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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των κινδύνων με τους οποίους μπορεί να 

έρθουν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας, η οποία έγινε με τη 

βοήθεια μετρήσεων, ανάλυσης και επεξεργασίας των ήδη υπαρχόντων δεδομένων της βιομηχανίας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εντοπιστούν και να περιγραφούν λεπτομερώς, όσο 

αυτό είναι δυνατό, οι πηγές των κινδύνων καθώς και να προταθούν μέτρα που θα συμβάλουν στον 

περιορισμό τους και συνεπώς στον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων. Αποτέλεσμα της 

μελέτης αυτής, είναι η δημιουργία του πίνακα επικινδυνότητας και η εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων από αυτόν, καθώς και προτάσεις βελτίωσης των υπαρχόντων μέτρων πρόληψης. 

Αναλυτικότερα, στο 1
ο
 Κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στην έννοια του επαγγελματικού 

κινδύνου και στην γραπτή εκτίμηση αυτού, καθώς και μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του 

αντίστοιχου Νομοθετικού Πλαισίου στην Ελλάδα. 

Το 2
ο  

Κεφάλαιο αναφέρεται στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και αναλύονται οι 

τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζονται τα δύο προηγούμενα. 

Στο 3
ο 

 Κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για την βιομηχανία στην οποία έλαβε χώρα η εν λόγω 

εργασία και γίνεται μια αναδρομή στο πλαίσιο εντός του οποίου ιδρύθηκε. 

Στο 4
ο  

Κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής της μελέτης, ενώ στο τελευταίο Κεφάλαιο 

βρίσκεται ο πίνακας εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων και τα μέτρα που προτείνονται για 

την μείωση αυτών. 

Τέλος, εξετάζοντας λεπτομερώς τον πίνακα του 5
ου

 Κεφαλαίου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σε 

γενικές γραμμές το εργοστάσιο βρίσκεται σε άκρως ικανοποιητική κατάσταση. Υπάρχουν και 

εφαρμόζονται μέτρα για την μείωση της πιθανότητας έκθεσης των εργαζομένων σε κίνδυνο, χωρίς 

όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να βελτιωθούν. Για τον λόγο αυτό 

προτείνονται και επιπλέον τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων σε αντίστοιχο πίνακα.   
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ABSTRACT 
 

The present paper aims at analyzing the underlying risks of a large industrial unit for their 

employees, which was carried out by measuring, analyzing and processing the already existing data 

of the industry. The main purpose was to identify and thoroughly describe, as far as possible, the 

sources of these risks, as well as proposing measures for their limitation and hence the limitation of 

an accident. Having completed the research, the outcome was the creation of the risk table and the 

extraction of useful conclusions from it. In addition, certain suggestions were made, aiming to the 

improvement of the already existing preventive measures. 

More specifically, Chapter 1 introduces the concept of occupational risk and the procedure of 

assessing it, as well as a historical review regarding the evolution of the according Legislative 

Framework in Greece. 

Chapter 2 is a reference to the health and safety of the employees and an analyzation of the ways in 

which they are guaranteed. 

Chapter 3 includes information regarding the industrial unit in which this project was held, along 

with a historical reference to its establishment. 

Chapter 4 thoroughly describes the procedure that was followed to conduct the survey and, last but 

not least, Chapter 5 contains the risk assessment table along with the measures proposed to reduce 

them. 

Overall, having thoroughly examined the Table of the 5
th

 Chapter, we conclude that the industrial 

unit is in a great condition. Though measures to reduce the risk exposure of the workers already exist 

and being implemented, certain improvements can be made. Thus, additional ways of dealing with 

the risks are proposed in a specific table. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 

Η έννοια του κινδύνου γενικά, εκφράζει ένα ποσοστό απειλής για την ασφάλεια και την υγεία του 

ανθρώπου. Όταν όμως κάνουμε λόγο για ‘‘επαγγελματικό κίνδυνο’’ εννοούμε τον κίνδυνο για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την έκθεσή τους σε 

βλαπτικούς παράγοντες στον χώρο τον οποίο εργάζονται. Ο επαγγελματικός κίνδυνος εξαρτάται από 

την πιθανότητα, καθώς επίσης και από την συχνότητα έκθεσης σε μια πηγή κινδύνου. Στόχος κάθε 

επιχείρησης είναι η μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο, των ατόμων που απασχολεί. (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

,2001) 

 

1.2 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Η προστασία της υγείας, η διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς επίσης και η 

πρόληψη των βλαπτικών παραγόντων στον χώρο εργασίας, αποτελούν τον σκοπό της εκτίμησης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί υποχρέωση 

του εργοδότη και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια συλλογική 

διαδικασία, με την έννοια ότι τόσο τα διοικητικά μέλη, όσο και το προσωπικό είναι αναγκαίο να 

συνεισφέρουν για να είναι πλήρης και αποτελεσματική. Η ύπαρξη του επαγγελματικού κινδύνου 

προσδιορίζεται από τις εξής παραμέτρους :  

 

 Αντικείμενο εργασίας. 

 Συνθήκες εργασίας. 

 Μέτρα που εφαρμόζονται για την υγιεινή και την ασφάλεια. 
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Και οι επιπτώσεις των κινδύνων είναι : 

 Ασθένειες. 

 Εργατικά Ατυχήματα. 

 Θανάσιμα Ατυχήματα. 

1.3  ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

 Εντοπισμός των πηγών κινδύνου. 

 Προσδιορισμός των κινδύνων. 

 Εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων. 

 Εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Προγραμματισμός των διαδικασιών πρόληψης – Προτάσεις για μείωση των πηγών κινδύνου. 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ,2001) 

1.4  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την εργασία ως μέσο επιβίωσης από την εμφάνισή του. Την εποχή 

εκείνη, η εργασία θεωρούνταν εκμετάλλευση και οι άνθρωποι δούλευαν πολλές ώρες και κάτω από 

αντίξοες συνθήκες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έγιναν εξεγέρσεις για την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, αλλά και της ζωής τους γενικότερα. Η ραγδαία αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας 

και στη συνέχεια η βιομηχανική επανάσταση έφεραν πολλές αλλαγές στον τομέα της εργασίας. 

 Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα η εργασία ήταν φθηνή, άφθονη και πραγματοποιούνταν σε 

άθλιες συνθήκες για τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς 

τραυματισμούς.  Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ανάγκη να θεσπιστούν νόμοι για να δοθεί τέλος στον 

συγκεκριμένο τρόπο ζωής και εργασίας, αλλά και στον αυξανόμενο ρυθμό ατυχημάτων. 
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1.5  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων κάνουν την εμφάνισή 

τους για πρώτη φορά στις αρχές του περασμένου αιώνα στην εργατική νομοθεσία της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις εμφανίζονται περίπου το 1911 και χαρακτηρίζονται 

ως ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικής σημασίας γεγονός για την υγεία και την ασφάλεια, της 

τότε κυρίως αγροτικής Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν προστεθεί πολλές νέες οδηγίες και 

διάφοροι κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους οποίους η χώρα μας έχει 

διαμορφώσει την νομοθεσία της. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότεροι νόμοι και οδηγίες που 

αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και θέματα ασφαλείας των 

εγκαταστάσεων. 

 

 Νόμος 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων". 

 ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/Β) "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, 

των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.". 

 Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (Π.Δ. 17, 18.1.1996, ΦΕΚ 11/Α). 

 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία" 

(89/391 Οδηγία-πλαίσιο). Προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας περί την ΥΑΕ στις οδηγίες 

ΕΕ. Γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την 

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

εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, διαβούλευση, 

την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, 

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

 Η Οδηγία - πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ (εναρμόνιση: ΠΔ 17/96, ΦΕΚ 11/Α, 1996) συνοδεύεται από 

πολυάριθμες "θυγατρικές" οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένους παράγοντες του 

εργασιακού περιβάλλοντος. 
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Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί στα εξής : 

 

 (Προεδρικό Διάταγμα) Π.Δ. 16/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 89/655/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 396/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 89/656/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 398/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό 

με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 90/270/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 

έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

90/394/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 

τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ". 

 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ "Εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 

ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων" (10η 

ειδική οδηγία). Δεν έχει γίνει εναρμόνιση. Επίσης, υπάρχουν πολλές 

κανονιστικές/νομοθετικές ρυθμίσεις για πολλά θέματα και παράγοντες που αφορούν την 

ΥΑΕ. Παρακάτω παρουσιάζεται μια επιλογή ορισμένων από αυτές που έχουν σημασία για 

ερευνητικά εργαστήρια: 

 Αποφ. 14165/1993 (ΦΕΚ 673/Β/17.4.93) "Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και 

κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου". 

 Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α) "Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς 

και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307/1986 (ΦΕΚ 

135/Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/642/ΕΟΚ". 
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 Οδηγία 93/793/ΕΟΚ "για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες 

ουσίες" (L 84/ 1 / 5.4.1993). Δεν έχει γίνει εναρμόνιση. 

 Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 86/188/ΕΟΚ". 

 Οδηγία 90/641/ΕΥΡΑΤΟΜ "Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που 

εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων τους 

σε ελεγχόμενη περιοχή". 

 Αποφ. Α2 1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β) "Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού 

και των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες", σε 

συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 80/836/ Euratom/15.7.1980, 84/467/Euratom/3.9.1984). 

 Αποφ. 131099/29.12.89 (ΦΕΚ 930/Β) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμένων 

δραστηριοτήτων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/364/ΕΟΚ "(2-ναφθυλαμίνη και άλατα, 

4-αμινοδιφαινύλιο, βενζιδίνη και 4-νιτροδιφαινύλιο). 

 Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31/ και 150/Α ) "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία". 

 Αποφ. 18187/272/1988 (ΦΕΚ 26/Β) "Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες 

βιομηχανικές δραστηριότητες", σε συμμόρφωση των οδηγιών 82/501/ΕΟΚ και 

87/216/ΕΟΚ). 

 Π.Δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α) "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό 

μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία, σε συμμόρφωση της οδηγίας 

82/605/ΕΟΚ". 

 Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α) "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους". 

 Π.Δ. 329/1983 κ.ά. (ΦΕΚ 118/Α, 140/Α ,κ.ά. η οδηγία αυτή της ΕΟΚ περιέχει πολλές 

τροποποιήσεις και βελτιώσεις) "Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 

ουσιών". Σε συμμόρφωση με την 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις -βελτιώσεις που 

ακολουθούν έχουν εκδοθεί και νεότερες αποφάσεις. 

 Yπ.Αποφ. 1014 (Φορ) 94 ΦΕΚ 216Β 6/3/2001 "Περί κανονισμών ακτινοπροστασίας" 

 Ν.1181/1981 (ΦΕΚ 195/Α) " Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 

υπ.αρ.115 συμβάσεως περί προστασίας των εργαζομένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες". 
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 Π.Δ.1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α) "Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των 

εκτιθεμένων εις το μονομερές βινυλοχλωρίδιο". 

 Ν. 61/1975 (ΦΕΚ 132/Α) "Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των 

προερχομένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο". 

 Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 241/Β) "Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων". 

 Αποφ. 7755/160/88 (ΦΕΚ 241/Β) "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - 

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και 

εκρηκτικών υλών". 

 Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/1995) "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας /και 

υγείας στην εργασία", σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

 Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (άρθ. 9 και 10) 

 Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της 

ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και την εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει όσον 

αφορά την ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων" (περιέχει κατάλογο με βαρέα 

μέταλλα, οργανικές και ανόργανες τοξικές ουσίες). Επίσης υπάρχουν Υπουργικές αποφάσεις 

και άλλες διατάξεις και αποφάσεις που εναρμονίζουν προς τις κοινοτικές Οδηγίες 

(νομοθετικές/κανονιστικές ρυθμίσεις σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες ΕΕ). 

 ΠΥΣ 144/2.11.1987 "Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 

προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σε αυτό και ειδικότερα 

καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και 

εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)", σε συμμόρφωση με την οδηγία 76/464/ΕΟΚ και Οδηγίες 

82/176/ΕΟΚ και 83/513/ΕΟΚ "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 

απόβλητα" σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 76/464/ΕΟΚ, 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 

84/156/ΕΟΚ και 84/491/ΕΟΚ. 

 ΚΥΑ 55648/2210/29.4.1991 "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 

απόβλητα", σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 82/280/ΕΟΚ και 84/347/ΕΟΚ. 

 ΠΥΣ 73/29.6.1990 "Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των 

νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του 

Παραρτήματος Α του άρθρου 6 της υπ αρ. 144/1897 ΠΥΣ", σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

86/280/ΕΟΚ και 88/347/ΕΟ. 
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 ΚΥΑ 71560/3053/23.10.1985 "Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων", σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 75/439/ΕΟΚ. 

 ΚΥΑ 72751/3054/22.10.1985 "Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, και εξάλειψη 

πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων", σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ. 

 ΚΥΑ 49541/1424/1985 "στερεά απόβλητα", σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/444/ΕΟΚ. 

 ΚΥΑ 26857/553/1988 "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών και 

απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών", σε συμμόρφωση με την οδηγία 80/68/ΕΟΚ 

 ΚΥΑ 19744/454/18.3.1988 "Επιτήρηση και έλεγχος των διασυνοριακών μεταφορών 

επικίνδυνων αποβλήτων", σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 84/631/ΕΟΚ, 85/469/ΕΟΚ, 

86/279/ΕΟΚ και 87/112/ΕΟΚ. 

 Οδηγία 89/369/ΕΟΚ "Για την πρόληψη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από νέες 

εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων". 

 Οδηγία 89/429/ΕΟΚ "Για την μείωση της ρύπανσης από υφιστάμενες εγκαταστάσεις καύσης 

δημοτικών αποβλήτων". 

 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ "Για την διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων. 

 Υγ. Διάταξη Ε1β 301/1964 "Περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων". 

 Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αρ. Πρωτ. Α1/748/23.1.1986 "Απόψεις 

για ασφαλή εργαστηριακή τεχνική" (για απορρίμματα νοσοκομείων). 

 Υπ. Αποφ. Α2 στ/οικ. 2236/10.5.1978 (ΦΕΚ 422/Β/1978) "Περί κανονισμών 

ακτινοπροστασίας" (για απορρίμματα νοσοκομείων με ραδιενεργά υλικά). (Εθνικό 

Τυπογραφείο, 2019). 

1.6  ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Το εργατικό δίκαιο χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες : 

 Νομοθετήματα για εργασίες σε ειδικούς χώρους. 

 Νομοθετήματα με προδιαγραφές ασφαλείας. 

 Νομοθετήματα με ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς 

και βιολογικούς παράγοντες. 

 Νομοθετήματα με θεσμικό χαρακτήρα, γενικό περιεχόμενο και μεγάλη εμβέλεια 

 Νομοθετήματα για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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Το σύνολο των νομοθετημάτων αγγίζει τα 100 και περιλαμβάνει νόμους, διατάγματα και 

αποφάσεις. Περιέχουν επίσης, ρυθμίσεις με οργανωτικό ή τεχνικό χαρακτήρα, ενώ όσον αφορά το 

αντικείμενο της ρύθμισης, σχετίζεται κυρίως με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε 

όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, είτε ειδικότερες περιπτώσεις αυτών, ανάλογα 

με την εξειδίκευσή τους. Μερικά νομοθετήματα είναι τα εξής : 

 ΠΔ 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεως τους κατά την διάρκεια της εργασίας σε χημικά, φυσικά 

ή βιολογικά μέσα. 

 ΠΔ 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/96) Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για την 

υγιεινή και την ασφάλεια. 

 ΠΔ 85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91) Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της εκθέσεως τους κατά τη διάρκεια της εργασίας στον θόρυβο. 

 ΠΔ 396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94) Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

και τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία. 

 ΠΔ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 

τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 

οσφυϊκής χώρας. 

 ΠΔ 177 (ΦΕΚ 150/Α/97) Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 

γεωτρήσεων βιομηχανίας. 

 ΠΔ 176 (ΦΕΚ 150/Α/97) Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην βελτίωση 

της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζομένων. 

 ΠΔ 31/90 (ΦΕΚ 11/Α/90) Σχετικά με την επίβλεψη της λειτουργίας χειρισμό και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. 

 ΠΔ 18187/272/88 (ΦΕΚ 26/Β/88) Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες 

βιομηχανικές δραστηριότητες. 

 ΠΔ 213/86 (ΦΕΚ 87/Α/86) Καθιέρωση της Ιατρικής ειδικότητας της ιατρικής εργασίας. 

 ΠΔ 88740/1883/95 (ΦΕΚ 1008/Β/95) Καθορισμός μέτρων και ορών για την σκόπιμη 

ελευθέρωση γενετικών τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον. 

 ΠΔ 35/68 (ΦΕΚ 284/Α/68) Περί των ορών ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων 

εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών. 
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 ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν τη 

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

εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέσης πρόσκαιρης εργασίας. 

 ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96) Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά εργοτάξια. 

 ΠΔ 281/96 (ΦΕΚ 198/Α/96) Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

κατά την εργασία σε αλιευτικά σκάφη. 

 ΠΔ 71/88 (ΦΕΚ 32/Α/88) Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων. 

 ΠΔ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/94) Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 

αυτών σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

(ΠΟΕΔΗΝ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα στον χώρο εργασίας, είναι η υγεία και η ασφάλεια των 

εργαζομένων. Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ο εργοδότης είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης για τους 

κινδύνους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στο χώρο εργασίας. Για το λόγο αυτό, είναι 

απαραίτητη η γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, η οποία πραγματοποιείται από τον Τεχνικό 

Ασφαλείας και τον Γιατρό, στους οποίους ο εργοδότης πρέπει να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια ή 

μέσο χρειαστούν για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και στη συνέχεια να εφαρμόσει τα 

κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων που εντοπίστηκαν. 

