάθμης. 

4.Υποχρεωτική συμμόρφωση με 

τους κανόνες Οδικής Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.19 Εργασίες τεχνικών στελεχών 

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των δικτύων, τη συντήρησή τους, 

καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών. Για το σκοπό αυτό προσωπικό μεταβαίνει στο 

δίκτυο για να διαπιστώσει τη φύση της βλάβης ή και για να δώσει επιτόπου εντολές 

χειρισμού και να επιβλέψει τις εργασίες αποκατάστασης. 

 

Προσδιορισμός κινδύνων 

Τροχαίο ατύχημα 

 Κατά τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις του δικτύου ή την επιστροφή στη Μονάδα 

υπάρχει κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Η εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. κατά την 

οδήγηση, αλλά και η τακτική συντήρηση των χρησιμοποιούμενων οχημάτων 

(ταχύτητα, πρόσβαση σε δύσβατα σημεία, συχνές στάσεις κ.λπ.) αποτελούν 

απαράβατη προϋπόθεση για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. 

 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μετάβαση και τη προσέγγιση του σημείου 

Εργασίας είναι επίσης και τα κυκλοφοριακά προβλήματα, οι καιρικές συνθήκες, οι 

δύσβατες και ορεινές περιοχές (λάσπες, χιόνια κ.λπ.). 

Λοιποί Κίνδυνοι  

 Η χρονική πίεση στην εργασία, κυρίως λόγω της ανάγκης για ταχύτερη 

αποκατάσταση και επανηλεκτροδότηση των πελατών, αποτελεί παράγοντα στρες. 

 Λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα κάποιων εργασιών, υφίστανται οι αντίστοιχοι 

κίνδυνοι υπαίθριας εργασίας όπως δαγκώματα ζώων, ερπετών, εντόμων, έκθεση σε 

δύσκολες καιρικές συνθήκες κ.λπ. Απαραίτητος ο εξοπλισμός των μεταφορικών 

μέσων με φαρμακεία, καθώς και η κατάλληλη ένδυση και υπόδηση.  
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Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ:  ''Μέσα προστασίας από πτώσεις'' 

''Μέσα προστασίας της κεφαλής'' 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας'' 

''Εργαλεία με μόνωση'' 

''Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα γάντια προστασίας'' 

2. Ασφαλής Οδήγηση.          

3. Εκπαίδευση των εργαζομένων.       

4. Διάθεση Φορητού Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.             

5. Χορήγηση των ενδεδειγμένων για την υπόψη εργασία Μέσων Ατομικής 

Προστασίας  (ΜΑΠ). 

 

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή 

Ενέργειες

Τροχαίο 

ατύχημα
2 2 4

Βλάβες κατά 

περίπτωση

Λοιποί 

Κίνδυνοι
1 2 2 Stress

1, 2, 3, 4, 5

1. Επαναληπτικές 

εκπαιδεύσεις επί 

των σχετικών 

Οδηγιών 

Διανομής, 

Εγχειριδίων και 

των Ασφαλών 

Μεθόδων 

Εργασίας. 

2.Απαρέγκλιτη, 

και άνευ 

εξαιρέσεων, 

χρήση των ΜΑΠ 

από όσους 

εργάζονται ή 

παρευρίσκονται 

στον τόπο 

εργασίας 

ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, 

ειδικότητας ή 

ιεραρχικής 

στάθμης.              

3. Υποχρεωτική 

συμμόρφωση με 

τους κανόνες 

Οδικής 

Ασφάλειας 

(Κ.Ο.Κ.).
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4.2.20 Εργασίες Γραφείων και Λογιστηρίου 

Από το διοικητικοοικονομικό προσωπικό εκτελούνται διάφορες εργασίες γραφείου που 

περιλαμβάνουν συναλλαγές με πελάτες, παραγωγή εγγράφων, αρχειοθετήσεις, χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και τηλεφώνου. 

 

Προσδιορισμός Κινδυνων 

Μηχανικοί κίνδυνοι  

 Κίνδυνοι ολίσθησης και ενδεχόμενης πτώσης στο αυτό επίπεδο ή σε σκαλοπάτια. 

Κίνδυνοι από τη χρήση Η/Υ και οθονών οπτικής απεικόνισης  

 Μυοσκελετικοί κίνδυνοι και οπτική κόπωση, λόγω της συνεχούς καθιστικής 

εργασίας και λόγω της προσήλωσης στις οθόνες οπτικής απεικόνισης και από τη μη 

ορθή χρήση του πληκτρολογίου ή μη εργονομικά ορθή θέση εργασίας. Απαραίτητο 

το διάλειμμα (15 min) μετά από δίωρη συνεχή εργασία σε οθόνη οπτικής 

απεικόνισης. 

