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Το  ̟αρόν κείµενο  α̟οτελεί  α̟οσ̟άσµατα α̟ό  κεφάλαια  βιβλίου υ̟ό συγγραφή α̟αγορεύεται η 

αντιγραφή και ανα̟αραγωγή κειµένου  και σχηµάτων µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο χωρίς την άδεια του 

συγγραφέα . 
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Περίληψη 

 

Όλα ξεκίνησαν από µια σκέψη – µια ιδέα – µια κουβέντα, την συγκέντρωση απλών βασικών 
πληροφοριών που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εφόδιο και βοήθεια ακόµα και στον πιο «απλό» 
ηλεκτρολόγο . Να µπορεί να έχει – να κατέχει βασικές γνώσεις για την ασφάλεια τόσο την δίκη του 
όσο και των συναδέλφων  - συνανθρώπων γύρω του . 

Μέσα σε αυτή την Πτυχιακή Εργασία γίνεται µια προσπάθεια  ώστε να γνωστοποιηθούν  οι κίνδυνοι 
που «κρύβουν» η που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους και για την απαραίτητη χρήση 
καταλλήλων µέσων ατοµικής προστασίας  και εργαλείων . Γίνετε αναφορά τόσο στις προδιαγραφές 
και τα πρότυπα τους ,στην σωστή  επιλογή τους  και στην ορθή τους χρήση . 

Προς το τέλος της Πτυχιακής Εργασίας δηµιουργήθηκε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο για κάθε 
κεφάλαιο – ενότητα  ώστε να «δούµε αν µας µείνει κάτι». Επίσης στην τελευταία ενότητα υπάρχουν 
φωτογραφίες και  κάποιες επεξηγήσεις από το DEMO της ιδέας αυτής, «πρόγραµµα», όπου το 
ερωτηµατολόγιο της προηγούµενης ενότητας «τρέχει» σε γλώσσα VISUAL BASIC .  

 

 

Λέξεις κλειδιά  

Μέσα ατοµικής προστασίας, Μονωτικά γάντια ,πρότυπα ,κατάσβεση πυρκαγιάς, προστασία της 
κεφαλής, προστασία των µατιών, προστασία της αναπνοής, χηµικοί κίνδυνοι, µηχανικοί κίνδυνοι, 
φίλτρα, επικινδυνότητα στην εργασία, ωτοασπίδες, γάντια πυροσβεστικός εξοπλισµός. 
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 Summary 

 

It all started with a thought - an idea - a word, the simple gathering of basic information that 
could be an asset and help even the most "simple" electrician. To be able to hold basic 
knowledge about the safety of both their own and their colleagues - fellow human beings 
around him. 

In this Dissertation is an effort to communicate the risks that "hide" or exists in the workplaces 
and the necessary use of appropriate personal protective equipment and tools. There are also 
mentioned the specifications and standards, in order to do the right choice and the correct use 
of them. 

Towards the end of this Dissertation there is a brief questionnaire for each chapter / section to 
"see what we learned." Also in the last section there are some photos and explanations of the 
DEMO of this idea, a program, in which the questionnaire in the previous section runs in 
VISUAL BASIC.                                   

 

                                                   

 Keywords 

 

Personal protective equipment, insulating gloves, standards, fire fighting, protection of the 
head, eye protection, respiratory protection, chemical hazards, mechanical hazards, filters, 
hazards at work, earmuffs, gloves, fire-fighting equipme 

 

 

 

 

 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 7 

 

 

Ενότητες – Περιεχόµενα  

Περίληψη σελ 5 

Εισαγωγή  - Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήµατα      σελ10 

Κεφάλαιο 1ο Επικινδυνότητα Εργασιακών χώρων  
1.1 Εισαγωγή          σελ11 
1.2 Κίνδυνος και επικινδυνότητα στην εργασία       σελ12 
1.3 Μεθοδολογία εκτίµησης της επικινδυνότητας      σελ13 
1.4 ∆ιάγραµµα ροής ( για την εκτίµηση του κινδύνου στους χώρους εργασίας  )   σελ17 
1.5 Ποσοτικοποίηση του κινδύνου         σελ18 
1.6 Πίνακας προσδιορισµού της συχνότητας έκθεσης των εργαζοµένων στον κίνδυνο σελ19 
1.7 Παρουσίαση της µελέτης εργασιακού κινδύνου     σελ22 
 

Κεφάλαιο 2ο Τι  πρέπει να γνωρίζουµε  για τα Εργαλεία µε µόνωση  
2.1 Εισαγωγή           σελ23 
2.2 Πότε χρησιµοποιούµε τα µονωµένα εργαλεία  σελ24  
2.3 Απαραίτητες προϋποθέσεις        σελ24  
2.4 Πως αναγνωρίζονται  τα µονωµένα εργαλεία       σελ24  
2.5 Τι  σηµαίνει η σήµανση (στα εργαλεία µε µόνωση )      σελ25  
2.6 Μορφή  εργαλείων µε µόνωση        σελ25 
2.7 Πίνακας µονωµένων εργαλείων σελ27 
2.7.1 Πίνακας µονωµένων εργαλείων       σελ28  
2.8 Ποιες οι δοκιµές που απαιτούνται  υποχρεωτικά από το πρότυπο  ΕΝ   σελ29 
2.9 Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται  προσοχή στην     σελ31 
 

 Κεφάλαιο 3ο Τι πρέπει να γνωρίζουµε  για τα γάντια προστασίας 
3.1 Εισαγωγή          σελ32  
3.2 Κίνδυνοι για τα χέρια στον εργασιακό χώρο      σελ33 
3.3 Πίνακας εικονοσήµων          σελ34 
3.4 Γάντια προστασίας Ηλεκτροτεχνίτη / ηλεκτρολόγου     σελ35 
3.5 Οδηγίες για την χρήση και συντήρηση των γαντιών     σελ36 
 

Κεφάλαιο 4ο Τι πρέπει να γνωρίζουµε  για την προστασία της κεφαλής – µατιών 
4.1 Εισαγωγή           σελ38 
4.2 Κίνδυνοι  για το κεφάλι (κρανίο)                  σελ39 
4.3 Το κράνος και η κατασκευή του        σελ39 
4.4 Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει ένα κράνος για να είναι εύχρηστο   σελ40  
4.5 Πως πρέπει να συντηρούµε ένα κράνος       σελ41 
4.6 Κίνδυνοι που απειλούν το πρόσωπο και τα µάτια τους     σελ42 
4.7 Είδη  µέσων προστασίας για τα µάτια        σελ42 
4.8 Σήµανση που πρέπει να φέρει ο εξοπλισµός προστασίας για τα µάτια   σελ43 
4.9 Κίνδυνοι από ακτινοβολίες         σελ45 
4.10 Μηχανικοί Κίνδυνοι          σελ46 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 8 

 

4.11 Χηµικοί Κίνδυνοι         σελ47  
4.12 ∆ιάφοροι  κίνδυνοι         σελ47                                                                 
4.13 Οδηγίες για τη χρήση εξοπλισµού προστασίας των µατιών και του προσώπου     σελ48 
 

Κεφάλαιο 5ο Τι πρέπει να γνωρίζουµε για Προστασία της Ακοής   
5.1  Εισαγωγή            σελ49 
5.2  Λειτουργία της ακοής ( γενικά )         σελ50 
5.3  Πρόληψη για την προστασία της ακοής        σελ53 
5.4  Πρώτον Τεχνική πρόληψη          σελ53 
5.5 ∆εύτερον  Ιατρική πρόληψη         σελ53 
5.6  Μέτρα προστασίας από τον θόρυβο        σελ54 
5.7  Μέσα ατοµικής προστασίας ενάντια στον θόρυβο       σελ54 
5.8  Σηµειώσεις – συστάσεις για την έκθεση των εργαζοµένων στον θόρυβο   σελ57 
 

Κεφάλαιο 6ο Τι πρέπει να γνωρίζουµε  για την προστασία της αναπνοής  
6.1  Εισαγωγή           σελ59 
6.2  Ταξινόµηση των µέσων προστασίας της αναπνοής      σελ60 
6.3  Συσκευές µε φίλτρο          σελ61 
6.4  Κατάταξη ανάλογα µε την κλάση των ΜΑΠ για την αναπνοή    σελ62 
6.5  ∆ιάρκεια χρήσης του φίλτρου         σελ63 
6.6  Αναπνευστικές συσκευές         σελ63 
6.7  Πίνακας ( τύπος µάσκας – χρήση – πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα )    σελ64 
6.8  Μέτρα για την σωστή χρήση της µάσκας προστασίας       σελ65 
 

Κεφάλαιο 7ο Τι πρέπει να γνωρίζουµε για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς  
7.1  Εισαγωγή            σελ67 
7.2  Αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς         σελ68 
7.3  Τι δηµιουργεί την πυρκαγιά          σελ69 
7.4  Τρόποι µεταδόσεως της φωτιάς         σελ69  
7.5  Κατηγορίες πυρκαγιών          σελ71 
7.6  Κατάσβεση της πυρκαγιάς          σελ71 
7.6.1 Τα κατασβεστικά υλικά          σελ72 
7.7  Πυρασφάλειας  -Μέτρα Πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας      σελ73 
7.8  Τρόποι καταπολέµησης της πυρκαγιάς        σελ73 
7.9   Πυροσβεστικός εξοπλισµός          σελ74 
7.10  Σήµανση πυροσβεστικού υλικού        σελ76 
7.11  Ειδικά σήµατα κατηγοριών φωτιάς         σελ76  
7.12  Ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα       σελ77 
7.13  Έξοδοι  κινδύνου και η σήµανση τους        σελ78 

Κεφάλαιο 8ο Χρήσιµες Σηµάνσεις  
8,1 Σήµανση εργασιακού περιβάλλοντος           σελ79 
8.2  Μόνιµη σήµανση           σελ79 
8.2.1  Απαγορευτικές πινακίδες          σελ79 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 9 

