
6η Εργασία Αξιολόγησης

Θέμα: 
Στην επιχείρηση που εργάζεστε έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται 
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της Α&Π.Π. 

-Επιλέξτε 4 από τα παραπάνω προγράμματα και παρουσιάστε
σε 15 διαφάνειες πως εφαρμόζονται στην εγκατάστασή σας (διαδικασία,
έντυπα, εκπαίδευση, checks, αναθεώρηση).

Συντάξας: Παλιογιάννης Άγγελος



Σε 1η Φάση ξεκίνησε η ανίχνευση και καταγραφή των κινδύνων 
της εγκατάστασης (εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων).

Απαραίτητο εργαλείο αποτέλεσε ο διάλογος τόσο με την ηγεσία, όσο και με
τους εργαζομένους και οι βόλτες επιθεώρησης.

Αρχικό αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εκπόνηση του διαγράμματος ροής
της εγκατάστασης και η καταγραφή της επικινδυνότητας.

1ο Βήμα: Ανίχνευση και Καταγραφή Κινδύνων.



1ο Βήμα: Ανίχνευση και Καταγραφή Κινδύνων.
Διάγραμμα Ροής



2ο Βήμα: Ανίχνευση και Καταγραφή Κινδύνων.
Καταγραφή Κινδύνων

Κυριότερες πηγές κινδύνου:

• Κοπτικά εργαλεία / Εργαλεία χειρός / Αιχμηρά αντικείμενα 
• Θόρυβος 
• Πτητικές οργανικές ενώσεις 
• Σκόνη 
• Ανεπαρκής εξαερισμός 
• Κινούμενα μέρη μηχανημάτων 
• Ακαταστασία 
• Μικροοργανισμοί στα ξύλα 
• Ηλεκτρισμός 
• Εύφλεκτα υλικά 
• Συσσώρευση σκόνης στα σιλό 
• Χημικές ουσίες 
• Χειρωνακτική εργασία



2ο Βήμα: Ανίχνευση και Καταγραφή Κινδύνων.
Καταγραφή Κινδύνων

Κυριότερες πηγές κινδύνου :

• Αιχμές στο ξύλο (ξανίδες) 
• Διακίνηση φορτίων σε δημόσιους χώρους 
• Δονήσεις 
• Ακατάλληλος φωτισμός 
• Διακίνηση οχημάτων και προσωπικού 
• Κακή διάταξη χώρων και θέσεων εργασίας 
• Παραλαβή / παράδοση υλικών και εμπορευμάτων



Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις κινδύνου
που αφορούν:
Τραυματισμός από πτώσεις 
Ηλεκτρικός Κίνδυνος 
Κίνδυνος Εκρήξεως – Πυρκαγιάς 
Θόρυβος 
Δονήσεις 
Εργονομία-Μυοσκελετική καταπόνηση 

Σε 3η Φάση ορίστηκαν οι λίστες ελέγχου και καταγραφής για κάθε 
επικινδυνότητα ξεχωριστά.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές εκ των βασικών:

3ο Βήμα: Λίστες Καταγραφής Επικινδυνότητας.



3ο Βήμα: Check Lists.

Κίνδυνοι
Πτώσεως



3ο Βήμα: Check Lists.

Κτιριακή 
Εγκατάσταση



3ο Βήμα: Check Lists.

Θόρυβος



3ο Βήμα: Check Lists.

Φωτισμός



3ο Βήμα: Check Lists.

Μηχανές



3ο Βήμα: Check Lists.

Εργαλεία 
Χειρός



3ο Βήμα: Check Lists.

Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις



3ο Βήμα: Check Lists.

Ανύψωση 
Μετακίνηση 
Αποθήκευση



3ο Βήμα: Check Lists.

Πυρασφάλεια



3ο Βήμα: Check Lists.

Χημικά



3ο Βήμα: Check Lists.

Εκπαίδευση 
Προσωπικού



3ο Βήμα: Check Lists.

Μ.Α.Π



Σε 4η Φάση έγινε ανάλυση της επικινδυνότητας που προέκυψε από τις 
παραπάνω ενέργειες.

