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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Σε μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής ενέργειας κύριο στοιχείο όχι μόνο για την 

ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

εργασιών της είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας-υγείας των εργαζομένων της μέσα στο 

εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται καθημερινά. 

Για τη μέριμνα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων απ’ την πλευρά της ίδιας 

της μονάδας, μεγάλη σημασία έχει η εκτίμηση και ανάλυση των επαγγελματικών 

κινδύνων των εργαζομένων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας εργασίας, την ύλη της οποίας αποτελούν: η 

ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον κλάδο καθώς και γενικές πληροφορίες για την 

ασφάλεια και υγιεινή, παρουσίαση διάφορων μεθόδων ανάλυσης και εκτίμησης της 

επικινδυνότητας αλλά και περιγραφή του μοντέλου που χρησιμοποιείται σ’ αυτήν την 

εργασία, γενική αναφορά και περιγραφή του βιομηχανικού χώρου όπου εκπονήθηκε 

η εργασία (ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ) και παράθεση της μελέτης επικινδυνότητας για 

συγκεκριμένους χώρους της μονάδος. Τέλος αναφέρονται συμπεράσματα για τους 

υφιστάμενους κινδύνους των επαγγελματικών χώρων στους οποίους απευθύνεται η 

εργασία καθώς και προτάσεις για πρόληψη αυτών αλλά και περεταίρω αύξησης της 

ασφάλειας των χώρων.     
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αρχικά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω άλλον απ’ τον επιβλέποντα καθηγητή 

της διπλωματικής μου εργασίας  Δρ.Ιωάννη Λ.Μπακούρο ,Καθηγητή και Πρόεδρο του 

τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ,για  τη 

σημαντική βοήθεια και καθοδήγηση στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

Έπειτα θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Διευθυντή του ΑΗΣ 

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, τους τομεάρχη και υποτομεάρχη συντήρησης για την ξενάγηση 

στους χώρους του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ και για τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

που μου έδωσαν για την υλοποίηση της εργασίας μου. 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συγγενείς και 

φίλους που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της εργασίας μου 

μέσω της συμπαράστασης, των παροτρύνσεων και της ανταλλαγής ανάλογων 

εμπειριών μαζί μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Ένας τυπικός ορισμός της λέξης ασφάλεια είναι η απάλειψη κάθε κινδύνου. Παρ’ όλα 

αυτά σύμφωνα μ’ αυτό τον ορισμό πολύ λίγες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι 

ασφαλείς. Για παράδειγμα, το πέρασμα ενός δρόμου, το να παίξεις ποδόσφαιρο ή 

ακόμη και το να μείνεις στο σπίτι (καθώς ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων 

συντελείται εκεί), δεν είναι απολύτως ασφαλείς δραστηριότητες. 

Κατά αυτόν τον τρόπο πολύ λίγες βιομηχανίες είναι ασφαλείς. Βιομηχανικά 

ατυχήματα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς και θανάτους όχι μόνο στο 

εργατικό δυναμικό αλλά ακόμη σε ακραίες περιπτώσεις και σε περίοικους των 

εργοστασίων που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της βιομηχανίας. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) από το 2012 και μετά τα εργατικά 

ατυχήματα στη χώρα μας καταγράφουν αύξηση, γεγονός που συνδέεται χρονικά με 

την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων αλλά και τη μείωση των κονδυλίων για 

τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια 

περιστολής του λειτουργικού κόστους τους. 

Πέρα απ’ την καταστροφή παραγωγικών μονάδων (ανθρώπινο δυναμικό) αν 

αναλογιστούμε και την ψυχολογική ζημιά που προκαλούν τα ατυχήματα στο ίδιο το 

εργατικό δυναμικό αλλά και κατ’ επέκταση στους συγγενείς και φίλους, 

καταλαβαίνουμε την επιρροή που έχουν στην παραγωγή, την οικονομία της χώρας 

αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι τίθεται το ζήτημα της θέσπισης νόμων αλλά και 

της δημιουργίας φορέων και οργάνων εντός και εκτός της βιομηχανίας (π.χ. ΣΕΠΕ, 

ΠΟΣΕΠΕ, τεχνικός ασφαλείας κ.α.) για την μελέτη και αποφυγή τους. 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Text 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 

 

 

Εικόνα 2. Ασφάλεια Και Υγιεινή Στους Χώρους Εργασίας 

 

 

1.1 Ιστορική ανάδρομη 

 

Τα  εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν την ίδια ηλικία με τον 

άνθρωπο .Τα περισσότερα άλλωστε επιτεύγματα του εμπεριέχουν μεταξύ άλλων 

ανθρώπινο κόστος σε ζωές και υγεία. 

Ωστόσο κανένα μέτρο δεν είχε ληφθεί για την αποφυγή ατυχημάτων και την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας, μέχρι το 1527 όποτε ο Σάξονας ιατρός Agricola 
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μετά από παρατηρήσεις για τις εργασίες στα μεταλλεία και στα ορυχεία πρότεινε το 

διορισμό γιατρού. 

Αργότερα τον 19ο αιώνα λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, η οποία αύξησε των 

αριθμό των ατυχημάτων λόγω της επαφής των εργατών με τις «άγνωστες» έως τότε 

μηχανές παραγωγής και των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας που υπήρχαν στα 

νεοσύστατα βιομηχανικά κέντρα, αλλά και της διάδοσης των  φιλελεύθερων ιδεών του 

διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης που συντελέστηκαν τον προηγούμενο 

αιώνα, θεσπίζονται δύο βασικοί νόμοι για την προστασία της εργασίας οι οποίοι είναι: 

 η πρόσληψη επιθεωρητών εργασίας 

 η βεβαίωση, από γιατρό, της ηλικίας ενός παιδιού το οποίο για να εργαστεί θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 χρονών 

Αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρώτη η πολιτεία της 

Μασαχουσέτης το 1835 ψηφίζει νόμο για την απαγόρευση εργασίας παιδιών κάτω 

των 10 ετών. Επίσης καθιέρωσε ένα γραφείο στατιστικής που αφορούσε την 

εργασία, το οποίο έπειτα από την υιοθέτησή και από άλλες πολιτείες μετατράπηκε σε 

Υπουργείο Εργασίας με ευθύνη στην έκδοση νόμων για την προστασία των εργατών 

από τους βλαπτικούς παράγοντες και την πολύωρη εργασία. 

Για την ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία της υγείας των 

εργαζομένων, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιουργεί πέρα απ’ το 

Γραφείο Εργασίας το 1884, το Γραφείο Ορυχείων το 1910 και το Γραφείο 

Βιομηχανικής Υγιεινής το 1914. 

Μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ραγδαία οικονομική και τεχνολογική 

ανάπτυξη που ακολούθησε, οι περισσότερες χώρες εφάρμοσαν την πολιτική της 

«Ιατρικής της Εργασίας» για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, η οποία 

βασίζεται στη σύσταση 112 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του 1959 και την 

αντικατάστασή της στη συνέχεια  με τη σύσταση 171/1985. 

Ένας θεσμός ο οποίος εργάζεται εντατικά για την αντιμετώπιση εργατικών 

ατυχημάτων αλλά και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικότερα η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και 

την Προστασία της Υγείας στο χώρο εργασίας μέσω οδηγιών προς τα κράτη-μέλη 

της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Συνθήκη της Ρώμης το 1974 και η 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1987. 

Σε εγχώριο επίπεδο τα πρώτα βήματα που αφορούν την Ιατρική και την Ασφάλεια 

της Εργασίας γίνονται το 1911 με το νομοσχέδιο «Περί εργασίας των ανηλίκων», το 

1913 με το βασιλικό διάταγμα  «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών εν τοις 

εργασίοις, εργαστηρίοις, καταστήμασι κ.λπ.». Επίσης δημοσιεύονται 

αποσπασματικά  διατάγματα, όπως το Προεδρικό Διάταγμα «Περί υγιεινής και 
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ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων και πάσης δύσεως βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λπ.», ο αστικός νόμος 1204/38 «Περί 

απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων», ο νόμος 1568 «Περί 

Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 213/86 με το 

οποίο καθιερώνεται η ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.  

 

1.2  Νομοθεσία – Υποχρεώσεις Εργοδοτών Εργαζομένων 

 

Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 

177/Α’/85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις που αφορούν: Το 

δικαίωµα των εργαζοµένων να συστήνουν Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.). Τη δηµιουργία του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και τη δηµιουργία της Νοµαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε), τα οποία αποτελούν και τα κυριότερα όργανα 

άσκησης του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και νοµαρχιακό επίπεδο αντίστοιχα. Την 

υποχρέωση των εργοδοτών να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 

(Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.). Τις γενικές αρχές ενός ανθρωποκεντρικού τρόπου 

σχεδιασµού των χώρων εργασίας. Τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, 

εισαγωγέων, προµηθευτών όσον αφορά την ασφάλεια των µηχανηµάτων. Τις 

βασικές αρχές προστασίας από µηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους. Γενικά 

τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς 

και βιολογικούς παράγοντες. Τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων εργοδοτών και 

εργαζοµένων. Όργανα ελέγχου - Ποινικές και ∆ιοικητικές κυρώσεις. 

 

 Το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

  

 Το Π.∆. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και 

Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας για 

τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/85», 

σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων κατά 

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, ο χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε. ανά 

κατηγορία επιχειρήσεων, το επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τ.Α. ανά 

κατηγορία επιχειρήσεων. 

 Το Π.∆. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την 
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εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»,όπου ορίζεται ο 

εξοπλισµός εργασίας και τα µέτρα ασφαλείας κατά τη χρησιµοποίησή του. 

 Το Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 

από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία 

σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ», όπου καθορίζονται τα Μέσα 

Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόµενοι σε 

διάφορες θέσεις εργασίας. 

 Το Π.∆. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή/και 

υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», στο οποίο 

αναλύονται τα σήµατα ασφαλείας και υγείας που επιβάλλονται στους 

εργασιακούς χώρους. 

 Το Π.∆. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 

εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», στο οποίο 

καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για ενηµέρωση των 

εργαζοµένων και οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές για χώρους 

εργασίας. 

 Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ», στο οποίο επεκτείνεται η εφαρµογή του θεσµού Τ.Α. σε 

όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας και 

αριθµού εργαζοµένων και στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις των 

εργοδοτών. 

 

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών :  

 

Σύµφωνα µε το ΚΕΦ.Γ’, Άρθρο 7 του Π.∆. 17/96, ο εργοδότης υποχρεούται να 

εξασφαλίζει την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να 

λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των τρίτων. Οι 

γενικές αρχές πρόληψης τις οποίες οφείλει να ακολουθεί, είναι οι εξής: 

1. Αποφυγή των κινδύνων 

2. Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

3. Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο 

4. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο 

επικίνδυνο. 

5. Προγραµµατισµός της πρόληψης - προτεραιότητα στη λήψη µέτρων 

οµαδικής προστασίας 

6. Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους 
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7. Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις 

8. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους 

 

Βάσει των ανωτέρω αρχών πρόληψης, ο εργοδότης υποχρεούται: 

♦ Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζοµένων. 

♦ Να καταρτίζει πρόγραµµα πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων και να 

επιδιώκει την βελτίωση των υφισταµένων καταστάσεων. 

♦ Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών 

εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. 

♦ Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της 

εργασίας. 

♦ Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τους επαγγελµατικούς κινδύνους που 

υπάρχουν στην εργασία τους. 

♦ Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς 

λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων. 

♦ Να διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων 

τους. 

 

Οι υποχρεώσεις των εργαζομένων : 

 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες Υγιεινής και 

Ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την 

υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόµων που 

επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύµφωνα µε την 

εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόµενοι οφείλουν ειδικότερα, 

σύµφωνα µε την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους: 

♦ Να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες 

ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα. 

♦ Να χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στην 

διάθεσή τους και µετά την χρήση να τον τακτοποιούν στην θέση του. 

♦ Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους 

µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και 

κτιρίων και να χρησιµοποιούν σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

♦ Να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή /και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και 

ΓΕ, όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο 
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και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που 

διαπιστώνεται στα συστήµατα προστασίας. 

♦ Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό 

χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή 

απαιτήσεων, που 

επιβάλλονται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 

♦ Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό 

χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι 

συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την 

υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους . 

♦ Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε 

θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας 

 

1.3 Ιατρός Εργασίας 

 

Εικόνα 4.Ιατρός Εργασίας  

 

 

 

Η απασχόληση Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές 

υποχρεώσεις (Ν. 3850/2010) για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 

εργαζομένους και έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Εάν όμως αυτές 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995) τότε πρέπει 

να απασχολείται Ιατρός Εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Οι γραπτές 

υποδείξεις του καταχωρούνται στο «ειδικό βιβλίο» που προβλέπεται νομοθετικά για 
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τις οποίες ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως. Ο ΙΕ 

υποχρεούται να τηρεί το ιατρικό απόρρητο σε όλες τις δραστηριότητές του. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται κατά την 

εργασία τους είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις ελάχιστες ώρες που θα 

απασχοληθεί ο ΙΕ σε μια επιχείρηση. Ο βαθμός επικινδυνότητας σε μια επιχείρηση 

διακρίνεται σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του ΙΕ 

σε μια επιχείρηση κοινοποιείται στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ. Επίσης αναρτάται στους 

πίνακες κάθε εγκατάστασης προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι για τις 

επικείμενες επισκέψεις. 

 

Υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας 

 

 Συμβουλεύει στη λήψη μέτρων προστασίας, στη διευθέτηση και διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση 

παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας, επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας και αναφέρει 

στον εργοδότη τυχόν παραλήψεις. 

 Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων μετά την πρόσληψή 

τους, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων 

εργασίας. 

 Εκτιμά την καταλληλότητα του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία 

και εκδίδει ατομική βεβαίωση καταλληλότητας για εργασία, την οποία 

γνωστοποιεί στον εργοδότη. 

 Διερευνά τα αίτια των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία. 

 Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους 

τρόπους πρόληψής τους. 
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1.4 Τεχνικός ασφάλειας 

 

 

Εικόνα 5. Τεχνικός Ασφαλείας 

1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των 

εργατικών ατυχηµάτων. 

2. Συντάσσει - σε συνεργασία µε το Γιατρό Εργασίας, όπου υπάρχει- γραπτή 

εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων και τη θέτει στη διάθεση του 

εργοδότη. 

3. Συµβουλεύει σε θέµατα: σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, ατοµικών 

µέσων προστασίας, διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. 

4. Ελέγχει την ασφάλεια: των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων πριν τη 

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

εφαρµογή τους. 

5. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 

πρόληψης των ατυχηµάτων. 

6. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και µεριµνά για τη βελτίωσή τους. 
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7. Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται 

από την Επιθεώρηση Εργασίας, γραπτές υποδείξεις των οποίων ο εργοδότης έχει 

υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως. 

 

Συνολικά η υπάρχουσα νομοθεσία στην οποία στηρίζονται όλοι οι κανονισμοί και τα 

μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων σε οποιονδήποτε χώρο 

εργασίας δραστηριοποιούνται παρατίθεται παρακάτω. 