 

8.3  Σήµατα προειδοποίησης          σελ80 
8.3.1  Προειδοποιητικές πινακίδες            σελ80 
8.4  Σήµατα υποχρέωσης             σελ81 
8.4.1  Πινακίδες υποχρέωσης          σελ81 
8.5  Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας             σελ82 
8.5.1  Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας          σελ82 
8.6  Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού           σελ83 
8.6.1  Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό      σελ83 
8.7  Σήµανση εµποδίων, επικινδύνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας      σελ83 
 

Κεφάλαιο 9ο Πρότυπα των µέσων ατοµικής προστασίας 
9.1 Τι είναι το πρότυπο             σελ84 
9.2  Για την Προστασία της αναπνοής         σελ84 
9.3  Για τα Γάντια προστασίας          σελ85 
9.4 Για τα  Μέσα προστασίας της κεφαλής         σελ87 
9.5  Για τα Γυαλιά προστασίας          σελ87 
9.6  Για τα Μέσα προστασίας της ακοής         σελ89 
9.7  Για τα Μέσα προστασίας ποδιών         σελ89 
9.8  Για τα Μέσα προστασίας για εργασίες σε ύψος       σελ91 
9.9  Για τις Στολές προστασίας          σελ92 
9.10  Για τα Μονωµενα εργαλεία          σελ93 

 

Κεφάλαιο 10ο  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  
10.1  Πόσα θυµάσαι για τα εργαλεία µε µόνωση;         σελ94  
10.2  Πόσα θυµάσαι για την προστασία των χεριών;       σελ95 
10.3  Πόσα θυµάσαι για την προστασία του κεφαλιού και των µατιών;      σελ96 
10.4  Πόσα θυµάσαι για την προστασία της ακοής;        σελ97 
10.5  Πόσα θυµάσαι για την προστασία της αναπνοής;        σελ98  
10.6  Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς;       σελ99  
 
Φωτογραφίες των  σταδίων του  προγράµµατος σε  VISUAL BASIC      σελ100 

Βιβλιογραφία                                                                                           σελ104  

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία         σελ109 

 

 

   

 

 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 10 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήµατα 

Η ασφαλής χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ασφάλεια κατά την εργασία σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προϋποθέτει τα εξής : 

Τη σχεδίαση, την κατασκευή και την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µόνο από 
εξειδικευµένους και εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς (αδειούχους ηλεκτρολόγους). 
Το σχεδιασµό και την κατασκευή αυτών των  εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις κατάλληλες, 
κατά περίπτωση προδιαγραφές. 
Την λειτουργία της εγκατάστασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις οποίες 
κατασκευάσθηκε. 
Το σωστό έλεγχο και συντήρηση της εγκατάστασης. 
Τη χρησιµοποίηση τόσο υλικών  όσο και εξοπλισµού που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις 
ποιότητας και καταλληλότητας που επιβάλλουν τα πρότυπα αλλά και οι σχετικοί κανονισµοί. 
Τη χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας κατά την εργασία στις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις καθώς και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς. 
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Κεφάλαιο 1ο  
1.1 Επικινδυνότητα Εργασιακών χώρων - Εισαγωγή  

  

Το νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια γίνεται όλο και περισσότερο αυστηρό 
και δεσµευτικό για τον εργοδότη. Βασική ηθική και νοµοθετική υποχρέωση είναι η πρόληψη 
του επαγγελµατικού κινδύνου και όχι η εκ των υστέρων παρέµβαση στο πρόβληµα. 

Η γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο έκανε την 
«εµφάνιση» της  ως υποχρέωση του εργοδότη µέσω του Π.∆. 17/96. Με βάση  αυτό σε κάθε 
χώρο και σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να εκτιµηθούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι 
εργαζόµενοι. Βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχίας µιας τέτοιας  µελέτης είναι η ουσιαστική 
συµµετοχή και των εργαζοµένων. 

Σκοπός της όλης αυτής  εργασίας είναι η ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και των 
τεχνικών ασφάλειας στη µεθοδολογία της εκτίµησης, έτσι ώστε, µέσω της συµµετοχικής  αυτής  
διαδικασίας, να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Στη µεθοδολογία αυτή έχει καταλήξει οµόφωνα το Συντονιστικό Όργανο Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας (ΣΟΥ & ΑΕ), αφού έλαβε  υπόψιν και την υπάρχουσα διεθνή 
βιβλιογραφία. 
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1.2 Κίνδυνος και επικινδυνότητα στην εργασία  

Για την κατανόηση του κεφαλαίου είναι απαραίτητο να δοθούν κάποιοι ορισµοί για διάφορες 
έννοιες που θα χρησιµοποιηθούν στην συνέχεια . 

Κίνδυνος (ως επικίνδυνη κατάσταση): Θεωρείται η δυνατότητα ενός στοιχείου εργασίας να 
µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό, ασθένεια, θάνατο ή και υλική ζηµιά. 

Οι πηγές κινδύνου στους εργασιακούς χώρους µπορεί να είναι: 

•••• Χώροι και θέσεις εργασίας, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, εργαλεία και άλλα τεχνολογικά 
στοιχεία της εργασίας. 

•••• Φυσικοί, χηµικοί και βιολογικοί παράγοντες του εργασιακού χώρου. 
•••• Εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες. 
•••• Επικίνδυνες ενέργειες των εργαζοµένων καθώς και τρίτων π.χ.(εργολάβων, άλλων 
συνεργείων). 

•••• Οργανωτικές ελλείψεις ή ακόµη και  δυσλειτουργίες. 

Κάθε πηγή κινδύνου µπορεί να εξελίχθη σε επικίνδυνη κατάσταση, δηλαδή συνθήκη στην 
οποία εκτίθενται σε κίνδυνο οι άνθρωποι ,το περιβάλλον, η και τα υλικά στοιχεία . 

Επικινδυνότητα: θεωρείται ο συνδυασµός της πιθανότητας εκδήλωσης οποιουδήποτε 
δυσµενούς αποτελέσµατος και των συνεπειών αυτού του αποτελέσµατος . Ως παράδειγµα 
διάκρισης των εννοιών αυτών είναι το γεγονός ότι το ηλεκτρικό ρεύµα αποτελεί κίνδυνο 
πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. Η επικινδυνότητα όµως είναι διαφορετική για την περίπτωση 
επέµβασης µε τήρηση όλων των διαδικασιών (διακοπή, έλεγχος, γείωση) και διαφορετική 
όταν µία ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες  δεν τηρούνται. 

Στην εργασία πρέπει να λαµβάνονται διάφορα µέτρα προστασίας έτσι ώστε να µειώνουν την 
επικινδυνότητα των πηγών κινδύνου. Τα µέτρα αυτά µπορεί να ληφθούν σε πολλά επίπεδα, 
όπως: 
•••• Τεχνικά µε την επιλογή του κατάλληλου αλλά και ασφαλούς εξοπλισµού (σύγχρονης 
τεχνολογίας που θα έχει ενσωµατωµένη την ασφάλεια), την τακτική και προγραµµατισµένη 
συντήρηση αυτού. 
• Οργανωτικά µε τη θέσπιση Οδηγιών για την επιλογή ασφαλών µεθόδων εργασίας και µε 
επίβλεψη όλων των εργασιών. 
• Εκπαίδευση του προσωπικού στην αντιµετώπιση των στοιχείων κινδύνου. 
• Χρήση µέσων ατοµικής και οµαδικής προστασίας. 
• Σήµανση των στοιχείων κινδύνου. 

Όλα αυτά τα µέτρα που λαµβάνονται συντελούν, άλλο περισσότερο άλλο λιγότερο, στην 
µείωση της επικινδυνότητας είτε ακόµα  µε την µείωση της πιθανότητας εκδήλωσης του 
συµβάντος (π.χ. επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού) είτε µε τον περιορισµό της έκθεσης 
του προσωπικού σε αυτόν (οργανωτικά µέτρα) είτε µε τον περιορισµό των συνεπειών τους 
(µέσα ατοµικής και οµαδικής προστασίας). Στους  εργασιακούς χώρους είναι αδύνατο να 
υπάρξει παντελής έλλειψη κίνδυνων. Αυτό που µπορεί να εκτιµηθεί είναι αν η παραµένουσα 
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επικινδυνότητα (δηλαδή η επικινδυνότητα που παραµένει µετά από τη λήψη των µέτρων 
προστασίας) βρίσκεται σε αποδεκτό ή µη ανεκτό επίπεδο. 

Ο καθορισµός ενός αποδεκτού επιπέδου επικινδυνότητας εξαρτάται από τα κοινωνικά 
δεδοµένα της κάθε εποχής. Από το πόσο δηλαδή εκτιµάται η ανθρώπινη ζωή και 
αρτιµέλεια. 

Η εκτίµηση της επικινδυνότητας σε ένα εργασιακό χώρο είναι ένα σύνολο διαδικασιών που 
περιλαµβάνει: 

• Την ανάλυση επικινδυνότητας δηλαδή τον προσδιορισµό των πηγών κινδύνου και την 
εκτίµηση της επικινδυνότητάς τους µε χρήση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.  
• Τη σύγκριση τους µε το αποδεκτό επίπεδο επικινδυνότητας. 

Η εκτίµηση µπορεί να έχει είτε ποιοτικό είτε ποσοτικό χαρακτήρα. Αν έχει ποσοτικό 
χαρακτήρα θα πρέπει να δοθούν τιµές και για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά της 
επικινδυνότητας και για το αποδεκτό επίπεδο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που η εκτίµηση δείξει αποδεκτά 
επίπεδα επικινδυνότητας αυτό σηµαίνει ότι έχουν ληφθεί µέτρα προστασίας. Το γεγονός αυτό 
όµως δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον εφησυχασµό και τη χαλάρωση των µέτρων αλλά 
την συνεχή παρακολούθηση της τήρησής τους και αν είναι δυνατόν τη περεταίρω βελτίωση 
τους. 