Τα μέτρα μεταξύ άλλων αφορούν: 

 Μέσα ατομικής προστασίας. 

 Σημάνσεις. 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 Φωτισμός. 

 Πυρασφάλεια. 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 Διάδρομοι κυκλοφορίας. 

 Σύστημα εξαερισμού (ιδιαίτερα σε χώρους με επικίνδυνες χημικές ουσίες).  

 Έξοδοι κινδύνου.  (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 2007) 
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2.1  ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π), νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο οι εργαζόμενοι 

πρέπει να φοράνε κατά την εργασία για να προστατεύονται από διάφορους κινδύνους. Ο εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων για τα Μ.Α.Π, 

όσον αφορά τον σχεδιασμό αλλά και την κατασκευή τους. Ωστόσο, η χρήση τους θα πρέπει να 

θεωρείται από τα τελευταία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιούνται 

όταν για κάποιο λόγο οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν με οποιαδήποτε 

άλλα μέτρα. Ο εξοπλισμός προστασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν 

στον κάθε χώρο εργασίας και να είναι κατάλληλος για τους σχετικούς κινδύνους που ενδέχεται να 

έρθει αντιμέτωπος ο εργαζόμενος. 

 Συνήθως οι κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε τα Μ.Α.Π είναι δύο. Σε αυτές τις 

κατηγορίες εντάσσεται ο προστατευτικός ρουχισμός και ο εξοπλισμός. Στον ρουχισμό εντάσσονται 

τα εξής : ποδιές ή ενισχυμένες φόρμες εργασίας, μπότες ασφαλείας, κράνος, γάντια,  ενώ στον 

εξοπλισμό έχουμε : προστατευτικά γυαλιά ή μάσκες, ωτοασπίδες, αναπνευστικές μάσκες.  

Τέλος, η παροχή των μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό είναι μία από τις υποχρεώσεις 

του εργοδότη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης των μέσων, για 

την πληρωμή κάθε δαπάνης σχετικά με αυτόν, αλλά και για την κατάρτιση και επίδειξη για την 

σωστή χρήση τους από τους εργαζομένους. (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 2007) 
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2.2  ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 
 

Η σήμανση είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την μείωση των εργατικών 

ατυχημάτων, καθώς προειδοποιεί τους εργαζόμενους για τυχόν κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν, 

αλλά και για τα μέτρα ασφαλείας που μπορούν να αποτρέψουν τους κινδύνους αυτούς. Υπάρχουν 

κυρίως δύο κατηγορίες σημάνσεων στους εργασιακούς χώρους : Η μόνιμη και η περιστασιακή 

σήμανση. Στην κατηγορία μόνιμη σήμανση ανήκουν σήματα απαγόρευσης, προειδοποίησης, 

υποχρέωσης, ενώ στην περιστασιακή έχουμε ηχητικά σήματα, χειρονομίες, προφορική ανακοίνωση. 

 

2.2.1  ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

 Σήματα Απαγόρευσης  

Έχουν κυκλικό σχήμα και η ενέργεια η οποία απαγορεύεται να κάνουμε παριστάνεται με μαύρο 

χρώμα σε λευκό φόντο και περιβάλλεται από μια κόκκινη γραμμή. 

 

Εικόνα 1: Σήματα Απαγόρευσης 
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 Σήματα προειδοποίησης 

Το σχήμα τους είναι αυτό του ισόπλευρου τριγώνου και ο κίνδυνος παριστάνεται με μαύρο 

χρώμα σε κίτρινο φόντο. 

 

Εικόνα 2: Σήματα προειδοποίησης 

 

 

 Σήματα Υποχρέωσης 

Έχουν κυκλικό σχήμα και η ενέργεια που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε παριστάνεται με λευκό 

χρώμα σε μπλε φόντο. 
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Εικόνα 3: Σήματα Υποχρέωσης 

 

 

 Σήματα Διάσωσης 

Έχουν ορθογώνιο σχήμα και η ένδειξη παριστάνεται με λευκό χρώμα σε πράσινο φόντο. 

 

Εικόνα 4: Σήματα Διάσωσης 

 

Πηγή: (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 2007) 
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 Σήμανση στη συγκεκριμένη μονάδα μελέτης. 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Υπάρχουσα σήμανση στη μονάδα που ερευνάται 
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Εικόνα 6: Υπάρχουσα σήμανση στη μονάδα που ερευνάται 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Υπάρχουσα σήμανση στη μονάδα που ερευνάται 

 

 

 



25 
 

2.3  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η σωστή κατασκευή των κτιρίων, αλλά και η κατάλληλη διαρρύθμιση των χώρων είναι ένας από 

τους κυριότερους παράγοντες για την υγιεινή και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Τα 

κτίρια πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και να κατασκευάζονται έχοντας γίνει η ανάλογη 

μελέτη τόσο για τα παραπάνω στοιχεία, όσο και για θέματα σωστού αερισμού και  φωτισμού, 

λαμβάνοντας πάντα υπ όψιν την Νομοθεσία και τους Κτιριοδομικούς Κανονισμούς. (ΤΕΕ, 2015).  

 

2.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Οι χώροι εργασίας αποτελούν τους χώρους που οι εργαζόμενοι περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της 

ζωής τους και πρέπει να αισθάνονται άνεση, ώστε να περνά ευχάριστα η ώρα σε αυτούς τους χώρους 

και να είναι και οι ίδιοι περισσότερο αποτελεσματικοί. Ο φωτισμός είναι ένας από τους παράγοντες 

που βοηθά στο να συμβεί αυτό, για το λόγο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που 

λαμβάνεται υπ όψιν στον σχεδιασμό ενός κτιρίου. Ο φωτισμός είτε φυσικός, είτε τεχνητός, έχει 

σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια, υγιεινή αλλά και ψυχική διάθεση των εργαζομένων και πρέπει να 

είναι επαρκής και ανάλογος των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε εργασιακό χώρο. Είναι 

πολύ σημαντικό ένα μεγάλο ποσοστό του φωτισμού να παρέχεται με φυσικό τρόπο, καθώς είναι ο 

πιο αποτελεσματικός τρόπος, βέβαια όπου αυτό δεν είναι εφικτό επιλέγουμε τον τεχνητό φωτισμό. 

 Από τα σημαντικότερα στοιχεία του φωτός που λαμβάνουμε υπ όψιν στον σχεδιασμό του 

τεχνητού φωτισμού είναι η θερμοκρασία χρώματος και η απόδοση των χρωμάτων που 

επιτυγχάνεται. Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζουμε τις πηγές φωτός είναι αυτές που 

μας δίνουν θερμό ή ψυχρό φωτισμό. Οι πηγές που μας δίνουν οποιοδήποτε άλλο χρώμα, 

ονομάζονται ενδιάμεσες πηγές. Ο καθοριστικός παράγοντας όμως, σύμφωνα με τον οποίο θα 

επιλέξουμε τον αντίστοιχο φωτισμό, είναι η φύση και το είδος εργασίας που θα πραγματοποιούνται 

στον αντίστοιχο χώρο εργασίας. (ΤΕΕ, 2015).  
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2.5  ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 

Ο αερισμός ενός εργασιακού χώρου μπορεί να επιτευχθεί είτε με φυσικό τρόπο, 

εκμεταλλευόμενοι την διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας, είτε με τεχνητό τρόπο 

χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες ή αεραγωγούς. Στους περισσότερους χώρους εργασίας όμως, έχουμε 

ανάγκη από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και εξαερισμού και για τον λόγο αυτό 

είναι προτιμότερη μια πιο γενική και ολοκληρωμένη λύση, αυτή της χρήσης κλιματισμού. Η 

ποιότητα του αέρα εξαρτάται από τον εξαερισμό και τον κλιματισμό που διαθέτουν οι εργασιακοί 

χώροι, οπότε είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία και καλή κατάσταση. (ΤΕΕ, 

2015).  