 

 Υ.Α. 29267/2018 (ΦΕΚ 2786/Β`/13.7.2018) Συγκρότηση επιτροπής αρ. 97 

παρ. 5 ν. 4483/2017 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ 

 Π.Δ. 135/2014 (ΦΕΚ 218/Α`/3.10.2014) Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις 

μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων 

 Εγκ. 6005/250/2014 (ΦΕΚ --/28/3.2014) Ετήσιος χρόνος απασχόλησης 

τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 

 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α`/26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις 

 Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων 

 Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775/Β`/26.8.2009) Ιατροί εργασίας – 

όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της 

Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 

 Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 76712/2009 (ΦΕΚ 1230/Β`/23.6.2009) Κατάργηση της υπ 

αριθμ. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 37794/2009 (ΦΕΚ 574/Β/30.3.2009) Ιατροί εργασίας – 

Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της 

Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 

 Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 37794/2009 (ΦΕΚ 574/Β`/30.3.2009) Ιατροί εργασίας – 

Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της 

Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 

 Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α`/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

και άλλες διατάξεις 

 Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α`/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 

της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις 

 Υ.Α. 90826/2001 (ΦΕΚ 167/Β`/19.2.2001) Συγκρότηση Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών 

Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=13089
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10285
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10208
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9883
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8438
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8163
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8087
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=7946
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=1904
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=1898
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 Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α`/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και 

άλλες διατάξεις 

 Π.Δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190/Α`/31.8.2000) Μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο 

έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών 

 Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α`/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 17/96 «μέτρα 

για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» 

και του π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 

κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 

(150/Α) 

 Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α`/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας 

Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης 

 Υ.Α. Φ.34α/169/1998 (ΦΕΚ 579/Β`/11.6.1998) Διαδικασία αναγγελίας και 

διαπίστωσης εργατικού ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στον κλάδο 

κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ 

 Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α`/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 

σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις 

 Π.Δ. 277/1997 (ΦΕΚ 197/Α`/2.10.1997) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 

376/95 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση 

βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 

92/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (206/Α) 

 Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK 

 Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK 

 Εγκ. 130297/1996 (ΦΕΚ --/15/7.1996) Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 17/96 

«Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 

την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» 

 Π.Δ. 376/1995 (ΦΕΚ 206/Α`/5.10.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας 

και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, 

σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 

 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α`/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και 

οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών 

προσώπων και άλλες διατάξεις 
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 Π.Δ. 157/1992 (ΦΕΚ 74/Α`/12.5.1992) Επέκταση των διατάξεων των 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις 

εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» 

(177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α» 

 Υ.Α. 130558/1989 (ΦΕΚ 471/Β`/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 

 Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α`/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις 

 Υ.Α. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β`/4.10.1988) Υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

 Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α`/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 

τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 

τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων» 

 Αρ. Πρωτ. 131289/1988 (ΦΕΚ --/28/6.1988) Ανακοίνωση δημοσίευσης του 

π.δ 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 

1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

 Εγγρ. 131540/1987 (ΦΕΚ --/10/9.1987) Εφαρμογή του Ν. 1568/85 Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων 

 Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α`/22.8.1986) Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων σε χώρους εργασίας που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας 

 Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων 

 Αρ. Πρωτ. 132445/1985 (ΦΕΚ --/30/12.1985) Ανακοίνωση δημοσίευσης του 

Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

 Π.Δ. 1349/1981 (ΦΕΚ 336/Α`/21.12.1981) Κανονισμός προλήψεως εργατικών 

ατυχημάτων εις τα πλοία 

 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» 

 Π.Δ. της 14.3/1934 (ΦΕΚ 112/Α`/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των 

εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ 
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 Β.Δ. της 25-8/1920 (ΦΕΚ 200/Α`/5.9.1920) Περί κωδικοποιήσεως των περί 

υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων 

  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Εικόνα 6. Εκτίμηση και Ανάλυση Επαγγελματικού Κινδύνου 

 

 

2.1 Βασικές Έννοιες  

 

2.1.1 Εργασιακό Περιβάλλον 

 

Το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών μέσα από τις οποίες η εργατική δύναμη 

και οι επενδύσεις μεταβάλλονται σε προϊόν και κέρδος αποτελεί το εργασιακό 

περιβάλλον. 

Το εργασιακό περιβάλλον αποτελείται από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, 

εργονομικούς και βλαπτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν τις αιτίες εκδήλωσης 

του επαγγελματικού κινδύνου.  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3065
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2.1.2 Επαγγελματικός Κίνδυνος 

 

 

Εικόνα 7. Βασικά Στάδια Επαγγελματικού Κινδύνου 

 

 

Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται 

από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

Σχετίζεται με την πιθανότητα ή τη συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια 

πηγή έκθεσης που βρίσκεται στο εργασιακό χώρο και με τη σοβαρότητα των 

συνεπειών. Κύριους εκφραστές επαγγελματικών κινδύνων αποτελούν η 

επαγγελματική ασθένεια και το εργατικό ατύχημα. 

Οι κατηγορίες επαγγελματικών κινδύνων είναι: 

 

 

 

1η ΟΜΑΔΑ 

Κίνδυνοι για την 

ασφάλεια 

2η ΟΜΑΔΑ 

Κίνδυνοι για την υγεία 

3η ΟΜΑΔΑ 

Εγκάρσιοι κίνδυνοι για 

την υγεία και την 

ασφάλεια 

Κτιριακές δομές Χημικούς παράγοντες Οργάνωση εργασίας 



 

21 

Text 

Μηχανές Φυσικούς παράγοντες Ψυχολογικούς παράγοντες 

Ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις 

Βιολογικούς παράγοντες Εργονομικούς παράγοντες 

Επικίνδυνες ουσίες  Αντίξοες συνθήκες 

εργασίας 

Πυρκαγιές και εκρήξεις   

 

2.1.3 Επαγγελματική Ασθένεια 

 

 

Εικόνα 7. Επαγγελματική ασθένεια 

 

Επαγγελματική ασθένεια είναι εκείνη που προσβάλλει τα άτομα αποκλειστικά και 

μόνο λόγω του επαγγέλματος τους. Για να χαρακτηριστεί μια ασθένεια επαγγελματική 

και να λάβουν οι παθόντες την προβλεπόμενη προστασία και αποζημίωση, θα 

πρέπει να εξακριβωθεί η επίδραση του είδους εργασίας επί της αιτιολογίας της νόσου 

ή πάθησης. 

Η νομική αναγνώριση των επαγγελματικών παθήσεων καθώς και των εργατικών 

ατυχημάτων αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η θεωρία του 

επαγγελματικού κινδύνου η οποία καθιερώθηκε με την εργατική νομοθεσία διαφόρων 

χωρών. Έτσι επίσημα οι επαγγελματικές ασθένειες αποτελούν μορφές βλάβης του 

ανθρώπινου οργανισμού προερχόμενες από την παραγωγική αιτία που εμπεριέχει το 

κάθε επάγγελμα. Η διαφορά τους με τα εργατικά ατυχήματα είναι ο σταδιακός τρόπος 

εκδήλωσής τους σε σχέση με τα δεύτερα που είναι αιφνίδια. 
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Οι κατηγορίες των επαγγελματικών ασθενειών είναι ποικίλες και συγκαταλέγονται στις 

ακόλουθες ομάδες, χωρίς όμως να αγνοούνται οι συνθήκες εργασίας, όπως: 

 

 Επαγγελματικές δερματίτιδες  

 Βλάβες οργάνων 

 Δηλητηριάσεις από αέριες ουσίες  

 Βλάβες προκαλούμενες από πιέσεις 

 Παθήσεις υπό ψηλή θερμοκρασία 

 Παθήσεις από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ραδιενεργά υλικά 

 Βλάβες από συνεχείς δονήσεις 

 Ακουστικές βλάβες από υπερβολικό θόρυβο 

 Λοιμώδεις νόσοι 

 Εγκαύματα από χημικές ουσίες 

 Τραυματισμοί καλούμενοι γενικά και εργατικά ατυχήματα 

 Οι νοσοκονιάσεις από τις οποίες προσβάλλονται οι εργαζόμενοι σε εργασίες 

που υφίσταται κονιορτός 

 

 

2.1.4 Εργατικά ατυχήματα 

 

 

Εικόνα 8. Οργάνωση Επαγγελματικού Κινδύνου 

 

 

Η Νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένα ποια από τα ατυχήματα είναι εργατικά. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του ΑΝ1846/51 και συγκεκριμένα στην παρ.4, η έννοια του 

όρου «ατύχημα» αποδίδεται με τη φράση «το εν τη εργασία ή εξ αφορμής ταύτης 



 

23 

Text 

βίαιο συμβάν και την επαγγελματική ασθένεια». Για το λόγο αυτό η ασφαλιστική 

πρακτική και κυρίως η νομολογία των δικαστηρίων έχουν προσδιορίσει τις 

περιπτώσεις που, με ορισμένες προϋποθέσεις, ένα ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί 

σαν εργατικό. Γενικά, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η 

ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο 

περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας, ασφαλιστέας στο ΙΚΑ, ή 

εξαιτίας αυτής. Σαν τέτοιο περιστατικό θεωρείται κάθε βίαιο εξωτερικό γεγονός που 

προκάλεσε την πάθηση ή βλάβη ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου, εφόσον 

έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και συνδέεται με την εργασία 

άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Ο όρος «εργασία» αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε εργασία η οποία, κατά εντολή εργοδότη, παρέχεται από τον 

εργαζόμενο ακόμα και εάν αυτή είναι πέρα από τα καθήκοντά του που απορρέουν 

από τη σχετική σύμβαση εργασίας του. Για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος σαν 

εργατικού είναι αδιάφορος ο χρόνος εκδήλωσης των δυσμενών συνεπειών στην 

υγεία του εργαζόμενου, το αν δηλαδή εκδηλώνονται αμέσως, αργότερα ή σταδιακά, 

όπως και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας του εργαζόμενου, όχι όμως 

πρόθεσή του. Στη δικαστηριακή νομολογία αναφέρεται πως μπορεί να θεωρηθεί σαν 

εργατικό ατύχημα ένα ατύχημα που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της συνήθης 

διαδρομής που ακολουθεί ο μισθωτός όταν μεταβαίνει από την κατοικία του στον 

τόπο εργασίας ή όταν επιστρέφει από αυτή, χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο 

μεταφορικό μέσο ή δρομολόγιό του, άσχετα αν είναι μεταφορικό μέσο του εργοδότη, 

δικό του ή κοινής χρήσης. Αρκεί, βέβαια να υπάρχει η πρόθεση στο μισθωτό να 

φθάσει στον τόπο εργασίας του ή να επιστρέψει στην κατοικία του από αυτή και να 

μη διακόπτεται από ενέργειές του που αποβλέπουν σε άλλο σκοπό. 

 

Περιπτώσεις μη χαρακτηρισμού ατυχήματος ως εργατικό 

 

 Τα ατυχήματα που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια των ασφαλισμένων, εκτός εάν 

αυτοί ισχυρισθούν και αποδείξουν ότι τα ατυχήματα συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την εκτέλεση της εργασίας τους. 

 Τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας που δεν 

ασφαλίζεται στο ΙΚΑ. 

 Η επιδείνωση της υγείας του ασφαλισμένου και ο θάνατός του, όταν είναι 

συνέπεια της συνέχισης της εργασίας με δυσμενείς όρους και συνθήκες, 

εφόσον η εργασία λόγω φύσης της δε μπορεί να εκτελείται παρά με τους 

όρους και τις συνθήκες αυτές. Δεν εξομοιώνεται δηλαδή με εργατικό ατύχημα 
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η νόσος που προκλήθηκε από βαθμιαία εξασθένιση του οργανισμού λόγω του 

είδους της εργασίας. 

 Η αυτοκτονία και κάθε βίαιο περιστατικό που προκλήθηκε με τη θέληση του 

ασφαλισμένου. 

 Εάν το ατύχημα χαρακτηρισθεί από άλλο Ταμείο π.χ. ΤΑΞΥ εάν είναι ασφ/νος 

για τον κλάδο ασθένειας και για τον κλάδο Σύνταξης στο ΙΚΑ, το ατύχημα θα 

χαρακτηρισθεί ξανά από το ΙΚΑ. 

 

Υποχρεώσεις εργοδότη 

 

Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού 

ατυχήματος: 

 

• Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει τα θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα 

άμεσα (άρθρο 8 

ΠΔ17/93) στις αρμόδιες τεχνικές ή υγειονομικές επιθεωρήσεις εργασίας και 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται 

ο εργαζόμενος, ταυτόχρονα ενημερώνει το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής 

της επιχείρησης και οφείλει να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται 

να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος, 

• Ο Εργοδότης οφείλει να αναγγείλει όλα τα υπόλοιπα ατυχήματα (μη 

θανατηφόρα ή σοβαρά) στην Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. 

εντός 24 ωρών. 

• Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να 

αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρμόδιων αρχών.  

 

 

Δικαιώματα εργαζόμενου 

 

Σύμφωνα με τι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άρθρα 299 και 931, ο 

εργοδότης υποχρεούται σε περίπτωση που το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε 

υπαιτιότητά του, πταίσμα, αμέλεια ή μη τήρηση των όρων ασφαλείας που 

ορίζονται από το νόμο, να καταβάλλει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής βλάβης ή για ψυχική οδύνη των μελών της οικογένειάς του. Το 

ποσό της χρηματικής ικανοποίησης καθορίζεται σύμφωνα με την κρίση του 

δικαστηρίου, αφού λάβει βέβαια υπόψη το μέγεθος του ατυχήματος και τις 
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συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Πάντως, σε περίπτωση μη 

υπαιτιότητας του εργοδότη και όταν το ατύχημα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή 

σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργαζόμενου δεν οφείλεται χρηματική 

ικανοποίηση. Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά το διάστημα της ανικανότητας 

προς εργασία επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του 

από τον εργοδότη για διάστημα 13 ημερών, εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του 

έτους ή 26 ημερών για υπηρεσία πάνω από έτος. Η επιδότηση του ΙΚΑ 

αρχίζει από την πρώτη μέρα αναγγελίας του ατυχήματος. 

 

Αντιμετώπιση εργατικού ατυχήματος από τη νομοθεσία 

 

Το εργατικό ατύχημα αντιμετωπίζεται, όπως ακριβώς και η ασθένεια, με τη 

μόνη διαφορά ότι από την πρώτη μέρα της απουσίας, ο μισθωτός επιδοτείται 

από το ΙΚΑ Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα τριημέρου αναμονής. Στην περίπτωση 

που η ανικανότητα για εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος του 

ασφαλισμένου έχει χρονική διάρκεια μέχρι και τρεις (3) ημέρες, τότε 

υπολογίζεται όπως και στην απλή ασθένεια το τριήμερο αναμονής. Συνεπώς, 

θα χορηγηθεί η προβλεπόμενη επιδότηση από το ΙΚΑ από την πρώτη ημέρα 

απουσίας, ενώ ο εργοδότης θα καταβάλλει τις καταβαλλόμενες αποδοχές, 

μείον την επιδότηση του ΙΚΑ. Οι εισφορές ωστόσο, που θα καταβληθούν από 

τον εργοδότη θα υπολογισθούν και στο ποσό που καταβάλει το ΙΚΑ 

(επιδότηση). Όσο αφορά την ΑΠΔ θα γίνουν δύο εγγραφές. Μία για την 

ασθένεια με τύπο αποδοχών '08 Αποδοχές Ασθένειας' και μια για τις 

υπόλοιπες ημέρες που εργάστηκε κανονικά με τύπο αποδοχών '01 τακτικές 

αποδοχές'. Ανεξάρτητα, δηλαδή, από το ποσό που θα εισπράξει από το ΙΚΑ ο 

εργαζόμενος που υπέστη το εργατικό ατύχημα, ο αριθμός των ασφαλιστικών 

ημερών δεν διαφοροποιείται, όπως δεν διαφοροποιείται και το ποσό των 

ασφαλιστικών εισφορών που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης καθώς αυτές 

υπολογίζονται στις συνολικές αποδοχές (επιδότηση ΙΚΑ συν καταβλητέο από 

εργοδότη) σαν να μη συνέβαινε το εργατικό ατύχημα. 

Εναλλακτικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που δίνονται σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις από το ΙΚΑ, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης τόσο του 

διαστήματος ασθένειας όσο και του ποσού επιδότησης μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα. 

 

Κοινωνικοοικονομικό κόστος 
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Πάνω από 10 εκατομμύρια ημέρες εργασίας χάθηκαν το 2006 στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις λόγω απουσίας από τη δουλειά. Επίσης, περισσότερα από 256 εκατ. 

ευρώ κοστίζουν οι απουσίες από την εργασία στα ασφαλιστικά ταμεία και στους 

εργοδότες. Αυτό δείχνει πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Εurofound), Σύμφωνα με την 

έρευνα, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εργοδότες κάλυψαν κατά μέσον όρο πέντε 

ημέρες απουσίας από την εργασία ανά ασφαλισμένο, με συνολικό κόστος άνω των 

256 εκατ. ευρώ. Ακόμη, το Εurofound εκτιμά ότι δεδομένου ότι ο εργοδότης πληρώνει 

τις πρώτες τρεις ημέρες της απουσίας λόγω ασθενείας, το κόστος για τις επιχειρήσεις 

κυμαίνεται σε 153 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε αυτούς τους αριθμούς δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες από τη δουλειά που διήρκεσαν ως και τρεις ημέρες, 

το κόστος των οποίων δεν έχει αποτυπωθεί στατιστικά. Βέβαια, σημειώνεται ότι τα εν 

λόγω στοιχεία παρουσιάστηκαν σε διδακτορική διατριβή το 2001. Αρα πρέπει να 

θεωρείται σίγουρο ότι δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή κατάσταση, λόγω και της 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, σύμφωνα 

με τη μελέτη, το 2006 οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ξεπέρασαν αθροιστικά τα 10 

εκατομμύρια ημέρες απουσίας από την εργασία τους. Από αυτές, έξι στις δέκα 

αφορούσαν ασθένεια και σχεδόν τέσσερις στις δέκα άδεια μητρότητας, ενώ ένα μικρό 

ποσοστό αφορούσε απουσία λόγω εργατικού ατυχήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Εurofound, που επικαλείται τις λιγοστές σχετικές μελέτες που υπάρχουν στη 

χώρα μας, ο μέσος έλληνας ιδιωτικός υπάλληλος λείπει από την εργασία του πέντε 

ημέρες τον χρόνο. Η έρευνα παρουσιάζει και τις βασικές κατηγορίες εργατικών 

ατυχημάτων, με τα περισσότερα να ανήκουν σε κακώσεις και σε κατάγματα. Επίσης, 

οι κυριότερες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία στη χώρα μας είναι οι 

δερματίτιδες, οι αρρώστιες που επηρεάζονται από την τοξικότητα των μετάλλων, η 

βρογχίτιδα, η απώλεια ακοής, η ασβέστωση και άλλες. Επιπροσθέτως, το Εurofound 

επισημαίνει την απουσία μιας εις βάθος συζήτησης για τον συσχετισμό της ασθένειας 

με την ποιότητα και τη θέση της εργασίας. «Το ζήτημα της απουσίας από τη δουλειά 

στην Ελλάδα συζητείται στο πλαίσιο των παραδοσιακών πολιτικών για την υγεία και 

την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καθώς και των ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

Καμία ειδική προσπάθεια δεν έχει γίνει για να συνδεθεί με θέματα όπως το εργασιακό 

στρες,η κατάθλιψη,η πλήξη,η έλλειψη ταύτισης με την εργασία, η έλλειψη 

πρωτοβουλίας, ένα πιθανώς διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον, η απουσία 

οργάνωσης ή ακόμη η αναντιστοιχία της θέσης με τις ικανότητες του εργαζομένου» 

συμπεραίνει η έρευνα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παρά τα θρυλούμενα οι Ελληνες και 

οι Ρουμάνοι βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της εν γένει «αδικαιολόγητης 

απουσίας» από την εργασία. 
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2.2 Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 

 

2.2.1 Σκοπός εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

 

Σκοπός της διεξαγωγής της εκτίµησης κινδύνου είναι να δοθεί η δυνατότητα στον 

εργοδότη να λάβει κατά τρόπο αποτελεσµατικό τα αναγκαία µέτρα γιά την προστασία 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην 

εξάλειψη του κινδύνου, πράγµα που δεν µπορεί πάντοτε να επιτευχθεί στην πράξη. 