Παρουσιάζονται οι αναλύσεις των περιπτώσεων:
Τραυματισμός από πτώσεις 
Ηλεκτρικός Κίνδυνος 
Κίνδυνος Εκρήξεως – Πυρκαγιάς 
Θόρυβος 
Δονήσεις 
Εργονομία-Μυοσκελετική καταπόνηση 

4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.



Τραυματισμός από πτώσεις:

4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

•Τραυματισμός από πτώση από ύψος (π.χ. πτώση από πατάρι που δεν έχει 
προστατευτικό).
•Τραυματισμός από πτώση στο ίδιο επίπεδο (π.χ. γλίστρημα από λάδια).
•Τραυματισμός από πτώση υλικών (π.χ. σανίδων ξύλου).
•Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων (π.χ. εργαλεία, καθρέπτες).
•Εγκλωβισμός σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. σεισμός).



4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

Ηλεκτρικός Κίνδυνος:

Κίνδυνοι από εξαρτήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, πρίζες, διακόπτες και 
καλωδιώσεις)
Ηλεκτροπληξία από επαφή με ηλεκτροφόρο μεταλλικό μέρος, από εισροή υγρού στον 
διακόπτη, την πρίζα ή τον ηλεκτρικό πίνακα, από διαρροή σε αγείωτη μεταλλική επιφάνεια 
εξοπλισμού ή από επαφή με καλώδιο που έχει φθαρμένη μόνωση.
Τραυματισμός από ακούσια λειτουργία εξοπλισμού, αναπάντεχη διακοπή ή αδυναμία 
διακοπής λειτουργίας σε επικίνδυνη κατάσταση.
Εγκαύματα από έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμών κατά τη λειτουργία διακοπτών, 
κινητήρων κ.ά. ή υπερθέρμανση καλωδίου και καταστροφή της μόνωσής του, εξαιτίας 
υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος.
Κίνδυνοι κατά την εργασία με φορητό ηλεκτρικό εξοπλισμό (εργαλεία, μπαλαντέζες κ.ά.)
Ηλεκτροπληξία από ακούσια επαφή με μεταλλικό τμήμα του εξοπλισμού υπό τάση, σε 
περίπτωση διαρροής ή εισροής υγρών στο εργαλείο από φθορά του καλωδίου 
τροφοδοσίας ή ελαττωματικό ρευματολήπτη (φις).
Εγκαύματα από πυρκαγιά ή έκρηξη από εξοπλισμό που εκλύει θερμότητα ή δημι-ουργεί
σπινθηρισμούς κατά τη λειτουργία του.
Τραυματισμός ματιών ή χεριών από θραύση λαμπτήρα φορητού φωτιστικού



4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

Ελλιπή μέτρα που μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή έκρηξη, καθώς και ελλιπή 
μέτρα προστασίας του προσωπικού για την ασφαλή εκκένωση του κτηρίου, όπως 
ενδεικτικά:
Κακές πρακτικές στην αποθήκευση και τη χρήση εύφλεκτων υλικών ή/και ανε-
παρκής εξαερισμός του χώρου με κίνδυνο δημιουργίας εύφλεκτης ή εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας.
Ανεπαρκής έλεγχος των πηγών θερμότητας - ανάφλεξης (π.χ. γυμνές φλόγες, 
τσιγάρα, στατικός ηλεκτρισμός, βραχυκυκλώματα, εργασίες που περιλαμβάνουν 
τρόχισμα, κοπή κ.ά.).
Ελλιπή μέτρα παθητικής πυροπροστασίας (ανεπαρκής πυραντοχή, ανεπάρκεια 
οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, έλλειψη σήμανσης και φωτισμού 
ασφαλείας κ.λπ.)
Ελλιπή μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (π.χ. έλλειψη πυροσβεστήρων ή μό-
νιμων μέσων πυρόσβεσης, ελλιπής συντήρηση και σήμανση εξοπλισμού, μη εύ-
κολη πρόσβαση στον πυροσβεστικό εξοπλισμό)
Ελλιπής προετοιμασία προσωπικού για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων 
έκτακτων καταστάσεων.