 

2.6  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Η πυρκαγιά αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο, οι οποίοι οφείλονται στην 

ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, στην μείωση της περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο αλλά και 

στον καπνό που δημιουργείται. Ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της πυρκαγιάς είναι η σωστή 

πρόληψη. Είναι απαραίτητο σε κάθε χώρο εργασίας να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός 

πυρανίχνευσης και συστημάτων συναγερμού. Για κάθε κατηγορία κτιρίου γίνεται αντίστοιχη μελέτη 

για εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς με σύστημα συναγερμού. Σκοπός 

μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστα 

αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα, το κυριότερο όλων, την απώλεια ανθρώπινης ζωής και σε 

δεύτερη φάση την κατάρρευση δομικών κατασκευών, που μπορεί να είναι ο συγκεκριμένος χώρος 

που ξέσπασε η πυρκαγιά ή ακόμη και ολόκληρη η κτιριακή εγκατάσταση.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης έχει 

μεγάλη σημασία για την προστασία του ανθρώπου αλλά και του κτιρίου και η επιλογή αυτή πρέπει 

να είναι ανάλογη του είδους του εργασιακού χώρου, καθώς και των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς 

τους χώρους. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, καθώς και 

πυροσβεστήρων σε εμφανή σημεία, οι οποίοι να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολο να 

χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζομένους. (ΤΕΕ, 2015).  
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2.7 ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός) είναι πολύ πιθανό να επικρατούν συνθήκες 

πανικού και συνωστισμού στους διαδρόμους. Για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη εξόδων κινδύνου που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή εκκένωση των χώρων και 

την οδήγηση των ανθρώπων σε ασφαλή περιοχή. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων 

διαφυγής εξαρτάται από τη χρήση και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας. Τέλος, πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλη σήμανση, να κλείνουν με τέτοιο τρόπο που σε περίπτωση ανάγκης να είναι εύκολο να 

ανοιχθούν από όλους και να διαθέτουν επαρκή φωτισμό. (ΤΕΕ, 2015).  

 

2.8  ΔΑΠΕΔΑ 
 

Τα δάπεδα στους χώρους εργασίας πρέπει να είναι σταθερά και στέρεα και να μην παρουσιάζουν 

επικίνδυνες κλίσεις. Όπου υπάρχει κίνδυνος από καυστικές και διαβρωτικές ουσίες πρέπει να έχουν 

την κατάλληλη αντοχή και να είναι αδιαπότιστα. Επίσης να είναι πυράντοχα στους χώρους που 

δημιουργούνται σπινθήρες λόγω εργασιών και ηλεκτρομονωτικά σε θέσεις με αυξημένο κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας. (ΤΕΕ, 2015).  

 

2.9  ΟΡΟΦΕΣ – ΣΤΕΓΕΣ 
 

Οι οροφές και οι στέγες των κτιρίων πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα και επαρκή αντοχή και 

να μπορούν να συντηρούνται και να καθαρίζονται με ευκολία. Τα τμήματα της στέγης που είναι από 

γυαλί πρέπει να προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και στο χώρο που βρίσκεται κάτω από 

τα τμήματα αυτά της στέγης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας, ώστε από τυχόν θραύση 

τους να μην υπάρξει τραυματισμός. (ΤΕΕ, 2015).  
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2.10  ΘΥΡΕΣ – ΠΥΛΕΣ 
 

Οι θύρες που ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, πρέπει να είναι διαφανείς 

ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική επαφή και να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Οι θύρες που 

βρίσκονται σε οδούς διαφυγής, πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα και να μπορούν να ανοίγουν 

οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, οι μηχανοκίνητες πόρτες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο για τους 

εργαζόμενους, να ανοίγουν εύκολα και με το χέρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και σε 

περίπτωση κινδύνου να διαθέτουν σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης για την αποφυγή 

τραυματισμού. (ΤΕΕ, 2015).  

 

2.11  ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ – ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 

Οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης – εκφόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις 

του μεταφερόμενου αντικειμένου, να διαθέτουν προστατευτική στέγη για την βροχή και να υπάρχει 

τουλάχιστον μια σκάλα ή ένα κεκλιμένο επίπεδο που θα βοηθάει στην μεταφορά των αντικειμένων. 

(ΤΕΕ, 2015).  

 

2.12  ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
 

Εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους, είναι υποχρεωτικό να 

διαθέτει χώρους ανάπαυσης οι οποίοι να είναι επαρκής σε διαστάσεις και να διαθέτουν τραπέζια και 

καθίσματα. Πρέπει επίσης να έχει γίνει κατάλληλη μελέτη για διαχωρισμό καπνιστών και μη 

καπνιστών. (ΤΕΕ, 2015).  
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2.13  ΧΩΡΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

Σε χώρους εργασίας στους οποίους ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 100, είναι 

αναγκαίο να υπάρχει χώρος πρώτων βοηθειών. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι κατάλληλα 

εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να επισημαίνονται 

κατάλληλα και να εξυπηρετούνται από ειδικό ιατρικό προσωπικό. Επιπλέον υλικό πρώτων βοηθειών 

πρέπει να υπάρχει και σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των εργασιών που λαμβάνουν 

χώρα εκεί, καθώς και σήμανση με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της πλησιέστερης υπηρεσίας 

παροχής πρώτων βοηθειών (ΤΕΕ, 2015).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

3.1  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 
 

   Η συγκεκριμένη μελέτη ανάλυσης κινδύνων αφορά πτηνοτροφική μονάδα η οποία ιδρύθηκε το 

1958 από μια μικρή ομάδα κτηνοτρόφων που αποτέλεσαν τον πυρήνα για την θεμελίωση και την 

ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο. Με μεγάλη προσπάθεια και πολλή αγάπη η ομάδα αυτή 

κατάφερε να κάνει τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό που τότε απασχολούσε μόλις 2 άτομα και είχε 

παραγωγή 500 κοτόπουλα την εβδομάδα να διαθέτει σήμερα πάνω από 500 μέλη-συνεταίρους 

παραγωγούς πτηνοτρόφους και να απασχολεί 900 και πλέον εξειδικευμένους εργαζόμενους οι οποίοι 

συμβάλλουν στη σφαγή 600.000 πτηνών την εβδομάδα. 

 

Εικόνα 8: Πτηνοτροφική μονάδα 
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3.1.1  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

  Τα πτηνοτροφεία λειτουργούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις, σε ειδική διάταξη 

με αρίθμηση επιτρέποντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του κάθε κτηρίου και κατ΄ επέκταση του κάθε 

πτηνοτρόφου. Καλύπτουν συνολική έκταση 450.000 𝑚2 και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται : 

 Εκκολαπτήρια 

 Εργοστάσια ζωοτροφών 

 Πτηνοσφαγείο – Τυποποιητήριο 

 Μονάδα παραγωγής προψημένων προϊόντων 

 Εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων 

 Μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης κατεψυγμένων προϊόντων 

 Εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος 

 Κέντρα διανομής 

 Μεταφορικά μέσα διακίνησης πρώτων υλών – προϊόντων 

 

 

Εικόνα 9: Εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας 
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3.1.2  ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ 
 

  Τα εκκολαπτήρια είναι εγκατεστημένα σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 20.500 𝑚2 .Οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις είναι συνολικής επιφάνειας 2.370 𝑚2 , βρίσκονται σε λειτουργία από το 

1996 και καλύπτουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής που απαιτούνται από το νόμο για τη 

λειτουργίαεκκολαπτηρίων. 

 

  Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν : 

 Μηχανές επώασης (28) 

 Μηχανές εκκόλαψης (32) 

 Εγκαταστάσεις πλυντηρίου – υγιεινής 

  Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν : 

 Λεβητοστάσιο 

 Κλιματισμό 

 Υποσταθμό 800 kVA 

 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 800 kVA 

 

3.1.3  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
 

Η συνολική επιφάνεια του εργοστασίου συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, 

καθώς και των γηπέδων των σιλό δημητριακών ανέρχεται στα 41.465 𝑚2 .Οι υφιστάμενες 

παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι υπερσύγχρονες και καλύπτουν πλήρως τις αυστηρότερες 

προδιαγραφές για παραγωγή ζωοτροφών υψηλής ποιότητας. Τέλος, η συνολική εγκατεστημένη 

ισχύς είναι 2.500 kVA . 
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3.1.4  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  
  Το εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων περιλαμβάνει :  

 Τμήμα ξήρανσης – αδρανοποίησης με εγκατεστημένη δυναμικότητα 4 δεξαμενών, των 5.000 

λίτρων η κάθε μία. 

 Τμήμα απολίπωσης δυναμικότητας 1 tn/h. 

 Λεβητοστάσιο παραγωγής ατμού 10 tn/h. 

 Συγκρότημα συναποτέφρωσης πτηναλεύρων ατμοπαραγωγής 10 tn/h . 

 

 

3.1.5  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  Η μονάδα αυτή, είναι εγκατεστημένη σε γήπεδο 16.570 𝑚2 .Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της 

μονάδας είναι συνολικής επιφάνειας 3.470 𝑚2 και περιλαμβάνουν :  

 Σήραγγα κατάψυξης (-40℃), δυναμικότητας έως 25 tn/παρτίδα. 

 Τμήμα συσκευασίας 

 Ψυκτικούς χώρους (-20℃), όγκου 14.000 𝑚3 και  αποθηκευτικής ικανότητας έως 5.000 tn . 