Στις περιπτώσεις αυτές που είναι και η πλειοψηφία, οταν δηλαδή δεν µπορεί να 

εξαληφθεί πλήρως ο κίνδυνος, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα γιά την µείωσή του σε 

χαµηλότερα επίπεδα. Η σχέση του κόστους και του επιδιωκόµενου επιπέδου 

κινδύνου, καθορίζεται από την αρχή του ALARP- As Low As Reasonable Practicable 

- σύµφωνα µε την οποία το επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να µειωθεί όσο αυτό είναι 

πρακτικά εφικτό. Σε µεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια ενός προγράµµατος 

αναθεώρησης, θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση του εναποµείναντος κινδύνου και 

θα πρέπει να µπορεί να επανεξετάζεται η δυνατότητα εξάλειψης ή περαιτέρω 

µείωσής του. 

 

2.2.2 Βασικά στοιχεία της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

 

Η εκτίµηση κινδύνου είναι µιά συστηµατική εξέταση όλων των πλευρών της 

διεξαγόµενης εργασίας ώστε να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες πηγές κινδύνου, το 

κατά πόσον θα µπορούσαν να εξαλειφθούν και αν όχι τι µέτρα πρόληψης ή 

προστασίας εφαρµόζονται ή είναι δυνατόν να εφαρµοστούν γιά τον έλεγχο των 

κινδύνων. 

Τα βασικά στάδια της εκτίµησης κινδύνου είναι: 

• προσδιορισµός των πηγών κινδύνου. 

• προσδιορισµός των εργαζοµένων που διατρέχουν κίνδυνο από αυτές. 

• ποσοτική ή ποιοτική εκτίµηση του κινδύνου. 

• εξέταση του κατά πόσον ο κίνδυνος µπορεί να εξαληφθεί εντελώς ή όχι. 

• λήψη µέτρων γιά την εξάληψη ή αν δεν είναι εφικτό την µείωση του κινδύνου. 

Οι χώροι εργασίας, όπου πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, γενικά µπορούν να 

διαιρεθούν λαµβάνοντας υπ’ όψη την µεταβλητότητά τους, σε σταθερές 

εγκαταστάσεις (πχ γραφεία, εργαστήρια, εργοστάσια κτλ), σε µεταβαλλόµενους 

χώρους εργασίας (πχ εργοτάξια, ναυπηγία κτλ) και σε κινητούς χώρους εργασίας (πχ 

εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης κτλ). Βασικά λοιπόν η θέση εργασίας µπορεί να 

είναι έτσι οργανωµένη, ώστε να ακολουθείται ένα συγκεκριµένο και 
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επαναλαµβανόµενο µοτίβο, όπως σε µία γραµµή παραγωγής ή µπορεί να αλλάζει και 

να εξελίσσεται όπως γιά παράδειγµα σε ένα ναυπηγείο. Σαφώς µεταξύ των δύο 

αυτών οριοθετήσεων υπάρχουν και οι ενδιάµεσες περιπτώσεις. Για έναν σχετικά 

αµετάβλητο χώρο εργασίας, όπως γιά παράδειγµα ένα εργαστήριο κατασκευής ή µία 

κλωστοϋφαντουργία η εκτίµηση κινδύνου µπορεί να είναι τέτοια, που να λαµβάνει υπ’ 

όψη της τις συνήθεις συνθήκες και να µην χρειάζεται να επαναλαµβάνεται όταν οι 

θέσεις εργασίας είναι παρόµοιες. Παρά ταύτα σε τέτοιες περιπτώσεις επισηµαίνεται η 

ανάγκη επανεκτίµησης του κινδύνου όταν για κάποιο λόγο οι συνθήκες αλλάζουν, είτε 

όταν αντικαθίσταται ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός για παράδειγµα, είτε όταν 

αλλάζει η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία, είτε όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης. 

Από την άλλη πλευρά όταν οι χώροι εργασίας µεταβάλλονται, όπως για παράδειγµα 

στην περίπτωση ενός ναυπηγείου ή ενός εργοταξίου, απαιτείται µία διαφορετική 

προσέγγιση που να λαµβάνει υπ’ όψη της την µεταβλητότητα αυτή. Στις περιπτώσεις 

αυτές µελετώνται ξεχωριστά τα διάφορα στάδια του έργου έτσι όπως εξελίσεται µε 

την πάροδο του χρόνου. ∆ηλαδή οι εργασίες οµαδοποιούνται µε γνώµονα τα διάφορα 

στάδια κατά τα οποία οι χώροι εργασίας µπορεί να θεωρηθούν συγκεκριµένοι και το 

δυνατόν αµετάβλητοι. Για παράδειγµα η εκτίµηση κινδύνου που αφορά τις εργασίες 

επίχρισης ενός πλοίου που αποτελεί ένα από τα πολλά στάδια της κατασκευής του 

περιλαµβάνει το σωστό στήσιµο της απαιτούµενης σκαλωσιάς. Ένα άλλο σηµαντικό 

στοιχείο το οποίο πρέπει πάντοτε να εξετάζεται είναι η πιθανή παρουσία στο χώρο 

εργασίας εργαζοµένων από άλλες επιχειρήσεις ή και άλλων ατόµων. Η παρουσία 

τους πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη όχι µόνο λόγω του κινδύνου που διατρέχουν, 

αλλά και επειδή η δραστηριότητα τους ενδέχεται να αποτελεί πηγή κινδύνου γιά τους 

εργαζόµενους που εργάζονται ήδη µόνιµα στις εγκαταστάσεις. Γιά παράδειγµα οι 

υπεργολάβοι µπορεί να φέρουν τα δικά τους µεταφορικά µέσα στον χώρο, των 

οποίων η παρουσία µπορεί να µην αναµενόταν, ή µπορεί να χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσουν πηγές ανάφλεξης, όπως εξοπλισµό συγκόλλησης ή µπορεί να 

χειρίζονται και να µετακινούν επικίνδυνα υλικά, περιπτώσεις που όλες θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν σαν πηγές κινδύνου όχι µόνο για τους εργαζόµενους του 

συγκεκριµένου εξωτερικού συνεργείου αλλά και για τους εργαζόµενους της 

επιχείρησης που εργάζονται µόνιµα εκεί.. 

 

2.2.3 Παράμετροι εκτίμησης κινδύνου 

 

Μία προτεινόµενη διαδικασία θα µπορούσε να περιλαµβάνει τους κάτωθι 

παραµέτρους: 

•Παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος (µέσα πρόσβασης, δάπεδα, σκόνη, 

καπνοί, θερµοκρασία, φωτισµός, θόρυβος κτλ.) 

•Προσδιορισµός των εργασιών που διεξάγονται στον συγκεκριµένο χώρο. 

•Εξέταση των εργασιών που διεξάγονται (αξιολόγηση των κινδύνων από τις διάφορες 

εργασίες) 
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•Εξέταση των τρόπων εργασίας. 

•Εξέταση των εξωτερικών παραγόντων που θα µπορούσαν να επιδράσουν στο 

χώρο εργασίας. 

•Εξέταση των ψυχολογικών, κοινωνικών και φυσικών παραγόντων που 

µπορούν να συµβάλουν στο στρες κατά την εργασία, πως αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους και µε άλλους παράγοντες στην οργάνωση και το περιβάλλον 

εργασίας. 

• Εξέταση της οργάνωσης γιά την διατήρηση των συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένων 

µέτρων ελέγχου (πχ ότι εφαρµόζονται συστήµατα α)για την εκτίµηση των κινδύνων 

από µία νέα εγκατάσταση, νέα υλικά κλπ β)για ενηµερωµένη πληροφόρηση σχετικά 

µε τους κινδύνους). 

Η επιλογή και ο συνδυασµός των παραµέτρων της εκτίµησης εξαρτάται από  

•την φύση του χώρου εργασίας, 

•τις εκτελούµενες εργασίες και 

•την τεχνική πολυπλοκότητα. 

Για παράδειγµα σε µία επιχείρηση µε σταθερές θέσεις εργασίας η εκτίµηση κινδύνων 

θα πρέπει να διεξαχθεί εξετάζοντας χωριστά: 

• Τα µηχανήµατα και τους µηχανικούς κινδύνους. 

• Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων. και για 

την λειτουργία των µηχανηµάτων και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία. 

• Το γενικό περιβάλλον (πχ θερµοκρασία, υγρασία, θόρυβος, φωτισµός, 

εξαερισµός). 

• Τα µέσα πρόσβασης. 

• Το βοηθητικό εξοπλισµό (ανυψωτικά µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα). 

• Τις ειδικές διεργασίες. 

• Την ασφάλεια από ηλεκτρολογικής πλευράς. 

• Άλλες δραστηριότητες (καθαρισµός, συντήρηση) 

• ∆ιάφορους παράγοντες που συµβάλλουν στο στρες κατά την εργασία. 

 

2.2.4 Στάδια εκτίμησης κινδύνου 
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Η εκτίµηση κινδύνου θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µία διαδικασία που εκτελείται 

σταδιακά. Τα στάδια αυτά σε γενικές γραµµές είναι: 

 

Η γενική εκτίµηση κινδύνων 

 

Στο στάδιο αυτό γίνεται µιά συνολική ή γενική εκτίµηση του κινδύνου που στην ουσία 

είναι µιά κατάταξη των υπαρχόντων κινδύνων ανάλογα µε την ευκολία αναγνώρισης 

και αντιµετώπισής τους. Το στάδιο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

 

• Προσδιορισµό των κινδύνων οι οποίοι µπορούν να εξαλειφθούν. 

• Προσδιορισµό των κινδύνων γιά τους οποίους δεν απαιτείται η λήψη 

πρόσθετων µέτρων, αλλά απαιτείται ωστόσο επαγρύπνηση.  

• Προσδιορισµό των κινδύνων που είναι πολύ γνωστοί και γιά τους οποίους τα 

µέτρα ελέγχου προσδιορίζονται εύκολα και είναι διαθέσιµα. 

• Προσδιορισµό των κινδύνων γιά τους οποίους απαιτείται πληρέστερη εκτίµηση 

τους και ενδεχοµένως µε την χρήση πιό πολύπλοκων µεθόδων. 

 

Ειδική εκτίµηση κινδύνου 

 

Η γενική εκτίµηση κινδύνου καταλήγει τελικά στον προσδιορισµό των κινδύνων που 

απαιτούν ειδικότερη διαδικασία αναγνώρισης και αντιµετώπισης. Αυτή η ειδικότερη 

µελέτη, αν τελικά προκύψει ανάγκη να πραγµατοποιηθεί είναι η ειδική εκτίµηση 

κινδύνου και περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

 

α)Προσδιορισµός των πηγών κινδύνου. 

 

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει µιά επιµεληµένη και πλήρη περιγραφή/καταγραφή της 

παραγωγικής διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας. Η 

περιγραφή/καταγραφή αφορά: 

 

• Το προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τον όγκο παραγωγής, την 

περιγραφή της τεχνολογίας παραγωγής, των µηχανών, των εγκαταστάσεων, 

των χρησιµοποιούµενων υλών και ουσιών. 

• Την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, των διαδικασιών 

συντήρησης, την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και την εσωτερική 

και εξωτερική διακίνηση φορτίων και προϊόντων. 

• Τον προορισµό χρήσης των χώρων εργασίας. 
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• Τα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου. 

• Τα χαρακτηριστικά των οµοιογενών οµάδων εργαζοµένων στα υπό εξέταση 

τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Η συστηµατική εξέταση όλων των πλευρών της εργασίας είναι πολύ σηµαντική και 

ουσιώδης στο να προσδιορισθούν όλες εκείνες οι δραστηριότητες ή καταστάσεις της 

εργασίας, που µπορούν να προκαλέσουν βλάβες (πηγές κινδύνου) αλλά και στο να 

προσδιορισθούν οι αλληλεπιδράσεις τους µε τους εργαζοµένους. Τέτοιες 

δραστηριότητες ή καταστάσεις που απαιτούν επισταµένη προσοχή είναι η έκθεση σε 

ουσίες ή παρασκευάσµατα επικίνδυνα γιά την υγεία και ασφάλεια, η έκθεση σε 

φυσικούς ή βιολογικούς παράγοντες, η χρήση ηλεκτρισµού, ο εξοπλισµός εργασίας, η 

διαµόρφωση των χώρων, οι ψυχολογικοί παράγοντες, ο τρόπος και η οργάνωση της 

εκτελούµενης εργασίας κτλ. 

 

β)Προσδιορισµός των εργαζοµένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου.  

 

Στο στάδιο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται οι εργαζόµενοι που εκτίθενται στις πηγές 

κινδύνου είτε άµεσα είτε έµµεσα. Ακόµη πρέπει να καθορίζονται και οι ιδιαίτερες 

οµάδες εργαζοµένων που διατρέχουν ιδιαίτερο ή αυξηµένο κίνδυνο. Ενδεικτικά οι 

οµάδες αυτές είναι: 

 

• Προσωπικό µε ειδικές ανάγκες 

• Νέοι και ηλικιωµένοι εργαζόµενοι 

• Έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες µητέρες 

• Ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό 

• Άτοµα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόµενους χώρους 

• Προσωπικό συντήρησης και καθαρισµού 

• Υπεργολάβοι 

• Αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι 

• Σπουδαστές, µαθητευόµενοι και ασκούµενοι 

• Επισκέπτες 

• Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

• Εργαζόµενοι εργαστηρίου 

• Εργαζόµενοι µε προϋπάρχοντα προβλήµατα υγείας 

γ)Αξιολόγηση ή υπολογισµός του κινδύνου 
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Ο υπολογισµός του κινδύνου µπορεί να είναι ποιοτικός ή και ποσοτικός. Ποιοτική 

αξιολόγηση του κινδύνου Οι µέθοδοι που υπάρχουν γιά ποιοτικό υπολογισµό του 

κινδύνου βασίζονται στην εµπειρία, την κρίση και την σύγκριση της υπάρχουσας 

κατάστασης στον εργασιακό χώρο, µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, τις υπάρχουσες 

προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις αποδεκτές πρακτικές ασφαλούς εργασίας. Οι 

απλούστερες από τις εφαρµοζόµενες µεθόδους είναι οι επιθεωρήσεις του εργασιακού 

χώρου, οι κατάλογοι ελέγχου (check lists), η στατιστική ανάλυση ατυχηµάτων και 

παρ’ ολίγον ατυχηµάτων. Πιό εξειδικευµένες τεχνικές περιλαµβάνουν τεχνικές όπως η 

Ανάλυση Τρόπου Αστοχίας και Συνεπειών, (FMEA) και η Μελέτη της Εξέλιξης της 

Επικίνδυνης Κατάστασης (HAZOP). 

Οι ποσοτικές µέθοδοι περιλαµβάνουν κυρίως την Ανάλυση ∆ένδρου Λαθών (Fault 

Tree Analysis) και την Ανάλυση ∆έντρου Γεγονότων (Event Tree Analysis). Οι µέθοδοι 

αυτοί απαιτούν αριθµητικά δεδοµένα που χαρακτηρίζουν την αξιοπιστία των 

στοιχείων του µελετούµενου συστήµατος (failure rate data) τα οποία είναι αρκετά 

δυσεύρετα και η επιλογή τους απαιτεί εξειδικευµένα άτοµα. Με την χρήση των 

µεθόδων αυτών ο κίνδυνος εκφράζεται σαν πιθανότητα ή συχνότητα εκδήλωσης και 

ανάλογα αν υπερβαίνει κάποιο αποδεκτό όριο επιβάλλεται η λήψη µέτρων ώστε 

τελικά να µειωθεί η προκύπτουσα συχνότητα ή πιθανότητα. 