1.3  Μεθοδολογία  εκτίµησης  της  επικινδυνότητας  

Το πρώτο στάδιο είναι η γενική µελέτη της εργασίας και περιλαµβάνει τη µελέτη στοιχείων που 
αφορούν σε: 

• Παραγωγική διαδικασία. 
• Μέθοδο εργασίας. 

• Ιεραρχική δοµή και διαδικασία επίβλεψης. 
• Γραπτές οδηγίες εργασίας. 

• Θεσµικά και τεχνικά µέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια. 
• Ύπαρξη των προβλεποµένων αδειών από τη νοµοθεσία, για την εγκατάσταση και για το 

προσωπικό. 
• Μηχανολογικό εξοπλισµό. 
• Κτιριολογικές εγκαταστάσεις.  

• Κύριες και βοηθητικές ύλες.  
• Ωράριο εργασίας.  
• ∆ιαδικασία εκπαίδευσης.   

• Συµβάσεις εργολάβων. 

Καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πηγή κινδύνου. 
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Το δεύτερο στάδιο είναι η επί τόπου έρευνα , αυτή περιλαµβάνει: 

1. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών. Στη φάση µπορούµε να προσδιορίσουµε τα 
εξής: 

• Αν υπάρχει απόκλιση µεταξύ των προβλεποµένων και των πραγµατικών διαδικασιών 
κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

• Αν γίνετε χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας. 

• Αν ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείτε έχει ενσωµατωµένα συστήµατα ασφάλειας και 
συντηρείται σωστά. 

• Αν µπορεί να προκληθούν κίνδυνοι από εργασίες τρίτων (εργολάβοι, άλλα συνεργεία). 
Πολύ µεγάλη σηµασία πρέπει να δοθεί στα εξής: 

� Αν γίνεται η προβλεπόµενη χρήση του εξοπλισµού, των σχετικών διαδικασιών καθώς 
και όλων των άλλων στοιχείων της εργασίας. 

� Αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα στοιχεία εργασίας δεν διασφαλίζουν, από το 
σχεδιασµό τους, την προβλεπόµενη χρήση τους έχοντας δικλείδες αποτροπής της κακής χρήσης. 

Στη φάση αυτή η "ύπαρξη κατάστασης σηµείων ελέγχου"  (check list) βοηθάει πάρα πολύ. 

2. Οι  Συνεντεύξεις µε  το  προσωπικό η οποία έχει ως στόχους: 

� Την ενεργή συµµετοχή του προσωπικού. 
� Την εκµαίευση συµβάντων (παρ' ολίγον ατυχήµατα, κακές συνήθειες η και συνθήκες 

εργασίας, ελλείψεις του συστήµατος εργασίας) που δεν είναι δυνατόν να προκύψουν από άλλα 
επίσηµα στοιχεία η για κάποιους λόγους αποκρύπτονται . 

3.  Μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων. Στην φάση αυτή µετρούνται όλοι οι φυσικοί, οι χηµικοί 
και οι βιολογικοί παράγοντες που υπάρχουν ή µπορεί να υπάρξουν στο συγκεκριµένο χώρο 
εργασίας. Μεγάλη σηµασία  έχει να µετρηθούν ακόµα και εκείνοι  οι παράγοντες που προβλέπεται 
ότι θα έχουν τιµές µέσα στα αποδεκτά όρια έτσι ώστε να µην ληφθούν υπόψη ως πηγές κινδύνου. 

4. ∆ιενέργεια ιατρικών  εξετάσεων, προσανατολισµένων σε ενδεχόµενη επίδραση παραγόντων 
του εργασιακού  χώρου  που µπορούν να βλάψουν τον ανθρώπινο οργανισµό. 

 Το τρίτο στάδιο είναι η επεξεργασία των στοιχείων που σχετίζονται µε την Ασφάλεια και την 
Υγιεινή, όπως: 

Στοιχεία ατυχηµάτων η παρ' ολίγον ατυχηµάτων, ζηµιών αλλά και πυρκαγιών. Η όλη µελέτη 
πρέπει να εστιάζεται στον εντοπισµό των βαθύτερων αιτιών από τα οποία προκλήθηκαν όλα αυτά πχ 
(εξοπλισµός, µέθοδοι, διαδικασίες, µέσα προστασίας). 

Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών των µετρήσεων, η εκτίµηση του χρόνου έκθεσης του 
προσωπικού και η σύγκριση µε δεδοµένα όπως νοµοθεσία, πρότυπα κ.α.. 
Μελέτη αυτών των στοιχείων που αφορά  την υγεία του προσωπικού πχ (ασθένειες) και είναι 
δυνατόν να συσχετισθούν µε τις εργασιακές συνθήκες. 
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Στο τέταρτο στάδιο περιλαµβάνονται: 

A.   Η καταγραφή όλων των πηγών κινδύνου. 
Ο ποσοτικός προσδιορισµός της επικινδυνότητας κάθε πηγής κινδύνου και στην συνέχεια η 
δηµιουργία σχετικού πίνακα. 

B. Η σύγκριση µε τα αποδεκτά επίπεδα - όρια  επικινδυνότητας. 
Το πέµπτο στάδιο περιλαµβάνει τις προτάσεις που αφορούν: 

I.  Στην άµεση λήψη µέτρων για όσες πηγές κινδύνου έχουν µη ανεκτό – αποδεκτό  
επίπεδο επικινδυνότητας. 

II.  Στη συνεχή τήρηση των µέτρων προστασίας, τη βελτίωση τους µε στόχο όχι µόνο τη µείωση 
του επιπέδου επικινδυνότητας αλλά και την εξασφάλιση κατάλληλων  συνθηκών εργασίας για 
τους εργαζοµένους . 
Αυτές οι  προτάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: 
Βελτίωση του εξοπλισµού. 

� Σηµαντικότερο και καλύτερο προγραµµατισµό των συντηρήσεων. 
� Εντοπισµό των σηµείων στην  διαδικασία που µπορεί να βελτιωθούν  . 

� Ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού για την σωστή αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
πηγών κινδύνου. 

� Βελτίωση της σήµανσης. 
� Εκπόνηση βελτιωµένων "καταστάσεων σηµείων ελέγχου". 
� Βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ΜΑΠ που χρησιµοποιούνται ή χρήση νέων τύπων ΜΑΠ. 

(ΜΑΠ = µέσα ατοµικής προστασίας ) 

Σε όλες τις φάσεις της εργασίας είναι απαραίτητη η συνεργασία των Τεχνικών Ασφάλειας 
και του Γιατρού Εργασίας. 

Το  έκτο στάδιο περιλαµβάνει την επανεξέταση και αναθεώρηση της ίδιας της µελέτης: 

Η εκτίµηση κινδύνων είναι µια δραστηριότητα που δεν  γίνεται µια για πάντα. Η εκτίµηση πρέπει 
να επανεξετάζεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, και για µια σειρά από λόγους όπως είναι οι 
παρακάτω : 
   Η αλλαγή των µέσων εργασίας που µπορεί να οδηγεί σε αλλαγές της διαδικασίας εργασίας όπως 
για παράδειγµα η αντικατάσταση ενός χηµικού παράγοντα από έναν λιγότερο εύφλεκτο, η τη 
χρήση διαφορετικών εργαλειοµηχανών κ.λπ. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να συνοδεύεται από την  
µελέτη της επίδρασης και στην Υγεία αλλά και την Ασφάλεια πριν από την πραγµατοποίηση τους. 
Επίσης από την στιγµή  που θα γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να εκτιµηθούν από την 
αρχή  οι νέες συνθήκες εργασίας και  να επανεξεταστούν οι συνέπειες των αλλαγών στην πράξη . 
Η εισαγωγή µέτρων προστασίας που µπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία της εργασίας. Πχ η 
εισαγωγή διαδικασίας «άδειας εργασίας» για την επέµβαση σε µηχανές µε κινούµενα τµήµατα θα 
έχει άµεσες συνέπειες στο επίπεδο επικινδυνότητας. 
Η λήψη µέτρων περιορισµού ενός βλαπτικού παράγοντα, πρέπει να µας οδηγήσει σε νέες 
µετρήσεις. 
Στην  περίπτωση όπου τα µέτρα πρόληψης και προστασίας που είναι σε ισχύ είναι ανεπαρκή ή 
είναι πλέον παρωχηµένα λόγω της ανάπτυξης νέων  ασφαλέστερης και νεότερης  τεχνογνωσίας. 
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Η διερεύνηση ατυχηµάτων που οδήγησαν σε τραυµατισµό, µπορεί να µας αποκαλύψει την 
ανάγκη αλλαγών  ώστε να µπορούµε να προλαµβάνουµε παρόµοια ατυχήµατα. Η διερεύνηση 
παρ' ολίγον απωλειών µπορεί και αυτή να µας  δώσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους 
κινδύνους και να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στον προσδιορισµό µέτρων αναγκαίων για τη 
µείωση τέτοιων κινδύνων. 

Σοβαρά επίσης συµπεράσµατα προκύπτουν και από τη µελέτη τυχόν προβληµάτων υγείας και 
επαγγελµατικών ασθενειών. 

Τα «ατυχήµατα ελαφριάς µορφής», συµπεριλαµβανοµένων των συµβάντων αλλά και των παρ' ολίγον 
ατυχηµάτων, αποτελούν γεγονότα από τα οποία µπορούν να προκύψουν πολλές χρήσιµες 
πληροφορίες για τις πηγές κινδύνου.  

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σκόπιµο να 
επανεξετάζονται οι εκτιµήσεις κινδύνων σε τακτικά  χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη φύση των 
κινδύνων και το βαθµό πιθανής αλλαγής στις  εργασιακές δραστηριότητες. 
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1.4            ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ  (εκτίµησης του κινδύνου στους χώρους εργασίας  )  

                                    1. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Παραγωγικής διαδικασίας, µεθόδων εργασίας, οργάνωσης, 
ιεραρχικής δοµής, οδηγιών, άδειων, µέτρων για Υ + Α, 

εξοπλισµού, κτιρίων, κυρίων υλών, ωραρίων κ.α. 
 

