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Χαιρετισμός

Σήμερα ζούμε στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και στην
κοινωνία της πληροφορίας, δύο παράμετροι που προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για
γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχουν όλοι και όλες που θα ενταχθούν στην
παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά εργασίας.

Με το πρόγραμμα αυτό που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας στα πλαίσια της
Αγωγής Σταδιοδρομίας, νομίζω ότι δόθηκε η δυνατότητα στην ομάδα των
μαθητών/τριών που συμμετείχε και στη συντονίστρια καθηγήτριά τους κ. Χαρέλα,
να υλοποιήσουν τους στόχους τους μέσα από κοινά βιώματα και συνεργασία, αλλά
κυρίως να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν σε
όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες).
    Επιπλέον με την εργασία τους αυτή ενημερώνουν και εφοδιάζουν κάθε
ενδιαφερόμενο/η με ένα παιδαγωγικό υλικό εύχρηστο και χρήσιμο.
    Τέτοιες δράσεις αξίζουν συγχαρητηρίων σε όλους/ες τους/τις εμπλεκόμενους/ες
και ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία.

                                                                    Η Δ/τρια της 1ης ΕΠΑ.Σ. Καλαμαριάς

                    Κουδούνη Γεωργία/Γεωπόνος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχοι αυτού του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι να κατανοήσουμε

όλοι και όλες μας ότι κάθε είδος και μορφή εργασίας  αμοιβόμενη  ή όχι,  ενέχει
κάποιους επαγγελματικούς  κινδύνους.
   Να ευαισθητοποιηθούμε ως εργαζόμενοι/ες,  όσο και ως μελλοντικοί
εργοδότες/τριες, σχετικά με τους κινδύνους που ενδεχομένως  θα αντιμετωπίσουμε,
αλλά και τον τρόπο διαχείρισής τους.
   Να πληροφορηθούμε ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι,  τι είδους  ατυχήματα
συμβαίνουν συνήθως στους εργασιακούς χώρους και σε ποιες επαγγελματικές
ασθένειες οδηγούν.
   Ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε  να παρέχουμε σε μας και στους άλλους, όταν
και εάν χρειαστεί.
   Ποια είναι τα σήματα βοηθοί και οδοδείκτες  στο εργασιακό μας περιβάλλον και
ποια μέτρα ατομικής προστασίας  μπορούμε να λάβουμε.
   Πιστεύουμε ότι δίνοντας  έμφαση στην πρόληψη, κατορθώνουμε να
λειτουργούμε με μεγαλύτερη διαύγεια και ψυχραιμία σε δύσκολες και ιδιαίτερες
καταστάσεις, σώζοντας πολλές φορές τη ζωή μας, αλλά και ζωές άλλων.
   Γιατί οφείλουμε ως εργαζόμενοι/ες, αλλά και ως εργοδότες/τριες να σεβόμαστε
και να προστατεύουμε τόσο την ύπαρξή μας, όσο και όλων των άλλων όντων.
   Επιπλέον με αφορμή το πρόγραμμα αυτό, μας δόθηκε η ευκαιρία να
γνωριστούμε, να αναρωτηθούμε και να αναζητήσουμε πληροφορίες, να τις
επεξεργαστούμε δημιουργικά και κριτικά, να μάθουμε, να συνθέσουμε τη δική μας
εργασία μέσα από ατομική και συλλογική προσπάθεια και να ευαισθητοποιήσουμε
και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας.
    Νιώθουμε περηφάνια, ικανοποίηση και χαρά για το τελικό αποτέλεσμα και
θέλουμε αγαπητοί αναγνώστες και αναγνώστριες να τα μοιραστούμε όλα αυτά μαζί
σας.
   Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή απόλαυση!

Η ομάδα μαθητών/τριών: Η υπεύθυνη καθηγήτρια:
Γεράκη Ελένη Χαρέλα Αναστασία/Φιλόλογος-Σύμβουλος Σ.Ε.Π.
Τελεντζίδου Παναγιώτα
Παναγιώτη Ελισάβετ
Σαντίνη Γεωργία
Σουμπολόγλου Αικατερίνη
Θεοδωρούδα Βασιλική
Αρβανιτίδου Μαίρη
Ζαρδαλίδης Γεώργιος
Τασούλης Αλέξανδρος
Γερανός Τριαντάφυλλος
Λεωνίδας Παναγιώτης
Χατζόπουλος Δημήτριος
Τσομπάνογλου Παύλος
Τσουκαλαδέλης Μιχάλης
Ασίκης Ανέστης
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Στα πλαίσια  αυτού του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, η Υπεύθυνη του
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. της σχολής μας κ. Χαρέλα, οργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία
ημερίδα, στις 17/12/2009 με θέματα:

«Πρώτες βοήθειες» & «Υγεία και
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας»

«Πρώτες βοήθειες»

Με ομιλητή τον κ. Βάγγο Γεώργιο,  Εκπαιδευτή- Διασώστη του Ε.Κ.Α.Β., από
τη Ναυαγοσωστική  Σχολή Μακεδονίας

« Ασφάλεια και
Υγιεινή στους χώρους Εργασίας»

Με ομιλήτρια την κ. Σιδηροπούλου Σοφία,  Μηχανικό Περιβάλλοντος
Τ.Ε.Μsc, Τεχνικό Ασφαλείας,  Στέλεχος του παραρτήματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
της Θεσσαλονίκης
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ορισμός εργατικού ατυχήματος: Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει
στον/στην  εργαζόμενο/η κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία
και οφείλεται σε απότομο βίαιο εξωτερικό γεγονός (συμβάν) που προκαλεί
πρόσκαιρη ή διαρκή ανικανότητα εργασίας. Για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος
ως εργατικού είναι αδιάφορος ο χρόνος εκδήλωσης των δυσμενών συνεπειών στην
υγεία του εργαζόμενου, το αν εκδηλώνονται αμέσως, αργότερα ή σταδιακά, όπως
και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας του/της εργαζόμενου/ης. (Φυσικά το
ατύχημα που προκλήθηκε από πρόθεση του/της εργαζόμενου/ης, δε χαρακτηρίζεται
εργατικό).Συχνά, η ενημέρωση είναι το μόνο στοιχείο που απαιτείται από τον/την
εργοδότη/τρια, ή τον/την εργαζόμενο/η για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ζητημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Κάθε χρόνο συμβαίνουν 5.720
θανάσιμα εργατικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκατομμύρια
ανθρώπων τραυματίζονται ή αποκτούν σοβαρά προβλήματα υγείας που
οφείλονται στο περιβάλλον εργασίας. Τόσο οι εργαζόμενοι/ες όσο και οι
εργοδότες/τριες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους κινδύνους
που αντιμετωπίσουν, αλλά και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ατυχήματος ως εργατικού: Για να χαρακτηριστεί
ένα γεγονός ως εργατικό ατύχημα πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
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 Να πρόκειται για βίαιο γεγονός: Να υπάρχει δηλαδή έκτακτη και αιφνίδια
επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική
κατάσταση του εργαζόμενου. Η επίδραση αυτή μπορεί να έχει σαν αιτία την
επιβάρυνση των όρων εργασίας κάτω από απρόβλεπτες και έκτακτες
συνθήκες.

 Προϋπάρχουσα ασθένεια η οποία εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά την
εκτέλεση της εργασίας κάτω από κανονικές συνθήκες δεν αποτελεί
εργατικό ατύχημα. Αν όμως η ασθένεια προήλθε κατά την εκτέλεση της
εργασίας κάτω από εξαιρετικές και ασυνήθιστες συνθήκες, τότε
χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα. Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι
υπέρμετρη προσπάθεια του εργαζόμενου που προκάλεσε θάνατο ή
ανικανότητα για εργασία είναι εργατικό ατύχημα.

 Έτσι οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που προκλήθηκε από ασυνήθιστους όρους
εργασίας και δυσμενείς συνθήκες κρίθηκε από τα Δικαστήρια ότι αποτελεί
εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα έχει επίσης χαρακτηριστεί εκείνο που
συνέβη εξαιτίας ανάθεσης βαριάς εργασίας σε μη αποθεραπευθέντα
εργαζόμενο.

 Να πρόκειται για γεγονός που συνέβη κατά την εκτέλεση ή με αφορμή
την εργασία:

Τρεις περιπτώσεις ατυχημάτων καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις:

1. Εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν
άμεση συνέπεια αυτής: τραυματισμός από μηχάνημα, πτώση κλπ.

2. Εκείνα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του
τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω
και έμμεση σχέση με την εργασία. Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια
ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα εκείνα που συμβαίνουν κατά την
ενέργεια μια πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και
χωρίς την εντολή του. Έχει κριθεί επίσης ότι αποτελούν εργατικά
ατυχήματα (κάτω από προϋποθέσεις) και εκείνα που συμβαίνουν
κατά τη μετάβαση του/της εργαζόμενου/ης από την κατοικία του/της
στην εργασία και αντιστρόφως.

3. Εκείνα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια.
Επαγγελματικές ασθένειες είναι αυτές που οφείλονται στις
επιδράσεις των συνθηκών εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στον Κανονισμό Ασθένειας του ΙΚΑ. Ευρύτερα όμως, κάθε
επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας που συνέβη λόγω
εξακολούθησης της αυτής εργασίας αποτελεί επίσης εργατικό
ατύχημα.

Τα εργατικά ατυχήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
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Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται οι αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και
σε τι ποσοστό;

Τα εργατικά ατυχήματα οφείλονται σε αιτίες που εντοπίζονται
α) στον ίδιο τον εργαζόμενο (80% των ατυχημάτων)
β) στο περιβάλλον εργασίας & στα μέσα παραγωγής (15% των ατυχημάτων)
γ)σε απρόβλεπτα γεγονότα.
Στα αίτια που εντοπίζονται στον/στην εργαζόμενο/η περιλαμβάνονται:

 Η ηλικία  ( Τα νεαρά άτομα είναι περισσότερο ριψοκίνδυνα λόγω
περιέργειας και άγνοιας πολλών κινδύνων)

 Η απειρία ή η άγνοια των  εργαζόμενων

 Η διανοητική ικανότητα των εργαζόμενων

 Η κόπωση

 Συναισθηματικοί και παθολογικοί παράγοντες

 Κακές συνήθειες των εργαζομένων (υπερβάλλων ζήλος κατά την εργασία ή
μοιρολατρική προσέγγιση ("αν είναι να συμβεί, θα συμβεί").
Στα αίτια που εντοπίζονται στο περιβάλλον εργασίας και στα μέσα
παραγωγής περιλαμβάνονται:

 Κακός φωτισμός, αερισμός και θέρμανση

 Κακή κατάσταση δαπέδων & κλιμάκων

ανάλογα με τη σχέση
εργασίας

 εργατικά ατυχήματα προσωπικού της επιχείρησης
 εργατικά ατυχήματα υπεργολάβων που απασχολούνται στο χώρο

της επιχείρησης
 μη εργατικά ατυχήματα τρίτων

Ανάλογα με τη
σοβαρότητα

 μικρά ατυχήματα (διακοπή εργασίας μιας ημέρας)
 κοινά ατυχήματα (διακοπή εργασίας πάνω από μια ημέρα)
 σοβαρά ατυχήματα (ακρωτηριασμοί, μόνιμες αναπηρίες)
 θανατηφόρα

ανάλογα με το χώρο
που συνέβησαν

 ατυχήματα που συνέβησαν στους χώρους δραστηριοτήτων της
επιχείρησης

 ατυχήματα μετάβασης από και προς την εργασία
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 Κακό στοίβαγμα και διακίνηση των υλικών

 Ακαταστασία του χώρου εργασίας & έλλειψη καθαριότητας

 Ελαττωματικά εργαλεία & μηχανήματα-μηχανήματα χωρίς προφυλακτήρες.

 Έλλειψη  μέτρων πυρασφάλειας

Ποιες είναι οι συνέπειες των εργατικών ατυχημάτων;

ΑΜΕΣΕΣ  Έξοδα και δαπάνες Α' βοηθειών
 νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 επιδοτήσεις και αποζημιώσεις
 συντάξεις
 πρόωρος θάνατος

ΕΜΜΕΣΕΣ  οικονομική αποζημίωση του θύματος
 χαμένες εργατο-ώρες
 χρόνος απασχόλησης για τη διερεύνηση των αιτίων
 ζημιά σε μηχανήματα, υλικά, εγκαταστάσεις
 κόστος αντικατάστασης θύματος από άλλο/η εργαζόμενο/η
 καθυστέρηση ή σταμάτημα παραγωγής
 κακό ψυχολογικό κλίμα στην επιχείρηση
 ανθρώπινος πόνος του θύματος & της οικογένειάς του/της
 ψυχολογικά προβλήματα θύματος (φοβία-μετατραυματική εκδικητική

συμπεριφορά
 κόστος αποκατάστασης-επανένταξης
 μείωση απόδοσης ή ανάγκη αλλαγής θέσης
 κακή εικόνα προς τα έξω

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ο επαγγελματικός κίνδυνος χαρακτηρίζει τις περισσότερες εργασιακές
δραστηριότητες και είναι αποτέλεσμα των βλαπτικών παραγόντων που ενυπάρχουν
στο εργασιακό περιβάλλον.  Για το λόγο αυτό υπάρχει πλούσια νομοθεσία για την
προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας  των εργαζομένων στην Ευρώπη, αλλά
και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα ο νόμος πλαίσιο 1568/85 που θέσπισε τους θεσμούς του  Τεχνικού
Ασφάλειας, του ιατρού Εργασίας και της Επιτροπής Υ.Α.Ε. των εργαζομένων,
καθώς και το ΠΔ 17/96 που επικυρώνει την Οδηγία Πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, είναι
από τα σημαντικότερα νομοθετήματα για την Υ.Α.Ε . στην Ελλάδα. Το τελευταίο
επιβάλλει μια εσωτερική διαγνωστική διαδικασία σε όλες τις επιχειρήσεις,
υποχρεώνοντας κάθε εργοδότη/τρια να κατέχει μια γραπτή εκτίμηση των
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επαγγελματικών κινδύνων. Επίσης υποχρεώνει τους εργοδότες/τριες να παίρνουν
μεταξύ άλλων προληπτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων όπως  την απουσία
των κινδύνων, την αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών από ακίνδυνες  ή
λιγότερο επικίνδυνες και τη μείωση των κινδύνων στην πηγή τους.

Υποχρεώσεις Εργοδοτών/τριών

Η εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και η πρόληψη του
επαγγελματικού κινδύνου ξεφεύγει από τα στενά όρια της τυπικής νομικής
δέσμευσης των επιχειρήσεων και μετατρέπεται σε ηθική υποχρέωση τόσο της
επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της πολιτείας. Οι "ασφαλείς" επιχειρήσεις
είναι το "όχημα" για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και
συνεπάγονται πολλά οικονομικά και άλλα οφέλη για την επιχείρηση. Άλλωστε,
η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των ανεπτυγμένων χωρών μπορεί να
στηριχθεί μόνο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους, η οποία εξαρτάται απόλυτα από τον ανθρώπινο παράγοντα, και άρα
προαπαιτεί ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν απειλεί, αλλά προάγει την ασφάλεια
και υγεία. Αναμφισβήτητα λοιπόν, η ασφάλεια και υγεία της εργασίας και η
πρόληψη του εργασιακού κινδύνου δεν αποτελεί πλέον νομική υποχρέωση, αλλά
επιχειρηματική αναγκαιότητα.
Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν σημαντικό
οικονομικό κόστος. Μετρήσεις του εν λόγω κόστους  το υπολογίζουν, σε χώρες με
ανεπτυγμένα συστήματα πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, όπως η Δανία, η
Νορβηγία , η Σουηδία και η Φιλανδία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5% του ΑΕΠ.
Για τη χώρα μας δεν υπάρχουν ακόμη έγκυρες εκτιμήσεις.

 Ο/η εργοδότης/τρια είναι εκείνος/η που ευθύνεται για την προστασία των
εργαζομένων στην επιχείρησή του/της και δεν απαλλάσσεται της ευθύνης
αυτής, ούτε με το διορισμό Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, ούτε
όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

 Υποχρεούται να παρέχει στους/στις εργαζομένους/ες υπηρεσίες προστασίας
και πρόληψης. Την παροχή των υπηρεσιών αυτών δύναται να αναθέσει ,
είτε σε Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, που μπορεί να είναι
υπάλληλοι  της επιχείρησης ή εξωτερικοί συνεργάτες, είτε σε
εξειδικευμένες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν για το σκοπό αυτό. Ο Τεχνικός
Ασφάλειας και ο  Ιατρός Εργασίας υπάγονται απευθείας στη διοίκηση της
επιχείρησης.

 Υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του/της τη γραπτή εκτίμηση των
επαγγελματικών κινδύνων.

 Υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
προστασίας και πρόληψης, να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων και να
συμμετέχει στις προβλεπόμενες εκ του νόμου κοινές τακτικές συναντήσεις.

 Υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζομένους\ες για τους
επαγγελματικούς κινδύνους, να τους/τις εκπαιδεύει κατάλληλα και να
διαβουλεύεται μαζί τους.

 Υποχρεούται να  αναγγέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων
Εργασίας και στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς εντός 24 ωρών
όλα τα εργατικά ατυχήματα.

 Ο/η εργοδότης/τρια έχει την ευθύνη της τήρησης και ενημέρωσης όλων των
σχετικών εγγράφων στην επιχείρηση.
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Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένων
 Οι εργαζόμενοι/ες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και

ασφάλειας και να φροντίζουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, για την
ασφάλεια και την υγεία τους, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία
όσων επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εργασία
σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του/της
εργοδότη/τριας.

 Οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά
σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Επαγγελματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια (κίνδυνος
ατυχήματος)  ή την υγεία των εργαζομένων (φθορά της υγείας ή και επαγγελματική
ασθένεια)  που συναρτάται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Η περιγραφή των επαγγελματικών κινδύνων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Απαριθμώντας τα βασικά μέλη, όργανα ή συστήματα του ανθρώπινου
οργανισμού και εξετάζοντας έναν – έναν τους κινδύνους που απειλούν το
κάθε τμήμα

2. Ξεκινώντας από το χώρο εργασίας γίνεται συστηματική  καταγραφή και
κατάταξη των πηγών κινδύνου σε συνάρτηση με τις βλάβες που είναι
δυνατόν να  προκληθούν στο ανθρώπινο σώμα.

Εξετάζοντας τους επαγγελματικούς κινδύνους με βάση τη δραστηριότητα από την
οποία πηγάζουν (2ος τρόπος), ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες ομάδες:

1. Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος: είναι εκείνοι που
περικλείουν τη δυνατότητα να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στους/στις
εργαζομένους/ες ως συνέπεια της έκθεσης στην επικίνδυνη κατάσταση. Η
φύση της επικίνδυνης κατάστασης, καθορίζει την αιτία και το είδος του
τραυματισμού ή της βλάβης, μπορεί δε να είναι μηχανική, ηλεκτρική,
χημική, θερμική κ.λ.π.

2. Κίνδυνοι για την υγεία ή κίνδυνοι υγιεινο-περιβαλλοντικοί: είναι εκείνοι
που περικλείουν  την πιθανότητα  να προκληθεί αλλοίωση στην βιολογική
ισορροπία των εργαζομένων (ασθένεια), ως συνέπεια της συμμετοχής τους
σε παραγωγικές διαδικασίες που επιτρέπουν την έκθεση σε φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού
περιβάλλοντος .

3. Κίνδυνοι τόσο για την υγεία όσο και για την ασφάλεια ή εγκάρσιοι
κίνδυνοι: είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από την αλληλεπίδραση
του/της εργαζομένου/ης με την οργάνωση της εργασίας στην οποία είναι
ενταγμένος/η. Οι αιτίες αυτών των κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη
δομή της παραγωγικής διαδικασίας που οδηγεί στην αναγκαστική
προσαρμογή του ανθρώπου στις απαιτήσεις της εργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Α/
Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Ύψος (> ή < 2 μέτρων) 1 Εργασία σε ύψος - πτώση από κάθετη
σκάλα, καλαθοφόρο όχημα -γερανό

Ίδιο επίπεδο/ ανισόπεδη
επιφάνεια (γλίστρημα) 2 Ολισθηρό έδαφος λόγω παρουσίας

ελαιωδών

Π
τώ

σε
ις

 α
πό

Κεκλιμένο επίπεδο/
ράμπα ή σκαλοπάτια 3 Εργασία ή κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο/

ράμπα ή σκαλοπάτια

Κινούμενο όχημα/ μη
σταθερό μηχάνημα 4

Κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενο
όχημα λόγω λειτουργικότητας/
εργονομίας χώρου εργασίας (μεγάλη
πυκνότητα εργαζομένων και οχημάτων
στο χώρο εργασίας, έλλειψη
διαγραμμίσεων, κλπ.)

Πτώση αντικειμένου 5

Πτώση αντικειμένου κατά τη μεταφορά,
πτώση αντικειμένου που βρίσκεται σε
υψηλότερο σημείο από το επίπεδο
εργασίας

Χ
τύ

πη
μα

 α
πό

Εκτοξευόμενο υλικό,
θραύσμα ή αντικείμενο 6 Εκτόξευση ρινισμάτων κατά τις εργασίες

κοπής

Εργαλεία χειρός (π.χ. κλειδί,
κατσαβίδι, κλαδοψάλιδο,
φτυάρι)

7

Κίνδυνος τραυματισμού από
εργαλεία χειρός π.χ. λόγω
ακαταλληλότητας εργαλείου, ανεπαρκών
οδηγιών, κλπ.

Κινούμενα  μέρη εργαλείων
ισχύος π.χ. αλυσσοπρίονο,
φορητός τροχός (μπλέξιμο/
τράβηγμα, χτύπημα/ κόψιμο)

8

Κίνδυνος τραυματισμού από πιάσιμο
ρουχισμού σε περιστρεφόμενα μέρη
μηχανών

Κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα
μέρη μηχανών

Κινούμενα  μέρη σταθερών
μηχανημάτων  π.χ. τόρνος,
κορδέλα (μπλέξιμο/ τράβηγμα,
χτύπημα/ κόψιμο, παγίδευση)

9

Κίνδυνος τραυματισμού από πιάσιμο
ρουχισμού σε περιστρεφόμενα μέρη
μηχανών

Κίνδυνος τραυματισμού από ακάλυπτα
κινούμενα μέρη μηχανών
Κίνδυνος παγίδευσης σε κινούμενα μέρη
μηχανών

Μέσα ή πάνω σε κινούμενο
όχημα (κακός χειρισμός ή
απώλεια ελέγχου)
Περιλαμβάνεται
αναποδογύρισμα, σύγκρουση ή
συντριβή.

10 Κίνδυνος σύγκρουσης/ ανατροπής/
παγίδευσης από κινούμενο όχημα

Ηλεκτρισμός (ηλεκτροπληξία,
έγκαυμα) 11 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω

φθαρμένου εξοπλισμού
Επαφή με εξαιρετικά θερμή/
ψυχρή επιφάνεια/ ανοιχτή
φλόγα 12

Κίνδυνος τραυματισμού/ εγκαύματος από
σπινθήρες ή πυρακτωμένα σωματίδια
κατά την ηλεκτροσυγκόλληση

Πυρκαγιά 13 Διαρροή ή διάχυση εύφλεκτων ουσιών σε
συνδυασμό με πηγές θερμότητας
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Έκρηξη 14 Διαχείριση φιαλών πεπιεσμένων αερίων

Εγκλωβισμός/ ασφυξία
(έλλειψη οξυγόνου) 15 Εργασία σε κλειστούς χώρους

Σκόνες 16 Χωματουργικές εργασίες, ξυλουργικές
εργασίες

Καπνοί/ καυσαέρια 17 Καυσαέρια οχημάτων,
ηλεκτροσυγκολλήσεις

Ατμοί/ αέρια 18 Υδραυλικές εργασίες
Διαβρωτικές 19 Εργασίες καθαρισμού
Ερεθιστικές 20 Συντήρηση κήπων, απορρυπαντικά
Τοξικές 21 Βαφές, συντήρηση κήπων

Χ
ημ

ικ
ές

 ο
υσ

ίε
ς

Άλλες ουσίες 22

Θόρυβος 23 Χρήση εξοπλισμού με θόρυβο,
θορυβώδες περιβάλλον εργασίας

Δονήσεις 24 Χρήση κομπρεσέρ, εργαλεία αέρος,
οδήγηση οχήματος

Φωτισμός 25 Ανεπάρκεια φωτισμού
Ακτινοβολίες 26 Ηλεκτρικά κυκλώματα υψηλής τάσης
Μικροκλίμα (θερμοκρασία,
σχετική υγρασία, ταχύτητα
αέρα, κλπ.)

27 Έκθεση σε καιρικές συνθήκες

Μυοσκελετικές καταπονήσεις
(μονότονα επαναλαμβανόμενες
κινήσεις, βίαιες και απότομες
κινήσεις,χειρωνακτικός
χειρισμός φορτίων, κλπ.)

28 Ανύψωση – μεταφορά βαρέων φορτίων,
επαλαμβανόμενη εργασία

Βιολογικοί παράγοντες (π.χ.
βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, κλπ.) 29 Αποκομιδή απορριμμάτων

Οργανωτικοί παράγοντες
(πνευματική/σωματική κόπωση) 30 Πολύωρη εργασία

Ψυχολογικοί παράγοντες
(π.χ. άγχος,προσβλητική
συμπεριφορά, κλπ.)

31 Άγχος λόγω υψηλού φόρτου εργασίας

Εργονομικοί παράγοντες
(π.χ. ακατάλληλος εξοπλισμός,
προβληματική διάταξη
παραγωγικής διαδικασίας, κλπ.)

32

Εργονομικά ακατάλληλοι χώροι εργασίας
(έλλειψη χώρου εργασίας, κακή διάταξη,
κλπ.),δυσκολία στο χειρισμό εξοπλισμού,
χρήση μη εργονομικού εξοπλισμού

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κίνδυνοι από το χώρο εργασίας ( από ελλείψεις στις κτιριακές δομές)

 Το ύψος των χώρων εργασίας πρέπει να είναι άνω των 2,70 μ.
 Το εμβαδόν και ο όγκος των χώρων θα πρέπει να επιτρέπουν την άνετη

διεξαγωγή των εργασιών και της κυκλοφορίας των εργαζομένων, των
υλικών και του αέρα.
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 Οι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο φωτισμό (φυσικό ή
τεχνητό) για τις εργασίες

 Τα ολισθηρά δάπεδα είναι επικίνδυνα. Συνίσταται η τοποθέτηση
αντιολισθητικού υλικού στο χώρο εργασίας. Εάν χυθούν λάδια ή
σαπουνάδες θα πρέπει να απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης δεν
θα πρέπει να υπάρχουν στο δάπεδο μικρά εμπόδια που να οδηγήσουν στην
πτώση των εργαζομένων.

 Τα κλιμακοστάσια, οι σκάλες κ.λ.π. θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες
διαστάσεις, ανάλογα με τη χρήση τους. Ιδιαίτερα απότομες σκάλες, χωρίς
κάγκελα και με κακό φωτισμό είναι επικίνδυνες

 Εάν υπάρχουν μηχανήματα ή βαριά αντικείμενα πάνω σε πατάρια, είναι
απαραίτητη η κατάλληλη υποστύλωση και στερέωση τους, ώστε να
αποφευχθεί η πτώση τους.

 Οι ψευδοροφές θα πρέπει να μην εμποδίζουν τον εξαερισμό των χώρων και
να στηρίζονται κατάλληλα

 Θα πρέπει να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου στο χώρο εργασίας. Ο αριθμός
τους πρέπει να είναι ανάλογος των απασχολουμένων ατόμων. Η θέση τους
πρέπει να είναι σε όλους γνωστή, να επισημαίνεται κατάλληλα και να είναι
ελεύθερη από εμπόδια.

 Θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός από πόρτες έτσι ώστε η μετακίνηση
τόσο των ανθρώπων όσο και των αντικειμένων να είναι απρόσκοπτη.

 Στενοί διάδρομοι, γεμάτοι με εμπόδια και με κακό φωτισμό μπορεί να
γίνουν αίτια ατυχήματος.

 Το μέγεθος των υπογείων θα πρέπει να είναι ανάλογο των αποθηκευμένων
υλικών ή προϊόντων. Είναι απαραίτητος ο καλός εξαερισμός.

 Σε όλους τους χώρους εργασίας είναι απαραίτητη η κατάλληλη σήμανση
ασφάλειας.

Κίνδυνοι από τη χρήση των μηχανημάτων
 Τα κινητά μέρη των μηχανημάτων είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρά

ατυχήματα όπως ακρωτηριασμούς ή βαρείς τραυματισμούς. Απαιτείται η
χρησιμοποίηση κατάλληλων προφυλακτήρων πχ στα όργανα εκκίνησης των
μηχανών, στο μηχανισμό μετάδοσης της κίνησης, στην επιφάνεια εργασίας,
στα όργανα χειρισμού κλπ

 Δεν πρέπει ποτέ να τίθεται  σε λειτουργία ένα μηχάνημα εάν δεν υπάρχει
οπτική επαφή εργαζόμενου/ης – μηχανήματος.

 Τόσο τα μηχανήματα όσο και τα φορητά εργαλεία  πρέπει να διαθέτουν το
σήμα ασφάλειας CE

 Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από τις οδηγίες χρήσεως
τους, οι οποίες πρέπει να είναι γνωστές στους χρήστες των μηχανημάτων

 Να χρησιμοποιούνται πάντοτε μηχανήματα ή εργαλεία που είναι σε καλή
κατάσταση. Η συντήρηση πρέπει να είναι περιοδική και τακτική. Η
συντήρηση και η επισκευή  να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες.

 Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ.
γάντια) σε εργασίες που καταπονούν μέλη του ανθρωπίνου  σώματος.

 Να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας κατά την χρήση ανυψωτικών
μηχανημάτων (π.χ. γερανών, κλαρκ κλπ). Τα μεταφερόμενα αντικείμενα
πρέπει να είναι καλά τοποθετημένα και στερεωμένα.
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 Να λαμβάνονται μέτρα  ασφαλείας κατά τη χρήση ανελκυστήρων ατόμων ή
φορτίων.

 Οι συσκευές που λειτουργούν υπό πίεση (πχ φιάλες αερίων, ατμολέβητες
κλπ)  θα πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις που είναι απομονωμένες από τον
υπόλοιπο εργασιακό χώρο. Η καλή τους λειτουργία πρέπει να ελέγχεται
συστηματικά.

Κίνδυνοι από πυρκαγιές – εκρήξεις
 Μια πυρκαγιά δημιουργείται και συντηρείται μόνο εάν συνυπάρχουν τα

εξής τρία στοιχεία: εύφλεκτο υλικό, οξυγόνο ή γενικά αέρας και πηγή
ανάφλεξης.  Κατά συνέπεια, κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της
πυρκαγιάς, σκοπό έχει  την απομόνωση του ενός από τα τρία αυτά στοιχεία.

 Η διάδοση μιας πυρκαγιάς  έχει άμεση σχέση με το διαθέσιμο καύσιμο
υλικό. Μεγάλη συγκέντρωση υλικών και κακός εξαερισμός συνεπάγονται
μεγάλους κινδύνους. Η καλή αποθήκευση και ο εξαερισμός των χώρων
μειώνει τους κινδύνους. Τα ερμάρια που χρησιμοποιούνται για την
τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών θα πρέπει να διαθέτουν ορισμένα
χαρακτηριστικά (πχ να μην φλέγεται εύκολα το υλικό τους, να έχουν καλή
στήριξη, να έχουν κατάλληλες  διαστάσεις και να επιτρέπουν τον καλό
αερισμό).

 Να αποφεύγονται να τοποθετούνται δοχεία με εύφλεκτα υλικά σε
εξωτερικούς χώρους όπου υπό την επίδραση της θερμότητας του ηλίου είναι
δυνατόν να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Να αποφεύγεται επίσης η
τοποθέτηση των εύφλεκτων υλικών σε σημεία όπου είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν σπινθήρες.

 Το είδος των χρησιμοποιούμενων πυροσβεστήρων εξαρτάται από το είδος
του καιόμενου υλικού. Πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση
υφασμάτων, χαρτιών ή ξύλου μπορούν να αντιμετωπισθούν με
πυροσβεστήρες νερού ή αφρού. Η πυρκαγιά  από διαλύτες ή καύσιμα θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται με πυροσβεστήρες αφρού, σκόνης ή διοξειδίου
του άνθρακα. Στις πυρκαγιές από  ηλεκτρονικές συσκευές
χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα.

 Στην περίπτωση άμεσου κινδύνου έκρηξης (π.χ. φιάλης αερίου)  δεν πρέπει
να επιχειρείται η καταπολέμησή της, αλλά να απομακρύνονται οι
εργαζόμενοι/ες σε μια απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων και ανάλογα με
το είδος των αντικειμένων που συνυπάρχουν με τα εύφλεκτα υλικά. Η
έκρηξη είναι δυνατόν να εκσφενδονίσει θραύσματα ή και μεγαλύτερα
αντικείμενα σε σημαντικές αποστάσεις.

 Ο χώρος εργασίας πρέπει να διαθέτει  κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης
και πυρασφάλειας με οπτικά και ηχητικά σήματα (συναγερμός)

 Στον εργασιακό χώρο όπου υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες, οξειδωτικές ουσίες
ή εκρηκτικά θα πρέπει να υπάρχει  και η κατάλληλη σήμανση.

Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
Ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων

 Εάν υπάρχουν στο χώρο εργασίας φθαρμένα καλώδια, σπασμένες πρίζες,
ανοιχτοί διακόπτες, θα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως με τη βοήθεια
αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.
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 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή  απόσταση
από το δίκτυο παροχής νερού. Οι υγροί χώροι δεν είναι κατάλληλοι για την
τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων.

 Όλα τα μηχανήματα ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου  πρέπει να είναι
γειωμένα.

 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε ρελέ ασφαλείας ώστε να αποφεύγονται οι
κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιών ή εκρήξεων.

Ακατάλληλη χρήση
 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ανάλογες των αναγκών της

παραγωγικής διαδικασίας σε ρεύμα.
 Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο

τον/την εργαζόμενο/η (π.χ. δε θα πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με το
κύκλωμα με βρεμένα ή πολύ ιδρωμένα χέρια).

 Οι ηλεκτρικοί πίνακες δε θα πρέπει να είναι εκτεθειμένοι.
 Δεν πρέπει στο χώρο εργασίας να υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια.
 Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας διακόψτε αμέσως το ρεύμα κατεβάζοντας το

γενικό διακόπτη.

Έλλειψη μέτρων ασφάλειας κατά την χρήση των εγκαταστάσεων
 Πριν από την επέμβαση σε ένα ηλεκτρικό μηχάνημα να βγάζεις τις

ασφάλειες από την ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας του.
 Να μη γίνεται επανασύνδεση μηχανήματος, χωρίς προηγούμενο έλεγχο.
 Πρέπει πριν τη γείωση να ελέγχεται ότι το μηχάνημα δεν είναι υπό τάση με

τη βοήθεια  πολυμέτρου ή δοκιμαστικού κατσαβιδιού.
 Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται τα

κατάλληλα μέσα προστασίας (π.χ. ειδικά γάντια και υποδήματα).

Έλλειψη μέτρων ασφάλειας κατά τις εργασίες συντήρησης των
εγκαταστάσεων

 Πριν οποιοδήποτε καθαρισμό ή μεταφορά  ηλεκτρικής συσκευής ή
μηχανήματος πρέπει να διακόπτετε το ρεύμα από  τον πίνακα, βγάζοντας
την πρίζα.

 Η συντήρηση και η επιδιόρθωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να
γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κίνδυνοι από χημικούς παράγοντες
Τι πρέπει να προσέχουμε:

 Πριν τη χρήση ενός παρασκευάσματος διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες
χρήσης του προϊόντος, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση
του παρασκευάσματος, τον τρόπο εφαρμογής του,  τον τρόπο αποθήκευσής
του.

 Κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων έχει χαρακτηρισθεί με ένα ιδιαίτερο
σύμβολο και η σήμανση αυτή υπάρχει συνήθως πάνω στη συσκευασία του
προϊόντος.

 Συχνά η επαφή των εργαζομένων με το χημικό βλαπτικό παράγοντα γίνεται
μέσω καπνών, ατμών ή αερίων. Για το λόγο αυτό, όπου αποθηκεύονται ή
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες απαιτείται καλός εξαερισμός.
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Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την
έκθεση των εργαζομένων στους φυσικούς παράγοντες  του εργασιακού
περιβάλλοντος, όπως είναι ο θόρυβος, οι δονήσεις / κραδασμοί, οι χαμηλές και οι
υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία, οι ακτινοβολίες, ο φωτισμός κλπ.

Κίνδυνοι από βιολογικούς παράγοντες
Βιολογικοί παράγοντες κινδύνου είναι αυτοί που προέρχονται από την έκθεση των
εργαζομένων σε παθογόνους οργανισμούς ή μικροοργανισμούς όπως βακτηρίδια,
μύκητες, ιοί κλπ
Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι δυνατόν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται στους
χώρους αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών, σε εργαστήρια, σε
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και γενικότερα όπου γίνεται κάποια επεξεργασία
βιολογικών πρώτων υλών.

 Απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση των χώρων
και των επιφανειών εργασίας

 Αλλοιωμένα τρόφιμα απορρίπτονται αμέσως, τόσο λόγω των
μικροοργανισμών τους όσο και λόγω των τοξινών που έχουν αναπτυχθεί.

 Τα κλιματιστικά συστήματα πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά διότι
διαφορετικά αναπτύσσονται μικροοργανισμοί οι οποίοι μεταφέρονται στον
χώρο εργασίας.

Υπηρεσίες του Υπουργείου  Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρμόδιες
για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων

Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας

Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Κ.Υ.Α.Ε.)

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)

Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης

Φορείς για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ο όρος επαγγελματική υγιεινή αναφέρεται σε κανόνες καθαριότητας, αποφυγής
μολύνσεων, λήψη προστατευτικών μέτρων, περιοδικών ελέγχων βιολογικών
δεικτών κλπ. Ο όρος επαγγελματική υγεία αναφέρεται στην πρόληψη, διάγνωση
και θεραπεία επαγγελματικών ασθενειών που μπορούν να συμβούν είτε με
μακροχρόνια έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες (π.χ. καρκινογόνες ουσίες,
ραδιενέργεια), είτε με άμεση δράση ισχυρώς τοξικών ουσιών (π.χ. τοξικά
αέρια, δηλητήρια, επαφή με το δέρμα κλπ) στους/στις εργαζόμενους/ες.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν.1568/85 σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 50
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εργαζομένους και πάνω οι εργοδότες/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός ιατρού εργασίας.
Στην Ελλάδα οι επαγγελματικές ασθένειες καθορίζονται με βάση το άρθρο 40 του
Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.  Με βάση τον κανονισμό αυτό, για να
χαρακτηριστεί μια ασθένεια ως επαγγελματική, απαιτείται η προσβολή του/της
εργαζομένου/ης από οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση ή νόσο που περιλαμβάνεται στους
πίνακες του άρθρου 40 και επιπλέον:
● να απασχολείται στην εργασία που ενοχοποιείται για την επαγγελματική

ασθένεια κατά το ελάχιστο οριζόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα.
● να διαπιστωθεί η νόσηση μέσα στο ελάχιστο αυτό οριζόμενο διάστημα

απασχόλησης ή, εάν διακοπεί η εργασία, εντός του οριζόμενου από το νόμο
για κάθε επαγγελματική ασθένεια μέγιστο χρονικό διάστημα μετά τη
διακοπή.

Με βάση το άρθρο 40 διακρίνονται οι εξής μεγάλες ομάδες επαγγελματικών
ασθενειών:
● Δηλητηριάσεις και αλλεργικές εκδηλώσεις: δηλητηριάσεις από διάφορα

μέταλλα (π.χ. μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, βηρύλιο, φθόριο) και τοξικά
αέρια και αλλεργικές εκδηλώσεις από το δέρμα (αλλεργική δερματίτιδα,
αλλεργικό-ερεθιστικό έκζεμα, έκζεμα εξ επαφής)

● Λοιμώδη ή παρασιτικά νοσήματα: άνθρακας, ίκτερος, τέτανος, ιογενής
ηπατίτιδα, αγκυλοστομίαση, φυματίωση βοείου και ορνίθειου τύπου,
μελιταίος πυρετός.

● Νοσήματα οφειλόμενα σε φυσικά αίτια: από μεταβολή της ατμοσφαιρικής
πίεσης (π.χ. νόσος των δυτών), οφειλόμενες σε πίεση & τριβή (π.χ.
υποδόριος κυτταρίτιδα), σε ήχο και  θόρυβο (π.χ. Μείωση ακουστικής
οξύτητας-επαγγελματική βαρηκοΐα), σε ιονίζουσες ακτινοβολίες και
ραδιενεργά σωματίδια (λευχαιμία, ακτινοδερματίτιδα).

● Συστηματικές δερματοπάθειες: πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς
δερματοπάθειες.

● Συστηματικές παθήσεις πνευμόνων: Αμιάντωση που συνυπάρχει ή όχι με
πνευμονική φυματίωση, πνευμονοκονιάσεις, σκόνες από σύμπλοκα άλατα
του πυριτίου, πνευμονοκοκκιάσεις, βρογχοπνευμονικές παθήσεις, άσθμα
που προκλήθηκε από ουσίες του επαγγελματικού περιβάλλοντος, που δεν
περιλαμβάνεται σ’ άλλους πίνακες.

Κίνδυνοι από χημικούς παράγοντες
Καθετί που μας περιβάλλει είναι φτιαγμένο από χημικές ουσίες. Πολλές από αυτές
τις ουσίες που ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή (φάρμακα, καλλυντικά,
καθαριστικά, χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας) έχουν παρασκευαστεί από τον
άνθρωπο. Επικίνδυνες χημικές ουσίες υπάρχουν τόσο στη χημική βιομηχανία, όσο
και εκτός αυτής (π.χ. αμίαντος στα κτίρια, διαλύτες στη μεταλλουργία,
παρασιτοκτόνα στη γεωργία, καυσαέρια στα συνεργεία).
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Σε πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες και παρασκευάσματα.. Οι
χημικές ουσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε: ατμούς, ίνες, σκόνες, υγρά, ομίχλες,
καπνούς, αέρια.

Ίνες αμιάντου που εισπνέονται αυξάνουν τον κίνδυνο καταστροφής του
πνεύμονα και επίσης προξενούν διάφορους τύπους καρκίνου. Οι αιχμηρότατες
ίνες αμιάντου εισχωρούν στα βαθύτερα μέρη του πνεύμονα, τις κυψελίδες,
όπου και εγκαθίστανται. Τα μακροφάγα κύτταρα  προσπαθούν να
περικυκλώσουν μία ίνα αμιάντου για να την καταστήσουν αβλαβή. Αντ' αυτού
η ίνα αμιάντου καταστρέφει τα μακροφάγα κύτταρα το ένα μετά το άλλο στη
σειρά.
Ανάλογα με τη δράση τους οι χημικές ενώσεις έχουν χωριστεί σε διάφορες
κατηγορίες οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι παρακάτω :

 Τοξικές
 Διαβρωτικές
 Εύφλεκτες
 Εκρηκτικές

 Ερεθιστικές
 Οξειδωτικές
 Καρκινογόνες
 Αλλεργιογόνες
 Επικίνδυνες για το περιβάλλον
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Τι πρέπει να προσέχουμε:
 Πριν τη χρήση ενός παρασκευάσματος διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες

χρήσης του προϊόντος, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση
του παρασκευάσματος, τον τρόπο εφαρμογής του,  τον τρόπο αποθήκευσής
του κλπ

 Κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων έχει χαρακτηρισθεί με ένα ιδιαίτερο
σύμβολο και η σήμανση αυτή υπάρχει συνήθως πάνω στη συσκευασία του
προϊόντος.

 Συχνά η επαφή του εργαζομένου με το χημικό βλαπτικό παράγοντα γίνεται
μέσω καπνών, ατμών ή αερίων. Για το λόγο αυτό, όπου αποθηκεύονται ή
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες απαιτείται καλός εξαερισμός.

Προϊόντα αποθηκευμένα με λανθασμένο τρόπο το ένα κοντά στο άλλο μπορεί
να προκαλέσουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, έκρηξη και φωτιά.

Kίνδυνοι από Βιολογικούς παράγοντες
Οι βιολογικοί παράγοντες είναι είτε ζωντανοί οργανισμοί, είτε ουσίες, οι οποίες
παράγονται από αυτούς, που προκαλούν ασθένειες ή βλάπτουν ανθρώπους, ζώα και
φυτά ή προκαλούν βλάβες σε κάποιο υλικό. Στους βιολογικούς παράγοντες
περιλαμβάνονται τα βακτηρίδια, οι ιοί, οι μύκητες και τα παράσιτα. Οι
βιολογικοί παράγοντες βρίσκονται σε μορφή σταγόνων υγρού, αερολύματος ή
ξηράς σκόνης. Οι παράγοντες αυτοί συναντώνται σε πληθώρα επαγγελματικών
δραστηριοτήτων όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η
φαρμακοβιομηχανία, οι υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα
μικροβιολογικά και κυτταρολογικά εργαστήρια. Επίσης εντοπίζονται σε
εργασιακούς χώρους με συστήματα κλιματισμού και μεγάλη υγρασία. Μπορεί να
εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό με την εισπνοή σκόνης ή αερολυμάτων που
περιέχουν τους παράγοντες αυτούς. Επειδή οι βιολογικοί παράγοντες σπάνια είναι
ορατοί από το ανθρώπινο μάτι, δεν δίδεται πάντοτε η δέουσα προσοχή στους
κινδύνους που εγκυμονούν. Για το λόγο αυτό πολλές φορές οι εργαζόμενοι
αφήνονται εκτεθειμένοι εν αγνοία τους σε πραγματικούς κινδύνους.
Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες μπορεί να προκαλέσει ερεθιστικές και
αλλεργικές παθολογικές εκδηλώσεις του δέρματος και του αναπνευστικού
συστήματος, αλλά και λοιμώδη επαγγελματικά νοσήματα όπως είναι η φυματίωση,
η ιογενής ηπατίτιδα, οι δερματομηκυτιάσεις, η βρουκέλλωση, ο άνθρακας, η
λεπτοπείρωση, ο τέτανος, η αγκυλοστομίαση κ.ά. Επίσης ορισμένοι βιολογικοί
παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή εμβρυϊκές βλάβες.
Kίνδυνοι από Εργονομικούς παράγοντες
Αναφέρονται γενικά στη σχέση του εργαζόμενου με τις συνθήκες εργασίας:
κτιριακές εγκαταστάσεις, θέσεις εργασίας, ρυθμός εργασίας, επαρκής φωτισμός για
λεπτές εργασίες, οθόνες οπτικής καταγραφής και θέσεις εργασίας, μηχανήματα,
ψυχολογικό στρες, υπερωρίες, κλπ.
Επιδημία μυοσκελετικών παθήσεων
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ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ εργαζόμενοι υποφέρουν κάθε χρόνο από μυοσκελετικά
προβλήματα σε όλους τους κλάδους εργασιακής απασχόλησης. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, μυοσκελετικές παθήσεις όπως οι
τενοντίτιδες του καρπού και της άκρας χείρας κατέχουν την πρώτη θέση σε
συχνότητα μεταξύ των επαγγελματικών ασθενειών που δηλώνονται από τα Κράτη
Μέλη. Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών και
του Περιβάλλοντος Εργασίας του 2000 αποκαλύπτει ότι οι μυοσκελετικές παθήσεις
παρουσιάζουν αύξηση. Με βάση την έρευνα αυτή ένας στους τρεις εργαζόμενους
ανέφερε ότι υποφέρει από πόνους στη ράχη που σχετίζονται με το είδος της
εργασίας που εκτελεί. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα 47% των εργαζομένων δήλωσε
ότι η στάση του σώματός του κατά την εργασία είναι επώδυνη ή κουραστική, ενώ
το 37% διακινεί χειρωνακτικά βαρέα φορτία.
Οι μυοσκελετικές παθήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασθενειών και
περιλαμβάνουν παθήσεις των οστών, των αρθρώσεων, των τενόντων, των μυών και
των νεύρων που ελέγχουν το μυϊκό σύστημα. Οι εν λόγω παθήσεις μπορεί να
προληφθούν αποτελεσματικά με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας
για μείωση των εργονομικών κινδύνων και προσαρμογή της εργασίας στις
ανθρώπινες ανάγκες.

Το εργασιακό άγχος
Το εργασιακό άγχος μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε εργαζόμενο ασχέτως της
θέσης του στην ιεραρχία. Παρατηρείται σε όλους τους κλάδους και σε επιχειρήσεις
όλων των μεγεθών. Το άγχος επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων,
αλλά και την υγεία των επιχειρήσεων και των εθνικών οικονομιών.
Το άγχος μπορεί να προκαλέσει ασθένειες και δυστυχία τόσο στην εργασία όσο και
στο σπίτι. Το άγχος μπορεί επίσης να επιβαρύνει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας
και να συμβάλει στην εμφάνιση άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με
την εργασία, όπως οι μυοσκελετικές παθήσεις. Το άγχος επηρεάζει σημαντικά τα
αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Συμπτώματα του εργασιακού άγχους
Σε επίπεδο επιχείρησης: Απουσία από την εργασία, αναστάτωση προσωπικού,
κακή τήρηση του ωραρίου, προβλήματα πειθαρχίας, παρενόχληση, μειωμένη
παραγωγικότητα, ατυχήματα, σφάλματα και αυξημένες δαπάνες για αποζημίωση ή
υγειονομική περίθαλψη. Σε επίπεδο ατόμου: συναισθηματικές αντιδράσεις
(οξυθυμία, ανησυχία, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, υποχονδρία, αποξένωση,
επαγγελματική εξουθένωση (burnout), προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις)·
γνωστικές αντιδράσεις (δυσκολία στη συγκέντρωση, στην ανάκληση στη μνήμη,
στην εκμάθηση νέων πραγμάτων, στη λήψη αποφάσεων)· συμπεριφορικές
αντιδράσεις (κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών και καπνού·
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καταστροφική συμπεριφορά), και φυσιολογικές αντιδράσεις (προβλήματα στη
σπονδυλική στήλη, εξασθενημένη ανοσία, πεπτικό έλκος, καρδιακά προβλήματα,
υπέρταση).
Στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με το εργασιακό
άγχος συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι:

 η ατμόσφαιρα (ή φιλοσοφία) που επικρατεί στον χώρο εργασίας σας και ο
τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η έννοια του άγχους·

 οι απαιτήσεις που αφορούν εσάς και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεστε·
 ο έλεγχος που έχετε στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας σας·
 πόσο σαφή εικόνα έχετε για το αντικείμενο της εργασίας σας·
 η υποστήριξη που λαμβάνετε από συναδέλφους και διοικητικά στελέχη, και
 η κατάρτιση που σας παρέχεται προκειμένου να φέρετε σε πέρας την

εργασία σας.