 

 

3.1.6  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 
 

  Πρόκειται για μονάδα επεξεργασίας αχυροστρωμνών πτηνοτροφείων και παραγωγής 

λιπάσματος. Η συνολική επιφάνεια του εργοστασίου είναι 42.925 𝑚2, ενώ οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις έχουν επιφάνεια 2.550 𝑚2 και περιλαμβάνουν : 



34 
 

 Χώρο αποθήκευσης αχυροστρωμνών. 

 Τμήμα ξήρανσης – ζύμωσης. 

 Τμήμα συσκευασίας. 

 

3.1.7  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Το δίκτυο διανομών περιλαμβάνει κέντρα διανομής σε 14 πόλεις και συγκεκριμένα σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Αγρίνιο, Τρίπολη, Λιβαδειά, Κόρινθο, Πάτρα, Κοζάνη, Βέροια, 

Ηράκλειο Κρήτης και στα Χανιά. 

 

3.1.8  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

  Τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει η βιομηχανική μονάδα είναι : 

 Αυτοκίνητα με κλιματιζόμενο θάλαμο μεταφοράς αυγών (3) και μεταφοράς νεοσσών (4) 

 Αυτοκίνητα – σιλοφόρα μεταφοράς ζωοτροφών (12) 

 Αυτοκίνητα μεταφοράς ζωντανών πουλερικών (20) 

 Αυτοκίνητα – ψυγεία (130) 

 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού (10) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

4.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ο εργοδότης σε κάθε χώρο εργασίας έχει καθήκον να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία 

των εργαζομένων σε κάθε πτυχή της εργασίας. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί 

ένα απολύτως απαραίτητο «πληροφοριακό μέσο» για τον εργοδότη, στο σχεδιασμό και την 

οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο κύριος σκοπός είναι, από την καταγραφή, εποπτεία και 

επιτήρηση των ατυχημάτων που έχουν συμβεί, να υπάρξει πρόβλεψη και κατά συνέπεια αποφυγή 

παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον. 

 

4.2  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, για να είναι επιστημονικά πλήρης και 

αποτελεσματική, απαιτεί συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών, κατάλληλα προσαρμοσμένων σε κάθε 

εργασιακό χώρο. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου. 

 Την εκτίμηση του μεγέθους των κινδύνων και των επιδράσεων στην υγεία. 

 Την αξιολόγηση των κινδύνων. 

 Την λήψη κατάλληλων μέτρων, για την πρόληψη των κινδύνων. 
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4.2.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Η συλλογή στοιχείων για τους βλαπτικούς παράγοντες που εμφανίζονται στους εργασιακούς 

χώρους, ο σχεδιασμός της μελέτης των παραγόντων αυτών, η ιεράρχηση και η καταγραφή τους σε 

ειδικό πίνακα καθώς επίσης και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του πίνακα αυτού, 

πραγματοποιείται κυρίως σε 5 φάσεις οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

 

 

4.2.1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή και καταγραφή της παραγωγικής 

διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων εργασίας. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την φάση αυτή 

είναι : 

 Συζήτηση με τα στελέχη των τμημάτων, τον Τεχνικό Ασφαλείας, αλλά και τους ίδιους 

τους εργαζόμενους, ώστε να δώσουν την δική τους εκτίμηση για τους παράγοντες που 

μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο ατύχημα. 

 Καταγραφή της παραγωγικής ροής, των διαδικασιών συντήρησης των μηχανών, καθώς 

και την εσωτερική ή εξωτερική διακίνηση επικίνδυνων φορτίων. 

 Καταγραφή των πληροφοριών από την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων, καθώς 

και τυχόν εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί. 

Η αναγνώριση των κινδύνων βασίζεται στις προσωπικές επιθεωρήσεις όλων των θέσεων 

εργασίας, στα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν, στη μέτρηση των βλαπτικών παραγόντων 

(σκόνη, αέρια, θόρυβος), στα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων, καθώς και σε βιβλιογραφικά 

στοιχεία. Οι πηγές πιθανών κινδύνων μπορεί να είναι : 

 Αστοχίες εδάφους. 

 Πτώσεις από ύψος. 

 Συστήματα υπό πίεση. 
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 Οχήματα. 

 Πυρκαγιές. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 Επίδραση βλαπτικών παραγόντων (Θόρυβος, σκόνη, αναθυμιάσεις). 

 

 

4.2.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Στη φάση αυτή, έχοντας καταγράψει τους κινδύνους, είναι   απαραίτητο να μελετήσουμε αν οι 

υπάρχουσες προφυλάξεις είναι επαρκείς ή αν θα πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες για την 

μείωση της πιθανότητας έκθεσης σε κίνδυνο. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επικεφαλείς και 

εργαζόμενους, ώστε να λάβουμε υπ’ όψιν και τις δύο απόψεις. Οπότε, όλοι οι εργαζόμενοι, οι 

καθαριστές, το προσωπικό συντήρησης, αλλά και οι επικεφαλείς των τμημάτων του εργοστασίου, 

συμπλήρωσαν ξεχωριστά και ανώνυμα μια λίστα με ερωτήσεις (checklist) (Παρατίθεται στο 

παράρτημα), με σκοπό να βοηθήσουν την έρευνα που διεξάγεται σχετικά με τον εντοπισμό των 

κινδύνων που υπάρχουν.  

Η λίστα που δόθηκε στους εργαζόμενους διέθετε οκτώ ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα 

περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν την ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα κινδύνου, αν 

υπάρχει και πόσο τακτικά γίνεται, όπως επίσης και για την ύπαρξη ειδικά εκπαιδευμένου 

προσωπικού για θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Στη συνέχεια εργαζόμενοι και διοικητικά στελέχη 

καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, αν υπάρχουν σημάνσεις, αν τηρούνται και επιπλέον 

γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στον φωτισμό, τον αερισμό, στις πρώτες βοήθειες αλλά και την 

πυρασφάλεια και απαντώνται ερωτήσεις που θα χρησιμεύσουν στην δημιουργία του πίνακα 

επικινδυνότητας, αλλά και στις προτάσεις για την μείωση των πηγών κινδύνων στον εργασιακό 

χώρο. ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε , 2008) 
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4.2.1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 Έχοντας εκτελέσει το παραπάνω βήμα, θα σχηματίσουμε τον πίνακα επικινδυνότητας. 

  Ο πίνακας επικινδυνότητας (Πίνακας 1) είναι ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται 

ως βάση για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και είναι αποτέλεσμα της φάσης εντοπισμού των 

κινδύνων. Αποτελείται από δύο διαστάσεις, την πιθανότητα εκδήλωσης στη μια στήλη και την 

σοβαρότητα των συνεπειών στην άλλη. 

 

Πίνακας 1: Πίνακας Επικινδυνότητας 

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΟΛΥ 

ΣΟΒΑΡΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΜΗΔΑΜΙΝΗ 1A 1B 1C 1D 1E 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 2A 2B 2C 2D 2E 

ΜΙΚΡΗ 3A 3B 3C 3D 3E 
ΜΕΣΑΙΑ 4A 4B 4C 4D 4E 
ΥΨΗΛΗ 5A 5Β 5C 5D 5E 

 

 

Για τις συνέπειες : 

 Αμελητέες : Μικροτραυματισμοί. 

 Σημαντικές : Τραυματισμός που έχει ως συνέπεια την απουσία από 1 έως 3 ημέρες από την 

εργασία. 

 Σοβαρές : Πολύ σοβαρός τραυματισμός. 

 Πολύ σοβαρές : Μοιραίο συμβάν. 

 Καταστροφικές : Πολλά μοιραία συμβάντα. 
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Για την πιθανότητα εκδήλωσης : 

 Μηδαμινή : Ο εργαζόμενος εκτίθεται στην επικίνδυνη κατάσταση μία φορά το χρόνο ή 

σπανιότερα. 

 Πολύ μικρή : Ο εργαζόμενος εκτίθεται στην επικίνδυνη κατάσταση έως και μία φορά το 

μήνα. 

 Μικρή : Ο εργαζόμενος εκτίθεται στην επικίνδυνη κατάσταση έως και μια φορά την 

εβδομάδα. 

 Μεσαία : Ο εργαζόμενος εκτίθεται στην επικίνδυνη κατάσταση έως και μία φορά την ημέρα. 

 Υψηλή : Ο εργαζόμενος εκτίθεται συνεχώς στην επικίνδυνη κατάσταση κατά την διάρκεια 

της απασχόλησής του. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2) παρουσιάζονται τα κριτήρια με τα οποία γίνεται 

εκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με τον δείκτη αξιολόγησής τους. Με βάση το χρώμα του δείκτη, 

κατατάσσουμε τον κίνδυνο στην ανάλογη κατηγορία. Για παράδειγμα, με πράσινο χρώμα 

συμβολίζεται ο ‘’αποδεκτός’’ κίνδυνος. Με κίτρινο χρώμα κρίνεται ‘’αποδεκτός υπό προϋποθέσεις’’ 

, με λίγο πιο σκούρο κίτρινο είναι ‘’διαχειρίσιμος’’ , ενώ με τον κόκκινο ‘’ μη αποδεκτός ‘’ .     