    2. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ 

• Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών 
• Συνεντεύξεις µε προσωπικό 
• Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων 
• Ιατρικές εξετάσεις 
 

   3.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

• Στατιστική ανάλυση ατυχηµάτων, πυρκαγιών, κ.α. 

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων των µετρήσεων 

 Μελέτη ασθενειών 

                                      4.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

• Καταγραφή πηγών κινδύνου 

• Συµπλήρωση πίνακα 

 

    ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

                             

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

                     • Τήρηση µέτρων προστασίας                  Λήψη άµεσων µέτρων 

                 • Βελτιώσεις                                   

         

                                  6.ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ  
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1.5 Ποσοτικοποίηση του κινδύνου  

 Η µεθοδολογία αυτή έχει στόχο την ποσοτικοποίηση του κινδύνου. 

Η εκτίµηση αφορά: 

1. Στην πιθανότητα να συµβεί ατύχηµα ή να προκληθεί βλάβη στην υγεία των εργαζοµένων. 

2. Στην συχνότητα µε την οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι στον συγκεκριµένο κίνδυνο. 

3. Στην σοβαρότητα ενός ατυχήµατος που θα προκληθεί από τον κίνδυνο που εξετάζεται. 

Για αυτούς τους τρεις παράγοντες, υπάρχουν οι τρεις παρακάτω πίνακες, οι οποίοι πρέπει να 
συµπληρώνονται. 

Σηµείωση 

Από τη διεθνή εµπειρία έχουν προσδιοριστεί  κάποιοι δείκτες διαβάθµισης των παραπάνω αυτών 
παραγόντων. Θα µπορούσαν να προσδιοριστούν και άλλοι δείκτες χωρίς αυτό να αλλάζει το τελικό 
αποτέλεσµα που είναι η συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων. 

   Πίνακας προσδιορισµού της σοβαρότητας του συµβάντος: 

 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1. Απόλυτα καταστρεπτικός (πολλά µοιραία  
συµβάντα, εκτεταµένη ζηµιά, µέγιστη απώλεια κατά  
την παραγωγική διαδικασία ) 

 

100 

2. Καταστρεπτικός (λίγα µοιραία συµβάντα, ζηµιά, 
καθυστερήσεις στην παραγωγή) 40 

3. .  Πολύ σοβαρός (µοιραίο συµβάν, ζηµιά, προβλήµατα στην 
παραγωγική διαδικασία) 

15 

4. Σοβαρός (πολύ σοβαρός τραυµατισµός, ζηµιά, προβλήµατα 
στην παραγωγική διαδικασία) 7 

5. Σηµαντικός (παροδική ανικανότητα, ζηµιά προβλήµατα 
στην παραγωγική διαδικασία)       3 

6. Αξιοσηµείωτος (µικροί τραυµατισµοί όπου απαιτείται η 
παροχή πρώτων βοηθειών και απώλειες) 

1 
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1.6 Πίνακας προσδιορισµού της συχνότητας έκθεσης των εργαζοµένων στον 
κίνδυνο: 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1. Συνεχής 10 

2. Συχνή (καθηµερινά) 6 

3. Ευκαιριακή (εβδοµαδιαίως) 3 

4. Ασυνήθης (µηνιαίως) 2 

5. Σ̟άνια (λίγες φορές ετησίως) 1 

6. Πολύ σ̟άνια (ετησίως) 0,5 

7. Καθόλου Έκθεση 0 

 

Πίνακας προσδιορισµού της πιθανότητας εκδήλωσης του κίνδυνου: 

                      ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ               ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ                                                        

1. Θα µ̟ορούσε να είναι αναµενόµενο (Συµβαίνει 

συχνά) 10 

2. Πολύ ̟ιθανό (έχει 50 % ̟ιθανότητα) 6 

3.Θα µ̟ορούσε να µην συµβαίνει συνήθως αλλά 

̟ιθανό 3 

4.Λίγο ̟ιθανό (συνέβη κά̟οτε) 1 

5. Πολύ λίγο ̟ιθανό (δεν έχει συµβεί ̟οτέ εδώ και 

̟ολλά χρόνια) 0.5 

6. Πρακτικά αδύνατο (µια στο εκατοµµύριο) 0.2 

7.  Θεωρητικά και ̟ρακτικά αδύνατο. (̟λησιάζει το 

α̟ίθανο) 0.1 

Ο βαθµός επικινδυνότητας είναι αυτός που ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο στον εργασιακό χώρο 
και αποτελεί το γινόµενο των τριών προηγουµένων παραγόντων. 

Επικινδυνότητα = συχνότητα x πιθανότητα x σοβαρότητα 

Το αριθµητικό νούµερο που θα προκύψει συγκρίνεται µε τον παρακάτω πίνακα, όπου 
φαίνεται ο βαθµός αµεσότητας για την λήψη µέτρων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 
δυνατότητα στον προϊστάµενο της υπηρεσιακής µονάδας να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες 
και µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο που του υποδεικνύεται από τον πίνακα. Προφανώς τα 
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αποτελέσµατα δεν είναι βέβαια απόλυτα αλλά ενδεικτικά και ο πίνακας απλά φανερώνει την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 

         Ανάλογα µε την τιµή  η επικινδυνότητα µπορεί να καταταγεί σε 5 επίπεδα: 

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

1ο ε̟ί̟εδο. Α̟αράδεκτα µεγάλη 

2ο ε̟ί̟εδο. Πολύ µεγάλη 

3ο ε̟ί̟εδο. Μεγάλη 

4ο ε̟ί̟εδο. Σχετικά µικρή 

5ο ε̟ί̟εδο. Ανεκτή 

 

Ανάλογα µε το επίπεδο λοιπόν εξαρτάται και το βάθος της τοµής που πρέπει να γίνει αλλά και η 
αµεσότητα για την λήψη µέτρων. Για το πρώτο επίπεδο επικινδυνότητας (απαράδεκτα µεγάλη), τα 
µέτρα πρέπει να έχουν άµεσα αποτελέσµατα. Το πιο πιθανό είναι να απαιτηθούν, εκτός των άλλων, 
ριζικές αλλαγές στο τεχνολογικό ή και στο οργανωτικό σύστηµα. 

Άµεσα και ριζικά πρέπει να είναι και τα µέτρα στο δεύτερο επίπεδο (πολύ υψηλή επικινδυνότητα). 
Θα πρέπει να αναθεωρηθούν  οι πρακτικές εργασίες και να αντικατασταθούν στοιχεία του 
τεχνολογικού συστήµατος. Στο  επίπεδο  αυτό κάποιες από τις ενέργειες πρέπει να γίνουν το πολύ σε 
µια εβδοµάδα. 

Τρίτο επίπεδο σε αυτό πρέπει να δοθεί βάση στη λήψη µέτρων ασφάλειας σε επιµέρους τοµείς. 
Εδώ κάποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν το πολύ σε ένα µήνα. Στο τέταρτο επίπεδο επικινδυνότητας 
µεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των µέτρων ασφάλειας. Εδώ οι  ενέργειες θα πρέπει 
να φέρουν αποτελέσµατα το πολύ σε ένα χρόνο. 

Και τέλος, η ύπαρξη ανεκτού επιπέδου επικινδυνότητας δεν πρέπει να  µας οδηγήσει µε κανένα  
τρόπο σε χαλάρωση αλλά σε συνεχή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και ενεργοποίηση του 
προσωπικού στον τοµέα αυτό για να µπορέσουµε να φτάσουµε σε καλύτερο επίπεδο . 

Εξυπακούεται ότι τα µέτρα που αναφέρθηκαν είναι απλά ενδεικτικά και εξαρτούνται από τις 
ιδιαιτερότητες του εργασιακού χώρου. 

Ο υπολογισµός του βαθµού επικινδυνότητας κάθε στοιχείου του χώρου που εξετάζεται βάσει 
της γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου γίνεται µέσω της συµπλήρωσης του 
σχετικού πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω. Ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα τυπικό 
παράδειγµα. 

    ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΙΙΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

         6.000 -10.000  

         4.000 - 6.000  

         1.000 - 4.000  

             500 -1.000  

            Μικρότερη α̟ό 500 
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1.7  Παρουσίαση µελέτης εργασιακού κινδύνου    

Τα περιεχόµενα µιας µελέτης θα µπορούσαν να έχουν την παρακάτω  µορφή.  
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Κεφάλαιο 2ο  

2.1 Εργαλεία µε µόνωση – Εισαγωγή  

Σε πολλές περιπτώσεις όταν γίνεται εργασία υπό τάση ή πλησίον στοιχείων που ευρίσκονται 
υπό τάση, πρέπει να χρησιµοποιούνται εργαλεία που να µας παρέχουν προστασία από 
διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Πολλά ηλεκτρικά ατυχήµατα θα είχαν αποτραπεί αν, παράλληλα µε τα άλλα µέτρα και µέσα 
ασφάλειας, είχαν χρησιµοποιηθεί και εργαλεία µε µόνωση. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού 
είναι να κατανοηθούν: 

• Ποια εργαλεία θεωρούνται µονωµένα και πως αναγνωρίζονται 

• Πότε τα χρησιµοποιούµε  

• Ποια είναι τα όρια της τάσης από την οποία µας  προστατεύουν 

• Και  τέλος το θα Πότε πρέπει τα  αποσύρουµε  
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2.2 Πότε χρησιµοποιούµε τα µονωµένα εργαλεία  
 
Τα  µονωµένα εργαλεία χρησιµοποιούνται: 
• Όταν γίνεται µια εργασία υπό χαµηλή τάση. 
• Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε γειτνιάζοντα στοιχεία υπό χαµηλής επίσης τάση. 
• Ως τελευταίο µέσο άµυνας, σε περίπτωση που (παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί) υπάρχει  
κάποιο ενδεχόµενο επιστροφής του ρεύµατος. 
 