Μερικά αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους
είναι τα εξής:

 η παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους

 η σαφής περιγραφή της εργασίας
 η ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων
 η παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα

και η σοβαρή αντιμετώπισή τους
 η παροχή ελέγχου στους εργαζομένους επί της εργασίας τους
 η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων
 η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους επηρεάζουν
 η ανταπόκριση του φόρτου εργασίας στις δυνατότητες και τους πόρους

έκαστου εργαζομένου
 ο σχεδιασμός των καθηκόντων κατά τρόπο ώστε να παρέχει κίνητρα
 ο σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων
 η παροχή ευκαιριών για κοινωνκή αλληλεπίδραση
 η αποφυγή αμφιβολιών σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και

επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

0Ι ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Φυσικοί παράγοντες όπως ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες, οι κραδασμοί, η
θερμοκρασία, καθώς και οι συνθήκες φωτισμού και εξαερισμού είναι επιβλαβείς
για την υγεία.  Συγκεκριμένα:
Ο κακός φωτισμός επηρεάζει την παραγωγικότητα, αλλά και την ποιότητα ζωής.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι χαμηλή σε
εργασιακά περιβάλλοντα με φωτισμό ασθενούς έντασης. Όταν μάλιστα το είδος της
εργασίας απαιτεί ενασχόληση με κατασκευές που απαιτούν προσοχή στη
λεπτομέρεια, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, κόπωση στα μάτια, νευρική
ένταση και αδιαθεσία. Τα προβλήματα φωτισμού είναι συνδυασμός των πηγών, του
θαμπώματος, των αντανακλάσεων και των σκιών.
Ένας απλός πρακτικός κανόνας

 Ο καλός φωτισμός απαιτεί τοίχους βαμμένους με ανοιχτά χρώματα!
Ανεπαρκής ή κακός φωτισμός  προκαλεί όχι μόνο οπτική κόπωση και
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βλάβες στους οφθαλμούς αλλά αυξάνει σημαντικά  και την πιθανότητα
δημιουργίας ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

Επικίνδυνος ο θόρυβος και οι κραδασμοί

Ο θόρυβος
Ο θόρυβος προκαλείται από τη λειτουργία των μηχανών ή και εργαλείων. Ανάλογα
με την έντασή του, τη συχνότητά του και τη διάρκειά του είναι δυνατόν να
προκληθούν επαγγελματικές βαρηκοΐες. Αν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του
θορυβώδους μηχανήματος από άλλο λιγότερο θορυβώδες, είναι απαραίτητη η
ηχητική μόνωση του χώρου όπου αυτό βρίσκεται ή η χρησιμοποίηση ειδικών
μέσων προστασίας των αυτιών.
Ο θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των εργαζομένων, κυρίως αυτών που
κάνουν εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση ή λεπτούς χειρισμούς. Σε πειράματα
που έγιναν, έχει αποδειχτεί ότι εργαζόμενοι/ες που εκτέθηκαν σε πηγές υψηλού
θορύβου 90 ντεσιμπέλ ήταν λιγότερο παραγωγικοί, πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα,
εμπλέκονταν συστηματικά σε διενέξεις και απουσίαζαν συχνότερα από την εργασία
τους. Εργαζόμενοι/ες σε κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, καθώς και όσοι ασχολούνται
με οικοδομικές εργασίες, που είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται καθημερινά
έντονο θόρυβο, υποφέρουν από πονοκεφάλους, ναυτίες, ιλίγγους, κόπωση, μείωση
ευεξίας, αϋπνίες, νευρικά ξεσπάσματα και άλλες ψυχοσωματικές αντιδράσεις.
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Σημεία που πρέπει να θυμάστε! (Μια απλή πρακτική μέθοδος!)
Όταν δε μπορείτε να συνομιλείτε με κανονική ένταση φωνής και βρίσκεστε σε
απόσταση μικρότερη του μέτρου από το/τη συνάδελφο σας, τότε το επίπεδο
θορύβου είναι πολύ υψηλό.
Οι κραδασμοί και οι δονήσεις σε χώρους εργασίας από τη χρήση σφυριών, από
έμβολα μηχανών, κομπρεσέρ, μπαλτάδες, έλικες αεροσκαφών και άλλα παρόμοια
μέσα, επιδρούν στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, καθώς επίσης
και στη μείωση της ακουστικής ικανότητας. Οι δονήσεις είναι δυνατόν να
προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων (π.χ. ναυτία, δυσπεψία, δυσφορία,
δύσπνοια, βλάβες στη σπονδυλική στήλη κ.λ.π.). Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων
έχει σχέση με τη συχνότητα της δόνησης, την κατεύθυνσή της, την ένταση, την
επιτάχυνση, τη διάρκεια κ.λ.π.

Κομπρεσσέρ αυτού του τύπου δημιουργούν υψηλό επίπεδο θορύβου. Εκτός
αυτού δονούνται τόσο δυνατά, που έχουν επιπτώσεις στην κυκλοφορία του
αίματος και τραυματίζουν τους μυς και τους συνδέσμους.

Υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένα επίπεδα υγρασίας
Ειδικά σε εξωτερικούς χώρους, αποτελούν σημαντικό παράγοντα δυσφορίας,
κόπωσης, στρες, αλλά και άλλων προβλημάτων.
Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η θερμότητα που παράγεται μέσα στο σώμα από τη χειρωνακτική εργασία
προστίθεται στη θερμότητα που προέρχεται από το περιβάλλον. Πολλοί άνθρωποι
που εργάζονται σε βαριές εργασίες μπροστά σε φούρνους και παρόμοιες
εγκαταστάσεις έχουν θερμοκρασία σώματος που φθάνει τους 39° C (100° F). Για
να αντιμετωπίσουμε την υψηλή θερμοκρασία, χρειάζεται να μειώσουμε το
σωματικό φόρτο εργασίας, ο ρουχισμός να είναι ελαφρύς, συχνή λήψη υγρών και
να εξασφαλίσουμε διαλείμματα ανάπαυσης. Η θερμική καταπόνηση του
οργανισμού είναι συνάρτηση όχι μόνο της θερμοκρασίας, αλλά και της υγρασίας,
της ταχύτητας του αέρα κ.λ.π. Στους κλιματιζόμενους χώρους και κατά τους
θερινούς μήνες η διαφορά μεταξύ  εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους  πέντε βαθμούς, ιδιαίτερα αν οι εργαζόμενοι/ες κινούνται
μέσα-έξω.
Το κρύο επίσης, έχει μεγάλη επίδραση στην ασφάλεια της εργασίας, ακόμα και αν
ο/η εργαζόμενος/η εκτίθεται σ'αυτό για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.
Η σχετική υγρασία του εργασιακού χώρου πρέπει  να κυμαίνεται μεταξύ 40 – 60 %
και η ταχύτητα του αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,20 m/sec.
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Υγρασία και Κρύο: π.χ κοντά γάντια από P.V.C.  Χρησιμοποιείστε ένα πλεκτό
εσωτερικό γάντι από υλικό ανθεκτικό στην υγρασία.

Πρακτικές που προάγουν την υγιεινή στους χώρους εργασίας
● Κατανάλωση μόνο καθαρού, πόσιμου νερού
● Τα γεύματα να παρασκευάζονται και να καταναλώνονται μακριά από

χώρους όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά και σίγουρα όχι μέσα σε
τουαλέτες και νιπτήρες.

● Τακτικό πλύσιμο των χεριών και των μερώνν του σώματος που εκτίθενται
σε επικίνδυνες ουσίες και καθημερινό λουτρό σώματος.

● Τακτικό πλύσιμο στόματος και δοντιών και περιοδικός οδοντιατρικός
έλεγχος.

● Κατάλληλα για κάθε εργασία ενδύματα και υποδήματα.
● Τα ενδύματα της εργασίας να τακτοποιούνται σε ξεχωριστό χώρο από τα

εκτός εργασίας χρησιμοποιούμενα ενδύματα και να πλένονται σε ειδικό
πλυντήριο.

● Χρήση των ατομικών μέσων προστασίας (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια)
σύμφωνα με τις οδηγίες.

● Οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες, λουτρά, αποδυτήρια) να βρίσκονται κοντά
στους χώρους εργασίας και να καθαρίζονται τακτικά.

● Όσοι εργαζόμενοι πάσχουν από γρίπη, οξεία εντερική πάθηση ή
φλεγμονώδη νοσήματα, θα πρέπει να παραμένουν εκτός εργασίας μέχρι να
τους επιτρέψει ο γιατρός να επιστρέψουν.

Επαγγέλματα υψηλού κινδύνου…

Oικοδόμοι και εργάτες: Αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μέση και στα γόνατα,
καθώς αναγκάζονται να σκύβουν συχνά, αλλά και να σηκώνουν βάρη. Οι
επαναλαμβανόμενες κυρίως κινήσεις είναι αυτές που προκαλούν κακώσεις και
μυοσκελετική καταπόνηση. Εργασίες που φέρουν σε επαφή τους εργαζόμενους
αυτούς με πίσσα, άσφαλτο, τσιμέντο, ορυκτέλαια, παραφίνη, καθώς και σύνθετα
προϊόντα των παραπάνω ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν δερματίτιδες,
πυοδερματίτιδες, εκζέματα, επιθηλιώματα, πνευμονοκονιάσεις και τοξικώσεις
από την εισπνοή καπνών, ατμών και σκόνης των διαφόρων ουσιών.
Υπάλληλοι γραφείων: Μπορεί να εμφανίσουν το αποκαλούμενο «σύνδρομο του
γραφείου» ή του «άρρωστου κτιρίου». Το εν λόγω σύνδρομο εκδηλώνεται με
κεφαλαλγίες, ιλίγγους, αίσθημα κοπώσεως και αδιαθεσία, που αποδίδονται σε
επίδραση διάφορων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος
Γιατροί-νοσηλευτές-φυσιοθεραπευτές: Το στρες και ο ψυχικός πόνος που
βιώνουν οι επαγγελματίες υγείας έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς
επιστήμονες.
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Η επαφή με τον πόνο και το θάνατο, η επαφή με τους ασθενείς και τους συγγενείς
τους, οι νυχτερινές βάρδιες, ο φόρτος εργασίας, οι αντίξοες συχνά συνθήκες
εργασίας σε δημόσια κυρίως νοσοκομεία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης μπορεί να
οδηγήσουν στην επαγγελματική εξουθένωση (σύνδρομο Burn-out).
Αεροσυνοδοί: Λόγω των πολύωρων πτήσεων, πάσχουν συνήθως από σύνδρομα
προσαρμογής, εξαιτίας της διαταραχής των φυσιολογικών ρυθμών τους,
συμπεριλαμβανομένης της διάσπασης του κύκλου ύπνου-αφύπνισης, της
θερμοκρασίας (από απότομη και συχνή εναλλαγή ψυχρών και θερμών κλιμάτων)
και του ρυθμού έκκρισης αδρεναλίνης. Γι’ αυτό υποφέρουν από διαταραχές
ύπνου, είναι αγχώδεις και παρουσιάζουν συχνότερα καρδιαγγειακά
προβλήματα.
Βιομηχανικοί εργάτες: Κινδυνεύουν να δηλητηριαστούν από μόλυβδο,
υδράργυρο, χαλκό και άλλα μέταλλα. Μπορεί να προσβληθούν από νοσήματα
του αναπνευστικού συστήματος καθώς το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται είναι
συνήθως επιβαρημένο από αναθυμιάσεις.
Αγρότες: Η παρατεταμένη και συχνά αλόγιστη χρήση αγροχημικών (εντομοκτόνα,
ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα) μπορεί να έχει τοξική επίδραση στον
οργανισμό των αγροτών. Οι ουσίες αυτές απορροφώνται από το δέρμα και από τους
πνεύμονες με την εισπνοή, με αποτέλεσμα να δημιουργούν δηλητηριάσεις, οι
οποίες εκδηλώνονται με βλάβες του νευρικού συστήματος, των νεφρών, του
ήπατος και του αίματος.
Ηλεκτροσυγκολλητές: Εκτίθενται στην εισπνοή αναθυμιάσεων των
ηλεκτροσυγκολούμενων μετάλλων, που επιβαρύνουν το αιμοποιητικό σύστημα και
το ήπαρ τους. Η ηλεκτροσυγκόλληση προκαλεί και έντονους ερεθισμούς και
προβλήματα στα μάτια, γι’ αυτό και η χρήση ειδικής μάσκας είναι επιβεβλημένη.
Τυπογράφοι: Είναι εκτεθειμένοι σε διαλύτες, που βλάπτουν τους πνεύμονές τους
καθώς και το αιμοποιητικό και νευρικό τους σύστημα. Επίσης, η πολύωρη
ορθοστασία δημιουργεί θρομβώσεις και έντονη κόπωση. Η νυχτερινή εργασία
είναι ακόμη ένας παράγοντας που κλονίζει την υγεία τους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ :
Να διατηρήσει τη ζωή

1. Να δώσει πρωταρχική προσοχή στην ασφάλεια τη δική του και των άλλων
2. Να μεριμνήσει για την γρήγορη κλήση βοήθειας (ιατρικής, πυροσβεστικής,

από παρόντες στο συμβάν κ.λπ
3. Να κάνει εκτίμηση των πασχόντων ή του πάσχοντα (αρχική αξιολόγηση)
4. Να ακολουθήσει τις βασικές αρχές της καρδιοαναπνευστικής

αναζωογόνησης και να σταματήσει τη βαριά αιμορραγία που απειλεί τη
ζωή άμεσα.

Να εμποδίσει την επιδείνωση της κατάστασης
5. Να κάνει τη διάγνωση της πάθησης, αν είναι δυνατόν, μετά από

προσεκτική εξέταση.
6. Να φροντίσει πρώτα τους βαριά τραυματισμένους και να φροντίσει τις

πολλαπλές κακώσεις, κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας πρώτα με
αυτές που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή.
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Να βοηθήσει στην ανάρρωση του πάσχοντος
7. Να τον ανακουφίσει από τη δυσφορία, τον πόνο ή το άγχος

Ο εξοπλισμός και το υλικό για τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει
να παρέχονται άμεσα για την αντιμετώπιση τραυματισμών και
ασθενειών σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Σ' αυτό τον
εξοπλισμό περιλαμβάνονται φαρμακευτικό υλικό για την
παροχή πρώτων βοηθειών και ένα φορείο με κουβέρτες.
Ένα άτομο με γνώσεις πάνω στις πρώτες βοήθειες είναι
απαραίτητο να βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησης.
Η δουλειά ενός/μιας εργαζόμενου/ης υπεύθυνου για τις
πρώτες βοήθειες, είναι να βοηθήσει έναν/μία εργαζόμενο/η
που έπαθε εργατικό ατύχημα ή ξαφνικά αρρώστησε. Η άμεση
περίθαλψη μέσα στα πρώτα λεπτά μετά από το ατύχημα είναι
πολύ σημαντική, αφού μπορεί να σώσει τη ζωή των
εργαζόμενων και να περιορίσει την έκταση του τραύματος.
Όλοι μέσα στο χώρο εργασίας πρέπει να ξέρουν ποια είναι τα
άτομα που έχουν εκπαιδευθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών
και πού μπορεί κάποιος να τα βρει.
Τα άτομα αυτά πρέπει να επιμελούνται για την πληρότητα και
καταλληλότητα του υλικού πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να ενεργήσετε κατά τον εξής τρόπο:
- προλάβετε τον τραυματισμό περισσοτέρων ανθρώπων
- καλέστε τον εκπαιδευτή ή τον επιβλέποντα ή το άτομο που είναι υπεύθυνο για την
παροχή πρώτων βοηθειών
- εάν παραστεί ανάγκη, καλέστε ένα ασθενοφόρο
- βοηθήστε τον/την  τραυματία.
Κλήση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
Για να έχουμε άμεση ιατρική βοήθεια, καλούμε το Ε.Κ.Α.Β. στον αριθμό 166 για
όλη την Ελλάδα και δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Το τηλέφωνο και το όνομά μας
- Τον τόπο, όπου βρίσκεται το θύμα. Δίνουμε τη διεύθυνση, τα ονόματα των

οδών ή άλλα χαρακτηριστικά αυτών, αν αυτό είναι δυνατόν. Δίνουμε επίσης
τον ακριβή χώρο, όπου βρίσκεται το θύμα (όροφος κτιρίου, πλατεία, προαύλιο
σχολείου ).