4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

Οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο και τις εγκαταστάσεις μετά από μια πυρκαγιά ή 
έκρηξη μπορεί να είναι:
Υψηλές θερμοκρασίες: υπερθερμία, αφυδάτωση, σοκ, εγκαύματα, αναπνευστικά 
προβλήματα, καρδιακά προβλήματα κ.ά., που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον 
θάνατο.
Μείωση οξυγόνου: αίσθηση πνιγμού, συμπτώματα ασφυξίας και τελικά θάνατος.
Υποβάθμιση ή καταστροφή λόγω υψηλών θερμοκρασιών των φερόντων στοιχείων 
των κτηρίων με καταρρεύσεις δομικών στοιχείων.
Εκρήξεις: σοβαροί τραυματισμοί ή/και θάνατοι από το ωστικό κύμα και τα θραύ-
σματα.
Καυσαέρια (καπνός, διάφορες χημικές ενώσεις, ανάλογα με το είδος των υλικών 
που καίγονται): αναπνευστικά προβλήματα ή και θάνατος.



4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

Θόρυβος:

Ακουστικές επιδράσεις (στο αυτί)Βαρηκοΐα (από τις συχνότερες επαγγελματικές 
ασθένειες). 
Η έκθεση σε υψηλό θόρυβο ή και η συνεχής έκθεση σε μέτριο θόρυβο προκαλεί 
βλάβη με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτός ο ήχος. Η επαγγελματική 
βαρηκοΐα συμπεριλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των επαγγελματικών 
ασθενειών που καθορίζονται στο ΠΔ 41/2012 (ΦΕΚ 91/Α_ 12).

Μη ακουστικές επιδράσεις (στο νευρικό σύστημα, στις ψυχικές λειτουργίες, στο 
κυκλοφορικό, στο γαστρεντερικό, στο ενδοκρινικό και άλλα συστήματα του 
ανθρώπινου οργανισμού)
Οι εκτιθέμενοι στον θόρυβο παρουσιάζουν συχνά υπέρταση, ταχυκαρδία, 
διαταραχές στην πέψη, δυσκολία στη συγκέντρωση, πονοκεφάλους, διαταραχές 
στον ύπνο, σωματική κόπωση, εκνευρισμό, υπερένταση, άγχος, καθώς και 
διαταραχές στη συμπεριφορά.



4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

Δονήσεις:

Οι δονήσεις μπορεί να προκαλέσουν:
Σοβαρές βλάβες και διαταραχές στις φυσιολογικές λειτουργίες
Διάφορες ανατομικές αλλοιώσεις ως συνέπεια συνεχών μικροτραυματισμών των 
μαλακών ιστών
Ψυχολογικές διαταραχές που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά τη γενικότερη 
κατάσταση της ψυχικής ευεξίας του ατόμου, μειώνοντας την ικανότητα αντίδρασης 
του οργανισμού στα εξωτερικά ερεθίσματα

Οι δονήσεις των συχνοτήτων μεταξύ 10 και 50 Hz προσβάλλουν τα οστά και τις 
αρθρώσεις, κυρίως των άκρων και της σπονδυλικής στήλης προκαλώντας εκφύλιση 
του σκελετού, ως συνέπεια μικροτραυματισμών των ιστών
Οι δονήσεις των συχνοτήτων πάνω από 50 Hz, όπως αυτές που προκαλούνται από 
τα τρυπάνια και άλλα κρουστικά ή περιστρεφόμενα εργαλεία, προκαλούν διάφορες 
νευροαγγειακές εκδηλώσεις και ευθύνονται για τη δημιουργία του «φαινομένου 
Raynaud» ή του συμπτώματος του «λευκού δακτύλου»



4ο Βήμα: Ανάλυση της Επικινδυνότητας.

Εργονομία-Μυοσκελετική καταπόνηση:

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων έχει μακροχρόνιες και άμεσες επιδράσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν από:
Οσφυαλγία (έντονος πόνος στη μέση)
Προβλήματα στη ράχη
Κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου στη σπονδυλική στήλη, ο οποίος λειτουργεί ως 
«αμορτισέρ» των δονήσεων που αυτή δέχεται
Τραυματισμό από το φορτίο, αν έχει αιχμηρές άκρες ή είναι ζεστό
Τραυματισμό από πτώση του φορτίου στο πόδι
Τραυματισμό από πτώση του εργαζόμενου όταν υπάρχει κακή ορατότητα



Σε 5η Φάση ορίστηκαν τα μέτρα πρόληψης για την αντίστοιχη περίπτωσης 
επικινδυνότητας που προέκυψε από τις παραπάνω αναλύσεις

και παρουσιάζονται παρακάτω:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.