2.3 Απαραίτητες προϋποθέσεις για να µας προστατεύουν  τα µονωµένα 
εργαλεία είναι: 

• Η τάση να µην υπερβαίνει τα 1000V εναλλασσόµενου ρεύµατος ή τα 1500V συνεχούς 
ρεύµατος . 

• Να φοριούνται οπωσδήποτε και µονωτικά γάντια.  

•  Φυσικά θα πρέπει Η εργασία να γίνεται πάντα από αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη /ηλεκτρολόγο. 

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται και στη νοµοθεσία (Ν 158/75 "Περί εργασίας επί ηλε-

κτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάση"). 

Προσοχή : Τα µονωτικά εργαλεία δεν προστατεύουν χωρίς τα γάντια. 
 

Μονωµένα εργαλεία θεωρούνται τα εργαλεία που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
προτύπου ΕΝ 60900 που προέρχεται από το διεθνές πρότυπο IEC 900. 

2.4 Πως αναγνωρίζονται τα µονωµένα εργαλεία  

Τα εργαλεία λοιπόν αναγνωρίζονται κατ' αρχήν από τη σήµανση η οποία περιλαµβάνει: 

Tο σύµβολο της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (το διπλό τρίγωνο) και την ένδειξη 
1000 V. 

 

                  

• Τον κατασκευαστή (όνοµα ή σύµβολο της εταιρείας ). 

• Τον κωδικό του προϊόντος. 

• Το έτος κατασκευής (η τουλάχιστον τα δύο τελευταία ψηφία). 

• Το αναγνωρισµένο εργαστήριο. Η σήµανση αυτή θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και 

ανεξίτηλη. 
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2.5 Τι σηµαίνει η σήµανση (στα εργαλεία µε µόνωση ) 

H σήµανση σηµαίνει ότι: 

• Τα εργαλεία αυτά έχουν περάσει από όλες τις δοκιµές που προβλέπει το πρότυπο   

ΕΝ 60900. 

•  Υπάρχουν τα αποτελέσµατα των δοκιµών από αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

•  Και τέλος ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την προστασία που πρέπει να παρέχουν. 
 

2.6  Μορφή των µονωµένων εργαλείων  

Τα εργαλεία αποτελούνται από το µεταλλικό µέρος και από τις µονωµένες λαβές µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Η µόνωση καλύπτει όλο το µήκος που είναι απαραίτητο (π.χ. στις πένσες µέχρι το σύνδεσµο, 
στα κατσαβίδια σχεδόν όλο το µήκος του µίσχου, στα γερµανικά κλειδιά όλο το εργαλείο). 

 

 

 

               Εργαλεία που  καλύπτονται ολόκληρα µε τη µόνωση γερµανικά κλειδιά  
 
 

 

Κατσαβίδι : Μήκος του µίσχου χωρίς µόνωση <15mm 
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Σε  κάποια εργαλεία είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανασταλτικές προεξοχές, ώστε το χέρι, 
και αν ακόµα γλιστρήσει, να µην έλθει σε επαφή µε το µεταλλικό του τµήµα. 

                                                         Ανασταλτική προεξοχή 

• Πολύ σηµαντικό είναι να σηµειώσουµε ότι τα εργαλεία που προµηθεύεται  η ∆ΕΗ, έχουν 
µόνωση από δυο υλικά διαφορετικού χρώµατος, (χωρίς αυτό να απαιτείται υποχρεωτικά 
και από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα) ώστε να µε αυτό το τρόπο υπάρχει η ένδειξη φθοράς µε την 
αλλαγή του χρώµατος. 
Προσοχή : Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι δεν θα πρέπει να ελέγχονται τα εργαλεία για φθορές οι 
οποίες δεν έχουν φθείρει το εξωτερικό υλικό. 

Παράδειγµα  εργαλείου µε Μόνωση δυο στρώσεων διαφορετικού υλικού και χρώµατος που 
προµηθεύεται η ∆ΕΗ βλέπουµε στην πιο κάτω εικόνα : 
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2.7. Πίνακες  µονωµένων εργαλείων 
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 2.7.1 Πίνακες  µονωµένων εργαλείων           
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2.8  Ποιες δοκιµές απαιτούνται υποχρεωτικά από το πρότυπο  ΕΝ 60900 

Οι εταιρείες κατασκευής εργαλείων πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο ΕΝ 60900 
αυτό σηµαίνει ότι τα εργαλεία έχουν περάσει µε επιτυχία όλες τις  δοκιµές στις παρακάτω 
ιδιότητες. 

A.  Η αντοχή της Ηλεκτρικής µόνωσης 

Σε αυτή την διαδικασία το εργαλείο τοποθετείται σε ένα  λουτρό ύδατος µε τάση 10kV για 
3min. Το ρεύµα διαρροής δεν θα πρέπει να υπερβεί το 1mA / 200mm µονωµένου εργαλείου 
και δεν θα πρέπει να παρουσιασθεί διάτρηση, σπινθήρας ή ανάφλεξη 

 

 

 

 

 

 

 

Στην επόµενη διαδικασία  που αφορά την αντοχή της ηλεκτρικής µόνωσης το εργαλείο 
τοποθετείται όπως στο παρακάτω σχήµα και εφαρµόζεται  τάση µεταξύ του µεταλλικού µέ-
ρους και ηλεκτροδίου που ακουµπά την µόνωση του εργαλείου  5kV για 3min. Και εδώ δεν 
πρέπει να παρουσιασθεί διάτρηση, σπινθήρας ή ανάφλεξη. 
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B.  Μηχανικές και θερµικές αντοχές της 

µόνωσης  

 
Η µόνωση έχει δοκιµασθεί: Σε κρούση  
Θα χτυπηθεί µε σφυρί η µόνωση  που η κρούση 
αυτή αντιστοιχεί σε πτώση από τα  
 2 m. 
 
 
 
Σε αντοχή της πρόσφυσης ως προς το 
 µεταλλικό τµήµα. ∆εν θα πρέπει να  
ξεκολλήσει µε δύναµη των 50 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
Αντοχή στην  φλόγα. 
∆εν θα πρέπει να συνεχίζεται η καύση  
µετά την αποµάκρυνση της φλόγας από αυτό. 

 

 

 

Γ.  ∆οκιµές των  µεταλλικών µερών µε βάση το πρότυπο ΕΝ 

Η εναρµόνιση των εταιρειών κατασκευής εργαλείων  µε το πρότυπο ΕΝ 60900 σηµαίνει την 
εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων των µηχανικών αντοχών, που γίνονται µε τα αντίστοιχα 
ISO (∆ιεθνή Πρότυπα). Ένα µονωµένο εργαλείο κατά ΕΝ εκτός από τις διηλεκτρικές αντοχές 
έχει πολύ καλές µηχανικές αντοχές. 

Για να ελεγχθούν αυτές οι δοκιµές , κατά περίπτωση είναι: 
• ∆οκιµές φόρτισης στις λαβές, αφορά  (πένσες, πλαγιοκόφτες κ.α.). 
• ∆οκιµές ροπής, αφορά (κατσαβίδια, µυτοτσίµπιδα κ.α.). 
• ∆οκιµές κοπής αγωγών ,αφορά (πένσες, κόφτες κλπ.). 

            • Σκληροµέτρηση στα σηµεία που καταπονούνται  
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2.9 Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται προσοχή κατά την προµήθεια 
µονωµένων εργαλείων  

1. Εργαλεία τα οποία έχουν αγορασθεί από Κεντρικές προµήθειες, είναι καταχωρηµένα στους 
κωδικούς των µονωµένων εργαλείων αλλά δεν έχουν τη απαραίτητη σήµανση. 

Προσοχή Τα εργαλεία αυτά έχουν δοκιµασθεί µε παλιές προδιαγραφές, όχι τόσο αυστηρές 
όσο το πρότυπο  ΕΝ, και θα πρέπει µετά τις προµήθειες νέων παρτίδων να αλλάζουν τον 
κωδικό και να χαρακτηρίζονται εργαλεία για χρήση µόνο για µηχανολογικές εργασίες. 

2. Εργαλεία που έχουν την ένδειξη VDE, 1000V και τo σήµα της εικόνας. 

Τα εργαλεία αυτά παρέχουν ασφάλεια γιατί έχουν δοκιµασθεί µε τα παλιά γερµανικά 
πρότυπα VDE, (τα οποία έχουν αντικατασταθεί µε τα ΕΝ) και άρα µπορούν να 
χρησιµοποιούνται. 

Τα Εργαλεία επώνυµων κατασκευαστικών οίκων τα οποία  δεν έχουν το σύµβολο του διπλού 
τρίγωνου. 

Προσοχή Αυτά τα εργαλεία, ακόµα και αν οπτικά η µόνωση τους φαίνεται άψογη, δεν µας 
παρέχουν ασφάλεια ως προς τη διηλεκτρική τους αντοχή.  

Το γεγονός ότι ο κατασκευαστής δεν θέτει τη σήµανση σηµαίνει ότι δεν µπορεί τα εγγυάται 
για εργασίες υπό τάση. Συνήθως οι κατασκευαστές αυτοί διαθέτουν και τον αντίστοιχο τύπο 
µε µόνωση. 

I.  Εργαλεία στα οποία η σήµανση φεύγει µε απλό τρίψιµο. 

Προσοχή Τα εργαλεία αυτά είναι ακατάλληλα. Η αντοχή της σήµανσης είναι µέρος του 
προτύπου ΕΝ 60900 και γι' αυτήν έχει προβλευθεί ειδική δοκιµή. 