Πίνακας 2: Κριτήρια Πίνακα Επικινδυνότητας 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

3A, 2B, 2A, 1C, 1B, 1A Αποδεκτός, με συνεχή συλλογή 

δεδομένων. (ΑΠΟΔΕΚΤΟ) 

 

 

4B, 4A, 3B, 2C, 1E, 1D 

Αποδεκτός, μετά την 

αναθεώρηση της εργασίας. 

Απαιτεί συνεχή παρακολούθηση 

και καταγραφή σχεδίων δράσης. 

(ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΕ 

ΕΛΕΓΧΟΥΣ) 

 

5B, 5A, 4C, 3D, 3C, 2E, 2D 

Διαχειρίσιμος, σύμφωνα με τον 

έλεγχο κινδύνου. Απαιτείται η 

απόφαση της διοίκησης. 

(ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ) 
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5E, 5D, 5C, 4E, 4D, 3E 

Μη αποδεκτός, σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες συνθήκες. Απαιτεί 

άμεση δράση. 

(ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ) 
 

 

 

 

4.2.1.4 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα βήματα, πρέπει να προτείνουμε μέτρα για την 

μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στους κινδύνους που εντοπίσαμε ή και για την πλήρη 

εξάλειψη των κινδύνων αυτών. Ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν άμεσα, είναι πιθανό 

λοιπόν να χρειαστεί ένα πρόγραμμα ιεράρχησης με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν 

βραχυπρόθεσμα και με αυτά που θα ληφθούν μακροπρόθεσμα για την μείωση ή την εξάλειψη των 

κινδύνων.  

 

Μερικές κατηγορίες μέτρων είναι : 

 Μέτρα ατομικής προστασίας. 

 Προειδοποιητικά μέτρα για τους εργαζόμενους (σημάνσεις). 

 Μέτρα απομόνωσης των εργαζομένων από την πηγή του κινδύνου (προφυλακτήρες σε 

κοπτικές μηχανές). 

 Μέτρα που εφαρμόζονται πάνω στην ίδια την πηγή κινδύνου. 
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4.2.1.5  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 

Ο έλεγχος του κατά πόσο τα μέτρα που έχουν προταθεί για την καταπολέμηση των κινδύνων 

έχουν εφαρμοστεί ή είναι αποτελεσματικά πρέπει να γίνεται με καθημερινούς ελέγχους από τον 

Τεχνικό Ασφαλείας. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση του Τεχνικού 

Ασφαλείας, χρησιμοποιούνται για την επανεξέταση και αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνων. Με 

βάση αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα τροποποιήσουμε ή όχι την αρχική 

μας εκτίμηση για τις πηγές κινδύνου, αλλά και για τα μέτρα καταπολέμησης που προτείναμε. Καλό 

θα ήταν όμως να μην τροποποιούμε τα παραπάνω για κάθε ασήμαντη αλλαγή, αλλά μόνο όταν μια 

νέα μεταβλητή (είτε αυτή θα είναι η προσθήκη μιας νέας μηχανής ή μιας νέας εργασίας) εισάγει νέες 

πηγές κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, αν παρατηρηθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ελλιπή, 

ακολουθεί η συμπλήρωσή τους, ώστε να παραμείνουν οι κίνδυνοι χαμηλοί, εντός των νομοθετικών 

πλαισίων.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 3) είναι αποτέλεσμα του εντοπισμού, του προσδιορισμού και 

της εκτίμησης του μεγέθους των κινδύνων που εντοπίζονται στους χώρους εργασίας, αλλά και της 

εκτίμησης των περαιτέρω επιπτώσεων που ενέχουν αυτοί στην υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. Αναλυτικότερα, ο  Πίνακας 3 αποτελείται από έξι στήλες στις οποίες καταγράφονται 

οι πηγές των κινδύνων που εντοπίστηκαν στους χώρους εργασίας και οι επιπτώσεις  που έχουν στους 

εργαζόμενους. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρει και τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον 

περιορισμό των κινδύνων αυτών. 

Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει και ενδεικτικά μέτρα πρόληψης, τα οποία σκοπό έχουν να βελτιώσουν 

τα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασία ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι μελλοντικοί κίνδυνοι 

που απειλούν τους εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστεί η 

πιθανότητα να έρθει οποιοσδήποτε εργαζόμενος  αντιμέτωπος με τον κίνδυνο - όσο αυτό είναι 

δυνατόν - ή στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, προτείνονται μέτρα για τη μείωση της 

πιθανότητας έκθεσης στους κινδύνους και κατά συνέπεια και στις επιπτώσεις που έχουν οι κίνδυνοι 

αυτοί στην υγεία των εργαζομένων.  

Τέλος, γίνεται καταγραφή του δείκτη αξιολόγησης του κινδύνου, πριν και μετά την εφαρμογή των 

μέτρων αντιμετώπισης και αντίστοιχα αυτό εμφανίζεται με το κατάλληλο κάθε φορά χρώμα, όπως 

έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Πίνακας 3: Πίνακας Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Α/

Α 

ΠΗΓΗ 

ΚΙΝΔΥ

ΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝ

ΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝ

ΟΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟ

ΜΕΝΑ 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝ

ΟΜΕΝΑ 

ΜΕΤΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ 

ΠΡ

ΙΝ 

ΜΕ

ΤΑ 
 

 

 

 

1 

Το 

προσωπικό 

δεν είναι 

ενημερωμέν

ο για το 

περιεχόμενο 

της 

εκτίμησης 

του 

κινδύνου.   

 

 

 

 

Ατύχημα 

 

 

 

 

Τραυματισμός 

 Συζήτηση 

θεμάτων Υγείας 

και Ασφάλειας 

στις 

συνεδριάσεις. 

 

 

 

 

1B 

 

 

 

 

1A 

Διανομή 

αντίγραφου της 

εκτίμησης του 

κινδύνου σε όλο 

το προσωπικό.   

 

2 

Ανισόπεδο – 

Ολισθηρό 

δάπεδο. 

Ολίσθηση σε 

βρεγμένη 

επιφάνεια – 

πτώση. 

 

Τραυματισμός 

Ειδικό 

αντιολισθητικό 

δάπεδο. 

Επιπλέον 

τοποθέτηση 

προειδοποιητικώ

ν σημάνσεων. 

 

2B 

 

2A 

 

 

3 

Επαφή με 

φθαρμένο 

καλώδιο ή 

πρίζα. 

 

Ηλεκτροπλη

ξία. 

Σοβαρός 

τραυματισμός 

– Πιθανόν 

θανατηφόρος. 

 Συχνός έλεγχος 

εξοπλισμού και 

άμεση επισκευή 

του. 

 

 

4C 

 

 

3B 

Ηλεκτρομονωτικ

ά γάντια. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Ανυψωτικά 

μηχανήματα 

 

 

 

 

 

Σύγκρουση 

– Πτώση 

αντικειμένου 

 

 

 

 

Σοβαρός 

τραυματισμός 

– Πιθανόν 

θανατηφόρος.  

 

 

 

 

Παροχή 

προστατευτικού 

εξοπλισμού (ένδυση, 

κράνος), αλλά δεν 

φοριέται από όλους. 

Υποχρεωτική 

χρήση 

προστατευτικού 

εξοπλισμού. 

 

 

 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

 

3A 

Μετακίνηση με 

χαμηλή 

ταχύτητα. 

Δημιουργία 

ειδικής 

διαγράμμισης 

για την κίνηση 

των 

συγκεκριμένων 

οχημάτων.  

Ηχητικό σήμα 

όταν βρίσκεται 

το όχημα σε 

κίνηση. 

 

 

5 

Εκπομπές 

CO, CO2, 

και άλλων 

βλαβερών 

στοιχείων. 

Ερεθισμός 

οφθαλμών 

και 

δυσκολία 

αναπνοής.  

Ερεθισμός 

οφθαλμών και 

δυσκολία 

αναπνοής 

Υποχρεωτικά 

σβηστές μηχανές 

οχημάτων. 

 

 

Σύστημα 

απαγωγής 

αερίων. 

 

 

4B 

 

 

4A 

Καλός αερισμός από 

ανοιχτές θύρες και 

παράθυρα.  
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6 

 

 

 

Πρόκληση 

πυρκαγιάς 

από 

εύφλεκτα 

υλικά. 

 

 

 

 

 

Έκρηξη 

 

 

Σωματική 

βλάβη 

(έγκαυμα, 

αναπνευστικό 

πρόβλημα) - 

Θάνατος 

Ύπαρξη 

πυροσβεστήρων σε 

αρκετά μέρη του 

εργοστασίου. 