Λοιποί κίνδυνοι 

 Η χρονική πίεση κατά την εργασία αποτελεί παράγοντα πρόκλησης stress. 

 Ειδικά το προσωπικό που απασχολείται στην οικονομική διαχείριση διατρέχει 

κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος και κίνδυνο ενδεχόμενης βιαιοπραγίας, ακόμη και 

ληστείας όταν μεταβαίνουν σε τράπεζες ή μεταφέρουν χρηματικά ποσά για τις 

ανάγκες της Περιοχής. 

 Τέλος για το προσωπικό που έχει συναλλαγές με πελάτες, εκτός από το στρες,  

υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους των πελατών.   

 



106 

 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

 

Υπάρχοντα Μέτρα: 

1. Εγχειρίδια ΔΥΑΕ:  "Εργασία με ασφάλεια σε Η/Υ" 

''Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας''.                     

2. Εκπαίδευση των εργαζομένων.              

3. Διάθεση Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών.     

  

Υπάρχοντα Μέτρα Κίνδυνοι

Δείκτης 

Πιθανότητας 

Ατυχήματος

P(1)

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Ατυχήματος

S(2)

Βαθμός 

Επικινδυνότητας 

TR(3)  =  P. S

Πιθανές Βλάβες 

Υγείας

Προτεινόμενα 

Μέτρα ή Ενέργειες

Μηχανικοί  

&

Μυο-

σκελετικοί 

3 1 3

Εκδορές, 

Κακώσεις, 

Τραυματισμοί, 

Θλαστικά 

τραύματα, 

Κατάγματα άκρων 

ή Σπονδυλικής 

Στήλης, 

Οσφυαλγία. 

Κίνδυνοι 

κατά την 

εργασία με 

ελλιπή 

φωτισμό

3 1 3 Ασθενωπία

Κίνδυνοι 

από τη 

χρήση 

μονάδων 

οπτικής 

απεικόνισης

3 1 3

Ασθενωπία, 

Μυοσκελετικά 

άνω άκρων, 

Αυχεναλγία, 

Οσφυαλγία.

Λοιποί 

κίνδυνοι 
2 1 2 Stress

1.  Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις 

επί των σχετικών Οδηγιών 

Διανομής, Εγχειριδίων και των 

Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας.               

2. Βελτίωση του φωτισμού στους 

χώρους γραφείων

(βλέπε Πίνακες Μετρήσεων 

Βλαπτικών Παραγόντων)                        

3. Εφαρμογή των ελάχιστων 

προδιαγραφών κατά την εργασία 

με οθόνες οπτικής απεικόνισης.               

1, 2, 3
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Κεφάλαιο 5 - Συμπεράσματα - Γενικές Επισημάνσεις 

5.1 Περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής 

Από τους Πίνακες Επικινδυνότητας της μελέτης προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, η 

επικινδυνότητα των εργασιών στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα.  

Αυξημένη επικινδυνότητα εντοπίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις όπου επιβάλλεται να 

ληφθούν άμεσα κάποια μέτρα: 

 

Ηλεκτρικό ατύχημα 

Μπορεί να προκληθεί στις εξής περιπτώσεις: 

Κατά την εκτέλεση εργασιών υπό Χαμηλή Τάση είτε από επαφή με τα στοιχεία υπό 

τάση είτε λόγω δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Η μόνη 

προστασία είναι η χρήση μονωμένων εργαλείων και των Μέσων Ατομικής Προστασίας. 

Κατά την εκτέλεση εργασιών εκτός τάσης και με δεδομένο ότι δεν έγινε σωστά η 

διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Η τήρηση του τρίπτυχου «Διακοπή – Δοκιμή – Γείωση» και η χρήση μονωμένου 

εξοπλισμού αλλά και των ΜΑΠ, αποτρέπουν την εμφάνιση ηλεκτρικού ατυχήματος. 

 

Εργασία σε ύψος 

Η εργασία σε ύψος είναι πηγή πρόκλησης ατυχήματος λόγω της μη ορθής χρήσης σκάλας 

ή κατά την αναρρίχηση των εργαζομένων σε στύλους με πέδιλα. Η χρήση του  

καλαθοφόρου οχήματος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πτώσης εφόσον τηρείται η 

ενδεδειγμένη μέθοδος ασφαλούς εργασίας. 