Τραυματισμός από πτώσεις:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Τα κτήρια που στεγάζουν ξυλουργεία και επιπλοποιεία πρέπει να έχουν δομή, 
στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Kτηριοδομικού
Κανονισμού και όλων των Δομικών Κανονισμών.
Δάπεδα
Τα δάπεδα πρέπει να είναι σταθερά και στέρεα, να είναι κατασκευασμένα ή να έχουν 
επίστρωση από αντιολισθητικό υλικό, να συντηρούνται, να αποκαθιστώνται άμεσα οι 
φθορές και να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων. 
Επιπλέον, στους χώρους του βαφείου θα πρέπει να είναι αδιαπότιστα, να διαθέτουν 
αυλάκια ή ανοίγματα με επαρκή καλύμματα, τα οποία να καθαρίζονται και να 
συντηρούνται τακτικά.
Κάθε δάπεδο σε ύψος άνω των 0,75 m πρέπει να φέρει προστατευτικό. 
Το προστατευτικό πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1,00 m από το δάπεδο, να είναι 
συμπαγές στηθαίο ή κάγκελο με κουπαστή ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να μην 
επιτρέπει την πτώση εργαζομένου από τα μεσοδιαστήματα.



Τραυματισμός από πτώσεις:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Πατάρια
Σε περίπτωση που υπάρχει πατάρι στον χώρο εργασίας πρέπει να έχει επαρκή 
στατικότητα ανάλογα με την εργασία που εκτελείται, να αναγράφεται το μέγιστο φορτίο, 
να τηρούνται οι προδιαγραφές αντοχής, να διαθέτει προστατευτικό προπέτασμα ύψους 
τουλάχιστον 1,00 m. 
Τα υλικά που βρίσκονται στο πατάρι να είναι τακτοποιημένα και σταθεροποιημένα και να 
υπάρχει επαρκής χώρος κίνησης.
Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στον χώρο εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται εύκολη 
διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης, τα υλικά που βρίσκονται στο υπόγειο να είναι 
τακτοποιημένα και σταθεροποιημένα και να υπάρχει επαρκής χώρος κίνησης. 
Επίσης, ο φωτισμός και ο αερισμός να είναι επαρκής.
Μόνιμες σκάλες
Όπου υπάρχουν μόνιμες σκάλες, πρέπει να είναι ανθεκτικές και σταθερές, να διαθέτουν 
κατάλληλο προστατευτικό και από τις δύο πλευρές, κατάλληλων διαστάσεων 
αντιολισθητικά σκαλοπάτια και να διατηρούνται καθαρές χωρίς εμπόδια. 
Στην περίπτωση ύπαρξης φορητής σκάλας, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να 
χρησιμοποιείται με ασφάλεια.



Τραυματισμός από πτώσεις:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Οροφή – Τοίχοι
Η οροφή και η εσωτερική τοιχοποιία πρέπει να είναι κατασκευασμένες από άκαυστο 
υλικό, να είναι στεγανές, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και όπου υπάρχουν γυάλινες 
επιφάνειες να υπάρχει κατάλληλη σήμανση.
Πόρτες
Εφόσον οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από γυαλί, αυτό πρέπει να είναι ασφαλείας και 
να υπάρχει κατάλληλη σήμανση. 
Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο χώρος εκατέρωθεν των θυρών είναι ελεύθερος 
εμποδίων.
 Όπου υπάρχουν μηχανοκίνητες πόρτες, να ανοίγουν χειροκίνητα σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος και να έχουν ευπρόσιτο σύστημα επείγουσας ακινητοποίησης.
Παράθυρα- φεγγίτες
Τα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να είναι εύκολα 
προσβάσιμα και να μπορούν να καθαριστούν με ασφάλεια και να μην δημιουργούν 
κινδύνους όταν είναι ανοιχτά ή σε ανάκλιση.