II.   Εργαλεία στα οποία η µόνωση φέρει σήµανση µε τη τάση δοκιµής. 

Προσοχή Τα εργαλεία αυτά είναι ακατάλληλα. Το πρότυπο ΕΝ απαγορεύει την αναγραφή 
άλλων ενδείξεων εκτός των προβλεποµένων. 

III.  Εργαλεία στα οποία έχουν µονωθεί από τα συνεργεία µε θερµοσυστελλόµενα. 

Προσοχή Τα εργαλεία αυτά είναι επικίνδυνα.(Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ  ότι δοκιµές που 
έχουν διεξαχθεί στο Κ∆ΕΠ έδειξαν ότι η µόνωση µε θερµοσυστελλόµενο έχει 20 φορές 
µικρότερη αντοχή από τα προβλεπόµενα όρια). 
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Κεφάλαιο 3ο  

3.1 Εισαγωγή - Γάντια προστασίας 

Το 20 % του συνόλου των ατυχηµάτων που γίνονται κάθε χρόνο συµβαίνουν στα δάκτυλα και 
την παλάµη. Τα περισσότερα από αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν οι εργαζόµενοι έκαναν χρήση 
των κατάλληλων µέσων προστασίας. 

Πως µπορεί όµως ο εργαζόµενος να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση τι µέσα προστασίας πρέπει 
να χρησιµοποιεί; 

Το Κεφάλαιο  αυτό έχει σαν στόχο την ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που 
απειλούν τα άνω άκρα και παράλληλα και στην ενηµέρωση για την χρήση των καταλλήλων 
γαντιών προστασίας. 

∆ιευκρινίζουµε ότι το γάντι αποτελεί µέρος µόνο της στρατηγικής προστασίας του δέρµατος.  
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3.2   Κίνδυνοι για τα χέρια στον εργασιακό χώρο 

Αίτια  Τύπος Αποτελέσµατα Σχόλια 
Μηχανικά Δονήσεις, τριβή Εκδορές, γδαρµένο δέρµα, 

µελανιές, κάλλοι, µόλυνση 

του δέρµατος 

 

 

Φυσικά Θερµότητα, ψύχος, 

άνεµος, ακτινοβολία, 

υπερβολική έκθεση 

στον ήλιο, υγρασία 

(παρατεταµένη 

διαβροχή µε νερό) 

Καψίµατα, εξανθήµατα από 

τη ζέστη, σκάσιµο (του 

δέρµατος) κρυοπαγήµατα, 

δερµατοπάθεια, φούσκωµα 

των χεριών 

 

Αποτελούν κίνδυνο για 

εκείνους του 

εργάζονται στο 

ύπαιθρο. 

 

Χηµικά 
 

 

 

 

Κυκλοφορούν 

πολλές χιλιάδες 

διαφορετικές 

χηµικές ουσίες στην 

αγορά. Μερικές από 

αυτές είναι 

βλαβερές ή 

ερεθίζουν το δέρµα, 

ενώ άλλες 

προκαλούν 

αλλεργικές 

αντιδράσεις σε ορι-

σµένους ανθρώπους 

Υγρά µετάλλου 

 

Διαλυτικά 

 Οξέα 

    

 

Σαπούνια, 

απορρυπαντικά 

    

  

Καυστικές ενώσεις ή 

ουσίες 

Σπυράκια, ξηρό ή 

σκασµένο δέρµα, έλκη 

 

 

Ερυθρότητα, πόνος, 

φουσκάλες, νεκρώσεις 

Ξηρό, σκασµένο δέρµα 

(αίσθηση κοµµένου) 

Εγκαύµατα, φουσκάλες, 

νέκρωση 

 

 

Χρησιµοποιούνται στο 

σχηµατισµό µετάλλων 

και στις µηχανές 

 

Χρησιµοποιούνται ως 

βάση για άλλα χηµικά 

 

Χρησιµοποιούνται για 

την αποµάκρυνση της 

βρωµιάς, των λιπών 

µπορεί να αφαιρέσουν 

τη φυσική προστασία 

του δέρµατος 

 

Χρησιµοποιούνται 

ενάντια στα µέταλλα και 

τις χηµικές ουσίες 

µπορεί να 

καταστρέψουν το δέρµα 

Βιολογικά Μικρόβια, µύκητες, ιοί 
Μολύνσεις του δέρµατος, 

εξανθηµατικό νόσηµα του 

δέρµατος, φαγούρα, 

αλλεργίες πιθανή 

µετάδοση από άνθρωπο σε 

άνθρωπο 

 

Μπορεί να 

προσβάλλουν αγρότες, 

εργαζόµενους σε δάσος 

και άλλους 
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Η προστασία των χεριών από την έκθεση σε όλα τα  αίτια που έχουν προαναφερθεί µπορεί να 
επιτευχθεί µε τη χρήση κατάλληλων γαντιών. 

Πριν όµως προχωρήσουµε στην επιλογή και την προµήθεια των κατάλληλων  γαντιών που θα 
χρησιµοποιήσει ο κάθε εργαζόµενος πρέπει πρώτα να έχουµε εκτιµήσει: 

•  ότι η έκθεση δεν µπορεί να αποφευχθεί 
• ότι γνωρίζουµε όλους τους κινδύνους από τους οποίους θέλουµε να προστατευθεί ο κάθε 
εργαζόµενος π.χ. µηχανικές κακώσεις, τριβή, αιχµηρά αντικείµενα, χηµικές ουσίες, µικρόβια, 
νερό κ.ά. 
• Την ένταση του κινδύνου στον οποίο θα εκτεθεί ο εργαζόµενος  

      •  Άλλες ιδιότητες που χρειάζονται στο γάντι για να εκτελεσθεί η συγκεκριµένη  εργασία π.χ. 
πάχος, ελαστικότητα, απτική ικανότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτυποποίησει όλα τα γάντια που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι, 
έτσι ώστε να πιστοποιείται ο έλεγχος των γαντιών και να µπορεί να αναγνωρίζει από το 
εικονόσηµο ο εργαζόµενος, εάν τα γάντια που χρησιµοποιεί του παρέχουν την προστασία από 
τους κινδύνους της εργασίας του. 

            3.3 Πίνακας εικονοσήµων στα γάντια προστασίας  
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Ανάλογα λοιπόν µε το βαθµό προστασίας έναντι ορισµένων από τους προαναφερόµενους 
κίνδυνους (ηλεκτρικούς, µηχανικούς, χηµικούς, κίνδυνους από κρύο και θερµότητα), τα 
γάντια κατατάσσονται σε διάφορα επίπεδα. Π.χ. η προστασία για τους Μηχανικούς κίνδυνους 
κωδικοποιείται σε τέσσερις αριθµούς από τους οποίους ο κάθε ένας συµβολίζει επίπεδο 
αντοχής στην τριβή, κοπή µε λεπίδα, διάσχιση και διάτρηση ,προστασία από το ψύχος, την 
θερµότητα ,τις χηµικές ουσίες κλπ . 

3.4 Γάντια προστασίας του Ηλεκτροτεχνίτη / Ηλεκτρολόγου 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα γάντια προστασίας του ηλεκτροτεχνίτη / 
ηλεκτρολόγου. 

Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές έχουν κατατάξει τα γάντια των ηλεκτροτεχνιτών – 
ηλεκτρολόγων  στις εξής κλάσεις ανάλογα µε την τάση έναντι της οποίας µας παρέχουν 
προστασία: 

ΚΛΑΣΗ ΤΑΣΗ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

 

00 500 V 

0 1 kV 

1 7,5  kV 

2 17kV 

3 26,5kV 

4 36 kV 

 

 

Τα γάντια επίσης κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε την ειδική προστασία που µας 
παρέχουν. Αυτές κωδικοποιούνται ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 

A Οξέα 

Η Έλαια 

Ζ Όζον 

Μ Υψηλή μηχανική καταπόνηση 

R Σύνολο προηγουμένων 

C Χαμηλές Θερμοκρασίες 

 

 

π.χ. ένα γάντι µε κωδικό ΑΗ µας παρέχει προστασία έναντι των οξέων και των ελαίων ενώ 
ένα άλλο µε κωδικό RC µας παρέχει προστασία από όλους τους προαναφερθέντες 
παράγοντες. Σε κάθε γάντι πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις: 
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• To σύµβολο CΕ (σήµα πιστότητας της ΕΕ) 

• Ο αριθµός του εργαστηρίου που έχει εγκρίνει το γάντι  

• Το έτος παραγωγής του  

• Το όνοµα του κατασκευαστή 

• Η κλάση του π.χ. 00, ή 2 

• Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του που  δηλώνονται  από τα γράµµατα π.χ. Α, Η ή RC 

• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους που είναι το διπλό τρίγωνο  

• ∆ιαφορετικός χρωµατισµός των γραµµάτων ανά κλάση 

• Μια πλευρά µε ορθογώνια, που θα σηµειώνονται οι ηµεροµηνίες ελέγχων. 

 

3.5 Οδηγίες για τη σωστή  χρήση και συντήρηση των γαντιών προστασίας 

• Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι δεν  προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Εάν δεν 
είστε σίγουροι ποιο γάντι πρέπει να χρησιµοποιήσετε θα πρέπει να απευθυνθείτε  τον 
Προϊστάµενο σας, τον Τεχνικό Ασφάλειας ή τον Γιατρό Εργασίας της Μονάδας σας. 

• ∆ιαβάστε το ενηµερωτικό σηµείωµα του κατασκευαστή για τα πεδία χρήσης τους καθώς 
και τη συντήρηση τους. 

• Ελέγξτε µήπως υπάρχουν τρύπες στα άκρα και ανάµεσα στα δάκτυλα. 

• Να πλένετε και να στεγνώστε µε βαµβάκι τα γάντια εργασίας σας περιοδικά. 

Να είστε σίγουροι ότι τα πλύνατε καλά και  ειδικά τα γάντια µε τις τραχείες επιφάνειες (που 
βελτιώνουν το πιάσιµο) και να τα απλώνετε σε πολύ καλά αεριζόµενο  χώρο. 