 

2.2.5 Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης κινδύνου 

 

Κατάλογοι ελέγχου (check lists) 

 

Εικόνα 10.Κατάλογοι ελέγχου 
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Ο κατάλογος ελέγχου ή άλλως η λίστα ελέγχου (checklist), είναι ο τύπος του 

πληροφοριακού εργασιακού βοηθήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται προκειμένου να 

μειώσει την αποτυχία, αποζημιώνοντας για τους πιθανούς περιορισμούς στη 

ανθρώπινη μνήμη και την προσοχή. Βοηθά στη διασφάλιση της συνοχής και της 

πληρότητας, κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. 

Ένα βασικό παράδειγμα είναι η «λίστα υποχρεώσεων». Ένας πιο προηγμένος 

κατάλογος ελέγχου θα ήταν η δρομολόγηση, η οποία καθορίζει τα καθήκοντά τα 

οποία πρέπει να γίνουν, ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή άλλους παράγοντες. 

 

Ανάλυση τρόπου αστοχίας συνεπειών (FMEA) 

 

H μέθοδος FMEA που περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των στοιχείων του 

συστήματος που εξετάζεται, είναι πολύ δύσχρηστη. Άλλες παρόμοιες τεχνικές έχουν 

γι’αυτό το λόγο αναπτυχθεί, ειδικά για συστήματα κυκλοφορούντων ρευστών. Μία 

προσέγγιση είναι η υπόθεση πως υπάρχουν ελαττώματα στο σύστημα. Ένα 

ελάττωμα είναι η απόκλιση κάποιου χαρακτηριστικού του συστήματος από τις 

προδιαγραφές. Για κάθε ελάττωμα που φαίνεται (πχ δεν υπάρχει ταχύτητα ροής), 

αναζητούνται οι αιτίες και έπειτα αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις σε όλη την 

εγκατάσταση. 

 

Μελέτη της εξέλιξης της επικύνδινης κατάστασης (HAZOP) 

 

Η μελέτη “Hazard & Operability” (HAZOP) είναι μια ιδιαίτερα λεπτομερής διαδικασία 

αναγνώρισης κινδύνων και λειτουργικών προβλημάτων, η οποία διεξάγεται από μία 

διεπιστημονική ομάδα μελέτης σε συνεδρίες. 

Ο σκοπός μιας μελέτης HAZOP είναι: 

1. Να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και τα λειτουργικά προβλήματα. 

2. Να αξιολογηθεί το μέγεθος των κινδύνων και των λειτουργικών προβλημάτων. 

3. Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας 

που στοχεύουν στην πρόληψη ή στον περιορισμό των συνεπειών. 

4. Να προταθούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με 

σκοπό τη μείωση της επικινδυνότητας σε αποδεκτά χαμηλά επίπεδα (“as low 

as reasonably practicable”, ALARP). 

 

Η τεχνική ανάλυσης Μελέτη της Εξέλιξης της Επικίνδυνης Κατάστασης (HAZOP), 

χρησιμοποιείται στη βρετανική χημική βιομηχανία και άρχισε να αναπτύσσεται στις 
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αρχές της δεκαετίας του ’70. Κυρίως εφαρμόζεται σε θερμο-υδραυλικά συστήματα και 

η χρήση της προτείνεται σε κάθε νέα εγκατάσταση ή στις επεκτάσεις των ήδη 

υπαρχουσών. Ο πίνακας ανάλυσης με αυτή τη μέθοδο περιέχει ‘λέξεις-οδηγούς’ για 

να βοηθήσουν τον αναλυτή (τι δεν υπάρχει, περισσότερο από κλ). Σε κάθε νέο βήμα 

της μελέτης και με τη βοήθεια αυτών των λέξεων, όλες οι πιθανές αιτίες αστοχίας και 

οι επιπτώσεις τους παρατίθενται, με πρώτη την εξέταση των σημαντικών 

παραμέτρων της εγκατάστασης και τις διάφορες παραλλαγές τους. Οπότε 

αναγνωρίζονται οι αιτίες των παραλλαγών για τις αναμενόμενες αστοχίες και στη 

συνέχεια οι επιπτώσεις των αστοχιών. 

Αν, με την πρώτη ανάλυση, μία αστοχία θεωρηθεί σημαντική λόγω της πιθανότητας 

να συμβεί είτε λόγω των επιπτώσεών της, συγκεκριμενοποιούνται και παίρνονται τα 

απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας ή των συνεπειών της αστοχίας. Οι 

λέξεις - οδηγοί δηλώνουν -στο περίπου- τις λειτουργικές απώλειες των 

υποσυστημάτων ή των συστημάτων. Η ανάλυση καταγράφει, αρχικά, όλους τους 

τρόπους αστοχίας των στοιχείων, που πιθανόν έχουν συνέπειες που αντιστοιχούν σε 

αυτές τις λέξεις - οδηγούς. Έπειτα εφαρμόζεται μια αυστηρά επαγωγική ανάλυση σε 

αυτά τα στοιχεία για να αναγνωριστούν οι επιπτώσεις των τρόπων αστοχίας τους. 

 

2.2.6 Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου 

 

Ανάλυση δένδρου λαθών ( Fault Tree Analysis) 

 

 

Εικόνα 11. Δένδρο λαθών 
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Τα δέντρα λαθών κατασκευάζονται και αναλύονται µε σκοπό να µειωθεί η πιθανότητα 

αποτυχίας και οι επακόλουθες ανθρώπινες (π.χ. θάνατος, αρρώστια), οικονοµικές 

(π.χ. απώλεια κεφαλαίου) και περιβαλλοντικές (π.χ. µόλυνση του αέρα, της 

θάλασσας) απώλειες της. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν όταν ένα ή περισσότερα 

βασικά γεγονότα αποτυχίας δηµιουργούν ένα σύστηµα κινδύνου. Τέτοια βασικά 

γεγονότα είναι γεγονότα σχετικά µε ανθρώπους (π.χ. λάθη στο χειρισµό, στη 

σχεδίαση, στη συντήρηση) γεγονότα σχετικά µε το υλικό (π.χ. διαροή τοξικών από 

βαλβίδα) και γεγονότα σχετικά µε το περιβάλλον (π.χ. σεισµοί, καταιγίδες, 

καθιζήσεις). Τα συστήµατα κινδύνων συχνά προκαλούνται από ένα συνδιασµό 

τέτοιων γεγονότων. Η κατασκευή των δέντρων λαθών και η ανάλυσή τους, ποσοτική 

και ποιοτική βοηθάει στην αναγνώριση των σχέσεων µεταξύ των βασικών γεγονότων, 

που οδηγούν στην αποτυχία του συστήµατος. Έτσι το σύστηµα στη συνέχεια µπορεί 

να βελτιωθεί, να ξανασχεδιαστεί αν αυτό είναι απαραίτητο και να µειωθούν οι 

κίνδυνοι. 

 

 

Ανάλυση δέντρου γεγονότων (Event Tree Analysis)  

 

 

Εικόνα 12. Ανάλυση δέντρου γεγονότων 

 

Η ανάλυση δέντρου σφαλμάτων (ή μέθοδος δέντρου αιτιών) δημιουργήθηκε το ’61 

και αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος 

εκτόξευσης πυραύλων. Στη συνέχεια, η τυποποίηση και εξέλιξή της έγινε σε 

βιομηχανικούς τομείς, όπως η αεροναυπηγική και η χημική βιομηχανία. Είναι η 
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μέθοδος που εφαρμόζεται πιο συχνά για την ανάλυση συστημάτων αξιοπιστίας, 

διαθεσιμότητας και ασφάλειας. Έχει γίνει, επίσης, κύριο αντικείμενο των 

αποτελεσμάτων μελετών έρευνας και ανάπτυξης. 

Οι στόχοι αυτής της ανάλυσης είναι:  

• να αναγνωριστούν οι διάφοροι πιθανοί συνδυασμοί γεγονότων που οδηγούν σε ένα 

μεμονωμένο ανεπιθύμητο γεγονός  

• να απεικονιστούν αυτοί οι συνδυασμοί γραφικά μέσω μιας δομής μορφής δέντρου 

Είναι σημαντικό να έχουμε σαφώς διαχωρισμένες αυτές τις δύο όψεις του δέντρου 

αιτιών, οι οποίες στην πράξη είναι πολύ στενά συνδεδεμένες. Επίσης, συνδυασμοί 

γεγονότων που προσδιορίζονται από άλλες μεθόδους ανάλυσης, μπορούν να 

αναπαρασταθούν από την ίδια δομή μορφής δέντρου. Το δέντρο αιτιών αναπαριστά 

συνδυασμούς γεγονότων που οδηγούν σε ένα ανεπιθύμητο γεγονός για το σύστημα, 

και που τοποθετείται στην κορυφή του δέντρου αιτιών. Το δέντρο αιτιών αποτελείται 

από επίπεδα γεγονότων που συνδέονται με τέτοιο τρόπο που κάθε γεγονός σε 

δεδομένο επίπεδο ακολουθείται από γεγονότα στο ακριβώς χαμηλότερο επίπεδο, 

μέσω διαφόρων λογικών τελεστών (ή πυλών). Αυτά τα γεγονότα είναι γενικά 

ελαττώματα που σχετίζονται με αστοχίες εξοπλισμού, ανθρώπινα λάθη, ελαττώματα 

του λογισμικού κλ., που πιθανόν να συντελέσουν στο ανεπιθύμητο γεγονός. Αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται, μέχρι να αναγνωριστούν τα λεγόμενα ‘βασικά γεγονότα’. Αυτά 

τα γεγονότα είναι συνήθως ανεξάρτητα μεταξύ τους και η πιθανότητα να συμβούν 

γνωστή. Θα πρέπει να αναφερθεί πως, φυσικά, ένα δέντρο αιτιών δεν είναι ένα 

μοντέλο όλων των αστοχιών που είναι πιθανό να συμβούν στο σύστημα. Στην 

πραγματικότητα, είναι ένα μοντέλο της διαδραστικής λογικής μεταξύ γεγονότων που 

οδηγούν στο ανεπιθύμητο γεγονός. 

 

Πίνακας επικινδυνότητας (The Risk Matrix) 

 

Ο πίνακας επικινδυνότητας είναι ένας πίνακας που χρησιμοποιείται κατά την 

εκτίμηση κινδύνου για τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη 

την κατηγορία πιθανότητας ή πιθανότητας σε σχέση με την κατηγορία σοβαρότητας 

των συνεπειών. Αυτός είναι ένας απλός μηχανισμός για την αύξηση της προβολής 

των κινδύνων και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων. 

Κίνδυνος είναι η έλλειψη βεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης 

επιλογής. Στατιστικά, το επίπεδο του κινδύνου υποβάθμισης μπορεί να υπολογιστεί 

ως το προϊόν της πιθανότητας να προκληθεί βλάβη (π.χ. ότι συμβαίνει ατύχημα) 

πολλαπλασιασμένη με τη σοβαρότητα της βλάβης (δηλαδή, το μέσο όρο της βλάβης 

ή πιο συντηρητικά το μέγιστο αξιόπιστο ποσό κάνω κακό). Στην πράξη, ο πίνακας 
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κινδύνου είναι μια χρήσιμη προσέγγιση όπου είτε η πιθανότητα είτε η σοβαρότητα της 

βλάβης δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια και ακρίβεια. 

Παρόλο που υπάρχουν τυποποιημένοι πίνακες κινδύνου σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα (π.χ. US DoD, NASA, ISO), μεμονωμένα έργα και οργανώσεις 

ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσουν τα δικά τους ή να προσαρμόσουν έναν 

υπάρχοντα πίνακα κινδύνων. 

Για παράδειγμα, η σοβαρότητα της βλάβης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 

 

 Καταστροφικός - πολλαπλοί θάνατοι 

 Κρίσιμη - ένας θάνατος ή πολλαπλοί σοβαρές τραυματισμοί 

 Οριακό - ένας σοβαρός τραυματισμός ή πολλαπλοί τραυματισμοί 

 Αμέλεια - ένα ελαφρύ τραυματισμό 

Η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως «ορισμένη», 

«πιθανή», «πιθανή», «απίθανη» και «σπάνια». Ωστόσο, πρέπει να θεωρηθεί ότι 

πολύ χαμηλές πιθανότητες μπορεί να μην είναι πολύ αξιόπιστες. 

 

 

Εικόνα 13. Πίνακας επικινδυνότητας(1) 
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Εικόνα 14.Πίνακας ανάλυσης επικινδυνότητας(2) 

 

 

 

 

 

Ανάλυση στηριζόμενη στην πιθανότητα και τη σοβαρότητα των συνεπειών 

με χρήση ιστορικών δεδομένων (Μέθοδος R = PXS) 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διακινδύνευση προσδιορίζεται από την πιθανότητα 

δημιουργίας ενός ανεπιθύμητου συμβάντος και από τις συνέπειες που ένα τέτοιο 

συμβάν θα έχει. Αυτή η σχέση μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση: 

Διακινδύνευση = Πιθανότητα × Συνέπεια  

Οι πίνακες αξιολόγησης διακινδύνευσης έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια στη 

βιομηχανία και από το στρατό των ΗΠΑ για την ταξινόμηση διαφόρων κινδύνων κατά 

σειρά σπουδαιότητας. Αυτό επιτρέπει να τεθούν προτεραιότητες για την εφαρμογή 

των μέτρων ελέγχου. Οι δύο μεταβλητές, πιθανότητα και συνέπεια, μπορούν να 

ταξινομηθούν με ποιοτικούς όρους ή ποσοτικές τιμές. 

 

Πίνακας διακινδύνευσης (Μέθοδος RSPE) 

 

Η διακινδύνευση σε ένα Πίνακα Διακινδύνευσης είναι απλώς το γινόμενο δύο 

μεταβλητών, της συχνότητας των ατυχημάτων που σχετίζονται με τις πιθανές 

συνέπειες και τη σοβαρότητα των συνεπειών αυτών. Οι μεταβλητές αυτές μπορούν 

να αξιολογηθούν άμεσα με την εφαρμογή της λεγόμενης μεθόδου «RSPE», που 

βασίζεται σε μία απλή συνάρτηση: 
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R = S*P*E 

 

Όπου:  

S είναι η σοβαρότητα των συνεπειών των ατυχημάτων,  

P είναι η συχνότητα των ατυχημάτων (και των επιπτώσεών της) και  

E είναι η συχνότητα της έκθεσης των εργαζομένων στον κίνδυνο ή τις επικίνδυνες 

συνθήκες. 

Η μέθοδος RSPE έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην Ελλάδα και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων και πρακτικών. Η πιθανότητα 

κάποιας συγκεκριμένης συνέπειας για έναν εργαζόμενο υπολογίζεται ως το γινόμενο 

της συχνότητας των ατυχημάτων (P) και της έκθεσης (E) των εργαζομένων (P*E). Για 

την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, η εκτίμηση των μεταβλητών P και 

μεταβλητές E απαιτούν «υποκειμενική» κρίση και απόφαση. Αυτό συμβαίνει επειδή 

υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων είναι συχνά ελλιπή και ως 

εκ τούτου δεν είναι κατατοπιστικά και πλήρως αξιοποιήσιμα, η δε έκθεση των 

εργαζομένων δεν βασίζεται στην πραγματική διάδοση των συνεπειών ενός 

ενδεχόμενου συμβάντος στο χώρο και το χρόνο. 

Ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται, όπου η συχνότητα των γεγονότων που συμβαίνουν 

και ο συντελεστής πιθανότητας συνδέονται μέσω ενός προτεινόμενου πίνακα 

κλίμακας συχνότητας - πιθανότητας (Πίνακας 1). 

Η συχνότητα των γεγονότων που συμβαίνουν (f), υπολογίζεται από τη σχέση:  

 

f = N/Δt 

 

όπου N είναι ο αριθμός των συμβάντων ανά χρόνο Δt (h). Εάν υπάρχουν διαθέσιμα 

ιστορικά δεδομένα για μία περίοδο μερικών ετών, ο υπολογισμός μιας κατάλληλης 

κλίμακας είναι εφικτός. Στην περίπτωση αυτή το διάστημα Δt θα πρέπει να 

υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες εργασίας ανά βάρδια, τον αριθμό των 

βαρδιών ημερησίως, τις εργάσιμες ημέρες το χρόνο και τον αριθμό των ετών. 