Ηλεκτρικός Κίνδυνος:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Μέτρα πρόληψης κινδύνων από εξαρτήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, 
πρίζες, διακόπτες και καλωδιώσεις)
Τοποθέτηση διακοπτών και πριζών στεγανού τύπου σε ύψος κάτω του ενός μέτρου 
από το δάπεδο και σε χώρους που χαρακτηρίζονται υγροί (προστασίας τουλάχιστον 
IP54).
Τοποθέτηση διακοπτών αντιεκρηκτικού τύπου σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται 
ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά.
Τοποθέτηση επαρκούς αριθμού πριζών σε κατάλληλα σημεία ώστε να αποφεύγονται τα 
πολύπριζα, οι προεκτάσεις και οι ιδιοκατασκευές.
Όδευση των καλωδιώσεων μέσα από μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες, πλαστικά 
κανάλια διανομής ή πάνω σε μεταλλικές σχάρες για προστασία από μηχανικές κατα-
πονήσεις, περιβαλλοντικές επιδράσεις και φθορές.
Επιλογή καλωδίων κατάλληλων προδιαγραφών ανάλογα με τη χρήση (π.χ. με μόνωση 
νεοπρενίου που είναι ανθεκτική στα λάδια, τα γράσα κ.λπ.).
Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα και τακτικός 
έλεγχος μέσω ενσωματωμένου μηχανισμού δοκιμής (πλήκτρο TEST).
Πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, επισκευής ή αναβάθμισης της εγκατάστασης 
μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.



Ηλεκτρικός Κίνδυνος:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Επιλογή ηλεκτρικού πίνακα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384) 
με κάλυμμα (πορτάκι), το οποίο ασφαλίζει και παραμένει κλειστό (εκτός και αν απαιτεί-
ται διαφορετικά). 
Προστατευτικά μονωτικά καλύμματα για αποφυγή ακούσιας επαφής με ηλεκτροφόρα 
στοιχεία του πίνακα. 
Επισήμανση (π.χ. με αυτοκόλλητες πινακίδες) για διάκριση λειτουργίας κυκλώματος ή 
εξοπλισμού κάθε διακόπτη ή ασφάλειας.



Ηλεκτρικός Κίνδυνος:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Μέτρα προστασίας κατά την εργασία με φορητό ηλεκτρικό εξοπλισμό (εργαλεία, 
μπαλαντέζες κ.ά.)
Χρήση εξοπλισμού και εργαλείων αντιεκρηκτικού τύπου σε χώρους όπου μπορεί να 
υπάρχουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
Χρήση εργαλείων χειρός πεπιεσμένου αέρα ή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, ιδιαί-
τερα σε χώρους που μπορεί να υπάρχουν νερά.
Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός που διαθέτουν διπλή μόνωση και τροφοδοσία 
τους μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης (λόγος μετασχηματισμού 1:1).
Αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων τροφοδοσίας ή φις συσκευών και όχι πρόχει-ρη 
επισκευή (με μονωτική ταινία κ.λπ.).
Χρήση φορητών φωτιστικών (μπαλαντέζες) που λειτουργούν με χαμηλή τάση (π.χ. 24 
ή 42 Volts) μέσω μετασχηματιστή ή χρήση επαναφορτιζόμενων (χωρίς καλώδιο) 
φορητών φωτιστικών χαμηλής τάσης με λαμπτήρες αλογόνου ή LED.



Ηλεκτρικός Κίνδυνος:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Ο φορητός φωτισμός 230 Volts θα πρέπει να έχει:

1) διπλή μόνωση ή να είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από μονωτικό υλικό (π.χ. 
πλαστικό)

2) λαμπτήρα που προστατεύεται από ανθεκτικό μονωτικό πλέγμα ή διαφανές μονω-
τικό κάλυμμα και

3) να τροφοδοτείται μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης.



Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Γενικά μέτρα
Χειρισμός εύφλεκτων υλικών με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εύφλεκτης ή 
εκρηκτικής ατμόσφαιρας και επικίνδυνων καταστάσεων, όπως ενδεικτικά:
Αντικατάσταση χημικών ουσιών από άλλες, λιγότερο επικίνδυνες. 
Παράδειγμα: χρήση λιγότερο εύφλεκτου διαλύτη, για καθαρισμό επίπλων από κόλλες.
Τήρηση οδηγιών Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ). 
Ιδιαίτερη προσοχή: ύπαρξη κινδύνου δημιουργίας τοξικών προϊόντων κατά την καύση υλικών. 
Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας όπως σήμανση, ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας, κατάλληλων μέσων πυρόσβεσης κ.λπ.
Τοποθέτηση συστήματος αναρρόφησης της σκόνης για την αποφυγή πυρκαγιάς/έκρηξης. 
Η σκόνη που συλλέγεται θα πρέπει κατά προτίμηση να οδηγείται σε χώρο εκτός του 
ξυλουργείου. 
Ανάλογα με την απαιτουμένη δυναμικότητα των απαγωγέων και το μέγεθος του ξυλουργείου, 
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το σύστημα απαγωγής, συλλογής και απόθεσης της 
σκόνης. 
Συντήρηση συστήματος αναρρόφησης της σκόνης. 
Συχνός καθαρισμός υπολειμμάτων σκόνης, απαγόρευση καθαρισμού μέσω πεπιεσμένου αέρα.



Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Απομάκρυνση από τους χώρους εργασίας των πηγών θερμότητας (π.χ. οικιακές συσκευές), 
μέριμνα για αντικατάσταση πηγών θερμότητας με ασφαλέστερες (π.χ. να αποφεύγεται η χρήση 
εγκαταστάσεων θέρμανσης με ανοιχτή φλόγα ή υγραέριο, να μην χρησιμοποιούνται αυτοσχέδιες 
εστίες θέρμανσης όπως κομμένα βαρέλια κ.λπ.).
Απαγόρευση ορισμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή και έκρηξη 
(π.χ. κάπνισμα, χρήση γυμνής φλόγας όπως σπίρτα και αναπτήρες) σε χώρους 
διαχείρισης/αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών και όπου υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας.
Σε χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα προστασίας από τον στατικό ηλεκτρισμό (π.χ. γείωση εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων).

Απαγόρευση υλοποίησης θερμών εργασιών (π.χ. συγκολλήσεις) αν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 
μέτρα όπως προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (άδεια θερμής εργασίας κ.λπ.).
Συντήρηση και τακτικές επιθεωρήσεις όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Αποθήκευση υλικών με τέτοιο τρόπο ώστε να απέχουν από την οροφή του κτηρίου τουλάχιστον 50 
εκ.
Κατάλληλη σήμανση χώρων εργασίας.



Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών σε κατάλληλους χώρους. 
Παράδειγμα: ύπαρξη κατάλληλων δοχείων για εύφλεκτα υγρά, τα οποία κρατούνται κλειστά και 
αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και σε πυράντοχα ερμάρια.
Καθαριότητα και ευταξία χώρων εργασίας. 
Συνεχής μέριμνα καθαρισμών (θέσεων εργασίας, αποθηκών, καναλιών, καλωδίων-σωληνώσεων, 
χώρων κυκλοφορίας κ.ά.). 
Απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε θέσεις ασφαλείς από άποψη μετάδοσης τυχόν πυρκαγιάς.
Διατήρηση υλικών στον χώρο παραγωγής και αποθήκευσης στα προβλεπόμενα από τη μελέτη 
πυροπροστασίας όρια. 
Δίοδοι μεταξύ αποθηκευμένων υλικών για διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Συχνός αερισμός όλων των χώρων 
Θέση εκτός λειτουργίας των ηλεκτρικών ή θερμικών εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.
Ορισμός υπεύθυνου υπαλλήλου της επιχείρησης, για καθημερινή επιθεώρηση όλων των 
διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά τη διακοπή της εργασίας, καθώς και τις εργάσιμες ώρες για 
επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων έναρξης πυρκαγιάς.



Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία

Ύπαρξη «πιστοποιητικού πυροπροστασίας» σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τη 
διάρκεια ισχύος.
Ύπαρξη κατάλληλων μέσων πυρόσβεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και την 
εκτίμηση των κινδύνων (π.χ. πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα). 
Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού ενεργητικής πυροπροστασίας. 
Ύπαρξη και συμπλήρωση βιβλίου συντήρησης. 
«Οπτικός έλεγχος» πυροσβεστήρων από τον ιδιοκτήτη μια φορά τον μήνα.
Κατάλληλη σήμανση και εύκολη πρόσβαση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και 
συστημάτων συναγερμού. 
Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στον χώρο εργασίας, επικαιροποίηση μελέτης 
πυροπροστασίας.
Σήμανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου.