- Τι συνέβη, δηλαδή τη φύση του ατυχήματος (π.χ., έπεσε από τη σκάλα, τον
χτύπησε αυτοκίνητο, βρέθηκε κάτω στο δρόμο αναίσθητος)

- Τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται βοήθεια και οποιεσδήποτε ειδικές
περιστάσεις υπάρχουν

- Την κατάσταση του θύματος, π.χ., αιμορραγεί στο κεφάλι.
Κλήση του αριθμού 112

Εάν βρεθούμε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και υπάρχει άμεση
ανάγκη, μπορούμε να καλέσουμε το 112. O αριθμός 112 είναι ο Ενιαίος
Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης και ισχύει για όλες τις χώρες
της Ευρώπης. Θα μας απαντήσουν στη γλώσσα της χώρας και θα μας συνδέσουν
αναλόγως με το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό κ.α.
Μπορούμε να τηλεφωνήσουμε από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ακόμη και αν δεν
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υπάρχει δίκτυο ή δεν έχουμε κάρτα SIM, αρκεί μόνο να είναι φορτισμένη η
μπαταρία.

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ακολουθήστε τους εξής τρόπους
ενέργειας, όσον αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κάποιον/α τραυματία:
1. Έλεγχος της αναπνοής

Ελέγξτε γρήγορα εάν γίνεται εισπνοή και εκπνοή μέσω της μύτης ή του
στόματος του/της τραυματία.

Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του και
βρίσκεται ξαπλωμένο ανάσκελα, υπάρχει κίνδυνος
να πάθει ασφυξία, επειδή η γλώσσα μπορεί να
γλυστρήσει πίσω στο λαιμό και να φράξει την
αναπνευστική οδό. Συνεπώς, το άτομο που έχει
χάσει τις αισθήσεις του πρέπει αμέσως να
τοποθετηθεί στο πλάι με το κεφάλι προς τα κάτω.
Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, εάν υπάρχει ενδεχόμενο
να έχει τραυματιστεί ο λαιμός. Εάν αντιλαμβάνεσθε
ότι δεν γίνεται αναπνοή από το στόμα ή τη μύτη και
το στήθος δεν κινείται, τότε το θύμα έχει πάψει να
αναπνέει. Ζητήστε βοήθεια. Κατόπιν, ανοίξτε τις
διόδους του αέρα γέρνοντας το κεφάλι προς τα
πίσω. Αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Οι πρώτες
τέσσερις αναπνοές θα πρέπει να είναι γρήγορες,
κατόπιν συνεχίστε με κανονικό ρυθμό. Ελέγξτε τα
αποτελέσματα παρατηρώντας τις κινήσεις του
στήθους.

2. Αναπνευστική ανεπάρκεια –Τεχνητή αναπνοή
Εάν το άτομο έχει λιποθυμήσει, στηρίξτε το πίσω μέρος του λαιμού με το ένα

χέρι και τοποθετήστε το άλλο χέρι στο μέτωπο. Γύρτε το κεφάλι του τραυματία όσο
το δυνατό προς τα πίσω. Σφίξτε τη μύτη του και αρχίστε να φυσάτε αέρα προς τα
μέσα μέσω του στόματος του. Εάν το άτομο έχει πιθανόν τραυματιστεί στο λαιμό
του, πιάστε το πηγούνι και τραβήξτε το μακριά από το λαιμό χωρίς να κουνήσετε
το λαιμό. Ρίξτε μια ματιά στο στήθος του τραυματία και εάν αυτό φουσκώνει, τότε
ξέρετε ότι έχει αρχίσει να εισέρχεται αέρας στους πνεύμονες. Συνεχίστε να φυσάτε
αέρα προς τα μέσα μια φορά κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Συνεχίστε με την τεχνητή
αναπνοή μέχρις ότου ο τραυματίας αρχίσει να αναπνέει ή μέχρι να αναλάβει
υπηρεσία το ιατρικό προσωπικό. Εάν έχετε εκπαιδευτεί στην εφαρμογή μεθόδου
για την επαναφορά της σωστής λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων,
εφαρμόστε αυτή τη μέθοδο, εάν ενδείκνυται.
3. Σταμάτημα της ακατάσχετης αιμορραγίας

Εάν ο/η τραυματίας αιμορραγεί, προσπαθήστε να σταματήσετε την αιμορραγία
πιέζοντας πάνω στο τραύμα και τοποθετώντας το τραυματισμένο μέλος σε υψηλή
θέση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά είναι όλα όσα χρειάζονται για να
σταματήσει η ροή του αίματος. Ο/η τραυματίας θα πρέπει να είναι ξαπλωμένος/η
με τα πόδια ψηλά, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει τραύμα στο κεφάλι ή το
στήθος ή υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή.
4. Πρόληψη σοκ
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Σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, π.χ. βαθιά
τραύματα που συνοδεύονται από ακατάσχετη
αιμορραγία, σοβαρά ατυχήματα από σύγκρουση,
τραυματισμοί στο στήθος ή το στομάχι, τα οποία
προκαλούν εσωτερική αιμορραγία και σοβαρά
εγκαύματα κλπ., υπάρχει πάντοτε μεγάλος
κίνδυνος ο τραυματισμός να προκαλέσει σοκ.
Σοβαρό σοκ από ατύχημα μπορεί να αποβεί
μοιραίο. Μπορεί όμως και να αποφευχθεί. Πρώτα
ελέγξτε αν ο τραυματίας αναπνέει χωρίς βοήθεια.
Μετά αποφύγετε το σοκ, ξαπλώνοντας τον με το
πρόσωπο κάτω, στη μία του πλευρά. Χαλαρώστε
τα στενά ενδύματα. Τοποθετείστε μια κουβέρτα
κάτω από τον τραυματία και καλύψτε τον.
Προφυλάξτε τον τραυματία από το φως του ήλιου,
ώστε οι ακτίνες να μην πέφτουν απ' ευθείας πάνω
του. Μην του δίνετε τίποτε να πιει, εκτός αν αυτό
είναι εντολή Γιατρού. Βρέξτε τα χείλη του
τραυματία και τη γλώσσα του, εάν αυτό ζητηθεί.

Παραδείγματα όσον αφορά μέτρα πρόληψης σοκ.

- ελεύθερη αναπνοή: τοποθετείστε το αναίσθητο άτομο στο ένα του πλευρό με
ελαφριά κλίση προς τα μπρος.
Προσοχή στην περίπτωση που ο αυχένας του είναι τραυματισμένος
- σταμάτημα της αιμορραγίας: άμεση πίεση του τραύματος, με το τραυματισμένο
άκρο σε όρθια θέση.
- ανάπαυση: το τραυματισμένο άτομο πρέπει να είναι ξαπλωμένο με τα πόδια σε
υψηλότερο επίπεδο από το κεφάλι. Η ζέστη βοηθάει, γι' αυτό σκεπάστε το άτομο με
κουβέρτα. Σημαντικό είναι να διατηρήσετε τη θερμοκρασία του σώματος.

5. Τραύματα, Κοψίματα, Εκδορές
Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός σαν αποτέλεσμα ατυχήματος είναι το κόψιμο ή
η εκδορά. Εάν τα κοψίματα και οι εκδορές είναι επιφανειακά, πρώτα σταματήστε
την αιμορραγία, μετά καθαρίστε το τραύμα και καλύψτε το με επίδεσμο. Το άτομο
που εφαρμόζει τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει πρώτα να πλύνει προσεχτικά τα χέρια
του. Ποτέ δεν πρέπει να βάζετε τα δάχτυλα σας μέσα σε ανοιχτές πληγές ή να
πιάνετε τους επιδέσμους στα σημεία τα οποία θα έρθουν σε άμεση επαφή με το
τραύμα. Τα σοβαρά κοψίματα και οι πληγές είναι καλύτερο να δέχονται τη
φροντίδα κάποιου γιατρού. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι πρώτες βοήθειες
περιορίζονται στην επίδεση. Οι εκδορές μπορεί να φαίνονται σχετικά επιπόλαιες
και ασήμαντες, εντούτοις συχνά είναι πιο επικίνδυνες για μόλυνση απ' ότι ένα
ανοιχτό τραύμα. Όλα τα βαθιά κοψίματα και εκδορές τα οποία είναι αποτέλεσμα
ατυχήματος κατά την εργασία θα πρέπει να δέχονται την ιατρική φροντίδα για να
αποφευχθεί τέτανος. Εάν ένα παλιό τραύμα ή πληγή παρουσιάζει δείγματα
μόλυνσης (πρήξιμο, αλλαγή χρώματος ή πόνο), θα πρέπει να δεχτεί τη φροντίδα
αρμόδιου ιατρικού προσωπικού.

6. Εγκαύματα
Εάν τα ρούχα κάποιου ατόμου πιάσουν φωτιά, ο καλύτερος τρόπος για να τη
σβήσουμε είναι να κυλίσουμε το άτομο αυτό στο έδαφος ή να το τυλίξουμε σε μια



29

κουβέρτα. Αφού σβήσει η φωτιά, βεβαιωθείτε ότι το άτομο αναπνέει, δροσίστε το
έγκαυμα με νερό, καλύψτε το και οδηγείστε το θύμα στο νοσοκομείο το
συντομότερο δυνατό. Μην προσπαθήσετε σε καμιά περίπτωση να βγάλετε τα ρούχα
του θύματος. Εάν το έγκαυμα είναι μεγαλύτερο από την παλάμη σας, ή εάν το θύμα
έχει εγκαύματα στο πρόσωπο μπορείτε να βάλετε πάνω στην πληγή έναν ειδικό
προστατευτικό επίδεσμο. Το θύμα πρέπει μετά τη λήψη των προκαταρκτικών
αυτών μέτρων, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ή σε κάποιο γιατρό, το συντομότερο
δυνατό. Σε περίπτωση σοβαρότερων εγκαυμάτων, το θύμα είναι πολύ πιθανό να
έχει πάθει σοκ. Θα πρέπει να είσαστε πάντοτε προετοιμασμένοι να λάβετε τα
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή σοβαρού σοκ. Εάν το έγκαυμα είναι μικρότερο
από την παλάμη σας, αρχίστε την προσφορά πρώτων βοηθειών δροσίζοντας το
έγκαυμα. Μπορείτε αμέσως να ξεπλύνετε το έγκαυμα με τρεχούμενο νερό, ή να
χρησιμοποιήσετε απεσταγμένο νερό από το κουτί πρώτων βοηθειών. Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε αλεύρι, βούτυρο, κρέμα, αλκοόλ, ιώδιο ή οποιαδήποτε τέτοια
ουσία πάνω σ' ένα έγκαυμα. Ποτέ μη σπάσετε μια φουσκάλα που δημιουργείται
πάνω στο έγκαυμα.

7. Τραυματισμοί κατά την εργασία με καυστικές ουσίες
Εάν κάποιος ρίξει οξύ η αλκάλια στο δέρμα του , θα πρέπει να το ξεπλύνει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα με νερό, εκτός εάν ενδείκνυται άλλος τρόπος ενέργειας. Στη
συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε τον ίδιο τρόπο θεραπείας όπως και για τα
εγκαύματα. Οι τραυματισμοί από καυστικά υγρά συχνά είναι πολύ χειρότεροι απ'
ότι φαίνονται να είναι. Γι' αυτό το λόγο τέτοιοι τραυματισμοί, άσχετα από το πόσο
ασήμαντοι μπορεί να φαίνονται, πρέπει να δέχονται ιατρική φροντίδα.

8. Τραυματισμοί των Ματιών
Θα πρέπει να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα στην περίπτωση
τραυματισμού στο μάτι ή στην περιοχή γύρω από αυτό. Ο πιο συνηθισμένος
τραυματισμός ενός εργαζόμενου στο μάτι οφείλεται στην είσοδο "ξένου σώματος"
σ' αυτό. Εάν έχει μπει σκόνη στο μάτι σας και βρίσκεται κοντά στην έξω επιφάνεια,
μπορείτε να το ξεπλύνετε, ή πολύ προσεχτικά να την βγάλετε, σκουπίζοντας το
μάτι με υγρό ταμπόν από βαμβάκι ή με τη γωνία ενός καθαρού χαρτομάντιλου.
Σημεία που πρέπει να θυμάστε!- Εάν ένα αντικείμενο έχει σφηνωθεί στο μάτι θα
πρέπει να αφαιρεθεί από κάποιο γιατρό.- Αλκάλια ή οξύ στο μάτι προκαλούν
έντονο πόνο. - Εξαιτίας του κινδύνου προσβολής του ματιού από τις καυστικές
ουσίες, το μάτι θα πρέπει να πλένεται αμέσως με νερό για 10 λεπτά τουλάχιστον.
Αφού ξεπλυθεί θα πρέπει κάποιος γιατρός να εξετάσει τον τραυματισμό.- Εάν τα
μάτια εκτεθούν στη λάμψη ηλεκτρικού τόξου, σε εργασίες συγκόλλησης για
παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί φλεγμονή και να ερεθιστούν. Το
καλύτερο που έχετε να κάνετε σε τέτοια περίπτωση είναι να επικοινωνήσετε με ένα
γιατρό το συντομότερο δυνατό.
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Επικίνδυνα χημικά, όπως οξέα και αλκαλικά διαλύματα, μπορούν σύντομα να
προξενήσουν σοβαρά εγκαύματα. Εάν αυτά τα υγρά εκτιναχθούν στα μάτια σας ή
το σώμα σας, πρέπει να ξεπλυθούν με νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ντους και
πίδακες για να ξεπλένονται τα μάτια σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να
τοποθετούνται πλησίον των θέσεων εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη
διάβαση προς αυτόν τον εξοπλισμό, που πρέπει να ελέγχεται κατά τακτά
διαστήματα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά. Προφυλαχθείτε από τους
προαναφερόμενους κινδύνους βάζοντας καλύμματα προστατευτικά γύρω από τα
σημεία που γίνονται οι εργασίες. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό όπως μάσκα ασφαλείας, γάντια και ποδιά.

9. Τραυματισμοί από ηλεκτρικό ρεύμα
Η ηλεκτροπληξία επηρεάζει την καρδιά και μπορεί σε πολύ σύντομο διάστημα να
καταστεί μοιραία. Μπορεί ακόμα να προκληθούν πρόσθετοι τραυματισμοί στην
περίπτωση που το θύμα, τη στιγμή που προσβάλλεται από ηλεκτρικό ρεύμα, πέσει
από κάποιο ικρίωμα, σκάλα ή από οποιοδήποτε μέρος το οποίο βρίσκεται ψηλά.
Εάν ο εργαζόμενος ακουμπάει ακόμα στην ηλεκτρική συσκευή, το ρεύμα θα πρέπει
να διακοπεί αμέσως, κλείνοντας το διακόπτη από την πηγή ηλεκτροδότησης. Εάν
δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα διακοπής του ρεύματος, χρησιμοποιείστε κάποιο
αντικείμενο μεγάλου μήκους, στεγνό, καθαρό και το οποίο να μην είναι αγώγιμο
για να μετακινήσετε τον εργαζόμενο μακριά από την πηγή, ή την πηγή μακριά από
τον εργαζόμενο. Υλικά που δεν είναι αγώγιμα είναι το στεγνό και καθαρό ξύλο και
τα πλαστικά. Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα είναι αγώγιμα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Το να ακουμπήσεις κάποιο άτομο, που έχει υποστεί ηλεκτροπληξία και είναι σε
επαφή με κάποια ηλεκτρική μονάδα, μπορεί να αποβεί μοιραίο.
Αφού απομακρυνθεί το θύμα από την ηλεκτρική συσκευή που του προκάλεσε
ηλεκτροπληξία, θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιηθεί κάποια
μέθοδος ανανήψεως για την επαναφορά της λειτουργίας της καρδιάς και των
πνευμόνων. Μη χάνετε στην περίπτωση αυτή χρόνο με τη μεταφορά του
τραυματισμένου σε νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού. Έχετε σαν κανόνα όμως, να
μην περιποιηθείτε ποτέ τραύματα που έχουν προκληθεί από ηλεκτρικό ρεύμα.

10. Κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρώματα

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι υπάρχει σπασμένο μέλος (κάταγμα), θα πρέπει
ο τραυματίας να κρατήσει το μέλος αυτό ακίνητο για να αποφευχθεί χειροτέρευση
του κατάγματος και να ανακουφίζεται από τον πόνο. Χρησιμοποιείστε νάρθηκα
(δύο ξύλινες σανίδες) ή ακόμα και τυλιγμένη εφημερίδα, τοποθετήστε το στήριγμα
αυτό πάνω από τα ρούχα και στερεώστε το με επιδέσμους. Ο νάρθηκας ή το
στήριγμα θα πρέπει να έχει αρκετό μήκος ώστε να καλύπτει τις αρθρώσεις που
βρίσκονται πάνω και κάτω από το κάταγμα. Για να αποφευχθεί η πίεση πάνω στο
κάταγμα, τοποθετήστε ανάμεσα στο νάρθηκα και το σπασμένο μέλος κάποιο
μαλακό υλικό. Στην περίπτωση που υπάρχει ανοιχτή πληγή στο σπασμένο μέλος,
καλύψτε την με καθαρό επίδεσμο πριν τοποθετήσετε το νάρθηκα.
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Σε περίπτωση σπασμένου χεριού ή ποδιού, μη χειροτερέψετε το τραύμα
προσπαθώντας να ισιώσετε το σπασμένο μέλος. Αυτή η φωτογραφία δείχνει ένα
κατάλληλο τρόπο μετακίνησης ενός ατόμου με σπασμένο πόδι. Το πόδι στηρίζεται
με τυλιγμένες σε ρολό κουβέρτες εκατέρωθεν του ποδιού για να ελαχιστοποιηθεί η
κίνηση στο κάταγμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν λάβει μέτρα για την παροχή
πρώτων βοηθειών και την ταχεία μεταφορά των τραυματιών σε κατάλληλο
νοσοκομείο.

11. Τραυματισμοί στο κρανίο και τη σπονδυλική στήλη Τα κτυπήματα στο
κεφάλι μπορεί να προκαλέσουν αναισθησία (διάσειση) και τραυματισμό της
σπονδυλικής στήλης. Εάν το άτομο αναπνέει και έχει τις αισθήσεις του, μη του
επιτρέψετε να μετακινηθεί εκτός αν χρειάζεται περισσότερο καθαρό αέρα. Σ' αυτή
την περίπτωση, τοποθετείστε το προσεκτικά στο ένα του πλευρό, με ελαφριά κλήση
του σώματος και του προσώπου προς τα κάτω, προσέχοντας τη σπονδυλική στήλη.
Σ' αυτή τη στάση μπορείτε να αποφύγετε την είσοδο αίματος στην αναπνευστική
οδό, στην περίπτωση που υπάρχουν τραύματα στο στόμα ή το λαιμό. Ποτέ μη
κλείνετε τη μύτη του τραυματία για να αποφύγετε την αιμορραγία. Όταν τρέχει
αίμα από τα αυτιά, μη προσπαθήσετε να τα πλύνετε. Εάν ο τραυματίας έχει χάσει
τις αισθήσεις του και βρίσκεται ξαπλωμένος με τα σιαγόνια κλεισμένα σφικτά μην
προσπαθήσετε να του ανοίξετε το στόμα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
- Ένα αναίσθητο άτομο είναι τελείως ανίσχυρο γι' αυτό φροντίστε το με πολύ

μεγάλη προσοχή. - Ποτέ μη δώσετε σε αναίσθητο άτομο κάτι να πιεί μπορεί το
υγρό να περάσει στην αναπνευστική οδό και στους πνεύμονες και να προκαλέσει
ασφυξία. - Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη ή τη
λεκάνη, μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να μετακινήσει τον τραυματία.

12. Τραυματισμοί στο στομάχι Εάν προκληθεί τραυματισμός στο στομάχι από
κτύπημα, κτύπημα από αυτοκίνητο ή από κάποιο αντικείμενο που έπεσε επάνω στο
άτομο κ.λ.π., θα πρέπει το θύμα να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο. Μη
δώσετε στο θύμα τίποτα να πιει ή να φάει. Οι ανοιχτές πληγές θα πρέπει να
καλυφθούν με καθαρό, υγρό επίδεσμο. Πρέπει να προσέξετε πολύ κατά τη
μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

13. Μεταφορά τραυματία Όταν πρέπει να μεταφερθεί ένα τραυματισμένο άτομο
με ασθενοφόρο, ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς του είναι η χρησιμοποίηση
φορείου ή μιας μεγάλης κουβέρτας. Για να προφυλάξουμε ένα τραυματισμένο
άτομο από τον κίνδυνο φωτιάς που υπάρχει, μία καλή μέθοδος είναι να το σύρουμε
προσεκτικά από τα ρούχα.

Εάν είστε μόνος και πρέπει να απομακρύνετε
γρήγορα ένα τραυματισμένο συνάδελφο από
μια επικίνδυνη περιοχή, ο τρόπος μεταφοράς
που φαίνεται στο σκίτσο είναι μια απλή και
καλή μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ζητείστε αμέσως: - κάποιο άτομο το οποίο να έχει ιατρικές γνώσεις - ένα
ασθενοφόρο ή άλλο όχημα για τη μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο ή σε
κάποιο γιατρό, εάν χρειάζεται - ενημερώστε τη διοίκηση και τον εκπρόσωπο του
σωματείου, αρμόδιο σε θέματα ασφάλειας - καθορίστε τη σοβαρότητα του
τραυματισμού - αποκλείστε το χώρο του ατυχήματος και μην ακουμπήσετε τίποτα
μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες για το ατύχημα. Όταν γίνουν οι άμεσες ενέργειες
που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να διεξαχθούν
έρευνες, με σκοπό να καθοριστούν τα αίτια του ατυχήματος και όχι για να
αποδοθούν ευθύνες. Η έρευνα θα πρέπει να καλύψει τα ακόλουθα σημεία: -
πληροφορίες για το πώς συνέβη ο τραυματισμός (πρέπει να ληφθούν από το
τραυματισμένο άτομο, ένα συνάδελφο ή τον επόπτη) - κατάλογο των ονομάτων
όσων ήταν μάρτυρες του ατυχήματος - αντικείμενα, υλικά κλπ. τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν ή έχουν σχέση με το ατύχημα θα πρέπει να παραμείνουν
ανέγγιχτα - ένα σκίτσο, απλό σχέδιο ή φωτογραφία του χώρου του ατυχήματος.
Βελτίωση της εσωτερικής ενημέρωσης Για τη βελτίωση της επαγγελματικής
υγιεινής και ασφάλειας, είναι πολύ σημαντική η διεξαγωγή ερευνών όσον αφορά
ένα ατύχημα, η καταχώρηση και η εκτίμηση του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει
να συζητούν αναφορικά με τα ατυχήματα, έτσι ώστε να δημιουργείται μία πλήρης
εικόνα για το που υπάρχουν οι κίνδυνοι. Φυλάξτε τους φακέλους με τις έρευνες των
ατυχημάτων και τα πορίσματα των συζητήσεων. Μ' αυτό τον τρόπο θα μπορεί να
καθοριστεί για κάθε κατηγορία, ή ομάδα εργαζομένων, ο αριθμός των
επαγγελματικών ατυχημάτων, η σοβαρότητα και τα είδη τους, τα οποία συνήθως
έχουν σχέση με τα διάφορα είδη μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμποδίστε τον καθαρισμό του χώρου που έγινε το ατύχημα και την
αφαίρεση αποδεικτικών στοιχείων.

Ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα πρέπει να ερευνώνται αμέσως. Πρέπει να
υπάρχουν καθιερωμένοι, με σαφήνεια, τρόποι για την έρευνα, για το ποιος είναι
υπεύθυνος και σε ποιόν θα πρέπει να αναγγελθούν. Πάντα ζητάτε την επιβολή
μέτρων για να προληφθούν παρόμοια ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα.
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήµατα απαγόρευσης:
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Σήµατα προειδοποίησης:

Σήµατα υποχρέωσης:
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Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας:

Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού:
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Τα σύµβολα και οι ενδείξεις κινδύνου για τις επικίνδυνες ουσίες και
παρασκευάσµατα είναι:
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)

Ως Μέσα (ή εξοπλισμός) Ατομικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον
οποίο ο/η εργαζόμενος/η πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να
προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την
υγεία του/της, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που
εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
Κάθε Μ.Α.Π. πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το
ίδιο να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη. Οι
εργοδότες/τριες πρέπει να παρέχουν  τα Μ.Α.Π. και να πληρώνουν  κάθε δαπάνη,
καθώς επίσης και να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση αυτού από άποψη
λειτουργίας και υγιεινής.
Η κατάρτιση και η επίδειξη για τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας
αποτελεί επίσης υποχρέωση των  εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι/ες πρέπει:
1. Να φορούν τα Μ.Α.Π. όπου απαιτείται για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας τους.
2. Να χρησιμοποιούν σωστά τα Μ.Α.Π. που τίθενται στη διάθεσή τους και
μετά τη χρήση να τα τακτοποιούν στη θέση τους.
3. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.
4. Να αναφέρουν αμέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούμενη
ανωμαλία κατά τη χρήση των Μ.Α.Π. ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη
συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
Στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού του
κεφαλιού κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλο
κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προέλθει κύρια από:

 Πτώση των ιδίων των εργαζομένων
 Πτώση ή εκτίναξη αντικειμένων
 Πρόσκρουση σε αντικείμενο, μηχάνημα ή στοιχείο κατασκευής
 Ηλεκτρισμό

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ
Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να
καταστραφούν τα κανονικά ρούχα των εργαζομένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται
με τα κατάλληλα για το είδος της εργασίας ενδύματα εργασίας όπως :

 Ενδύματα προστασίας από τις κακοκαιρίες όπως σε εργασίες στο ύπαιθρο
με βροχή ή κρύο.

 Προστατευτικά ενδύματα που αναφλέγονται δύσκολα για εργασίες
συγκόλλησης.
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 Προστατευτικά ενδύματα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις με πιθανότητα
ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος.

 Δερμάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης.
 Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές και χημικές

προσβολές.
 Ζώνες συγκράτησης κορμού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλη προσωπίδα, οθόνη,
κατάλληλα γυαλιά (με άχρωμα ή έγχρωμα κρύσταλλα) ή άλλο κατάλληλο ανάλογα
με τη φύση της εργασίας, ατομικό μέσο προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού του προσώπου και των ματιών τους ή βλάβη της όρασής τους από:

 Εκτινασσόμενα σωματίδια.
 Επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατμούς κ.λ.π.).
 Επικίνδυνες ακτινοβολίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που προέρχονται ή
μπορεί να προέλθουν κατά την εργασία όταν εκτίθενται σε θόρυβο. Ο θόρυβος
κατά την εργασία εκτιμάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη, μετράται προκειμένου να
επισημανθούν οι εργαζόμενοι και οι τόποι εργασίας τους που πιθανόν
δημιουργείται πρόβλημα
Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας της ακοής είναι:

 ωτοασπίδες
 ωτοβύσματα
 ωτοπώματα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας της αναπνοής διακρίνονται σε τρεις βασικές
κατηγορίες:

 Αναπνευστήρες με φίλτρο για τον καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα του
άμεσου περιβάλλοντος από τα αιωρούμενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη

 Αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές
 Αναπνευστικές συσκευές με συνεχή παροχή καθαρού αέρα, μέσω σωλήνα

από το εξωτερικό περιβάλλον εκτός του μολυσμένου χώρου εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλα γάντια και όταν
χρειάζεται με καλύμματα των βραχιόνων τους ή να τους χορηγούνται
ειδικές προστατευτικές κρέμες ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους
από:

 Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές.
 Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχμηρών σωματιδίων.
 Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
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 Αντικείμενα, εργαλεία ή μηχανήματα υψηλής θερμοκρασίας ή με
επιφάνειες και ακμές αιχμηρές ή κοφτερές.

 Μηχανήματα ή εργαλεία που είναι δυνατόν μα άλλο τρόπο να τραυματίσουν
τα χέρια (π.χ. με συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις όπως κατά των
διατρητικών αεροσφυρών)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Ο κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών μπορεί να προέλθει από:

 Πτώση αντικειμένων, πρόσκρουση ή σύνθλιψη
 Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές
 Καρφιά ή άλλα αιχμηρά υλικά ή επιφάνειες
 Εργαλεία με κοφτερές ακμές (όπως π.χ. τσεκούρια)
 Ολισθηρές επιφάνειες

Ανάλογα με το είδος των προς εκτέλεσης εργασιών επιλέγονται και τα κατάλληλα
προστατευτικά υποδήματα ή μπότες για τους εργαζόμενους όπως:

 Υποδήματα, μπότες ασφαλείας
 Υποδήματα, μπότες με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού
 Υποδήματα, μπότες για προστασία από το κρύο
 Υποδήματα, μπότες για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία
 Υποδήματα, μπότες με ηλεκτρική μόνωση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
 Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας με

σημαντική υψομετρική διαφορά από τον περιβάλλοντα χώρο, που δεν είναι
δυνατό να προστατευθούν από τον κίνδυνο πτώσης με τεχνικά ή με άλλα
μέτρα συλλογικής προστασίας, πρέπει να εφοδιάζονται με ατομικές ζώνες
και σχοινιά ασφαλείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται συχνά σε κίνδυνο ατυχήματος από κινούμενα
οχήματα πρέπει να εφοδιάζονται με:

 Ειδικά ευδιάκριτα ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, ενδύματα
χρώματος ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί (π.χ. γιλέκα οπτικής σήμανσης).

 Μέσα ή εξαρτήματα που ανακλούν το φως (ανακλαστικά).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

Συγκόλληση και ασφάλεια συγκολλητών
Ανάλογα µε τις εργασίες συγκόλλησης που πραγµατοποιούνται, ένας συγκολλητής
κινδυνεύει να πάθει εργασιακό ατύχηµα κυρίως από :
- Τα αέρια της συγκόλλησης και τη φλόγα για την περίπτωση της
οξυγονοσυγκόλλησης.
- Το ηλεκτρικό ρεύµα για την περίπτωση της ηλεκτροσυγκόλλησης.
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- Τις ακτινοβολίες που προσβάλλουν τον αµφιβληστροειδή του µατιού και που
προέρχονται από τα ηλεκτρικά κυρίως τόξα.
Ειδικά για την περίπτωση συγκόλλησης µε φλόγα οξυγονο ασετυλίνης πρέπει να
λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα : 
 Σε περίπτωση διαρροής, που προκειµένου για την ασετυλίνη γίνεται αντιληπτή από
την µυρωδιά, πρέπει αµέσως να αερισθεί ο χώρος, µια και η ασετυλίνη µε τον
ατµοσφαιρικό αέρα δηµιουργεί σε ποσοστό 2,3 %, εκρηκτικό µείγµα
Έλεγχος µε το τέλος κάθε εργασίας αν η παροχή των αερίων είναι κλειστή.
Συντήρηση και καθαρισµός των µανοεκτονωτών.
∆ιατήρηση των σωλήνων των αερίων σε καλή κατάσταση, αντικατάσταση των
φθαρµένων και χρησιµοποίηση των ειδικών γι’ αυτό το σκοπό σωλήνων µε τον
κατάλληλο χρωµατισµό αναγνώρισης.
∆ιατήρηση των µπεκ σε καλή κατάσταση και σωστή χρήση τους για κάθε
περίπτωση συγκόλλησης.
Στην ακραία περίπτωση της φλογοεπιστροφής πρέπει να κλεισθεί αµέσως ή
βαλβίδα της ασετυλίνης και µετά η βαλβίδα του οξυγόνου.
Στις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει πρώτα να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που
προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύµα. Τα ατυχήµατα µε ηλεκτρικό ρεύµα είναι
γενικά σπάνια (ποσοστό 1 έως 2%), απαιτείται όµως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί
τέτοια ατυχήµατα µπορούν να αποβούν µοιραία για τον εργαζόµενο. Έτσι,
απαιτείται προσοχή σε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και µονώσεις, διατήρηση
όλων των καλωδίων σε καλή κατάσταση και απαραίτητα γείωση σε όλους τους
ρευµατολήπτες και ρευµατοδέκτες.
Έχουν διεθνώς θεσπιστεί κανόνες προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο
επίπεδο ασφαλείας για τους χειριστές, αλλά και για τις κατασκευές γενικότερα κατά
την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων συγκολλήσεως.
Για τα Ελληνικά δεδομένα, το ειδικό νομοθέτημα που αφορά τους συγκολλητές
είναι το ΠΔ 95/78 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων
εις εργασίας συγκολλήσεων» (Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978) και σύμφωνα μ’ αυτό
προβλέπονται:

1. Μάσκα ή γυαλιά με ειδικά απορροφητικά κρύσταλλα.
2. Δερμάτινη ποδιά, γκέτες και γάντια ειδικών προδιαγραφών.
3. Παπούτσια με λάστιχο.
4. Ζώνη ασφαλείας, για εργασία στα όρια του δαπέδου εργασίας.
5. Έλεγχος της μονώσεως των εργαλείων και της υπάρξεως υγρασίας επ’

αυτών.
6. Εξαερισμός του χώρου ηλεκτροσυγκόλλησης.
7. Μηχανή συγκόλλησης, καλώδια και σύνδεσμοι σε άριστη κατάσταση, στη

σωστή θέση, μακριά από θέσεις κυκλοφορίας και με σωστή προστασία.
8. Σωστή γείωση στη συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, τον πάγκο εργασίας και

το επεξεργαζόμενο αντικείμενο.
9. Καλό σφίξιμο της τσιμπίδας στο σώμα επιστροφής.
10. Τσιμπίδα ηλεκτροδίου πλήρως μονωμένη και τοποθετημένη πάντα σε

γειωμένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιμοποιείται.
11. Πρόσθετο μονωτικό δάπεδο όταν η επιφάνεια εδράσεως είναι υγρή.
12. Ασφαλής µεταφορά των φιαλών οξυγόνου και ασετυλίνης και τοποθέτησή

τους µακριά από πηγές θερµότητας. Αποφυγή συγκολλήσεως κοντά σε
εύφλεκτα υλικά ή εκρηκτικά.