 

Κατηγορία Περιγράφουσα θέση Συχνότητα εμφάνισης 

συμβάντος 

6 Συχνό 1 γεγονός κατά τη χρονική 

διάρκεια  Δt < 103 h 

5 Πιθανό 1 γεγονός κατά τη χρονική 

διάρκεια 103 < Δt < 104 h 
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4 Περιστασιακό 1 γεγονός κατά τη χρονική 

διάρκεια 104 < Δt < 105 

h 

3 Σπάνιο 1 γεγονός κατά τη χρονική 

διάρκεια 105 < Δt < 106 

h 

2 Απίθανο 1 γεγονός κατά τη χρονική 

διάρκεια 106 < Δt < 107 

h  

1 Αδύνατο 1 γεγονός κατά τη χρονική 

διάρκεια Δt > 107 

h 

Πίνακας 1. Βαθμονόμηση συχνότητας (ή βαθμονόμηση πιθανότητα κίνδυνου) 

για 

την μέθοδο εκτίμησης διακινδύνευσης μέσω πίνακα αποφάσεων 

 

Η πιθανότητα ενός ατυχήματος κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου μπορεί 

καταρχήν να εκτιμηθεί από την παρατηρούμενη συχνότητα των ατυχημάτων κατά τη 

διάρκεια μιας πρόσφατης περιόδου της ίδιας διάρκειας. Η σοβαρότητα S μπορεί να 

εκφραστεί από την προτεινόμενη στον Πίνακα 2 κλίμακα βασιζόμενη σε ιστορικά 

δεδομένα που αναφέρονται σε ατυχήματα που έχουν καταγραφεί. Αυτή η κλιμάκωση 

είναι εύκολο να συσχετισθεί με τις συνέπειες που επιδρούν στο κόστος είτε όσον 

αφορά στις ημέρες της καθυστέρησης στην παραγωγή, ή την ασφαλιστική 

αποζημίωση των εργαζομένων. Η συχνότητα της έκθεσης των εργαζομένων στην 

επικίνδυνη ή τις επικίνδυνες συνθήκες είναι δυνατόν να εκτιμηθεί και να διαβαθμισθεί 

είτε με τη χρήση ιστορικών δεδομένων ή με εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων. Η 

πρώτη προσέγγιση απαιτεί πολύ ακριβή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή 

του χρονικού διαστήματος της χρήσης μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης ή μηχανής 

και ταυτόχρονα η συχνότητα των βλαβών ή κινδύνων παρουσιάζονται κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 

Σοβαρότητα βλάβης (S) Περιγραφή 

ανεπιθύμητου 

συμβάντος 

10 Θάνατος 
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9 Μόνιμη ολική 

ανικανότητα 

8 Μόνιμη σοβαρή 

ανικανότητα 

7 Μόνιμη ελαφριά 

ανικανότητα 

6 Απουσία από την 

εργασία >3 εβδομάδες 

και επιστροφή με 

προβλήματα υγείας 

5 Απουσία από την 

εργασία >3 εβδομάδες 

και επιστροφή μετά 

από πλήρη ανάρρωση 

4 Απουσία από την 

εργασία >3 ημερών και 

< 3 εβδομάδες και 

επιστροφή μετά από 

πλήρη ανάρρωση 

3 Απουσία από την 

εργασία 

2 Ελαφρύς τραυματισμός 

χωρίς απουσία από την 

εργασία και με πλήρη 

ανάρρωση 

1 Κανένας τραυματισμός 
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Πίνακας 2. Διαβάθμιση σοβαρότητας ενός κινδύνου σε συνάρτηση με ένα 

ανεπιθύμητο γεγονός. 

 

 

 

 

2.2.7 Λήψη μέτρων 

 

Στο στάδιο αυτό αποφασίζετε ποιά µέτρα πρέπει να ληφθούν για τη εξάλειψη, την 

πρόληψη ή την µείωση των κινδύνων που αξιολογήθηκαν κατά το προηγούµενο 

στάδιο. Στόχος των µέτρων είναι το να εξασφαλίζεται στους εργαζόµενους η 

προστασία που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Γιά την εξέταση και την 

απόφαση γιά την λήψη µέτρων πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπ’ όψη κατά σειρά 

προτεραιότητας οι παρακάτω θεµελιώδεις γενικές αρχές : 

 

• Να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. 

• Να αντικαθίσταται το επικίνδυνο από το µή επικίνδυνο ή το λιγότερο 

επικίνδυνο. 

• Να καταπολεµούνται οι κίνδυνοι στην πηγή τους.  

• Πρώτα να λαµβάνονται µέτρα οµαδικής προστασίας και µετά µέτρα ατοµικής 

προστασίας. 

• Να προσαρµόζεται η εργασία στον άνθρωπο. 

• Να επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση του επιπέδου προστασίας. 

 

Είναι πάντα αναγκαίο να ιεραρχούνται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν γιά την 

εξάλειψη ή την πρόληψη των κινδύνων. Η ιεράρχηση αυτή πρέπει να λαµβάνει υπ’ 

όψη την σοβαρότητα του κινδύνου, την πιθανότητα να πραγµατωθεί, τις συνέπειες, 

τον αριθµό των πληττοµένων ατόµων και τον αναγκαίο χρόνο γιά την λήψη µέτρων 

πρόληψης. Για µιά τέτοια ιεράρχηση, που είναι ιδιαίτερα σηµαντική αν σκεφτούµε την 

κατά το δυνατόν αποδοτικότερη επένδυση κεφαλαίων, σηµαντικότατο ρόλο παίζει η 

ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου, που δίνει την δυνατότητα να επιλεγεί γιά την 

λήψη µέτρων, εκείνος ο κίνδυνος που παρουσιάζεται υψηλότερος όσον αφορά, την 

πιθανότητα να εκδηλωθεί και τις συνέπειές του. Τα µέτρα που θα αποφασισθεί, αφού 

ληφθούν θα πρέπει να παρακολουθείται αν είναι αποτελεσµατικά, αν αποδίδουν τα 

αναµενόµενα και αν πραγµατικά προκύπτει µείωση του επιπέδου κινδύνου. 

 

 



 

43 

Text 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ “ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ” ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 

 

Εικόνα 15.ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 

 
 

3.1 Εισαγωγή 

Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Λινοπεραμάτων βρίσκεται 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης 

του Ηρακλείου, μεταξύ της θάλασσας και του βορείου οδικού άξονα τηςΚρήτης και 

καταλαμβάνει έκταση 172 στρεμμάτων. Θεμελιώθηκε το 1963 και η 1η Μονάδα 

λειτούρησε το 1965. 

Σήμερα λειτουργούν 12 Μονάδες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 193 MWe, εκ 

των οποίων 6 ατμοηλεκτρικές, 4 Ντιζελοηλεκτρικές και 2 αεριοστροβιλικές. Η ισχύς 

και το έτος έναρξης λειτουργίας των Μονάδων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

(MWe) 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΤΜ 1 6,25 1965 

ΑΤΜ 2 15 1970 

ΑΤΜ 3 15 1970 

ΑΤΜ 4 25 1977 

ΑΤΜ 5 25 1981 

ΑΤΜ 6 25 1981 

Α/Σ 1 16,25 1973 

Α/Σ 2 16,25 1974 

Diesel 1 12,28 1989 

Diesel 2 12,28 1989 

Diesel 3 12,28 1990 

Diesel 4 12,28 1990 

 Πίνακας 2.Ισχύς και έτος έναρξης μονάδων ΑΗΣΛ 

 

 

Στις παραπάνω μονάδες, οι μεν αεριοστρόβιλοι καίνε Diesel oil, οι δε υπόλοιπες 

Μονάδες καίνε μαζούτ 3500 Rd, straight-run. 
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Ο ΑΗΣ τροφοδοτεί το δίκτυο Μεταφοράς των 66 kV και 150 kV της Κρήτης με 

περίπου 1.050.000 MWh ετησίως χρησιμοποιώντας περίπου 290.000 τόνους 

καυσίμου. 

Η ψύξη των Μονάδων ΑΤΜ 1-2-3 γίνεται με νερό του Αλμυρού ποταμού, των 

Μονάδων ΑΤΜ 4-5-6 και Diesel 1-2-3-4 με θαλάσσιο νερό, ενώ οι Α/Σ είναι 

αερόψυκτοι. 

Στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων εργάζονται περίπου 340 άτομα, κατανεμημένα σε 4 τομείς. 

 

Α. Τομέας Λειτουργίας και βελτιώσεων 

Απασχολεί περίπου 170 άτομα που απασχολούνται με την λειτουργία των 12 

Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των βοηθητικών εγκαταστάσεων σε 24ωρη βάση. 

Ο Τομέας είναι επίσης υπεύθυνος για την παραλαβή και διακίνηση καυσίμων, τη 

στατιστική επεξεργασία των στοιχείων παραγωγής και τη μελέτη βελτιώσεων των 

εγκαταστάσεων. 

 

Β. Τομέας Συντήρησης 

Απασχολεί περίπου 130 άτομα που ασχολούνται με τις ετήσιες προγραμματισμένες 

συντηρήσεις και τη αποκατάσταση των ανωμαλιών και ζημιών του σταθμού. 

Το προσωπικό κατανέμεται σε: συνεργείο στροβίλων, λεβήτων, μηχανών Diesel, 

μηχανουργείο, ηλεκτροσυγκολλητών, γενικών καθηκόντων, οχημάτων, συντήρησης 

οργάνων, ηλεκτρολογικής συντήρησης, γραφείο προμηθειών και αποθήκη. 

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, διακήρυξη, προετοιμασία και 

παρακολούθηση των συμβάσεων με Αναδόχους για έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων 

και προσθηκών στον ΑΗΣ. 

 

Γ. Τομέας Χημείου 
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Απασχολεί 13 άτομα που λειτουργούν τα συστήματα κατεργασίας νερού, κατεργασίας 

υγρών αποβλήτων, χλωρίωσης νερού ψύξεως και παρακολουθούν συνεχώς την 

ποιότητα νερών, ατμών, καυσίμων και λιπαντικών του Σταθμού.Ο Τομέας διαθέτει 

χημικό εργαστήριο και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ. 

 

Δ. Διοικητικοοικονομικός Τομέας 

Περιλαμβάνει τη Γραμματεία, Διαχείρηση, φύλακες, εστιατόριο,κ.α. και απασχολεί 

συνολικά 32 άτομα.  

 

3.2 Μονάδες σε λειτουργία 

Ατμοηλεκτρικές Μονάδες 

Ο Σταθμός περιλαμβάνει 6 Aτμοηλεκτρικές Mονάδες ισχύος από 6,25 έως 25 MWe 

που τέθηκαν σε λειτουργία μεταξύ 1965 και 1981, παράλληλα με τη σταδιακή αύξηση 

της ζήτησης στο νησί και λειτουργούν σαν Mονάδες βάσεως.  

Οι Ατμοηλεκτρικές Μονάδες λειτουργούν καθ΄ όλο το 24ωρο (Μονάδες βάσεως), με 

ελαφρώς μειωμένο φορτίο μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας. Η μέση ετήσια ειδική 

κατανάλωση των Μονάδων ποικίλει μεταξύ 280 gr/kWh για τις νεώτερες Μονάδες 5-6 

και 350 gr/kWh για την παλαιότερη Μονάδα 1. 

Οι Μονάδες λειτουργούν κατά μέσο όρο 8000 ώρες ετησίως και συντηρούνται μια 

φορά το χρόνο. 

Λέβητες 

Όλοι οι λέβητες είναι υπαίθριου τύπου, φυσικής κυκλοφορίας, σταθερής πίεσης, με 

υπερπίεση εστίας και μετωπικούς καυστήρες. Η έναυση γίνεται με υγραέριο 

(Μονάδες 1-2-3-4) ή Diesel oil (Μονάδες 5-6), η εκκίνηση των μονάδων με Diesel oil, 

ενώ το κύριο καύσιμο είναι το μαζούτ. 
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Διαθέτουν ανεμιστήρες καταθλίψεως αέρα, προθερμαντήρες αέρα δι΄ατμού και δια 

καυσαερίων (Ljungstrom), και εκκαπνιστές με ατμό. Δεν διαθέτουν αναθερμαντήρες. 

Στρόβιλοι - Συμπυκνωτές – Γεννήτριες 

Όλοι οι στρόβιλοι είναι μονού κελύφους, δράσεως, 3000 RPM, με 3-4 

απομαστεύσεις, με έξοδο του υγρού ατμού απ’ευθείας στους κύριους συμπυκνωτές. 

Η ψύξη στους συμπυκνωτές γίνεται με το νερό του Αλμυρού ποταμού για τις Μονάδες 

1-2-3 και με θαλάσσιο νερό για τις 4-5-6. 

Οι γεννήτριες ευρίσκονται στον ίδιο άξονα με τους ατμοστροβίλους και είναι 

αερόψυκτες. 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

Ο Σταθμός διαθέτει πέντε (5) Αεροστροβίλους: δύο (2) της JOHN BROWN, 

βιομηχανικού τύπου ισχύος 16,25 MW έκαστος, ένα (1) της ABB-STAL, βιομηχανικού 

τύπου ισχύος 15,5 MW ένα (1) της GENERAL ELECTRIC, αεροπορικού τύπου 

ισχύος 43,3 MW και ένα (1) της GENARAL ELEKTRIC ισχύος 27,95 MW. Είναι όλοι 

τύπου πακέτου, ανοικτού κύκλου, με καύσιμο Diesel oil. 

Οι αεριοστρόβιλοι (Α/Σ) της JOHN BROWN αποτελούνται από: συμπιεστή 16 

βαθμίδων (λόγος συμπίεσης 7), 10 περιφερειακά τοποθετημένους θαλάμους 

καύσεως, στρόβιλο 2 βαθμίδων, μειωτήρα στροφών μεταξύ στροβίλου – γεννήτριας, 

αερόψυκτη γεννήτρια κατασκευής BRUSH 19,1 MVA/6,3 kV και ντηζελοκίνητο 

εκκινητή. Κατά την λειτουργία τους χρησιμοποιείται ειδικό βελτιωτικό καύσεως, το 

οποίο αναμιγνύεται με το καύσιμο σε μικρή αναλογία και επιτυγχάνει σημαντική 

μείωση του καπνού στα καυσαέρια. 

Ο Α/Σ της ABB-STAL αποτελείται από συμπιεστή χαμηλής πίεσης 10 βαθμίδων και 

συμπιεστή υψηλής πίεσης 8 βαθμίδων (συνολικού βαθμού συμπίεσης 10), 7 

περιφερειακά τοποθετημένους θαλάμους καύσεως, στρόβιλο υψηλής πίεσης μιάς 

βαθμίδας, στρόβιλο χαμηλής δύο βαθμίδων, στρόβιλο ισχύος 3 βαθμίδων που 

στρέφει τη γεννήτρια, αερόψυκτη γεννήτρια κατασκευής ΑΒΒ 18,4 MVA / 11 kV και 

σύστημα εκκίνησης με πεπιεσμένο αέρα. 

Ο Α/Σ της General Electric (43,3 MW) αποτελείται από συμπιεστή χαμηλής πίεσης 5 

βαθμίδων και συμπιεστή υψηλής πίεσης 14 βαθμίδων (συνολικού λόγου συμπίεσης 
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29), ενιαίο θάλαμο καύσεως με 30 περιφερειακά τοποθετημένους καυστήρες, 

στρόβιλο χαμηλής πίεσης 5 βαθμίδων που στρέφει τη γεννήτρια μέσω μειωτήρα 

στροφών, στρόβιλο υψηλής πίεσης 2 βαθμίδων, αερόψυκτη γεννήτρια κατασκευής 

BRUSH 63,5 MVA / 11,5 kV και ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα εκκίνησης. 

Ο Α/Σ της General Electric (27,95 ΜW) αποτελείται από συμπιεστή 17 βαθμίδων 

(συνολικού λόγου συμπίεσης 23) ενιαίο θάλαμο καύσης με 30 καυστήρες 

περιφερειακά τοποθετημένους στρόβιλο 2 βαθμίδων και στροβιλο ισχύος 2 βαθμίδων 

που στρέφει τη γεννήτρια μέσω μειωτήρα στροφών, αερόψυκτη γεννήτρια 

κατασκευής BRUSH 42 MVA / 11,5 k V και ηλεκτρουδραυλικό σύστημα εκκίνησης.  

Οι Μονάδες μπορούν να φτάσουν σε πλήρη ισχύ εντός 20 min από την εκκίνηση 

τους. Λόγω της ευελιξίας τους αλλά και του 16  

υψηλού κόστους της ενέργειας που παράγουν, κυρίως λόγω ακριβού καυσίμου, 

λειτουργούν ως Μονάδες αιχμής. 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ DIESEL 

Ο Σταθμός διαθέτει 4 Ντηζελοηλεκτρικές Μονάδες ισχύος 12,28 MW εκάστη, τύπου 

9RTA58, σχεδιασμού SULZER και κατασκευής CEGIELSKI Πολωνίας. Οι Μονάδες 

αυτές καίνε μαζούτ ενώ η ψυχρή εκκίνησή τους γίνεται με Diesel oil. 

Οι μηχανές Diesel είναι 9-κύλινδρες, δίχρονες και περιστρέφονται στις 125 RPM. 

Διαθέτουν 2 υπερπληρωτές και ένα στρόβιλο ανάκτησης ισχύος 300kW ανά μονάδα, 

κατασκευής ΑΒΒ. 