Ανεξάρτητο 

σύστημα 

πυρόσβεσης στα 

μηχανήματα 

βαρέως τύπου. 

 

 

 

 

 

3B 

 

 

 

 

 

3A Ύπαρξη 

συστήματος 

συναγερμού. 

Εκπαίδευση 

εργαζομένων και 

εξοικείωση με τα 

μέσα 

πυρόσβεσης. 

Άμεση πρόσβαση σε 

ασφαλές μέρος. 

Διεξαγωγή 

άσκησης 

πυρκαγιάς 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Μηχανολογι

κός 

εξοπλισμός. 

 

 

Τραυματισμ

ός από 

κόψιμο 

κοφτερών 

ακμών ή από 

αστοχία του 

εργαλείου. 

 

 

 

Σοβαρός 

τραυματισμός 

οφθαλμών – 

Ακρωτηριασμό

ς χεριών. 

 

 

 

Παροχή 

προστατευτικού 

εξοπλισμού (ένδυση, 

γάντια), αλλά δεν 

φοριέται από όλους. 

Υποχρεωτική 

χρήση 

προστατευτικού 

εξοπλισμού. 

 

 

 

 

 

5D 

 

 

 

 

 

5B 
Απαγόρευση 

αφαίρεσης των 

προστατευτικών 

καλυμμάτων των 

μηχανημάτων.   

Έλεγχος 

εργαλείων πριν 

τη χρήση. 

Παρακολούθηση 

κατά τη 

λειτουργία. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Αστοχία 

εξοπλισμού 

(ανυψωτικά, 

ταινίες 

μεταφοράς). 

 

 

 

Πτώση 

αντικειμένω

ν μεγάλης 

μάζας. 

 

 

 

 

Σοβαρός 

τραυματισμός. 

 

Επιθεώρηση και 

συντήρηση του 

εξοπλισμού από τον 

αρμόδιο φορέα. 

Οριοθέτηση του 

χώρου που 

καταλαμβάνει το 

μηχάνημα και 

απαγόρευση 

εργασίας εντός 

των ορίων. 

 

 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

4A 

Παρακολούθηση 

εξοπλισμού κατά τη 

λειτουργία. 

Χρήση του 

εξοπλισμού 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Εξοπλισμός 

πεπιεσμένου 

αέρα. 

 

 

 

 

Έκρηξη 

 

 

 

 

Τραυματισμός 

Επιθεώρηση και 

συντήρηση του 

εξοπλισμού από τον 

αρμόδιο φορέα. 

 

 

 

 

Κανένα. 

 

 

 

 

 

3A 

 

 

 

 

 

3A 
Εκπαίδευση του 

προσωπικού για την 

σωστή χρήση του 

εξοπλισμού. 

Χρήση του 

εξοπλισμού 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

10 

 

Πρόσβαση 

ατόμων 

εκτός 

εργοστασίου 

στους 

χώρους 

εργασίας.  

 

 

 

 

Διάφοροι 

κίνδυνοι.  

 

 

 

 

Τραυματισμός 

Υπάρχουν ειδικά 

διαμορφωμένες 

αίθουσες αναμονής. 

 

 

 

 

Κανένα 

 

 

 

 

 

1A 

 

 

 

 

 

1A 

Ύπαρξη 

κατάλληλης 

διαγράμμισης για 

την είσοδο τρίτων 

στο χώρο.  
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Επαρκής σήμανση 

απαγόρευσης και 

προειδοποίησης. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τον πίνακα επαγγελματικού κινδύνου, παρουσιάζονται παρακάτω 

συνολικά τα αποτελέσματα (Πίνακας 4). Πιο συγκεκριμένα, έχει γίνει καταγραφή του πλήθους των 

ενδείξεων πριν και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων ελαχιστοποίησης των 

υφιστάμενων κινδύνων. 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα πίνακα Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

3A, 2B, 2A, 1C, 1B, 1A 4 6 

4B, 4A, 3B, 2C, 1E, 1D 2 3 

5B, 5A, 4C, 3D, 3C, 2E, 2D 3 1 

5E, 5D, 5C, 4E, 4D, 3E 1 0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας και έπειτα από πρακτική εφαρμογή της μεθόδου 

εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε συνδυασμό με τον πίνακα εκτίμησης επαγγελματικού 

κινδύνου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από 

τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο μεγάλο δείκτη σοβαρότητας που 

παρουσιάζουν οι κίνδυνοι αυτοί, καθώς οι συνέπειές τους μπορεί να αποβούν μοιραίες για τους 

εργαζόμενους (ατυχήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές σωματικές βλάβες ή ακόμα και 

θανατηφόρα ατυχήματα). Εκτός από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αυξημένος κίνδυνος 

παρατηρείται και στους χώρους που γίνονται εργασίες σχετικές με εύφλεκτα υλικά, όπου πιθανές 

εκρήξεις ή πρόκληση πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσουν επώδυνες σωματικές πληγές στον 

άνθρωπο, αλλά και εκτεταμένες κτιριακές καταστροφές. 

Τα μέτρα που προτείνονται αφορούν κυρίως την υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας, την βέλτιστη χρήση και την σωστή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα συντήρηση των 

μηχανημάτων, καθώς πρόκειται για μηχανήματα μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας που 

λειτουργούν σε 24ωρη βάση και όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Τα παραπάνω αποσκοπούν 

στο να αναδειχθεί το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη,  αλλά ακόμα περισσότερο η εφαρμογή των 

μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 

Τέλος, παρατηρώντας τη συνολική εικόνα του εργοστασίου γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό γιατί οι αρμόδιοι προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν 

τα ήδη υπάρχοντα μέτρα για την ελάττωση των πηγών κινδύνων. Συγκρίνοντας γενικά την 

διαμόρφωση των χώρων με τις ελάχιστες απαιτήσεις τις νομοθεσίας για την κατασκευή εργασιακών 

χώρων, μπορούμε να πούμε ότι ο φωτισμός κρίνεται επαρκής και είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος 

στον χώρο, καθώς έχει γίνει ειδική μελέτη για τον σχεδιασμό του κατά τον σχεδιασμό της 

εγκατάστασης. Επίσης, λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων που διαθέτει ο χώρος (γκαραζόπορτες, 

μεγάλα παράθυρα) ο αερισμός είναι στα επιθυμητά επίπεδα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν 

μπορεί να βελτιωθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. 

Υπάρχουν γραπτές οδηγίες σε 

κάθε χώρο για τους κανόνες που 

πρέπει να τηρούνται για την 

ασφάλεια, την υγεία των 

εργαζομένων, αλλά και την 

ασφαλή χρήση του εξοπλισμού; 

   

 

2. 

Η συντήρηση οποιουδήποτε 

τμήματος της εγκατάστασης ή 

του εξοπλισμού εκτελείται από 

αρμόδιο πρόσωπο; 

   

 

3. 

Υπάρχει η κατάλληλη σήμανση 

ασφαλείας και απεικονίζεται με 

τις επεξηγήσεις της σημασίας 

της σε συγκεντρωτικούς 

πίνακες; 

   

 

4. 

Διατίθεται στους εργαζόμενους 

ο κατάλληλος εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία; 

   

5. Τα συστήματα συναγερμού 

πυρκαγιάς συντηρούνται σωστά 

και ελέγχονται τακτικά ; 

   

6. Γίνεται καταγραφή των 

εργατικών ατυχημάτων ; 
   

7. Ερευνάτε τα αίτια και παίρνετε 

κατάλληλα μέτρα για την 

αποτροπή ομοίων ; 

   

 

8. 

Ζητάτε τη γνώμη των 

εργαζομένων σχετικά με τα 

αίτια που προκάλεσαν το 

ατύχημα και τα μέτρα για την 

αποτροπή ομοίων ; 

   

 

9. 

Έχουν εκπαιδευτεί οι 

εργαζόμενοι για να 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης ; 

   

10. Τα ανυψωτικά μηχανήματα 

βρίσκονται σε θέσεις που είναι 
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εδρασμένα καλά ; 

11. Ειδικότερα, συρματόσχοινα, 

αλυσίδες, γάντζοι επιθεωρούνται 

καθημερινά ;  

   

12. Υπάρχει μέριμνα συντήρησης, 

τακτικές επιθεωρήσεις 

εγκαταστάσεων ; 

   

13. Έχει οριστεί τεχνικός 

ασφαλείας, ο οποίος πληροί τις 

προϋποθέσεις του νόμου ; 

   

14. Έχει γίνει γραπτή εκτίμηση των 

επαγγελματικών κινδύνων ; 
   

 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Παρουσιάζουν τα δάπεδα 

κινδύνους ολίσθησης; 
   

2. Υπάρχουν προστατευτικά 

καλύμματα σε όλα τα ανοίγματα 

του δαπέδου (φρεάτια); 

   

3. Καθαρίζονται οι χώροι εργασίας 

από τα μη αναγκαία 

απορρίμματα και υλικά; 

   

4. Υπάρχει επαρκής σήμανση 

στους χώρους εργασίας; 
   

5. Είναι εμφανής η πορεία 

διαφυγής προς τις σκάλες και 

τους διαδρόμους κυκλοφορίας; 

   

6. Υπάρχουν έξοδοι κινδύνου ;    

7. Είναι εμφανείς οι έξοδοι 

κινδύνου ; 
   

 

8. 