Κίνδυνος Εκρήξεως - Πυρκαγιάς:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων
Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που να περιλαμβάνει όλα τα πιθανά 
σενάρια έκτακτων καταστάσεων με τις ανάλογες ενέργειες.
Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και την πρόληψη 
πυρκαγιάς. 
Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας.
Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και 
τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.



Θόρυβος:

7ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Ο θόρυβος στον οποίο εκτίθεται μέσα στο οκτάωρό του ο εργαζόμενος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
οριακές τιμές που θέτει η νομοθεσία (Π.Δ. 149/2006).
Οι οριακές αυτές τιμές είναι:
•80 dB(A), κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης
•85 dB(A), ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης
•87 dB(A), ανώτερη οριακή τιμή έκθεσης (συνυπολογίζοντας τη μείωση του θο-ρύβου που 
επιτυγχάνεται από τα μέσα ατομικής προστασίας).

Η νομοθεσία προβλέπει και οριακές τιμές για τη μέγιστη στιγμιαία πίεση θορύβου (Ppeak):
•135 dB(C), κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης
•137 dB(C), ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης
•140 dB(C), ανώτερη οριακή τιμή έκθεσης (συνυπολογίζοντας τη μείωση του θορύβου που 
επιτυγχάνεται από τα μέσα ατομικής προστασίας).
Η μέτρηση του θορύβου γίνεται με ηχόμετρα που τοποθετούνται κοντά στο αυτί του 
εργαζόμενου.



Θόρυβος:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

•Επιλογή εξοπλισμού χαμηλής εκπομπής θορύβου.
•Τήρηση των οδηγιών συντήρησης του εξοπλισμού.
•Απομόνωση του θορυβώδους εξοπλισμού (π.χ. εγκατάσταση αεροσυμπιεστή στο υπόγειο του 
συνεργείου).
•Χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών στους χώρους εργασίας.
•Εγκλεισμός θορυβώδους εξοπλισμού.
•Επιλογή δίσκων με προδιαγραφές μειωμένης εκπομπής θορύβου.
•Ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων.
•Μείωση των ωρών εργασίας με έκθεση σε θόρυβο.
•Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. ωτοασπίδων) ακόμα και σε εργασίες 
φαινομενικά χαμηλού κινδύνου (π.χ. τριβείο). 

Τα μέσα ατομικής προστασίας αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας κατά του θορύβου και 
πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους όταν απασχολούνται σε θορυβώδεις εργασίες.



Δονήσεις:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Τα μέτρα στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό των δονήσεων στην πηγή τους, στη μείωση των 
μεταφερόμενων δονήσεων, καθώς και στη μείωση του χρόνου έκθεσης στον βλαπτικό παράγοντα. 
Ενδεικτικά περιγράφονται μέτρα πρόληψης των δονήσεων των χεριών.
Επιλογή εξοπλισμού με τεχνολογία χαμηλής εκπομπής δονήσεων.
Μείωση της μετάδοσης της δόνησης στον χειριστή μέσω υλικών που αποσβένουν τη δόνηση 
(εργαλεία με ειδικές λαβές κ.λπ.).
Εργονομικά βοηθήματα που υποστηρίζουν το βάρος των εργαλείων και έτσι μειώνουν τις 
δυνάμεις που πρέπει να εφαρμόσει ο χειριστής κατά τη χρήση τους.
Περιορισμός της διάρκειας της έκθεσης με εναλλαγή εργασιών.
Οργάνωση ωραρίου, επαρκείς περίοδοι ανάπαυσης.

Το Π.Δ.176/2005 ορίζει τις Οριακές Τιμές Έκθεσης (ΟΤΕ) των εργαζομένων που εκτίθενται σε δονήσεις. Οι τιμές εκφράζονται σε 
μονάδες επιτάχυνσης (m/s2). Για τις δονήσεις των χεριών και των βραχιόνων η οριακή τιμή έκθεσης για 8ωρη εργασία είναι 5 
m/s2,ενώ η ημερήσια τιμή έκ-θεσης για την ανάληψη δράσης (π.χ. λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) είναι 2,5 m/s2.