• Να εφοδιάζεστε  µε ένα περισσευούµενο ζευγάρι γάντια για να το χρησιµοποιείτε µέχρι να 
στεγνώσουν τα γάντια που έχετε καθαρίσει . 

• Ποτέ µην τα στεγνώνετε πάνω σε καλοριφέρ, σόµπα κ.λπ. Η διαρκής επίδραση της 
θερµότητας θα τα  αλλοιώσει  και αυξήσει  τη διαπερατότητα τους . 

• Μην αφήνετε τα γάντια για χηµικά γυρισµένα το µέσα- έξω. Αυτό µπορεί να παγιδεύσει 
χηµικά η ατµούς µέσα στα γάντια και να σαπίσει το υλικό τους. 

• Μην αποθηκεύετε τα γάντια µε τα µανικέτα διπλωµένα. Η πτυχή εξασθενίζει το υλικό και 
µπορεί να σκισθούν εύκολα. 

• Να ελέγχετε πάντα ‘’ τα γάντια που παραµένουν σε αποθήκες. 

• Συµβουλευτείτε τον Προϊστάµενο, τον ΤΑ ή τον Γ.Ε. της Μονάδας σας, πριν πλύνετε ή 
καθαρίσετε γάντια προστασίας από τα χηµικά. 

• Αντικαταστήστε τα παλιά και χαλασµένα γάντια άµεσα . 

• Τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη θα πρέπει κάθε 6 µήνες να ελέγχονται, για την  διηλεκτρική 
τους αντοχή αν χρησιµοποιούνται συχνά και κάθε 12 µήνες αν χρησιµοποιούνται ευκαιριακά. 

• Εκτός του οπτικού ελέγχου, τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη θα πρέπει κάθε πρωί να 
ελέγχονται και µε πίεση αέρα. 

• Επίσης τα γάντια θα πρέπει να φυλάσσονται σε µέρος ξηρό και σκοτεινό, όπου η 
θερµοκρασία θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 10° C και 21° C. 
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• Εάν τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη λερωθούν, θα πρέπει να πλένονται µε νερό και ουδέτερο 
σαπούνι σε θερµοκρασία που δεν θα ξεπερνά 65° C, µετά θα πρέπει να στεγνώνονται 
προσεκτικά και να πουδράρονται µε πούδρα (talc ). 
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Κεφάλαιο 4ο  
 4.1   Εισαγωγή - Προστασία της κεφαλής – µατιών   

Στο  κεφάλαιο  αυτό θα ασχοληθούµε µε τους τρόπους προστασίας του κεφαλιού ένα από τα 
σηµαντικότερα µέρη του σώµατος µας καθώς περιλαµβάνει όλα τα αισθητήρια όργανα εκτός 
της αφής. Είναι  το κέντρο της λειτουργίας κάθε ανθρώπινου οργανισµού αφού περιέχει τον 
εγκέφαλο. Κατανοούµε ότι είναι αναγκαίο να προστατεύουµε το κεφάλι µας από ατυχήµατα 
που µπορούν να συµβούν στην εργασία µας. Περίπου το 25% των ατυχηµάτων οφείλεται σε 
τραυµατισµούς στο κεφάλι. Τα περισσότερα από αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν οι εργαζόµενοι 
φορούσαν  το κράνος, γυαλιά ή ασπίδια. Αξίζει επίσης να πούµε  ότι και στην ∆ΕΗ ένας 
σοβαρός αριθµός ατυχηµάτων συµβαίνει στο κεφάλι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 39 

 

4.2 Κίνδυνοι για το κεφάλι ( Κρανίο )  
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τους κινδύνους για το κεφάλι, τα αίτια καθώς και τα 

αποτελέσµατά των τραυµατισµών . 

Κίνδυνοι Μηχανικοί Ηλεκτρικοί Χημικοί 

Κίνδυνοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτια τραυματισμού 

 

• Πτώση 

εργαζομένου 

• Εκτίναξη ή πτώση 

υλικών 

• Πρόσκρουση σε 

αντικείμενα ή 

αιωρούμενα 

φορτία 

 

• Ηλεκτρικά 

 στοιχεία υπό τάση 

 

Υγρά όπως 

• Οξέα 

• Καυστικά 

• Λειωμένα 

μέταλλα 

Αποτελέσματα 

τραυματισμού 

 

• Εξάρθρωση του 

αυχένα 

• Εγκεφαλική 

διάσειση 

• Κάταγμα κρανίου 

 

• Ηλεκτροπληξία 

• Εγκαύματα  

 

• Ερεθισμός του 

δέρματος 

• Εγκαύματα 

 

Ως µέσο ατοµικής προστασίας του κρανίου - κεφαλής χρησιµοποιείται το κράνος. 

4.3 Το κράνος και η Κατασκευή του 

Ας ρίξουµε µια µατιά για να δούµε  από τι αποτελείται ένα κράνος: 

• Καταρχήν από το(εξωτερικό) κέλυφος που είναι κατασκευασµένο από οµοιογενές συνθετικό 
υλικό µεγάλης µηχανικής αντοχής και 

από την εσωτερική διάταξη προσαρµογής και συγκράτησης του κεφαλιού, η οποία περιλαµβάνει 
τους ιµάντες µετώπου και αυχένα, το κεφαλόδεµα (κατακόρυφο ιµάντα) και τον ιµάντα 
απορρόφησης του ιδρώτα, ο οποίος καλύπτει τον ιµάντα µετώπου.  
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Το κράνος και η κατασκευή του  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Ποιες οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα κράνος για να είναι εύχρηστο: 

• Ο ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα πρέπει να είναι από δέρµα ειδικών προδιαγραφών και να 
καλύπτει, εάν είναι  δυνατόν ολόκληρο το µέτωπο. 

• Οι κατακόρυφοι ιµάντες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι  από συνθετικές ίνες και όχι από 
πλαστικό. 

 

 

 

εξωτερικό 

 

κέλυφος 

κεφαλόδεμα 

ιμάντας μετώπου 

παρέμβυσμα από 
αφρώδες υλικό 

ιμάντας αυχένα 

Η «λειτουργία» του κράνους στηρίζεται στην απόσβεση της κινητικής ενέργειας του 
αντικειµένου λόγω της κρούσης έτσι ώστε τελικά να µεταφερθεί στο κεφάλι ένα µικρό µέρος 
από τη δύναµη αυτή. 

 Για να λειτουργήσει σωστά όµως το σύστηµα αυτό απόσβεσης πρέπει τόσο οι ιµάντες 
µετώπου όσο και οι κατακόρυφοι να έχουν ρυθµιστεί  µε τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουν  κατά 
το δυνατόν το σχήµα του κεφαλιού του Χρήστη – εργαζόµενου και να υπάρχει και το 
παρέµβυσµα από σπογγώδες υλικό µεταξύ του ιµάντα µετώπου και του εσωτερικού µέρους 
του κελύφους του κράνους . 

Προσοχή Κράνος στο οποίο δεν έχουν ρυθµισθεί κατάλληλα οι ιµάντες ή είναι κοµµένοι δεν 
θα µας προστατεύσει άρα  στην πράξη είναι άχρηστο. 

Στο κέλυφος ή στους ιµάντες µετώπου υπάρχει διάταξη για να τοποθετηθεί το  υποσιάγωνο. 
Το υποσιάγωνο είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε και να έχει επαρκή αντοχή για 
τη συγκράτηση του κράνους αλλά και να αποσπάται στο σηµείο σύνδεσης ώστε σε 
περίπτωση εµπλοκής σε κινούµενα µέρη να µην παρασύρει το κεφάλι. 
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Τα κράνη πρέπει να φέρουν τις παρακάτω σηµάνσεις    
 

 

 

Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα µε οδηγίες στα Ελληνικά. 

4.5 Πως θα πρέπει να  Συντηρούµε ένα  κράνος  

Για τη σωστή συντήρηση του κράνους θα πρέπει: 

• ∆εν πρέπει να το βάφουµε ή το γρατζουνάµε  ώστε µε αυτό το τρόπο να το µαρκάρουµε 
έτσι ώστε να το αναγνωρίζουµε . 

• Θα πρέπει να το ελέγχουµε καθηµερινά για τυχόν  φθορές και κτυπήµατα. Να το 
ελέγχουµε  µήπως κάποιο µέρος από τους ιµάντες είναι έτοιµο να κοπεί. 

• Θα πρέπει να πλένουµε τον ιµάντα απορρόφησης του ιδρώτα τακτικά µε νερό και σαπούνι 
ή να τον αντικαθιστούµε . 

• Θα πρέπει να το καθαρίζουµε τουλάχιστον µια φορά το µήνα από λάδια, γράσα και άλλα 
χηµικά. Να το σκουπίζουµε καλά και να το  αφήνουµε να στεγνώνει στον αέρα .  

• Θα πρέπει επίσης να το προσέχουµε (να µην το πετάµε ) και  αν σε περίπτωση  δούµε 
κάποια µεγάλη φθορά να το  αντικαθιστούµε .  

Προσοχή ! Επιβάλλεται η αντικατάσταση του µετά από ισχυρό χτύπηµα. 

∆εν θα πρέπει  επίσης να το αφήνουµε εκτεθειµένο στη ζέστη και τον ήλιο. Στον χώρο 
αποθήκευσης δεν πρέπει να δέχεται άµεσο ηλιακό φως ούτε να υπάρχουν υψηλά ποσοστά 
υγρασίας ή υψηλή θερµοκρασία. 

 

 

 

 

• CE 

• ΕΝ 397 

• όνοµα ή σύµβολο κατασκευαστή 

• τύπο ή κωδικό τυποποίησης 

• µέγεθος 

• το σύµβολο -20 C (θερµοκρασία χαµηλότερης δοκιµής) 

• 440 vac (τάση προστασίας) 
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4.6 Κίνδυνοι που απειλούν το πρόσωπο και τα µάτια . 