Τα καυσαέρια μετά τον στρόβιλο ανάκτησης και τους υπερπληρωτές οδεύουν προς το 

λέβητα ανάκτησης όπου παράγεται βοηθητικός ατμός και εξέρχονται από 

καπνοδόχους, ύψους 80m, σε θερμοκρασία 220 °C. Υπάρχει κοινή καπνοδόχος ανά 

δύο Μονάδες. 
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Οι γεννήτριες είναι κατασκευής ΑΒΒ, αερόψυκτες, 15,35 MVA/10 KV με στατή 

διεγέρτρια, οι δε κύριοι Μετασχηματιστές είναι 16 MVA, 10/150 KV. 

Οι μηχανές ψύχονται με το απιονισμένο νερό κλειστού κυκλώματος που ψύχεται στη 

συνέχεια με θαλάσσιο νερό. 

Για περιορισμό του θορύβου, όλες οι μηχανές έχουν εγκατασταθεί σε ενιαίο 

μηχανοστάσιο με ισχυρή ηχομόνωση που εξασφαλίζει θόρυβο στον εξωτερικό χώρο 

κάτω από 60 dΒ (Α). 

Οι Μονάδες Diesel λειτουργούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου (περίπου 7500 

ώρες ετησίως), με εξαίρεση τις νυκτερινές ώρες ορισμένων περιόδων του έτους, 

οπότε λόγω της μικρής κατανάλωσης του νησιού, ζητείται η κράτηση τους. 

Η μέση ετήσια ειδική κατανάλωση των Μονάδων είναι πολύ καλή (200 gr/kWh), 

καθιστώντας τις Μονάδες αυτές τις οικονομικότερες του συστήματος Κρήτης. Οι 

Μονάδες συντηρούνται κάθε 3000 ώρες λειτουργίας. 

 

 

 

ΜΟΝΆΔΑ ΑΦΑΛΆΤΩΣΗΣ 

Ο ΑΗΣ διαθέτει από το 2011 δύο μονάδες αφαλάτωσης με μεμβράνες αντίστροφης 

όσμωσης. Ικανότητα παραγωγής αφαλατωμένου νερού 22 m3/h 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Περιλαμβάνει 2 κλάδους παραγωγής δυναμικότητας 22 m3/h έκαστος. Ο κλάδος 

αποτελείται από φίλτρο άμμου-ανθρακίτη, ισχυρά κατιονική ρητίνη, απαεριωτή, 

ισχυρά ανιοτική ρητίνη και μικτή ρητίνη. 

Τροφοδοτείται είτε με νερό του δικτύου του Δήμου Ηρακλείου είτε με νερό που 

μεταφέρεται με βυτία από το Δήμο Γοργολαίνη που αποθηκεύεται στη δεξαμενή 

ακατέργαστου νερού χωρητικότητας 2000 m3. Μετά τον απιονισμό το νερό 

αποθηκεύεται σε δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 2300 m3 απ’ όπου 
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συμπληρώνονται οι απώλειες των Mονάδων και τροφοδοτείται ο αεριοστρόβιλος Νο 

3 για ψύξη του αέρα καύσης και μείωση των εκπομπών ΝΟx. 

Για επαύξηση της ικανότητας κατεργασίας της Μονάδας απιονισμού εγκαταστάθηκε 

και λειτουργεί από το 2000 σύστημα προκατεργασίας νερού με τη μέθοδο της 

αντίστροφης ώσμωσης 

Επί πλέον, ο Σταθμός συγκεντρώνει όλες τις επιστροφές συμπυκνωμάτων, 

δειγματοληψιών, κλπ από τις επιμέρους Μονάδες, τις οποίες επανακατεργάζεται στην 

παλιά μονάδα απιονισμού της ατμοηλεκτρικής Μονάδας 1, εξοικονομώντας έτσι 

περίπου το 35% της συνολικής κατανάλωσης απιονισμένου νερού. 

Η μέση ημερήσια κατανάλωση σε απιονισμένο νερό του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 

ανέρχεται σε 300 m3. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Περιλαμβάνει μια τσιμεντένια δεξαμενή 500 m3 περισυλλογής, ομογενοποίησης και 

οξείδωσης με αέρα των υγρών αποβλήτων, μονάδα διαύγασης με προσθήκη 

κροκκιδωτικών μέσων (υδρασβέστου και πολυηλεκτρολύτη), δύο μονάδες αφυδάτω-

σης της λάσπης και μονάδα εξουδετέρωσης των διαυγασμένων υγρών. 

Το σύστημα τροφοδοτείται από τα απόνερα των αναγεννήσεων των ιονεναλλακτικών 

ρητινών των μονάδων απιονισμού και επανακατεργασίας του νερού, τα απόνερα από 

το σύστημα εξυδάτωσης καυσίμου, τα νερά πλύσεων των λεβήτων και των 

προθερμαντών αέρα των Μονάδων. 

Μετά την κατεργασία τους τα διαυγασμένα νερά διοχετεύονται στη θάλασσα με 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν τους όρους που προβλέπονται 

από την σχετική άδεια που έχει εκδόσει η Νομαρχία Ηρακλείου. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΔΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Περιλαμβάνει μια τσιμεντένια δεξαμενή περισυλλογής 150 m3 Pt, διαχωριστήρα 

τύπου ΑΡΙ για διαχωρισμό με βαρύτητα του νερού από το καύσιμο και θερμικό 

διαχωριστήρα για περαιτέρω διαχωρισμό. 
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Τροφοδοτείται από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου και το 

νερό των υποβρυχίων αγωγών κατά την εκφόρτωση των δεξαμενόπλοιων, καθώς και 

από όλα τα ύποπτα για ρύπανση με καύσιμα απόνερα του σταθμού. 

Το καύσιμο μετά την εξυδάτωσή του οδηγείται σε μια δεξαμενή αποθήκευσης για 

χρήση, τα δε απόνερα τροφοδοτούν το σύστημα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών 

αποβλήτων του ΑΗΣ. 

 

3.3 Μελέτη επικινδυνότητας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με αντικείμενο την ανάλυση επικινδυνότητας σε 

Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας πραγματοποιήθηκε στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και 

εστίασε στην ανάλυση επικινδυνότητας στις Ατμοηλεκτρικές Μονάδες και στην 

Μονάδα Αεριοστροβίλων λόγω των πολλών και ποικίλων Μονάδων που διαθέτει ο 

ΑΗΣ. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της επικινδυνότητας στις 

προαναφερθείσες Μονάδες είναι η ανάλυση στηριζόμενη στην πιθανότητα και τη 

σοβαρότητα των συνεπειώνμε χρήση ιστορικών δεδομένων (Μέθοδος R = PXS) 

λόγω της επαρκούς καταγραφής ιστορικών δεδομένων για προηγούμενα ατυχήματα 

αλλά και της ανάγκης υπολογισμού των πιθανοτήτων ύπαρξης ατυχημάτων στον 

ΑΗΣ με τη λήψη μέτρων ασφαλείας αλλά και χωρίς αυτά, καθώς μέσα από τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό το πόσο 

αναγκαία είναι τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Παρακάτω παρατίθενται οι Πίνακες Διαβάθμισης της Επικινδυνότητας (Risk 

Assessment) πάνω στους οποίους στηρίζεται η εξαγωγή συμπερασμάτων της 

ανάλυσης κινδύνου. 
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Σχεδόν 

απίθανο 1 

1 2 3 4 5  

Ελάχιστα 

απίθανο 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  

Πίνακας 3. Πίνακας Διαβάθμισης της Επικινδυνότητας (Risk Assessment) (1) 

 

 

 

 

 

Διαβάθμιση Επικινδυνότητας (R):Risk Προτεινόμενα μέτρα 

Χαμηλή (1-6) 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 (8-12) Η εργασία δεν πρέπει να ξεκινά έως ότου 

μειωθεί η επικινδυνότητα σε ανεκτά 

επίπεδα με τη λήψη πρόσθετων μέτρων 
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ασφαλείας. Όπου η επικινδυνότητα 

εμπλέκεται σε εργασίες που βρίσκονται 

σε πρόοδο πρέπει να ληφθούν άμεσα 

μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου. 

Υψηλή (15-25) Η εργασία δεν πρέπει να ξεκινά έως ότου 

μειωθεί η επικινδυνότητα σε χαμηλά 

επίπεδα. Εάν η μείωση της 

επικινδυνότητας δεν είναι δυνατή, τότε η 

εργασία δεν πρέπει να εκτελείται. 

Πίνακας 4. Πίνακας Διαβάθμισης της Επικινδυνότητας (Risk Assessment) (2) 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΟΥ  ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 

 



 

54 

Text 

Εικόνα 16. Αεροστρόβιλος του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 

 

4.1 Μηχανικοί κίνδυνοι  

4.1.1 Ολισθηρότητα/πτώση στο ίδιο δάπεδο εργασίας  
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Εικόνα 17. Δάπεδο του Α/Σ 

• Γλίστρημα σε ολισθηρό δάπεδο εξαιτίας ύπαρξης λαδιών, νερών από διαρροές με 

ενδεχόμενη πτώση και πρόσκρουση σε εξοπλισμό και εξαρτήματα.  

• Γλίστρημα και πτώση στο δάπεδο λόγω ύπαρξης, λάσπης, λιπαντικών, νερών κατά 

τη κίνηση του εργαζόμενου στην ύπαιθρο  

• Γλίστρημα και πτώση στο δάπεδο λόγω ύπαρξης αντικειμένων που υπάρχουν 

διάσπαρτα στο δάπεδο εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας  

• Γλίστρημα και πτώση σε κεκλιμένες επιφάνειες και επίπεδα εργασίας.  

• Γλίστρημα και πτώση εξαιτίας ολισθηρού υλικού στα υποδήματα 

Μέτρα ασφαλείας 

• υπάρχει νομοθεσία (εθνική, οδηγία ΕΕ) 

• ασφαλής κατάσταση διαδρόμων κυκλοφορίας προσωπικού 

• εκπαίδευση προσωπικού για γλιστρήματα και πτώσεις 
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• επισήμανση χώρου, περίφραξη για την ολισθηρότητα των δαπέδων σε διαδρόμους 

κυκλοφορίας 

• έγκαιρη αποκατάσταση διαρροών ρευστών/απομάκρυνση άχρηστων υλικών από 

τους διαδρόμους κυκλοφορίας 

• αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων στον άμεσο προϊστάμενο 

• χρήση των χειραγωγών σε κεκλιμένες επιφάνειες των διαδρόμων κυκλοφορίας 

• Χρήση φόρμας εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας 

• Χρήση φανού 
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 1-5  

 

 

4.1.2 Παρεμβολή, παρεμπόδιση στη κίνηση  
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Εικόνες 18,19 Εξωτερικός χώρος και σκάλα έξω από την αίθουσα του Α/Σ. 
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• Σκόνταμμα και παραπάτημα σε ασταθή αντικείμενα στο δάπεδο και πτώση στο 

έδαφος με ενδεχόμενη πρόσκρουση στον εξοπλισμό  

• Σκόνταμμα και πτώση λόγω έλλειψης ευταξίας με ενδεχόμενη πρόσκρουση σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό  

• Σκόνταμμα και πτώση λόγω ανισόπεδων επιφανειών στο δάπεδο με ενδεχόμενη 

πρόσκρουση σε μηχανήματα και εξοπλισμό  

• Σκόνταμμα και πρόσκρουση σε προεξέχοντα μέρη εξοπλισμού, που διακρίνονται 

δύσκολα λόγω ανεπαρκούς φωτισμού  

• Έλλειψη ελευθερίας κινήσεων σε εξοπλισμό περιορισμένων διαστάσεων κατά τη 

διάρκεια επιθεωρήσεων 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας 

• ασφαλής κατάσταση διαδρόμων κυκλοφορίας προσωπικού 

• εκπαίδευση προσωπικού για τους διαδρόμους κυκλοφορίας 

• αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων στον άμεσο προϊστάμενο 

• σχολαστικός καθαρισμός χώρων εργασίας και εξοπλισμού 

• Χρήση φόρμας εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας 

• Χρήση φανού 
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ΜΕΤΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Πτώση από ύψος  
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Εικόνα 20. Η εγκατάσταση του Α/Σ. 

• Πτώση από δάπεδα εργασίας σε θέσεις με υψομετρική διαφορά, λόγω έλλειψης 

κιγκλιδωμάτων προστασίας  

• Πτώση από ανασφαλή χρήση της σκάλας και σκαλωσιάς  

• Πτώση από υπερκείμενες επιφάνειες σε εργασίες συντήρησης και επισκευής 

εξοπλισμού σε δυσπρόσιτα σημεία του εξοπλισμού (πατάνε πάνω σε εξοπλισμό)  

• Πτώση από θραύση ή υποχώρηση εξοπλισμού (γραδελάδες, δάπεδα εργασίας, 

μαδέρια ικριωμάτων 

 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας  

• πρότυπο EN 18065 (ασφαλή κατασκευή κλιμάκων) 
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• οδηγία ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας και χρήσης εξοπλισμού για εργασία με 

υψομετρική διαφορά (σκάλες, ικριώματα) 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα  

• διανομή φυλλαδίου με θέμα “εργασίες με σκάλες και ικριώματα” 

• επισήμανση-περίφραξη των ανοιγμάτων 

• χρήση των χειραγωγών στους διαδρόμους κυκλοφορίας 

• μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα 

ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας με πλήρη εξάρτηση, όπου απαιτείται) 
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4.1.4 Ανεξέλεγκτη κίνηση αντικειμένων/απελευθέρωση σωματιδίων, 

πίπτοντα υλικά από ύψος/συσσωρευμένη ενέργεια  

 

Εικόνα 21. Σήμανση έξω από την αίθουσα του Α/Σ. 

• Τραυματισμός οφθαλμών από εκτόνωση λαδιού, αέρα, ατμού.  

• Χτύπημα από ανεξέλεγκτο εύκαμπτο τμήμα δικτύου υπό πίεση λόγω διάρρηξης της 

σύνδεσης με το δίκτυο ή λόγω εκτόξευσης υλικού  

• Τραυματισμός οφθαλμών και προσώπου από απεγκλωβισμένη ουσία σε 

υδραυλικά/πνευματικά δίκτυα  

• Εκτόξευση ρευστού υπό πίεση και υψηλή θερμοκρασία, σε εργασίες επιθεώρησης 

και αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού  

• Πτώση υλικών, φορτίων, εργαλείων από ύψος  

• Eργασίες σε μηχανήματα και εξοπλισμό συσσωρευμένης ενέργειας (αναρτήσεις, 

αεροσυμπιεστές, υδραυλικός σταθμός, ασφαλιστικά, αεροφυλάκια κ.λπ.). 

Μέτρα ασφαλείας 
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• εγχειρίδιο νομοθεσίας 

• εκτονωτικές βάνες ασφαλείας, μανομέτρα 

• έκδοση άδειας εργασίας για εργασία σε δίκτυα υπό πίεση και υψηλή θερμοκρασία 

• άμεση αποκατάσταση των διαρροών στα κυκλώματα νερού-ατμού, υδραυλικών 

σταθμών 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• γυαλιά προστασίας οφθαλμών με άριστη στεγανότητα, ασπίδιο προσώπου) 
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4.1.5 Ακάλυπτα κινούμενα/ περιστρεφόμενα μέρη εξοπλισμού 

 

Εικόνα 22. Μέρος του Α/Σ. 

• Εγκλωβισμός άνω άκρων σε ακάλυπτα κινούμενα/περιστρεφόμενα μέρη όλων των 

μηχανών που δεν φέρουν προστατευτικά πλέγματα (άξονες, κόμπλερ, πτερωτές 

ανεμιστήρων κ.λπ.) κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, σε επιθεωρήσεις ή σε 

αποκατάσταση βλαβών. 

Μέτρα ασφαλείας 
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• εγχειρίδιο νομοθεσίας  

• πρότυπα EN 294,292-1, 953, 457,349 

•έκδοση άδειας εργασίας (ΕΚΕΑΕ)  

• διανομή εγχειριδίου με θέμα “βασικοί κανόνες ΥΑΕ, Βιβλίο με τις 

πρακτικές ασφαλούς εργασίας” 

• ΜΑΠ (εφαρμοστή φόρμα εργασίας, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.1.6 Ανυψωτικά μηχανήματα, βιομηχανικά οχήματα, διακινούμενα 

φορτία  

Ανυψωτικά μηχανήματα, βιομηχανικά οχήματα, διακινούμενα φορτία  

• Πρόσκρουση από κάθε είδους όχημα λόγω μικτής κυκλοφορίας στους διαδρόμους 

κυκλοφορίας.  