13. Απαγορεύεται η χρήση φακών επαφής από πρόσωπα που βρίσκονται στην
περιοχή ηλεκτροσυγκολλήσεως.
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14. Έλεγχος διαρροών των αερίων, πάντα µε σαπουνάδα και ποτέ µε φλόγα.

Σε κάθε περίπτωση στους χώρους συγκολλήσεων πρέπει να υπάρχουν τα
κατάλληλα πυροσβεστικά µέτρα  για την αντιµετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Οι αναθυμιάσεις συγκόλλησης αποτελούν το πιο σοβαρό πρόβλημα σε όλους τους
τύπους συγκόλλησης, γιατί περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Να χρησιμοποιείται
τοπικό σύστημα απορρόφησης αναθυμιάσεων όταν η εργασία γίνεται σε
εσωτερικούς χώρους και ειδικά σε μη αεριζόμενους. Το σύστημα απορρόφησης
πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το σημείο συγκόλλησης.
Να απομονωθεί οπτικά ο χώρος εργασίας για την προστασία των άλλων
εργαζομένων από τη λάμψη της συγκόλλησης. Το αντικείμενο που συγκολλείται
πρέπει να γειώνεται σωστά  και αν είναι δυνατό να τοποθετείται σε ένα άνετο
ύψος εργασίας, π.χ. μέσα σε ένα πλαίσιο πάνω στον πάγκο συγκόλλησης. Όλες οι
βαφές, πλαστικό και άλλες ρυπαντικές ουσίες πρέπει να αφαιρούνται πριν τη
συγκόλληση. Αυτό είναι πρωταρχικό όταν η συγκόλληση γίνεται με αέριο. Αν η
συγκόλληση γίνεται σε διάφορους χώρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας
αποροφητήρας καπνού. Έτσι, εμποδίζονται τα σωματίδια των αναθυμιάσεων
από τη συγκόλληση, να διαχυθούν στον υπόλοιπο εργασιακό χώρο.

Λέβητες και δοχεία πίεσης
Στους λέβητες και στα δοχεία πίεσης θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες
προφυλάξεις. Ιδιαίτερα αυστηροί κανονισμοί εφαρμόζονται γι' αυτά. Περικλείουν
κινδύνους εκρήξεων ή ατυχημάτων, λόγω αστοχίας στην επιλογή υλικών και τον
τρόπο κατασκευής. Η υψηλή εσωτερική πίεση και οι συχνές αλλαγές της,
δημιουργούν αυτούς τους κινδύνους. Είναι ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλιστεί
ότι οι λέβητες και τα δοχεία πίεσης, είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σύμφωνα
με τους κανονισμούς και ότι η συντήρηση τους γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό.
Πρέπει να ελέγχονται σε τακτά  χρονικά διαστήματα από εξουσιοδοτημένα αρμόδια
άτομα.

Δράπανα
Οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με τα δράπανα περιλαμβάνουν επαφή με τον
περιστρεφόμενο κατακόρυφο άξονα και την υπό κατεργασία επιφάνεια. Μία κοινή
αιτία ατυχημάτων είναι το πιάσιμο του μανικιού της ενδυμασίας από το
περιστρεφόμενο μέρος. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί όταν ο εργαζόμενος
φορέσει καλύμματα στους βραχίονες, ειδικά μέσα προφύλαξης των βραχιόνων ή
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πουκάμισο με κοντά μανίκια. Τα άτομα με μακριά μαλλιά πρέπει να φοράνε δίκτυα
μαλλιών (φιλέ). Αυτή η προφύλαξη εφαρμόζεται σε εργασίες με μηχανές που έχουν
περιστρεφόμενα μέρη.

Μαλλιά, ρούχα που εφαρμόζουν
χαλαρά κλπ. μπορεί εύκολα να
πιαστούν σε περιστρεφόμενες μη-
χανές και να προξενήσουν σοβαρούς
τραυματισμούς, π.χ. στα δράπανα
πρέπει να προσαρμόζονται ρυθμ-
ιζόμενα τηλεσκοπικά προστατευτικά
καλύμματα, που να εμποδίζουν τα
ρούχα κλπ. να πιάνονται στα
μηχανήματα.

Κίνδυνοι που έχουν σχέση με την εργασία με μηχανές
Ιδιαίτερο κίνδυνο εγκυμονούν τα κινούμενα μέρη των μηχανών, όπου μια
επιφάνεια περιστρέφεται κοντά σε κάποια άλλη. Τέτοια μηχανήματα είναι οι
κύλινδροι στα εργοστάσια ελάσεως, οι μαγγανοκύλινδροι και άλλα παρόμοια
μηχανήματα, οι γραναζωτοί τροχοί, οι αλυσίδες και οι οδοντωτοί τροχοί, οι
κοχλίες, οι ιμάντες, οι ταινίες - κύλινδροι, τα τρυπάνια χειρός κλπ. Η καλύτερη
μέθοδος για την πρόληψη ατυχημάτων κατά την εργασία σε τέτοιες μηχανές είναι η
τοποθέτηση προφυλακτήρων πάνω από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
Εάν ο προφυλακτήρας δεν παρέχει αρκετή ασφάλεια, θα πρέπει να τοποθετηθεί
γύρω από το κινούμενο σημείο ένας συμπληρωματικός προφυλακτήρας, ο οποίος
θα προστατεύει από οποιαδήποτε άμεση επαφή ή από παρόμοιους κινδύνους.

 Όλα τα κινούμενα σημεία των μηχανών πρέπει να έχουν
προστατευτικούς μηχανισμούς.

 Ποτέ μη σκεφθείτε ότι αρκεί μόνο ένα προειδοποιητικό σήμα.
 Ιδιαίτερα σε εργασίες με τρυπάνια χειρός προσοχή στις ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις (τρύπημα πάνω σε γραμμή ρεύματος)
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Ένα παλιό κι ένα καινούριο μοντέλο λειαντικής μηχανής. Υπάρχει ένα
προστατευτικό κάλυμμα στο νέο μοντέλο, το οποίο προφυλάσσει τον εργαζόμενο
από σωματίδιο και σκόνη.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά τις μηχανές λειάνσεως και τους λειαντικούς
τροχούς πρέπει να είναι πολύ αυστηρά. Μία λειαντική μηχανή θα πρέπει να φέρει:
α) κατάλληλο προφυλακτήρα ή γενικά, προστατευτικό κάλυμμα, ώστε αν κατά τη
λειτουργία της σπάει ο τροχός ή ο δίσκος, να προστατεύεται ο εργαζόμενος από την
εκτόξευση μικρών τεμαχίων
β) κατάλληλα ρυθμιζόμενη βάση για να στερεώνεται το προς επεξεργασία
αντικείμενο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε κάποιο είδος προστατευτικών μέσων για τα
μάτια, π.χ. διαχωριστικό κάλυμμα από γυαλί ασφάλειας και προστατευτικές
διόπτρες, κατά την εργασία σε μηχανές λειάνσεως.  Για να μειωθεί ο κίνδυνος
τραυματισμού από σπάσιμο του τροχού λείανσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας
προφυλακτήρας από χάλυβα ή χυτό μέταλλο αδιαπέραστο από τα θραύσματα. Το
προστατευτικό αυτό μέσο προστατεύει επίσης από τυχαίο άγγιγμα του τροχού.
Ο τροχός κοπής να μη χρησιμοποιείται σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους.

Η όραση σας είναι πολύτιμη. Πάντα χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά σε
εργασίες κοπής και λείανσης. Μηχανές λείανσης που χρησιμοποιούν,
σμυριδοτροχούς πρέπει να είναι εφοδιασμένες με καλύμματα προφύλαξης από
τις σπίθες. Προστατευτικό γυαλιά πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα πλησίον της
μηχανής. Σμυριδοτροχοί λείανσης και δίσκοι κοπής μπορεί να εκραγούν. Πρέπει
να ελέγχονται κατά τακτά διαστήματα. Αντικαταστήσατε φθαρμένους ή
ραγισμένους δίσκους. Επί πλέον βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι κατάλληλος για
την ταχύτητα των στροφών της μηχανής. Το προστατευτικό κάλυμμα δεν πρέπει
ποτέ να αφαιρεθεί

Εργαλεία και εξοπλισμός
Κάθε χρόνο σημειώνονται πολλά εργατικά ατυχήματα από την χρήση εργαλείων
και εξοπλισμού. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα εργαλεία χειρός και τα ηλεκτροκίνητα
εργαλεία. Πολλά εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν από την χρησιμοποίηση
ακατάλληλου εξοπλισμού για το συγκεκριμένο σκοπό. Μερικά παραδείγματα:
χρησιμοποίηση ρυθμιζόμενου κλειδιού (γαλλικό κλειδί) αντί δακτυλιοειδούς
κλειδιού ή κλειδιού με ανοικτά άκρα για σύσφιγξη των περικοχλίων, ψαλίδα κοπής



44

μετάλλων ή πένσα με χειρολαβές γυρισμένες την μία προς την άλλη στα άκρα,
κλειδιά παπαγάλοι με φθαρμένες σιαγόνες, σφυριά με ραγίσματα στις λαβές κλπ.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων για την εργασία εργαλείων, μπορεί να
προληφθούν τα ατυχήματα. Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν καλή
συντήρηση. Αντικαταστήστε τα εργαλεία προτού φθαρούν.
Τα εργαλεία κρούσης (σφυριά, κοπίδια, βαριοπούλες κλπ.) θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένα από σίδηρο του κατάλληλου βαθμού σκληρότητας.
Τα γρέζια που πετάγονται και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό πρέπει να
αφαιρούνται.
Τα εργαλεία με κοφτερές άκρες (Μαχαίρια, τσεκούρια, πριόνια κλπ.) θα πρέπει
να είναι πάντα ακονισμένα. Ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγαλύτερος, όταν
χρησιμοποιούμε ατρόχιστα εργαλεία παρά ακονισμένα. Τα εργαλεία που
μεταφέρονται, θα πρέπει να τα κρατάμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
Η χρήση φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων περικλείει περισσότερους κίνδυνους
από την χρήση εργαλείων χειρός ή εργαλείων μονίμως εγκατεστημένων. Οι
προφυλακτήρες που προστατεύουν τις λεπίδες πριονιών και τροχούς λείανσης, δεν
θα πρέπει ποτέ να αφαιρούνται ή να στρέφονται εκτός θέσεως.

Ο σωστός τρόπος ανύψωσης φορτίων
Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πόδια και όχι η πλάτη για την ανύψωση των
φορτίων. Ρίξτε τους ώμους προς τα πίσω κάμψτε την πλάτη σας και λυγιστέ τα
γόνατα σας. Κρατήστε το φορτίο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στήθος σας και
μετά ισιώστε τα πόδια σας για να σηκώσετε το βάρος, ενώ διατηρείτε ίσια την
πλάτη σας: - το φορτίο κοντά στο σώμα σας (αρχική θέση) - οι πατούσες σε
απόσταση μεταξύ τους και το σώμα σε σωστή ισορροπία- λύγισμα των γονάτων - ο
αυχένας και η πλάτη σχεδόν σε ίσια γραμμή - να ισιώνετε τα πόδια ενώ διατηρείτε
ίσια την πλάτη- όπου είναι δυνατόν, το φορτίο πρέπει να κρατιέται με τα δύο χέρια
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Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι:
Καμιά εργασία δεν είναι σοβαρότερη από τη ζωή μας.
Το 98% των ατυχημάτων θα μπορούσε να προληφθεί. Για αυτό:
1. Όχι ελαττωματικές συσκευές οξυγόνου - ασετιλίνης.
2. Όχι φθαρμένες μπαλαντέζες, ηλεκτρικές συσκευές & εγκαταστάσεις.
3. Ποτέ μπαλαντέζες μέσα σε νερό.
4. Μην κολλάτε ποτέ σε χώρους που υπάρχουν εκρηκτικά υλικά.
5. Ποτέ πρόχειρες σκαλωσιές.
6. Ποτέ εργασία σε μεγάλο ύψος χωρίς ζώνη ασφαλείας.
7. Φορέστε κάθε φορά τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα (κράνος, γυαλιά
ασφαλείας, φόρμες, γάντια, κ.λ.π.).
8. Μην δοκιμάζετε ποτέ με αναπτήρα τις συσκευές και εγκαταστάσεις καυσίμων

αερίων. Χρησιμοποιείστε πάντα σαπουνάδα.
9.Την ώρα εργασίας καλό είναι να απομακρύνουμε δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.λ.π.
ΚΑΙ...Θυμηθείτε ότι
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μηχανές κοπής και τεμαχισμού

Στους χώρους εργασίας των κηπουρών υπάρχουν μηχανές ή εργαλεία κοπής και
τεμαχισμού. Αυτή η κατηγορία μηχανών περιλαμβάνει αλυσοπρίονα, λάμες για
κοπή ή τεμαχισμό, ψαλίδια, πριονοκορδέλλες, κυκλικά πριόνια, μηχανές με
περιστρεφόμενες πλάκες και πλάνες. Οι πιο συχνοί τύποι ατυχημάτων, που έχουν
σχέση με τη χρήση αυτών των εργαλείων, είναι οι τραυματισμοί ματιών, που
συνήθως προκαλούνται από εκσφενδονιζόμενα σωματίδια από το υπό κατεργασία
αντικείμενο.
● Να εργάζεστε με προστατευτικές ωτοασπίδες. Επίδραση του θορύβου μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
● Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μαζί με τις επιπλέον λαβές, οι οποίες προμηθεύονται
στο σετ μαζί με το εργαλείο.
Η απώλεια ελέγχου των εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες.
Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία του χλοοκοπτικού
εργαλείου:
Προστατέψτε το εργαλείο από την υγρασία. Εξοικειωθείτε με το σύστημα ελέγχου
και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά
κατά τη λειτουργία, απομακρύνετε το εργαλείο από το ρεύμα άμεσα.
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΡΕΥΜΑ.
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Ελέγχετε το χλοοκοπτικό πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν
εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά. Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο τροφοδοσίας και η επέκταση δεν έχουν υποστεί φθορές. Μη
χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό χωρίς το προστατευτικό του. Πριν την εργασία
απομακρύνετε κλαδιά, πέτρες, καλώδια και άλλα εμπόδια από την περιοχή.
Κρατάτε πάντα τα χέρια και τα πόδια σας σε απόσταση από τη μεσηνέζα κοπής.
Προσοχή:
Τα στοιχεία κοπής κινούνται για λίγο και αφού θέσετε το μοτέρ εκτός λειτουργίας.