Υπάρχει η ειδική σήμανση 

΄΄EXIT΄΄ στις εξόδους κινδύνου, 

ώστε να γίνονται εύκολα 

αντιληπτές ; 

   

 

9. 

Είναι ο αριθμός των εξόδων από 

κάθε όροφο και τμήμα του 

εργοστασίου επαρκής, σύμφωνα 

με των αριθμό των 

εργαζομένων; 

   

10. Ανοίγουν οι πόρτες εξόδου 

κινδύνου προς την κατεύθυνση 

εξόδου και χωρίς την χρήση 

κλειδιού ; 
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11. Υπάρχουν σημεία στην 

εγκατάσταση που οι 

εργαζόμενοι κινδυνεύουν να 

πέσουν από ύψος ; 

   

12. Έχετε τοποθετήσει 

προστατευτικές διατάξεις στα 

σημεία αυτά ; 

   

 

3. ΠΑΡΟΧΗ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Διαθέτουν οι χώροι εργασίας 

επιτοίχια κουτιά πρώτων 

βοηθειών ; 

   

2. Ελέγχεται η πληρότητα τους ;    

3. Υπάρχει η κατάλληλη σήμανση;    

4. Πραγματοποιείται περιοδική 

επιμόρφωση των εργαζομένων 

σε θέματα παροχής α΄ βοηθειών; 

   

5. Υπάρχει χώρος παροχής α΄ 

βοηθειών και ιατρικών 

υπηρεσιών ; 

   

 

4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Στις θέσεις εργασίας υπάρχει 

επαρκής φυσικός φωτισμός; 
   

 

2. 

Εάν όχι, διατίθεται 

ικανοποιητικός ομοιόμορφος 

τεχνητός φωτισμός, ανάλογος με 

τις απαιτήσεις της εργασίας; 

   

3. Υπάρχει φωτισμός έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση διακοπής 

του ηλεκτρικού ρεύματος; 

   

4. Λειτουργεί ο φωτισμός έκτακτης 

ανάγκης; 
   

5. Είναι κατάλληλος ο φωτισμός 

στις οδούς κυκλοφορίας; 
   

6. Οι διακόπτες γενικού φωτισμού 

και τοπικού φωτισμού είναι σε 
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προσιτά σημεία; 

 

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τα καπάκια των ηλεκτρικών 

πινάκων έχουν την κατάλληλη 

σηματοδότηση (σήμα κεραυνού) 

   

2. Στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχει 

ρελέ διαφυγής;  
   

 

3. 

Πίνακες και υποπίνακες 

προστατεύονται από σκόνες και 

υγρασία και έχουν δυνατότητα 

ασφάλισης; 

   

 

4. 

Υπάρχουν στοιχεία με 

ηλεκτρική τάση ακάλυπτα ή 

προσιτά που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν πηγή κινδύνου; 

   

 

5. 

Εάν υπάρχουν φθαρμένα 

καλώδια πραγματοποιείται 

μόνωση ή αντικατάστασή τους 

αμέσως ; 

   

6. Οι εργαζόμενοι διακόπτουν το 

ρεύμα για να καθαρίσουν ή 

ρυθμίσουν τα μηχανήματα ; 

   

 

6. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Υπάρχουν πινακίδες σήμανσης 

των μέσων πυρόσβεσης; 
   

 

2. 

Γίνεται εύκολα και ανεμπόδιστα 

η πρόσβαση στους χώρους 

τοποθέτησης των 

πυροσβεστήρων; 

   

3. Οι πυροσβεστήρες είναι 

κατάλληλου τύπου και επαρκείς 

σε αριθμό; 

   

4. Ελέγχεται η κατάστασή τους 

τακτικά; 
   

5. Υπάρχει εσωτερικό σύστημα 

πυρόσβεσης με σωληνώσεις; 
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6. Ελέγχεται τακτικά;    

7. Υπάρχουν φιάλες με αέρια υπό 

πίεση; 
   

 

8. 

Αποθηκεύονται σε ξεχωριστό 

χώρο κατάλληλα 

προφυλαγμένες, σε κατακόρυφη 

θέση και καλά στερεωμένες; 

   

9. Υπάρχει σήμανση στις οδούς 

διαφυγής και τις εξόδους 

κινδύνου; 

   

10. Διατηρούνται οι οδοί διαφυγής 

και οι έξοδοι κινδύνου συνεχώς 

καθαρές και χωρίς εμπόδια; 

   

11. Πραγματοποιείται συχνά 

έλεγχος για  διαρροή αερίων ; 
   

12. Σε χώρους με αναφλέξιμα υλικά, 

απαγορεύεται το κάπνισμα ; 
   

 

13. 

Οι χώροι που αποθηκεύονται 

υλικά με κίνδυνο αυτανάφλεξης, 

αερίζονται επαρκώς όλο το 

24ωρο ; 

   

14. Οι σωλήνες καυσίμων είναι 

στεγανοί ; 
   

15. Υπάρχει χειροκίνητο σύστημα 

συναγερμού πυρκαγιάς ; 
   

 

 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. 

Καταβάλλεται προσπάθεια για 

λήψη τεχνικών μέτρων 

περιορισμού των κινδύνων στην 

πηγή τους, ανεξάρτητα από τη 

χρήση ατομικής προστασίας;  

   

 

2. 

Η επιχείρηση διαθέτει στους 

εργαζόμενους τον κατάλληλο 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας 

σύμφωνα με τη νομοθεσία; 

   

 

3. 

Εξασφαλίζεται η σωστή 

αποθήκευση, συντήρηση και 

καθαρισμός των εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας; 

   

 Πραγματοποιείται έλεγχος αν οι    
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4. εργαζόμενοι, σε κάθε 

περίπτωση, χρησιμοποιούν τον 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας 

που απαιτείται στην εργασία 

τους; 

 

5. 

Υπάρχει αναρτημένη σήμανση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ χρήσης των 

ανάλογων εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας σε κάθε θέση 

εργασίας; 

   

6. Παρέχονται προστατευτικά 

γάντια, ποδιές και γυαλιά για τις 

εργασίες σε υψηλές 

θερμοκρασίες ; 

   

7. Χρησιμοποιούνται από όλους 

τους εργαζόμενους τα 

παραπάνω; 

   

8. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται 

για τη σωστή χρήση, συντήρηση 

και αποθήκευση των Μ.Α.Π ; 

   

 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η γενική κατάσταση της 

μηχανής είναι καλή; 
   

2. Υπάρχουν πρόχειρες 

επιδιορθώσεις σε σημεία της 

μηχανής; 

   

3. Υπάρχει κατάλληλος για την 

εργασία φωτισμός; 
   

4. Υπάρχει καθαριότητα και τάξη 

γύρω από τη μηχανή; 
   

5. Έχουν καταγραφεί ατυχήματα 

με τη μηχανή αυτή; 
   

6. Υπάρχουν αιχμηρά σημεία στη 

μηχανή; 
   

7. Υπάρχουν θερμές ή πολύ 

ψυχρές επιφάνειες; 
   

8. Υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης 

υλικών, ρινισμάτων κ.λ.π ; 
   

9. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή 

έκρηξης; 
   

10. Τα όργανα χειρισμού είναι 

ευκρινή; 
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11. Έχουν κατάλληλη σήμανση;    

12. Υπάρχει κουμπί άμεσης παύσης 

της λειτουργίας της μηχανής; 
   

 

13. 

Τα κινούμενα μέρη της μηχανής 

(όργανα κοπής, τροχαλίες, 

αλυσίδες, τροχοί) φέρουν 

κατάλληλους προφυλακτήρες; 

   

14. Οι προφυλακτήρες βρίσκονται 

στη θέση τους; 
   

15. Οι προφυλακτήρες έχουν 

παρακαμφθεί;  
   

16. Αν ναι, με ποιο τρόπο και για 

ποιο λόγο; 
   

 

17. 

Κατά το χειρισμό και τις τυχόν 

επεμβάσεις του χειριστή 

(ρυθμίσεις, αλλαγή εργαλείων) 

έρχεται σε επαφή ο χειριστής με 

τα κινούμενα μέρη; 

   

18. Σταματάει αυτόματα η μηχανή 

αν ο χειρίστης τραβήξει τα χέρια 

του από τα χειριστήρια; 

   

 

19. 

Οι χειριστές των μηχανών είναι 

εκπαιδευμένοι στη χρήση τους 

και ενήμεροι των γραπτών 

οδηγιών χρήσης ; 

   

 

 

 

 