• Κίνηση οχημάτων στον ίδιο χώρο με το προσωπικό με κίνδυνο κρούσης ή και 

εγκλωβισμό οχήματος με εργαζόμενους ή με εξοπλισμό 

Μέτρα ασφαλείας 
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• Κ.Ο.Κ 

• νομοθεσία για την ασφαλή χρήση μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων 

• οι διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων ελεύθεροι από εμπόδια οι γερανογέφυρες • 

ειδοποίηση των εργαζομένων, όταν η γερανογέφυρα κινείται από πάνω τους 

• οι γερανογέφυρες και τα εξαρτήματα αυτών θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά και 

να επιθεωρούνται πριν από κάθε εργασία. Να τηρείται βιβλίο συντήρησης 

• οι γερανογέφυρες πρέπει να κινούνται με μικρή ταχύτητα, ώστε το μεταφερόμενο 

φορτίο και το σαμπάνι του να μην κάνουν ανεξέλεγκτες κινήσειςνα φέρουν οπτικό και 

ηχητικό σήμα 

• πιστοποίηση του ανυψωτικού εξοπλισμού εργασίας 

• επαγγελματική άδεια για χειρισμούς των ανυψωτικών και μεταφορικών μέσων 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.1.7 Μέρη εξοπλισμού με επικίνδυνες επιφάνειες  

- αιχμηρές γωνίες  

- οξείες ακμές  
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- τραχείες επιφάνειες  

• Επαφή άνω άκρων και τραυματισμός τους κατά τη διαχείριση υλικών με τα χέρια  

• Επαφή με αιχμηρές επιφάνειες εξοπλισμού  

• Τραυματισμοί χεριών κατά τη χρήση εργαλείων χειρός 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα προστασίας των άνω άκρων 

• εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης εργαλείων χειρός 

• μη μεταφορά εργαλείων χειρός μέσα στις τσέπες 

• χρήση βοηθιτικών μέσων για την απομάκρυνση αιχμηρού υλικού 

• επαρκής χώρος εργασίας για την ελευθερία κινήσεων 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, γάντια, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.2. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι   
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4.2.1 Επικίνδυνο ηλεκτρικό ρεύμα διαρροής στο ανθρώπινο σώμα  

• Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής μεταλλικών στοιχείων υπό τάση (καλωδιώσεις, 

χειριστήρια, κελύφη πινάκων, εξαρτήματα κ.λπ.)  

• Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής μεταλλικών αγώγιμων στοιχείων σε υγρούς και περιο-

ρισμένους χώρους εργασίας  

• Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με φορητές συσκευές των οποίων η μόνωση ή τα 

καλώδια τροφοδοσίας είναι φθαρμένα. 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειστοί και κλειδωμένοι 

• οπτικός έλεγχος πριν από κάθε χρήση του εξοπλισμού εργασίας 

• σήμανση ασφάλειας σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις 

• επιτηρητής ασφαλείας σε θέσεις εργασίας με υψηλή επικινδυνότητα πρόκλησης 

διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (αγώγιμα ηλεκτρικά στοιχεία) 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 

 

 

4.3 Χημικοί κίνδυνοι  

• Έκθεση σε αναθυμιάσεις λαδιού, από διαρροή σε θερμές επιφάνειες εξοπλισμού  

• Έκθεση σε αναθυμιάσεις καυσαερίων  

• Επαφή με λιπαντικά και καύσιμο 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ και χημικών ουσιών 

• οδηγίες Ε.Ε για τη διαχείριση και επισήμανση των χημικών ουσιών 

• δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού 

• οδηγίες ασφαλούς εργασίας για τις επικίνδυνες εργασιακές ουσίες 

• τακτικός καθαρισμός χώρου 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• μάσκες προστασίας αναπνοής με καλή εφαρμογή 

• πλύντης ματιών 

• μετρήσεις χημικών ουσιών 
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4.4 Πυρκαγιά και έκρηξη 
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Εικόνα 23. Πυροσβεστικός κουρνός σε εξωτερικό χώρο. 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού, καυσίμου σε θερμές επιφάνειες του 

εξοπλισμού. 

• Πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω κακής αποθήκευσης και συντήρησης φιαλών οξυγόνου και 

ασετυλίνης σε συνδυασμό με κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας ή λόγω αστοχίας 

υλικού π.χ σωλήνων πίεσης. 

• Πυρκαγιά από δημιουργία ηλεκτρικού τόξου σε πίνακες 

• Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε εσχάρες καλωδίων 

• Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε τυλίγματα ηλεκτροκινητήρων 

• Πυρκαγιά από εκτόξευση μεταλλικών ψηγμάτων σε εργασίες συγκόλλησης 

Μέτρα ασφαλείας 
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• νομοθεσία πυρασφάλειας (π.δ 105/1995, Υ.Α 5905/1995  

• εθνικό πρότυπο πυροσβεστικών μέσων (EN 2)  

• κανονισμός πυροπροστασίας  

• μελέτη πυρασφάλειας του Σταθμού  

• σχέδιο κινητοποίησης αγήματος πυρκαγιάς  

• Σ.Α.Ε.Κ  

• οδηγία ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών συγκόλλησης, κοπής μετάλλων  

• οδηγία για τα μέτρα πυροπροστασίας σε χώρους με εύφλεκτα υλικά  

• πυροσβεστική κάλυψη με πυροσβεστήρες νερού, ξηράς σκόνης, CO2 

• ειδική επισήμανση χώρου για κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς/έκρηξης 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• εξοπλισμός διαφυγής/διάσωσης 
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4.5 Θερμικοί κίνδυνοι  

• Επαφή με τις θερμές κατεργασμένες επιφάνειες κατά τη διάρκεια και μετά την 

συγκόλληση μεταλλικών μερών του εξοπλισμού.  
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• Επαφή με τις θερμές επιφάνειες του εξοπλισμού.  

• Επαφή με ρευστά υψηλής θερμοκρασίας (λάδια, ατμός ζεστό νερό). 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 

• σηματοδοσία εξοπλισμού με επικίνδυνες θερμές επιφάνειες και ρευστών 

υψηλής θερμοκρασίας 

• χρήση κατάλληλου βοηθητικού εξοπλισμού 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, θερμάντοχα γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• κυτίο πρώτων βοηθειών 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3 3 9 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-5  

 

 

4.6 Φυσικοί κίνδυνοι  

4.6.1 Θόρυβος  

• Έκθεση σε υψηλό θόρυβο κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού. 
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Μέτρα ασφαλείας 

• πρότυπο EN ISO 11690 

• μείωση θορύβου με φορητό σύστημα ηχοπροστασίας σε χώρους με υψηλά 

επίπεδα θορύβου (τεχνικά μέτρα στη πηγή, στη διαδρομή του ήχου) 

• επισήμανση χώρων εργασίας με υψηλή ηχοστάθμη >85 dB (A) 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• ΜΑΠ (ωτοασπίδες, ωτοβύσματα) 

• μετρήσεις θορύβου 
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4.7 Εργασιακό περιβάλλον  

4.7.1 Μικροκλίμα  

• Έκθεση σε θερμικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε περίοδο καύσωνα στους κλειστούς 

χώρους των εγκαταστάσεων  

• Έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος το χειμώνα, πολύ ζέστη το 

καλοκαίρι) 
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Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• οδηγία για εργασία σε υπαίθριους χώρους σε περίοδο καύσωνα και παγετού 

• φυσικός, τεχνητός αερισμός χώρου εργασίας (ανοίγματα, ανεμιστήρας) 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για το προσωπικό 

• διαλείμματα εργασίας 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.7.2 Ανεπαρκής φωτισμός  

• Έκθεση σε περιβάλλον με ανεπαρκή φωτισμό σε κλειστούς χώρους εργασίας  

• Ρύπανση, φθορά φωτιστικών σωμάτων 

 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 



 

76 

Text 

• τακτικός καθαρισμός των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων από ρύπους 

•Έγκαιρη αποκατάσταση φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• χρήση φανού 

• μετρήσεις φωτισμού 
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4.7.3 Διαμόρφωση των Θέσεων εργασίας (Είσοδος και εργασία σε 

περιορισμένο χώρο)  

• Έλλειψη ελευθερίας κινήσεων σε εξοπλισμό περιορισμένων διαστάσεων κατά τη 

διάρκεια επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών και αποκατάστασης βλαβών  

• Αναγκαστική στάση του σώματος σε περιορισμένους χώρους (αγωγοί, δεξαμενές 

κλπ) 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• διαδικασία εισόδου σε περιορισμένους χώρους 

• προσαγωγή ή απαγωγή ατμοσφ. αέρα με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό 
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• επιτηρητής ασφαλείας 

• διαλείμματα εργασίας 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την κατάσταση της υγείας 

• επιλογή κατάλληλου προσωπικού 

• μετρήσεις σε περιορισμένους και κλειστούς χώρους για την ύπαρξη επικίνδυνων 

ουσιών και για την έλλειψη οξυγόνου 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.8 Φυσική καταπόνηση του σώματος  

• Κατά τον χειρισμό (άνοιγμα - κλείσιμο) βανών ο χειριστής καταβάλει μεγάλη 

σωματική προσπάθεια.  

• Σε χώρους με έλλειψη ελευθερία κινήσεων (περιορισμένος χώρος) δυσχεραίνεται η 

σωματική τους προσπάθεια  

• Μεγάλες διαδρομές επιθεώρησης των εγκαταστάσεων που επιτηρούν 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 
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• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την κατάσταση της υγείας 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, γάντια, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.9 Ψυχολογικοί κίνδυνοι  

• Ωράριο εργασίας (υπερωριακή απασχόληση)  

• Εργασία σε βάρδια  

• Υπερβολικός φόρτος και εντατικοποίηση της εργασίας σε έκτακτες ανωμαλίες στη 

παραγωγική διαδικασία (εκκινήσεις/κρατήσεις και ετήσια συντήρηση Μονάδων 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την κατάσταση της υγείας 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, γάντια, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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4.10 Λοιποί κίνδυνοι 

Κατά τη μετακίνηση με όχημα από το σπίτι προς τον ΑΗΣ και αντίστροφα 

• ανασφαλής κατάσταση των διαδρόμων κυκλοφορίας (ανισόπεδες επιφάνειες, 

αντίξοες καιρικές συνθήκες) 

• κακός χειρισμός κατά την οδήγηση 

• τεχνικές ελλείψεις στον εξοπλισμό 

Μέτρα ασφαλείας 

• Κ.Ο.Κ 

• χρήση της ζώνης ασφαλείας 

• Η τακτική και καλή συντήρηση του υπηρεσιακού οχήματος 

• Έλεγχος του οχήματος πριν τη χρήση του για την ασφαλή κατάστασή του 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ  ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 

Εικόνα 24. Ατμοστρόβιλος του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 
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 5.1 Μηχανικοί κίνδυνοι  

5.1.1 Ολισθηρότητα/πτώση στο ίδιο δάπεδο εργασίας  

• Γλίστρημα σε ολισθηρό δάπεδο εξαιτίας ύπαρξης λαδιών, νερών από διαρροές με 

ενδεχόμενη πτώση και πρόσκρουση σε εξοπλισμό και εξαρτήματα.  

• Γλίστρημα και πτώση στο δάπεδο λόγω ύπαρξης παγετού, λάσπης, νερών κατά τη 

κίνηση του εργαζόμενου στην ύπαιθρο  

• Γλίστρημα και πτώση στο δάπεδο λόγω ύπαρξης αντικειμένων που υπάρχουν 

διάσπαρτα στο δάπεδο εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας  

• Γλίστρημα και πτώση σε κεκλιμένες επιφάνειες και επίπεδα εργασίας.  

• Γλίστρημα και πτώση εξαιτίας ολισθηρού υλικού στα υποδήματα 

Μέτρα ασφαλείας 

• υπάρχει νομοθεσία (εθνική, οδηγία ΕΕ) 

• ασφαλής κατάσταση διαδρόμων κυκλοφορίας προσωπικού 

• εκπαίδευση προσωπικού για γλιστρήματα και πτώσεις 

• επισήμανση χώρου, περίφραξη για την ολισθηρότητα των δαπέδων σε διαδρόμους 

κυκλοφορίας 

• έγκαιρη αποκατάσταση διαρροών ρευστών/απομάκρυνση άχρηστων υλικών από 

τους διαδρόμους κυκλοφορίας 

• αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων στον άμεσο προϊστάμενο 

• χρήση των χειραγωγών σε κεκλιμένες επιφάνειες των διαδρόμων κυκλοφορίας 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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• Χρήση φανού 

 

 

 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4 2 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-4  

 

 

5.1.2 Παρεμβολή, παρεμπόδιση στη κίνηση  

• Σκόνταμμα και παραπάτημα σε ασταθή αντικείμενα στο δάπεδο και πτώση στο 

έδαφος με ενδεχόμενη πρόσκρουση στον εξοπλισμό  

• Σκόνταμμα και πτώση λόγω έλλειψης ευταξίας με ενδεχόμενη πρόσκρουση σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό  

• Σκόνταμμα και πτώση λόγω ανισόπεδων επιφανειών στο δάπεδο με ενδεχόμενη 

πρόσκρουση σε μηχανήματα και εξοπλισμό  

• Σκόνταμμα και πρόσκρουση σε προεξέχοντα μέρη εξοπλισμού, που διακρίνονται 

δύσκολα λόγω ανεπαρκούς φωτισμού  

• Έλλειψη ελευθερίας κινήσεων σε εξοπλισμό περιορισμένων διαστάσεων κατά τη 

διάρκεια επιθεωρήσεων, αποκατάστασης φθορών/ συντήρησης εξοπλισμού 

Μέτρα ασφαλείας 
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• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• ασφαλής κατάσταση διαδρόμων κυκλοφορίας προσωπικού 

• εκπαίδευση προσωπικού για τους διαδρόμους κυκλοφορίας 

• αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων στον άμεσο προϊστάμενο 

• σχολαστικός καθαρισμός χώρων εργασίας και εξοπλισμού 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• Χρήση φανού 
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5.1.3 Πτώση από ύψος  
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Εικόνα 25. Μέρος της εγκατάστασης της ΑΤΜ. 

• Πτώση από δάπεδα εργασίας σε θέσεις με υψομετρική διαφορά, λόγω έλλειψης 

κιγκλιδωμάτων προστασίας  

• Πτώση από ανασφαλή χρήση της σκάλας και σκαλωσιάς  

• Πτώση από υπερκείμενες επιφάνειες σε εργασίες συντήρησης και επισκευής 

εξοπλισμού σε δυσπρόσιτα σημεία του εξοπλισμού (πατάνε πάνω σε εξοπλισμό)  
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• Πτώση από θραύση ή υποχώρηση εξοπλισμού (γραδελάδες, δάπεδα εργασίας, 

μαδέρια ικριωμάτων) 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• πρότυπο EN 18065 (ασφαλή κατασκευή κλιμάκων) 

• οδηγία ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας και χρήσης εξοπλισμού για εργασία με 

υψομετρική διαφορά (σκάλες, ικριώματα) 

• αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων σε σκάλες και ικριώματα 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 

• δια• επισήμανση-περίφραξη των ανοιγμάτων 

• χρήση των χειραγωγών στους διαδρόμους κυκλοφορίας 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας με 

πλήρη εξάρτηση, όπου απαιτείται) 
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5.1.4 Ανεξέλεγκτη κίνηση αντικειμένων/απελευθέρωση σωματιδίων, 

πίπτοντα υλικά από ύψος/συσσωρευμένη ενέργεια  
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• Τραυματισμός οφθαλμών από εκτόνωση λαδιού, αέρα, ατμού.  

• Χτύπημα από ανεξέλεγκτο εύκαμπτο τμήμα δικτύου υπό πίεση λόγω διάρρηξης της 

σύνδεσης με το δίκτυο ή λόγω εκτόξευσης υλικού  

• Τραυματισμός οφθαλμών και προσώπου από απεγκλωβισμένη ουσία σε 

υδραυλικά/πνευματικά δίκτυα  

• Εκτόξευση ρευστού υπό πίεση και υψηλή θερμοκρασία, σε εργασίες επιθεώρησης 

και αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού  

• Πτώση υλικών, φορτίων, εργαλείων από ύψος  

• Eργασίες σε μηχανήματα και εξοπλισμό συσσωρευμένης ενέργειας (αναρτήσεις, 

αεροσυμπιεστές, υδραυλικός σταθμός, ασφαλιστικά, αεροφυλάκια κ.λπ.). 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκτονωτικές βάνες ασφαλείας, μανομέτρα 

• έκδοση άδειας εργασίας για εργασία σε δίκτυα υπό πίεση και υψηλή θερμοκρασία 

• άμεση αποκατάσταση των διαρροών στα κυκλώματα νερού-ατμού, υδραυλικών 

σταθμών 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• γυαλιά προστασίας οφθαλμών με άριστη στεγανότητα, ασπίδιο προσώπου) 
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ΜΕΤΡΩΝ 

 

5.1.5 Ακάλυπτα κινούμενα/ περιστρεφόμενα μέρη εξοπλισμού  

• Εγκλωβισμός άνω άκρων σε ακάλυπτα κινούμενα/περιστρεφόμενα μέρη όλων των 

μηχανών που δεν φέρουν προστατευτικά πλέγματα (άξονες, κόμπλερ, πτερωτές 

ανεμιστήρων κ.λπ.) κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, σε επιθεωρήσεις ή σε 

αποκατάσταση βλαβών. 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ, 

• πρότυπα EN 294,292-1, 953, 457,349 

• προστατευτικά πλέγματα στα σημεία περιστροφής 

• διανομή εγχειριδίου με θέμα “βασικοί κανόνες ΥΑΕ, Βιβλίο με τις 

πρακτικές ασφαλούς εργασίας” 

• ΜΑΠ (εφαρμοστή φόρμα εργασίας, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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5.1.6 Ανυψωτικά μηχανήματα, βιομηχανικά οχήματα, διακινούμενα 

φορτία  

Ανυψωτικά μηχανήματα, βιομηχανικά οχήματα, διακινούμενα φορτία  

• Πρόσκρουση από κάθε είδους όχημα λόγω μικτής κυκλοφορίας στους διαδρόμους 

κυκλοφορίας.  