Τα σημαντικότερα μέτρα ατομικής προστασίας των τεχνιτών/τριών πρασίνου
είναι:

ΚΡΑΝΗ: για την προστασία της κεφαλής ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ: για τους απασχολούμενους με το
χειρισμό βενζινοπρίονου. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ: για εργασίες στις
οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ: για
προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για ψεκασμούς) ΓΑΝΤΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ: για εργασίες κοντά σε κινούμενα
οχήματα. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: ως
υλικά οδικής σήμανσης ( ταινία κινδύνου, κώνοι, δίχτυ ασφαλείας, φακός) όπου
είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.   Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με
εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
ΓΑΛΟΤΣΕΣ/ ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο
υπό βροχή και τους υγρούς χώρους. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ(ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ): στους
εργάτες κήπων και τους κηπουρούς. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΦΙΛΤΡΑ: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων,
αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους
κήπους. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ: στους απασχολούμενους με
τους ψεκασμούς στους κήπους

Τα εντομοκτόνα ανάλογα με την χημική τους σύσταση μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρές δηλητηριάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται βλάβες του νευρικού
συστήματος και τραυματισμοί στο δέρμα και τα μάτια. Στα πρώιμα
συμπτώματα που μπορούν να εκδηλωθούν περιλαμβάνονται: Αδυναμία και
κόπωση, πονοκέφαλος, σύγχυση, σπασμοί, ναυτία, τάση προς εμετό, ζαλάδα,
ερεθισμός του δέρματος με ακανόνιστες κηλίδες, υπερβολική εφίδρωση,
φαγούρα στα μάτια, κάψιμο στο στόμα, βήχας και δύσπνοια. Να λαμβάνονται
ειδικές προφυλάξεις όταν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες: Να πλένετε καλά τα
χέρια και το πρόσωπο μετά τη χρήση φυτοφαρμάκων και θυμηθείτε ότι
απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό και το ποτό κατά τη διάρκεια της χρήσης
τους. Μην καθαρίζετε τα βουλωμένα μπεκ των ψεκαστικών συσκευών με το
στόμα.  Χρησιμοποιείστε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.
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Εάν στα μάτια σας πεταχτεί επικίνδυνο υγρό τότε θα πρέπει αμέσως να
ξεπλύνετε τα μάτια σας με άφθονο νερό της βρύσης. Μετά την εφαρμογή
ψεκασμών επιβάλλεται οι εργάτες - τεχνίτες πρασίνου να πίνουν λευκό γάλα.

Δύο είναι οι επιπτώσεις στην υγεία εξαιτίας της θερμότητας: η εξάντληση λόγω
θερμότητας και η θερμοπληξία.

- εξάντληση λόγω θερμότητας συμβαίνει όταν αισθανθείτε ζαλάδα και τάση
για λιποθυμία, που οφείλονται σε ανεπάρκεια αίματος στον εγκέφαλο. Η
πίεση του αίματος πέφτει. Ξαπλώστε σε δροσερό μέρος, έτσι ώστε να
μπορέσει το αίμα να κυκλοφορήσει στο κεφάλι.

- Η θερμοπληξία συμβαίνει όταν το δέρμα του εργαζόμενου είναι πολύ ζεστό
και ξερό και οφείλεται στην κακή λειτουργία του μηχανισμού εφίδρωσης.
Γίνεται μία απότομη άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από
40°C, συχνά με απότομη διακοπή της εφίδρωσης. Ο οργανισμός βρίσκεται
σε κατάσταση ανάγκης και πρέπει να παρασχεθεί αμέσως ιατρική βοήθεια
.Περιμένοντας το γιατρό είναι πολύ σημαντικό να δροσίσουμε το σώμα με
υγρό σφουγγάρι.
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ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τις συσκευές και τους ανθρώπους.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις συσκευές είναι:
- Η ηλεκτροχημική διάβρωση στο συνεχές ρεύμα.
- Η δυναμική καταπόνηση σε βραχυκυκλώματα.
- Οι εκρήξεις σε ατμόσφαιρα εκρηκτικών μειγμάτων λόγω σπινθήρων, π.χ. σε
περιβάλλον με ατμούς βενζίνης.
- Η πυρκαγιά που προκαλείται από ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκυκλώματα ή και στην
ομαλή λειτουργία.
- Η πυρκαγιά λόγω κατεστραμμένης μόνωσης. Αυτό προκαλείται π.χ. όταν δεν
μπορεί να απαχθεί η θερμότητα απωλειών.
- Η πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω υπερυψωμένης θερμοκρασίας λειτουργίας
(λαμπτήρες, φούρνοι).
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στα άτομα είναι δύο: -
Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό εμφανίζεται σε
ατυχήματα σε εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης.
- Επικίνδυνα ρεύματα που ρέουν μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Αυτά μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, ακόμα και το θάνατο.
Πιο κάτω θα ασχοληθούμε κυρίως με τον τελευταίο κίνδυνο, τα ρεύματα διά του
σώματος. Αυτός είναι και ο κίνδυνος που εμφανίζεται πιο συχνά και αποτελεί τη
βάση  για τα μέτρα προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Οι κανονισμοί και η
κατασκευή των εγκαταστάσεων και συσκευών επηρεάζονται στο μεγαλύτερο μέρος
από τη θεώρηση του παραπάνω κινδύνου της ηλεκτροπληξίας.
Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η
σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι κυρίως ωμική με ελάχιστη
χωρητικότητα. Η τιμή της εξαρτάται από τα εξής:

 Δύναμη και επιφάνεια επαφής του σώματος με τον αγωγό.
 Δρόμος του ρεύματος διά του σώματος.
 Τάση επαφής. Η αντίσταση είναι μη γραμμική και μειώνεται με την τάση.
 Σωματική διάπλαση.
 Τη χρονική διάρκεια της επαφής
 Κατάσταση της επιδερμίδας. Το πάχος της επιδερμίδας και η υγρασία

παίζουν ένα ρόλο. Υψηλές αντιστάσεις έχουμε όταν το δέρμα είναι χοντρό,
ξηρό και η επιφάνεια επαφής είναι μικρή. Χαμηλές τιμές αντίστασης
προκύπτουν όταν το δέρμα είναι λεπτό, υγρό και η επιφάνεια επαφής
μεγάλη.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Ηλεκτροπληξία – πότε µπορεί να συµβεί: Παρά το γεγονός ότι η τάση καθορίζει
πότε η αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος θα υπερκερασθεί, βασικός συντελεστής
που προκαλεί ζηµία, είναι η ποσότητα του ρεύµατος που θα µας διαπεράσει. Για να
συµβεί το ηλεκτρικό ατύχηµα, δεν είναι απαραίτητη η επαφή (άµεση ή έµµεση) µε
ηλεκτρισµένο σώµα ή κάποιο δίκτυο. Σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί η προσέγγιση
του ανθρώπινου σώµατος σε ένα ισχυρό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρικό
ρεύµα είναι δυνατό να βρεθεί έξω από τα δίκτυα µεταφοράς, διανοµής ή τα
κυκλώµατα εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών. Αυτό µπορεί
να είναι αποτέλεσµα σοβαρής φθοράς ή βλάβης, προσκρούσεων, πτώσεων
στοιχείων, καταπονήσεων από κραδασµούς ή υπερφορτίσεις, νερό ή υψηλή
υγρασία, κονιορτούς(σκόνη), πολύ υψηλές θερµοκρασίες, άστοχες πράξεις ή
ελλιπή συντήρηση.

Μέσα πρόκλησης ηλεκτροπληξίας

Η ηλεκτροπληξία µπορεί να προκληθεί µε τους παρακάτω τρόπους:
 Επαφή µε το ενεργοποιηµένο αγωγό (ακροδέκτη).
 Επαφή µε φθαρµένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς µόνωσης του ή

χτυπηµένο) καλώδιο που είναι ενεργοποιηµένο.
 Επαφή µε ηλεκτρικό µηχανισµό που έχει βλάβη µε αποτέλεσµα τη

δηµιουργία βραχυκυκλώµατος.
 Εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισµού.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 τα ατυχήµατα από ηλεκτροπληξία κατέχουν
περίοπτη θέση στην κατάταξη των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων.

Τύπος ατυχήματος
(αιτία)

Θανατηφό
ρα
ατυχήματα

(%)

Πτώσεις 301 40,2
Ηλεκτροπληξία 129 17,2
Μηχανήματα 126 16,8
Παθολογικά αιτία 70 9,4
Τροχαία 45 6,0
Εκρήξεις 39 5,2
Λοιπά 22 2,9
Εισπνοή αερίων 16 2,1
Σύνολο 748 100,

0
Πίνακας 1. Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σύμφωνα με την αιτία που τα
προκάλεσε (1987-1994)
Επαφή µε ενεργοποιηµένο αγωγό

Η επαφή µε ενεργοποιηµένους αγωγούς αποτελεί σοβαρή αιτία ηλεκτροπληξίας.
Αναλυτικότερα ατυχήµατα µπορεί να προκληθούν από επαφή µε:
- ρευµατολήπτες
- εναέριες γραµµές µεταφοράς ρεύµατος µέσα σε βιοµηχανικούς χώρους.
- ηλεκτρικά οχήµατα.
- µονάδες µετασχηµατιστών υψηλής τάσης.
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- ηλεκτρικό σύστηµα που έχει αποµονωθεί για επισκευή ή συντήρηση και τίθεται
σε λειτουργία κατά λάθος από µη αρµόδιο άτοµο.
- πυκνωτή σε απενεργοποιηµένο σύστηµα, όταν αυτός δεν έχει γειωθεί.

Έγκαυμα από ηλεκτρικό τόξο διαμέσου του παπουτσιού του
θύματος και γύρω από την πλαστική σόλα.

Επαφή µε ηλεκτρικό µηχανισµό - ∆ηµιουργία βραχυκυκλώµατος
Τα βραχυκυκλώµατα αποτελούν συνηθισµένη αιτία ατυχηµάτων. Μπορούν δε να
προκληθούν από:
- Επαφή µε κοµµένη γραµµή παροχής ρεύµατος.
- Επαφή µε φορητά εργαλεία που έχει φθαρεί η εσωτερική τους καλωδίωση ή δε
φέρουν γείωση.

Βραχίονας με έγκαυμα τρίτου βαθμού από γραμμή
υψηλής τάσης.

Ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

Προσοχή! Εγκυμονούν αυξημένοι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας για τους
βοηθoύντες. Η αντιµετώπιση µιας ηλεκτροπληξίας απαιτεί ψυχραιµία και
συντονισµό. Οι ενέργειες σε βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:

1. ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ.
2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ.
3. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (166) ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (100)
4. ΚΑΝΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΜΑΣΑΖ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ  (ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ)
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ . ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η
ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ.

.

Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
εξασφαλίζει αναπνοή για το θύμα και
μια ελάχιστη κυκλοφορία του αίματος.
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Προληπτικά:
1. ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
2. ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ

ΓΝΩΡΙΖΕ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 166
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ: 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 199

3. ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
4. ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ
5. Συνιστάται μια εξάσκηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Μαθήματα παραδίδονται δωρεάν από τις κατά τόπους οργανώσεις, π.χ. του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των Σαμαρειτών.

Κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας

Παρακάτω δίνονται ορισµένοι βασικοί κανόνες ασφάλειας για την προστασία από
ηλεκτροπληξία. Τονίζεται ότι οι απλοί κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται πιστά για
την προστασία της δικής σας ζωής. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έµπειροι
τεχνίτες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, γιατί αγνόησαν κάποιο βασικό
κανόνα. Ο κυριότερος κανόνας προσωπικής ασφάλειας είναι να σκέφτεστε πρώτα
πριν κάνετε κάτι. Συνηθίστε να µελετάτε το πρόβληµα προσεκτικά, τις ενέργειες
που θα κάνετε, τη χρήση εργαλείων οργάνων µηχανών που απαιτούνται πριν
ενεργήσετε. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να αφαιρείται από την εργασία που κάνετε
και µην ενοχλείτε άσκοπα τους συναδέλφους που δουλεύουν δίπλα σε σας. Χώρος
όπου υπάρχει ηλεκτρισµός και κινούµενα µέρη µηχανών δεν είναι κατάλληλοι για
αστεία.
Βεβαιωθείτε για την κατάσταση των συσκευών και εργαλείων που χρησιµοποιείτε
και τους κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν. Πρέπει να  διαθέτουν καλή
μόνωση, χωρίς φθορές.
ΠΡΙΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ-ΑΥΤΑ. Πολλά άτομα  έχασαν τη ζωή τους
από ηλεκτρικά κυκλώµατα που υποτίθεται ότι ήταν ‘νεκρά’.
ΠΟΤΕ µην εµπιστεύεστε τη ζωή σας αποκλειστικά σε συσκευές όπως αυτόµατοι,
ασφάλειες, ρελέ  θερµικά κλπ. Συσκευές σαν αυτές είναι µηχανικά συστήµατα και
υπάρχει πάντα πιθανότητα να µην ενεργοποιηθούν.
ΠΟΤΕ µη διακόπτετε τη γείωση µιας συσκευής. Η συσκευή θα γίνει επικίνδυνη
για τη ζωή σας.
Να εργάζεστε πάντοτε µε τάξη. Μια µάζα καλωδίων µε πολλές συνδέσεις,
εργαλεία πεταµένα δεξιά και αριστερά οδηγούν σε επιπόλαια σκέψη, ενέργειες
χωρίς προηγούµενη µελέτη τους και γενικά σε ατυχήµατα.
Κάντε τις συνδέσεις σας χρησιµοποιώντας κατάλληλα, από άποψη µήκους,
καλώδια, αποφύγετε να έχετε γυµνούς συνδέσµους, υπό τάση.
ΠΟΤΕ µη δουλεύετε σε υγρά πατώµατα όταν έρχεστε σε επαφή µε ηλεκτρικά
κυκλώµατα.
ΠΟΤΕ µη δουλεύετε µόνοι σας. Πάντα να υπάρχει κάποιο άλλο άτομο δίπλα σας
να διακόψει την παροχή αν χρειαστεί.
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Αποφεύγετε να πιάνετε κυκλώµατα µε τα δύο σας χέρια. Το ρεύµα όταν διέρχεται
από το ένα χέρι στο άλλο, διασχίζει την καρδιά σας, γεγονός που κάνει πιο
επικίνδυνο ένα σοκ.
ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ όταν δουλεύετε σε κύκλωµα υπό τάση ή µην απευθύνετε το λόγο σε
συνάδελφό σας που εργάζεται υπό τάση. Για το λίγο χρόνο που τα κυκλώµατά σας
είναι υπό τάση και κάνετε µετρήσεις, απαιτείται η µέγιστη συγκέντρωση και
προσοχή. Αποφύγετε τις απότοµες κινήσεις, σπρωξίµατα κλπ. στους χώρους του
εργαστηρίου. Κάποιος µπορεί από σπρώξιµο να αγγίξει κάποια σύνδεση και να
δεχτεί σοκ.

Μέτρα  προστασίας των βοηθών φυσιοθεραπευτών/τριών:

Για την ασφαλή και αποδοτικότερη χρήση των συσκευών ηλεκτροθεραπείας ο
βοηθός φυσιοθεραπευτής/τρια οφείλει να έχει υπόψη τα εξής:

1. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινός έλεγχος της κατάστασης που βρίσκονται
τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια τους, τα διάφορα βύσματα, τα καλώδια της
ηλεκτρικής παροχής και οι πρίζες, όλοι οι διακόπτες ανεξαιρέτως και όλες
οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής που πρέπει να λειτουργούν σωστά.
Επίσης ελέγχουμε αν τα ηλεκτρόδια μας είναι συνδεδεμένα με τις
αντίστοιχες υποδοχές της συσκευής.

2. Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τους θα πρέπει να είναι σε πρόσφορη
θέση για τη εφαρμογή της συνεδρίας.

3. Θα πρέπει να γίνεται κάθε αναγκαία δοκιμασία (test) και έλεγχος της
συσκευής πριν από κάθε εφαρμογή.

4. Κατά τη διάρκεια του test ή της συνεδρίας θα πρέπει να αποφεύγεται η
έκθεση του/της χειριστή/τριας στα ρεύματα, στα ηλεκτρικά πεδία  κ.λ.π. που
εκπέμπει η συσκευή.

5. Πρέπει απαραίτητα να ρωτάμε τον ασθενή για την ύπαρξη βηματοδότη ή
μεταλλικών αντικειμένων είτε μέσα στο σώμα του (π.χ. λάμες, βίδες,
μεταλλικές αρθρώσεις κ.λ.π. ), είτε στην επιφάνειά του (π.χ. προβάλουσες
οστεοσυνθέσεις), γιατί αποτελούν απόλυτη αντένδειξη για ηλεκτροθεραπεία

6. Κατά την εφαρμογή της ηλεκτροθεραπείας πρέπει να ελέγχουμε και να
προσέχουμε τις συσκευές για να μην υπάρξει περίπτωση εγκαύματος ή
ηλεκτροπληξίας.

7. Κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή μετακίνησης του ασθενή με τη βοήθεια και
τις οδηγίες τις δικές μας, θα πρέπει να εφαρμόζουμε όλες τις βασικές
στάσεις του σώματος, φροντίζοντας να επιβαρύνεται όσο το δυνατό
λιγότερο η σπονδυλική μας στήλη.

8. Να κάνουμε χρήση γαντιών και μάσκας σε περιπτώσεις μεταδοτικών
δερματικών νοσημάτων, ανοιχτών πληγών, κατακλίσεων κ.α.
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