 

Τροχαίο ατύχημα 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι συχνές μετακινήσεις του προσωπικού από και προς την εργασία 

εγκυμονούν κινδύνους τροχαίου ατυχήματος.  
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5.2 Επιβαλλόμενα μέτρα 

Τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την εξασφάλιση της Ασφάλειας στην 

εργασία, αφορούν ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα: 

 σε τεχνικό επίπεδο. 

 σε οργανωτικό επίπεδο για την ορθή επιλογή διαδικασιών  

 στην ενεργοποίηση του προσωπικού. 

 

5.2.1 Τεχνικά μέτρα 

Επιλογή του εξοπλισμού δικτύου  

Η προμήθεια και η επιλογή γίνεται από τις αρμόδιες τεχνικές Δ/νσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα (IEC, EN). Περιθώρια βελτίωσης του 

εξοπλισμού μπορούν να υπάρξουν σε ό,τι αφορά την εναρμόνισή του με τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις της κάθε εργασίας. Επίσης θα πρέπει να υιοθετηθεί η χρήση εργονομικού 

εξοπλισμού για τη μείωση των μυοσκελετικών προβλημάτων των εργαζομένων, όπως για 

παράδειγμα η ειδική συσκευή που έχει ήδη κατασκευαστεί για τη μηχανική άρση των 

καπακιών φρεατίων, link Boxes και καταπακτών των Υ/Σ πόλεως.  Σημειώνεται ότι οι νέοι 

τύποι Μικροαυτόματων, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτήσεις του IEC 898 καθιστούν 

πρακτικά αδύνατη την πρόκληση βραχυκυκλώματος.   

Η καθυστέρηση εφοδιασμού των Αποθηκών με νέα υλικά έχει σαν αποτέλεσμα συχνά να 

υπάρχει σύγχυση στο προσωπικό όσον αφορά στους διάφορους τύπους υλικών και ως εκ 

τούτου απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων με παράλληλη διάθεση. Στις 

περιπτώσεις που η προμήθεια νέων υλικών επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας, τότε να 

συνοδεύεται με την προτροπή για την απόσυρση των αποθεμάτων των υλικών παλαιού 

τύπου.   

 

Μέσα Ασφαλούς Εργασίας 

Η ασφαλής εκτέλεση των επικίνδυνων εργασιών απαιτεί εξοπλισμό με ενσωματωμένη την 

ασφάλεια. Τις προδιαγραφές του προκαθορίζει η ΔΟΑΕΣΜ σε συνεργασία με τη 

ΔΕΗ/ΔΥΑΕ και τις τεχνικές Δ/νσεις του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα.  

Μονωμένα εργαλεία και σκάλες: Τα μονωμένα εργαλεία χρησιμοποιούνται μόνο όπου 

προβλέπεται η χρήση τους. Οι σκάλες έχουν τυποποιηθεί σε μεγέθη που να εξυπηρετούν 

τις απαιτήσεις όλων των εργασιών και συνδυάζουν διηλεκτρική αντοχή και μηχανικές 

ιδιότητες. 
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Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Σε όλες τις εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να μειωθεί η επικινδυνότητα είναι 

επιβεβλημένη η χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Συγκεκριμένα: 

 Μέσα προστασίας από πτώσεις.  Έχουν χορηγηθεί πλήρη συστήματα 

προστασίας από πτώσεις και συστήματα καταβίβασης εργαζομένων. Η χρήση των 

συστημάτων αυτών περιορίζει στο ελάχιστο τα ατυχήματα από πτώσεις. 

 Γάντια μονωτικά. Έχουν χορηγηθεί γάντια τόσο για προστασία από τη Χαμηλή 

Τάση (ΧΤ) όσο και από τη Μέση Τάση (ΜΤ) και είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούνται. Επισημαίνεται ότι τα γάντια ΜΤ για μεγαλύτερη προστασία 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα προστατευτικά δερμάτινα γάντια. 

 Κράνος με ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο. Έχει ήδη τυποποιηθεί και 

χορηγηθεί κράνος που περιλαμβάνει στο εσωτερικό του ασπίδιο προστασίας 

προσώπου από ηλεκτρικό τόξο το οποίο χρησιμοποιείται μόνο όταν αυτό 

απαιτείται. Το μέσον αυτό είναι εύχρηστο και πρακτικό. 