• Κίνηση οχημάτων στον ίδιο χώρο με το προσωπικό με κίνδυνο κρούσης ή και 

εγκλωβισμό οχήματος με εργαζόμενους ή με εξοπλισμό 

Μέτρα ασφαλείας 

• νομοθεσία για την ασφαλή χρήση μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων 

• οι γερανογέφυρες να φέρουν οπτικό και ηχητικό σήμα 

• οι διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων ελεύθεροι από εμπόδια 

• οι γερανογέφυρες και τα εξαρτήματα αυτών θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά και 

να επιθεωρούνται πριν από κάθε εργασία. Να τηρείται βιβλίο συντήρησης 

• οι γερανογέφυρες πρέπει να κινούνται με μικρή ταχύτητα, ώστε το μεταφερόμενο 

φορτίο και το σαμπάνι του να μην κάνουν ανεξέλεγκτες κινήσεις 

• πιστοποίηση του ανυψωτικού εξοπλισμού εργασίας 

• επαγγελματική άδεια για χειρισμούς των ανυψωτικών και μεταφορικών μέσων 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 

5.1.7 Μέρη εξοπλισμού με επικίνδυνες επιφάνειες  

- αιχμηρές γωνίες  

- οξείες ακμές  

- τραχείες επιφάνειες  

• Επαφή άνω άκρων και τραυματισμός τους κατά τη διαχείριση υλικών με τα χέρια  

• Επαφή με αιχμηρές επιφάνειες εξοπλισμού  

• Τραυματισμοί χεριών κατά τη χρήση εργαλείων χειρός 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα προστασίας των άνω άκρων 

• εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης εργαλείων χειρός 

• μη μεταφορά εργαλείων χειρός μέσα στις τσέπες 

• χρήση βοηθιτικών μέσων για την απομάκρυνση αιχμηρού υλικού 

• επαρκής χώρος εργασίας για την ελευθερία κινήσεων 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, γάντια, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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5.2 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι  

5.2.1 Επικίνδυνο ηλεκτρικό ρεύμα διαρροής στο ανθρώπινο σώμα  

• Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής μεταλλικών στοιχείων υπό τάση (καλωδιώσεις, 

χειριστήρια, κελύφη πινάκων, εξαρτήματα κ.λπ.)  

• Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής μεταλλικών αγώγιμων στοιχείων σε υγρούς και περιο-

ρισμένους χώρους εργασίας  

• Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με φορητές συσκευές των οποίων η μόνωση ή τα 

καλώδια τροφοδοσίας είναι φθαρμένα. 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειστοί και κλειδωμένοι 

• οπτικός έλεγχος πριν από κάθε χρήση του εξοπλισμού εργασίας 



 

91 

Text 

• σήμανση ασφάλειας σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες και ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις 

• επιτηρητής ασφαλείας σε θέσεις εργασίας με υψηλή επικινδυνότητα πρόκλησης 

διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (αγώγιμα ηλεκτρικά στοιχεία) 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 
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5.3 Χημικοί κίνδυνοι  

• Έκθεση σε αναθυμιάσεις λαδιού, από διαρροή σε θερμές επιφάνειες εξοπλισμού  

• Έκθεση σε αναθυμιάσεις καυσαερίων  

• Επαφή με λιπαντικά και καύσιμο 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ και χημικών ουσιών 

• οδηγίες Ε.Ε για τη διαχείριση και επισήμανση των χημικών ουσιών 

• δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού 



 

92 

Text 

• οδηγίες ασφαλούς εργασίας για τις επικίνδυνες εργασιακές ουσίες 

• τακτικός καθαρισμός χώρου 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• μάσκες προστασίας αναπνοής με καλή εφαρμογή 

• πλύντης ματιών 

• μετρήσεις χημικών ουσιών 
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5.4 Πυρκαγιά και έκρηξη  
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Εικόνα 26. Πυροσβεστήρας στην αίθουσα του ατμοστροβίλου. 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού, καυσίμου σε θερμές επιφάνειες του 

εξοπλισμού.  

• Πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω κακής αποθήκευσης και συντήρησης φιαλών οξυγόνου και 

ασετυλίνης σε συνδυασμό με κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας ή λόγω αστοχίας 

υλικού π.χ σωλήνων πίεσης.  

• Πυρκαγιά από δημιουργία ηλεκτρικού τόξου σε πίνακες  

• Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε εσχάρες καλωδίων  

• Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε τυλίγματα ηλεκτροκινητήρων  

• Πυρκαγιά από εκτόξευση μεταλλικών ψηγμάτων σε εργασίες συγκόλλησης 

Μέτρα ασφαλείας 

• νομοθεσία πυρασφάλειας (π.δ 105/1995, Υ.Α 5905/1995 

• εθνικό πρότυπο πυροσβεστικών μέσων (EN 2) 
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• κανονισμός πυροπροστασίας 

• μελέτη πυρασφάλειας του Σταθμού 

• σχέδιο κινητοποίησης αγήματος πυρκαγιάς 

• οδηγία ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών συγκόλλησης, κοπής μετάλλων 

• οδηγία για τα μέτρα πυροπροστασίας σε χώρους με εύφλεκτα υλικά 

• πυροσβεστική κάλυψη με πυροσβεστήρες νερού, ξηράς σκόνης, CO2, 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

•εξοπλισμός διαφυγής/διάσωσης ειδική επισήμανση χώρου για κινδύνους πρόκλησης 

πυρκαγιάς/έκρηξης 
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5.5 Θερμικοί κίνδυνοι  

• Επαφή με τις θερμές κατεργασμένες επιφάνειες κατά τη διάρκεια και μετά την 

συγκόλληση μεταλλικών μερών του εξοπλισμού.  

• Επαφή με τις θερμές επιφάνειες του εξοπλισμού.  

• Επαφή με ρευστά υψηλής θερμοκρασίας (λάδια, ατμός ζεστό νερό). 

Μέτρα ασφαλείας 
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• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 

• σηματοδοσία εξοπλισμού με επικίνδυνες θερμές επιφάνειες και ρευστών υψηλής 

θερμοκρασίας 

• χρήση κατάλληλου βοηθητικού εξοπλισμού 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, θερμάντοχα γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• κυτίο πρώτων βοηθειών 
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5.6 Φυσικοί κίνδυνοι  
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5.6.1 Θόρυβος  

Εικόνα 27. Σημάνσεις για μέτρα προστασίας 

• Έκθεση σε υψηλό θόρυβο κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού. 

Μέτρα ασφαλείας 

 

• πρότυπο EN ISO 11690 

• μείωση θορύβου με φορητό σύστημα ηχοπροστασίας σε χώρους με υψηλά 

επίπεδα θορύβου (τεχνικά μέτρα στη πηγή, στη διαδρομή του ήχου) 

• επισήμανση χώρων εργασίας με υψηλή ηχοστάθμη >85 dB (A) 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• ΜΑΠ (ωτοασπίδες, ωτοβύσματα) 
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• μετρήσεις θορύβου 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4 3 12 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-5  

 

 

5.7 Εργασιακό περιβάλλον  

5.7.1 Μικροκλίμα  
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Εικόνα 28. Εξαερισμός στην αίθουσα του ατμοστροβίλου. 

• Έκθεση σε θερμικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε περίοδο καύσωνα στους κλειστούς 

χώρους των εγκαταστάσεων  
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• Έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος το χειμώνα, πολύ ζέστη το 

καλοκαίρι 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• οδηγία για εργασία σε υπαίθριους χώρους σε περίοδο καύσωνα και παγετού 

• φυσικός, τεχνητός αερισμός χώρου εργασίας (ανοίγματα, ανεμιστήρας) 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για το προσωπικό 

• διαλείμματα εργασίας 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3 2 6 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-2  
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5.7.2 Ανεπαρκής φωτισμός  

Εικόνα 29. Φωτισμός στην αίθουσα ατμοστροβίλου 

• Έκθεση σε περιβάλλον με ανεπαρκή φωτισμό σε κλειστούς χώρους εργασίας  

• Ρύπανση, φθορά φωτιστικών σωμάτων 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 
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• τακτικός καθαρισμός των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων από ρύπους 

•Έγκαιρη αποκατάσταση φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

• χρήση φανού 

• μετρήσεις φωτισμού 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3 2 6 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-4  

 

 

5.7.3 Διαμόρφωση των Θέσεων εργασίας (Είσοδος και εργασία σε 

περιορισμένο χώρο)  

• Έλλειψη ελευθερίας κινήσεων σε εξοπλισμό περιορισμένων διαστάσεων κατά τη 

διάρκεια επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών και αποκατάστασης βλαβών  

• Αναγκαστική στάση του σώματος σε περιορισμένους χώρους (αγωγοί, δεξαμενές 

κλπ) 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• προσαγωγή ή απαγωγή ατμοσφ. αέρα με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό 

• επιτηρητής ασφαλείας 
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• διαλείμματα εργασίας 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την κατάσταση της υγείας 

• επιλογή κατάλληλου προσωπικού 

• μετρήσεις σε περιορισμένους και κλειστούς χώρους για την ύπαρξη επικίνδυνων 

ουσιών και για την έλλειψη οξυγόνου 

• Χρήση ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας) 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4 2 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-3  

 

 

 

5.8 Φυσική καταπόνηση του σώματος  

• Σε χώρους με έλλειψη ελευθερία κινήσεων (περιορισμένος χώρος) δυσχεραίνεται η 

σωματική τους προσπάθεια  

• Άρμοση, εξάρμοση εξοπλισμού, κοχλίωση, αποκοχλίωση σε εξοπλισμό μεγάλου 

μεγέθους (χρήση βαριάς, εξωλκείς, πρέσες λαδιού κλπ)  

• Μεταφορά βοηθητικού εξοπλισμού και υλικών 

Μέτρα ασφαλείας 
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• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την κατάσταση της υγείας 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, γάντια, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 

 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4 3 12 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-5  

 

 

5.9 Ψυχολογικοί κίνδυνοι  

• Ωράριο εργασίας (υπερωριακή απασχόληση)  

• Εργασία σε βάρδια  

• Υπερβολικός φόρτος και εντατικοποίηση της εργασίας σε έκτακτες ανωμαλίες στη 

παραγωγική διαδικασία (εκκινήσεις/κρατήσεις και ετήσια συντήρηση Μονάδων 

Μέτρα ασφαλείας 

• εγχειρίδιο νομοθεσίας ΥΑΕ 

• εκπαίδευση προσωπικού σε γενικά θέματα ΥΑΕ 

• προληπτικός ιατρικός έλεγχος για την κατάσταση της υγείας 

• ΜΑΠ (φόρμα εργασίας, γάντια, κράνος, υποδήματα ασφαλείας) 
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 P S R 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4 2 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

 1-2  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Εικόνα 30 

 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Στα προηγούμενα κεφάλαια διαπιστώθηκε πόσοι πολλοί, ποικίλοι και σοβαροί 
κίνδυνοι συναντώνται κατά την εργασία στις δυο Μονάδες που εξετάστηκαν (Μονάδα 
Αεροστροβίλων και Ατμοηλεκτρική Μονάδα). 

Παρ’ όλα αυτά κατά την επίσκεψή μου  ΑΗΣ Λινοπεραμάτων παρατήρηθηκε ότι 
υπήρχε επαρκής σήμανση για ατομικά μέτρα προστασίας αλλά και για την αποφυγή 
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κινδύνων σε όλους τους χώρους της Μονάδας καθώς και ότι λαμβάνονται όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες και πυροσβεστικές φωλιές 
σε εσωτερικούς χώρους, πυροσβεστικοί κούρνοι σε εξωτερικούς κ.α.). 

Επίσης  πολύ σημαντικό είναι  ότι εντός της Μονάδας υπάρχει νοσοκομειακό όχημα 
αλλά εργάζονται καθημερινά και 3 νοσοκόμες με βάρδιες πρωί-απόγευμα αλλά και 
Σαββατοκύριακο όποτε δουλεύει ο Τομέας Συντήρησης. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών που γίνονται, 
τις ενημερώσεις προς τους εργαζομένους σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει 
να τηρούνται στους εργασιακούς χώρους, την ειδική Υπηρεσία της ΔΕΗ σχετικά με 
την διερεύνηση ατυχημάτων (τα τελευταία 6,7 χρόνια δεν υπάρχουν σοβαρά 
ατυχήματα προσωπικού) αλλά και την πιστοποίηση OXUSAS 18001/2008 σχετικά με 
την υγιεινή και την ασφάλεια που έχει η Μονάδα, καθιστούν τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 
απολύτως ασφαλή για τους εργαζόμενους. 

Έτσι η ασφάλεια των εργαζομένων πλέον επαφίεται στον καθένα ξεχωριστά και στο 
κατά πόσο τηρεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία γνωρίζει.  

 

6.2 Προτάσεις 

Τέλος με την ολοκλήρωσης της εργασίας μου και παρ’ όλα τα μέτρα τα οποία 
τηρούνται έχω συγκεντρώσει μια σειρά από προτάσεις για την κάθε Μονάδα 
ξεχωριστά. 

 

6.2.1 Για την Μονάδα Αεροστροβίλων 

 Σχολαστικός καθαρισμός χώρων εργασίας, σωστή χρήση ΜΑΠ, αναφορά 
επικίνδυνων καταστάσεων, έγκαιρη απομάκρυνση ολισθηρού υλικού στους 
διαδρόμους κυκλοφορίας,εκπαίδευση, τήρηση οδηγιών 

 οπτικός έλεγχος του εξοπλισμού για την ασφαλή κατάστασή του, αναφορά 
ανασφαλών συνθηκών και ενεργειών στον άμεσο προϊστάμενο και Τ.Α, 
εκπαίδευση, τήρηση οδηγίας 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, καθοδήγηση, μη επέμβαση σε 
περιστρεφόμενα μέρη εξοπλισμού 

 Πυροσβεστική κάλυψη χώρου εργασίας 

 σηματοδοσία σε εξοπλισμό με ρευστά υψηλής θερμοκρασίας και με θερμές 
επιφάνειες 

 επισήμανση χώρων εργασίας με υψηλή ηχοστάθμη 

 τακτικός καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων, έγκαιρη αποκατάσταση 
φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων, έλεγχος ποιότητας και ποσότητας 
φωτισμού 
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 διαλείμματα εργασίας, ορθολογική κατανομή των εργασιών στο χρόνο ανά 
εργαζόμενο, αρμονική συνεργασία 

   

 

6.2.2 Για την Ατμοηλεκτρική Μονάδα 

 Σχολαστικός καθαρισμός χώρων εργασίας, σωστή χρήση ΜΑΠ, 
αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων, έγκαιρη απομάκρυνση 
ολισθηρού υλικού στους διαδρόμους κυκλοφορίας, εκπαίδευση, 
τήρηση οδηγιών 

 Επισήμανση εξοπλισμού που προεξέχει, οπτικός έλεγχος του 
εξοπλισμού για την ασφαλή κατάστασή του, αναφορά ανασφαλών 
συνθηκών και ενεργειών στον άμεσο προϊστάμενο 

 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, καθοδήγηση, μη επέμβαση σε 
περιστρεφόμενα μέρη εξοπλισμού 

 Διαγράμμιση διαδρόμων κυκλοφορίας,οπτικός έλεγχος πριν από κάθε 
χρήση, εκπαίδευση, κατάλληλες φορητές γειώσεις, τήρηση οδηγίας 

 απαγωγή ρύπων, πυροσβεστική κάλυψη χώρου εργασίας, 
σηματοδοσία σε εξοπλισμό με ρευστά υψηλής θερμοκρασίας και με 
θερμές επιφάνειες 

 Τήρηση οδηγίας, επισήμανση χώρων εργασίας με υψηλή ηχοστάθμη, 
τήρηση των οδηγιών για εργασίες σε θερμικό περιβάλλον, τακτικός 
καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων, έγκαιρη αποκατάσταση 
φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων, έλεγχος ποιότητας και ποσότητας 
φωτισμού 

 διαλείμματα εργασίας, εκπαίδευση, καταγραφή περιορισμένων 
χώρων, χρήση προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, τήρηση της οδηγίας 
για τη διαχείριση φορτίων 

 έλεγχος του οχήματος για την ασφαλή κατάστασή πριν τη χρήση του, 
τήρηση του Κ.Ο.Κ κατά την οδήγηση, Ενημέρωση για Α! Βοήθειες, 
κυτίο Α! Βοηθειών 
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