Εργονομία-Μυοσκελετική καταπόνηση:

5ο Βήμα: Μέτρα Πρόληψης.

Χρήση μηχανικών μέσων ή άλλων βοηθημάτων για την ανύψωση φορτίων.
Τα πολύ βαριά φορτία (> 23 κιλών) πρέπει να ανυψώνονται με μηχανικά μέσα
Μείωση της συχνότητας ανύψωσης φορτίων μέτριου βάρους.
Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ορθή διαχείριση των φορτίων.
Κατά το δυνατό ανύψωση και απόθεση των φορτίων σε επιφάνεια στο ύψος της μέσης (όχι τα 
χέρια πάνω από τους ώμους ή σκύψιμο στο πάτωμα).
Ρύθμιση του ύψους του πάγκου εργασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας.
Μείωση του χρόνου εργασίας σε ακατάλληλες στάσεις, κάνοντας διαλείμματα.
Εναλλαγή των στάσεων εργασίας (όρθια με καθιστική στάση κ.ά.).
Επιλογή, κατά το δυνατόν, ελαφρών εργαλείων.
Επιλογή εργαλείων με κανονική λαβή (όχι πολύ μικρή), ώστε να μην πιέζεται η παλάμη.
Προσπάθεια κατανομής της πίεσης που ασκείται από τα εργαλεία στην παλάμη του χεριού και όχι 
μόνο στα δάκτυλα.
Χρήση, κατά το δυνατόν, εργονομικού εξοπλισμού (με ειδικές κεκλιμένες λαβές).



Σε 6η Φάση έγινε η επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας για τις 
αντίστοιχες των παραπάνω περιπτώσεων επικινδυνότητας.

6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



6ο Βήμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας.



Σε 7η Φάση ξεκίνησε η εκπαίδευση των εργαζομένων, αρχικά με την προφορική
ενημέρωσή τους σε θέματα πρόληψης και ασφάλειας και ταυτόχρονα με την 
παροχή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού .

Παρουσιάζονται μερικές από τις έντυπες οδηγίες:

7ο Βήμα: Εκπαιδευτικά  Έντυπα.

Χημικός κίνδυνος: Μάθε και προστάτευσε τον εαυτό σου και τους γύρω 
σου!

Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών 
παραγόντων

Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους

Θερμική καταπόνηση κατά το θέρος

Καλές πρακτικές για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων

https://www.elinyae.gr/ekdoseis/fylladia/himikos-kindynos-mathe-kai-prostateyse-ton-eayto-soy-kai-toys-gyro-soy
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/ergaleia-diereynisis-thematon-asfaleias-kai-ergonomikon-paragonton
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/doyleyontas-se-periorismenoys-horoys
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/fylladia/thermiki-kataponisi-kata-theros
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/kales-praktikes-gia-tin-prolipsi-ton-myoskeletikon-pathiseon


7ο Βήμα: Εκπαιδευτικά  Έντυπα.

Τα χέρια σε κίνδυνο

Θόρυβος αυτός ο άγνωστος ...

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Ο θόρυβος στην εργασία. Φύση κίνδυνοι και προστασία

Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο

Η πυρκαγιά: Πρόληψη και πυρόσβεση - διάσωση

Βιομηχανικοί Διαλύτες: Μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων

https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/ta-heria-se-kindyno-0
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/fylladia/thorybos-aytos-o-agnostos
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/eisagogi-stin-asfali-fortosi-kai-metafora-fortion
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/o-thorybos-stin-ergasia-fysi-kindynoi-kai-prostasia
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/i-spondyliki-stili-se-kindyno
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/ektaktes-katastaseis-kindynon-stin-kataskeyi-ton-ypogeion-tehnikon-ergon-i-pyrkagia
https://www.elinyae.gr/ekdoseis/fylladia/biomihanikoi-dialytes-metra-gia-tin-asfaleia-kai-tin-ygeia-ton-ergazomenon


6η ΕΡΓΑΣΙΑ