 Άρβυλα εργασίας- Μπότες με διηλεκτρική αντοχή. Ανάλογα με τη φύση των 

εκτελούμενων εργασιών χορηγήθηκαν άρβυλα εργασίας και μπότες με αυξημένη 

διηλεκτρική αντοχή και προστασία από μηχανικούς κινδύνους 

 Φόρμα εργασίας με μακριά μανίκια 

 Στολή προστασίας από ηλεκτρικό τόξο 

 Γάντια προστασίας έναντι θερμότητας 

 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων 

 Επιγονατίδες και συστήματα επιγονατίδας καθίσματος 

 Αδιάβροχα ή επενδύτες 

 Ειδική ενδυμασία για προστασία έναντι κακοκαιρίας  

 Ομπρέλες, αντηλιακές κρέμες και γυαλιά προστασίας από την ηλιακή 

ακτινοβολία 

Όλα τα παραπάνω Μέσα Ατομικής Προστασίας διακινούνται κεντρικά σε όλες τις 

Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η χρήση ακατάλληλου τύπου ΜΑΠ για συγκεκριμένη εργασία είναι 

εξ ίσου επικίνδυνη με τη μη χρήση τους. 

 

Συντήρηση των οχημάτων 

Λόγω της διαρκούς χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων επιβάλλεται η σωστή συντήρησή 

τους η οποία πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της πολιτείας (έλεγχος ΚΤΕΟ, 

πιστοποιήσεις). Κάθε όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα και κιβώτιο Πρώτων 

Βοηθειών. 
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5.2.2 Οργανωτικά μέτρα 

Επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 

Ένα χαρακτηριστικό των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

εργασιών εκτελείται από ολιγομελή Συνεργεία με επικεφαλής Εργοδηγό, Αρχιτεχνίτη ή 

τον εμπειρότερο τεχνίτη ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διακρίνει τις τυχόν κακές 

πρακτικές. Εκτελείται επιθεώρηση των εργασιών όλων των Συνεργείων από την ιεραρχία 

και από τον Τεχνικό Ασφάλειας ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες αλλά και το πώς αντιμετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις. Τυχόν προβλήματα 

που διαπιστώνονται αντιμετωπίζονται με μορφή υποδείξεων και παρατηρήσεων. 

 

Επιλογή των επικεφαλής των Συνεργείων 

Λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των συνεργείων ώστε ο επικεφαλής να είναι τεχνικά και 

διοικητικά αποδεκτός από όλους ώστε να μειωθεί η επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση 

των εργασιών.  

 

Περιστατικά βιαιοπραγίας 

Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση βίαιων καταστάσεων ώστε να 

μεγιστοποιείται  η ασφάλειά του. 

 

Ωράρια εργασίας 

Τα ωράρια εργασίας σχεδιάζονται μετά από συνεννόηση των εργαζομένων και της 

Διεύθυνσης με τον Ιατρό Εργασίας έτσι, ώστε να είναι κατά το δυνατόν αποδεκτά και να 

μην επιβαρύνεται η υγεία των εργαζομένων.   

 

Παρακολούθηση της εξέλιξης των ατυχημάτων 

Η συνεχής αναφορά σε ατυχήματα και η ανάλυση των αιτίων τους με τη συμμετοχή των 

εργαζομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 

γίνει με προσοχή για να μην προκύψει αντίθετο αποτέλεσμα (π.χ. να γίνεται απόκρυψη 

των ατυχημάτων). 
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5.2.3 Ενεργοποίηση του προσωπικού  

Στην επίτευξη όλων των παραπάνω μέτρων μπορεί να συντελέσει και η ενεργός 

συμμετοχή του προσωπικού. Έτσι λοιπόν προτείνονται τα εξής: 

Η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων με τη συγκρότηση των 

Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας όπως προβλέπει ο Ν.3850/2010 (π.χ. 

σύγκλιση τριμηνιαίων συσκέψεων, από κοινού επισκέψεις με τον Τεχνικό Ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας).  

Η εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να είναι συνεχής. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει 

να δοθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και στην παροχή Πρώτων 

Βοηθειών στην αντιμετώπιση ηλεκτροπληξίας και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

(ΚΑΡΠΑ).   

Όσον αφορά στις Ασφαλείς Μεθόδους Εργασίας είναι απαραίτητη η συνεχής υπενθύμιση 

των εργαζομένων στις διάφορες Οδηγίες της Επιχείρησης, στον Κ.Ο.Κ., τη χρήση των 

Μέσων Ατομικής και Ομαδικής Προστασίας (ΜΑΠ & ΜΟΠ).  
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5.3 Επισημάνσεις 
Οι γενικές επισημάνσεις, οι οποίες βασίζονται τόσο στην ποιοτική όσο και την ποσοτική 

Εκτίμηση της Επικινδυνότητας (Risk Assessment), αλλά και στη γενικότερη προληπτική 

πρακτική,  συνοψίζονται στα εξής: 

1. Συνειδητοποίηση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας όλης ιεραρχίας. Αλλαγή 

νοοτροπίας στη σοβαρότητα αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών και Υιοθέτηση 

και καλλιέργεια της Παιδείας της Ασφάλειας. 

2. Επαναληπτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού από την ιεραρχία επί των 

σχετικών με την κάθε εργασία Οδηγιών, Εγχειριδίων, Ασφαλών Μεθόδων 

Εργασίας, επί των νέων υλικών και του εξοπλισμού των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ 

και για τις υποχρεώσεις έναντι του Νόμου. 

3. Εκπαίδευση κάθε νεοπροσλαμβανόμενου τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο 

και στα μέτρα προστασίας από τους κινδύνους.  

4. Κάθε αλλαγή αντικειμένου απασχόλησης προϋποθέτει εκπαίδευση και την 

επαρκή κατάρτιση του εργαζόμενου.  

5. Ορθολογική κατανομή των εργασιών στο χρόνο ανά Συνεργείο και ανά 

εργαζόμενο. Διακεκομμένη με διαλείμματα εργασία σε περίπτωση μεγάλου 

φόρτου.  

6. Μέριμνα για πρόβλεψη, σχεδιασμό, οργάνωση, προσδιορισμό αστάθμητων 

παραγόντων και ορθό συντονισμό μεγάλου όγκου εργασιών στη περίπτωση 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 

7. Ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης και σεβασμού έναντι του αγαθού της ζωής 

του κάθε εργαζόμενου, αλλά και έναντι της ζωής άλλων ατόμων που 

επηρεάζονται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους κατά την εργασία.  

8. Χορήγηση στους εργαζόμενους και προτροπή για χρήση των ενδεδειγμένων και 

εξειδικευμένων για κάθε εργασία ΜΑΠ και ατομικών εξοπλισμών προστασίας.   

9. Υποχρεωτική και άνευ εξαιρέσεων, υποδειγματική χρήση των ΜΑΠ από όλους 

όσους εργάζονται ή παρευρίσκονται στον τόπο εργασίας ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, ειδικότητας ή ιεραρχικής στάθμης.  

10. επάρκεια των ΜΑΠ-παρακολούθηση των ελλείψεων και κάλυψη των αναγκών 

της Μονάδας. 

11. Επισήμανση των αστοχιών και της γενικότερης συμπεριφοράς (θετικής ή 

αρνητικής) των υλικών, των ΜΑΠ και του ατομικού εξοπλισμού προστασίας με 

παρατηρήσεις ή υποδείξεις και διαβίβαση των υποδείξεων και παρατηρήσεων 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες Προμηθειών.  
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12. Η ορθή συντήρηση των ΜΑΠ είναι υποχρέωση και μέλημα του κάθε 

εργαζόμενου. Κάθε επέμβαση για τροποποίηση των ΜΑΠ ή μετασκευή τους 

απαγορεύεται ρητά και κάθε τέτοια πράξη μπορεί να επισύρει πειθαρχικές ποινές 

για τους εργαζόμενους.  

13. Συχνή επιτήρηση των εργασιών και επισήμανση των αδυναμιών.   

14. Συστηματικές και με τη δέουσα αυστηρότητα προγραμματισμένες ή μη 

προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και έλεγχοι επί τόπου των εργασιών για τη 

διαπίστωση τήρησης των μέτρων ασφάλειας από τους εργαζόμενους. 

15. Συμβουλευτική υποστήριξη για την αποφυγή ή τη μη επανάληψη λαθών ή 

ελλείψεων.  

16. Παροχή κινήτρων και επιβραβεύσεων ηθικών ή υλικών  

17. Υποχρεωτική συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) κατά την κίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων. Υποχρεωτικός έλεγχος 

των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ.  

18. Ενδεδειγμένη χρήση των οχημάτων και των μηχανημάτων και αποτροπή από 

κάθε αυθαίρετη χρησιμοποίησή τους. Πιστοποιητικά Καλής Λειτουργίας των 

οχημάτων και των μηχανημάτων. 

19. Διακοπή των εργασιών σε περίπτωση διαπίστωσης μη λήψης των μέτρων 

ασφάλειας 

20. Υποχρεωτική τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχημάτων  

21. Συνδρομή και διευκόλυνση των Τεχνικών Ασφάλειας και των Ιατρών 

Εργασίας, τόσο από τους Προϊστάμενους όσο και από τους εργαζόμενους. 

22. Τήρηση και επιμελής συμπλήρωση του Βιβλίου Ατυχημάτων (πλήρες αρχείο 

των Ατυχημάτων της Μονάδας) και του Βιβλίου Υποδείξεων και 

Παρατηρήσεων του Τ.Α.  και του Ι.Ε.  
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