Τα µάτια  και το πρόσωπο του εργαζόµενου εκτίθενται σε διάφορους κίνδυνους στον τόπο 
εργασίας, αυτοί είναι : 

• Μηχανικούς κίνδυνους (π.χ. χτύπηµα, εκσφενδονισµός σωµατιδίων µε µεγάλη ταχύτητα, 
διάφορα θραύσµατα, διάτρηση ) 

• Θερµοµηχανικούς κίνδυνους (π.χ. σταγονίδια από τηγµένα µέταλλα) 

• Θερµικούς κίνδυνους (π.χ. ψύχος, θερµότητα) 

• Χηµικούς κίνδυνους (π.χ. σκόνες, τοξικές ή καυστικές ουσίες) 

• Κίνδυνους από ακτινοβολίες (π.χ. συγκόλληση, υπεριώδη, υπέρυθρη ακτινοβολία , ορατό 
φάσµα και ιοντική ακτινοβολία καθώς και ακτίνες λέιζερ) 

  

 

 

4.7 Είδη Μέσων Προστασίας για τα µάτια  

Για να έχουµε  αποτελεσµατική προστασία από όλους αυτούς τους  κινδύνους που 
προαναφέραµε  θα πρέπει να κάνουµε χρήση των κατάλληλων µέσων προστασίας : (σαν και 
αυτά που βλέπουµε στην παραπάνω εικόνα ) 

• Προστατευτικά γυαλιά για να προστατεύουν τόσο τα  µάτια και το χώρο γύρο από αυτά. 
Ανάλογα µε το σχεδιασµό τους διακρίνονται σε γυαλιά µε σκελετό και σε γυαλιά µε 
εφαρµοστήρα (γυαλιά - µάσκες, goggles). 
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• Προστατευτικά ασπίδια, αυτά προστατεύουν το πρόσωπο, τα µάτια και  µέρος του λαιµού 
ανάλογα µε το µήκος. Προσαρµόζονται µε σύστηµα στερέωσης είτε στο προστατευτικό 
κράνος είτε απευθείας στο κεφάλι. Είναι το µόνο µέσο που µπορεί να µας προστατεύσει 
αποτελεσµατικά από συγκεκριµένους κινδύνους όπως το ηλεκτρικό τόξο, τα πιτσιλίσµατα 
υγρών αλλά και τα  εκτοξευόµενα σωµατίδια. 

• Ειδικές προσωπίδες για την ηλεκτροσυγκόλληση. Αυτές διακρίνονται σε προσωπίδες 
χεριού, προσώπου και ηλεκτρονικές. 

4.8 Σήµανση που πρέπει να φέρει ο εξοπλισµός προστασίας για τα µάτια  

Σε όλα τα µέσα προστασίας των οφθαλµών πρέπει να υπάρχει σήµανση τόσο στον οπτικό 
δίσκο όσο και στο σκελετό ως εξής: 

• CE 

• ΕΝ 166 

• κωδικός φίλτρου αλλά και βαθµός σκίασης (π.χ. 3-1.2 ή 6-2.5 ή 12) στον οπτικό δίσκο, 
αν απαιτείται και προστασία από ακτινοβολίες. 

• Το του όνοµα κατασκευαστή και στον  οπτικό δίσκο αλλά και σκελετό 

• Η οπτική κλάση στον οπτικό δίσκο, που συµβολίζει την διαθλαστική ικανότητα (το 
προτιµότερο βέβαια είναι να αναγράφει  αλλά και να είναι  1). 

• Τον κωδικό του  προϊόντος 

• Την µηχανική αντοχή η οποία συµβολίζετε µε τα ακόλουθα γράµµατα  (S,F,B,A) και 
στον  οπτικό δίσκο αλλά και σκελετό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. 

• Την σήµανση για προστασία από χηµικούς ή άλλους κίνδυνους (κωδικός 3,4, ...9) στο 
σκελετό, ανάλογα µε το σκοπό χρήσης τους.  

• Την αντοχή στην τριβή (Κ) στον  οπτικό δίσκο 

• Την αντοχή στους υδρατµούς (Ν) στο οπτικό δίσκο 

Η σήµανση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και  είναι απαραίτητη 
γιατί διευκολύνει στην σωστή επιλογή, όπως στους πίνακες που ακολουθούν . 
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4.9 Κίνδυνοι από ακτινοβολίες  
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4.10 Μηχανικοί κίνδυνοι 
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4.11 Χηµικοί κίνδυνοι 

 

4.12 ∆ιάφοροι κίνδυνοι 
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 Συντήρηση του Εξοπλισµού Προστασίας των οφθαλµών και του Προσώπου 

Ο οπτικός δίσκος και τα γυαλιά θα πρέπει να αντικαθίστανται µε καινούργια, ο εξοπλισµός 
προστασίας των οφθαλµών και του προσώπου να αποσύρεται όταν η ορατότητα περιορίζεται : 

• Από το κιτρίνισµα των οπτικών δίσκων 

• Από αµυχές στην επιφάνεια των οπτικών δίσκων 

• Από σωµατίδια προσκολλώµενα στους οπτικούς δίσκους ή όταν φαίνονται ρωγµές στο 
προστατευτικό υλικό που ενδεχοµένως και να  υπάρχει 

Για την µείωση του σχηµατισµού των υδρατµών στους οπτικούς δίσκους καλό θα είναι να 
καθαρίζονται τακτικά οι οπτικοί δίσκοι µε χρήση προϊόντων που να  εµποδίζουν το 
σχηµατισµό υδρατµών. 
Όσον τώρα αφορά στον καθαρισµό και την απολύµανση του εξοπλισµού προστασίας των 
οφθαλµών και του προσώπου θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
Οι οπτικοί δίσκοι πρέπει να καθαρίζονται µε το χέρι µε νερό και σαπούνι και να στεγνώνονται 
µε ένα µαλακό πανί χωρίς τρίψιµο. 
Όταν δεν χρησιµοποιούµε τα γυαλιά θα πρέπει να φυλάγονται σε κατάλληλη σκληρή ή 
µαλακή θήκη. Όσο για  κινητά τµήµατα του εξοπλισµού προστασίας των οφθαλµών και του 
προσώπου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

4.13 Οδηγίες για τη ορθή χρήση εξοπλισµού Προστασίας των Ματιών  και 
του Προσώπου 

Εύχρηστος είναι ένας εξοπλισµός προστασίας οφθαλµών όταν : 

• Τα στηρίγµατα (στελέχη, ιµάντες, κεφαλόδεσµοι) είναι ρυθµιζόµενα ώστε να 
προσαρµόζονται στο σχήµα του κεφαλιού του χρήστη. 

• Ο εξοπλισµός προστασίας που χρησιµοποιείται σε υψηλές θερµοκρασίες είναι χωρίς 
µεταλλικά τµήµατα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το δέρµα του χρήστη. Επίσης το 
χρησιµοποιούµενο υλικό δεν θα πρέπει να είναι καλός αγωγός της θερµότητας. 

• Ο σχηµατισµός υδρατµών να περιορίζεται ή να  µπορεί να αποφεύγεται µε διαφορές  δια-
τάξεις εξαερισµού στο σκελετό, µε τη χρησιµοποίηση µεταλλικού πλέγµατος στο βαθµό που 
είναι δυνατό ή µε  την χρήση κατάλληλων χηµικών  προϊόντων . 

• Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στα γυαλιά - µάσκες (goggles) και στα γυαλιά που 
εφαρµόζουν στο πρόσωπο δεν πρέπει επουδενή να προκαλούν ερεθισµό στο δέρµα. 

• Τέλος το εµπρόσθιο τµήµα των σκελετών πρέπει να προσαρµόζεται σωστά και να είναι 
άνετο. 
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Κεφάλαιο 5ο  
5.1 Εισαγωγή - Προστασία της Ακοής 
 

Καθηµερινά, στον χώρο  εργασίας, είµαστε εκτεθειµένοι σε διάφορους ήχους. Ορισµένοι από 
αυτούς µπορεί να είναι ενοχλητικοί, αλλά να µη βλάπτουν την ακοή µας . Αυτό που 
πραγµατικά βλάπτει, είναι η έκθεση σε δυνατό θόρυβο που διαρκεί για πολλή ώρα και 
συνεχίζεται για πολλά χρόνια. 
Το να χάσει κάποιος άνθρωπος  την ακοή του, είναι κάτι που µπορεί να συµβεί όµως και σε 
µικρό χρονικό διάστηµα. Συνήθως όµως η  απώλεια της ακοής επέρχεται σταδιακά, µε πολύ 
αργό ρυθµό και µε δυσκολία µπορεί να γίνεται αντιληπτή.  
Κάποια µέρα όµως , συνειδητοποιούµε ότι δε µπορούµε να ακούµε διαπεραστικούς θορύβους 
όπως, ένα σφύριγµα, το τιτίβισµα των πουλιών ή τις φωνές των παιδιών.  
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5.2  Λειτουργία της ακοής (γενικά) 

Το αυτί µας  δέχεται ηχητικά κύµατα, τα οποία τα µετατρέπει µέσα από πολύ συνθέτους 
µηχανισµούς σε νευρικό ερέθισµα, το οποίο στη συνέχεια, µέσω του ακουστικού νεύρου 
µεταβιβάζεται η πληροφορία στον  εγκέφαλο . 

 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε  την όλη αυτή  διαδικασία πρέπει να αναλύσουµε την 
κατασκευή  του  αυτιού, µπορούµε να δούµε και στο παραπάνω  σχήµα, το αυτί χωρίζεται σε 
τρία µέρη: 

Εξωτερικό αυτί , µέσο αυτί  και εσωτερικό αυτί . 

Πιο Αναλυτικά : 

•••• Το εξωτερικό αυτί 

Περιλαµβάνει εκείνο το τµήµα (το πτερύγιο) που βρίσκεται εξωτερικά του κρανίου κι έναν 
αγωγό που οδηγεί στο τύµπανο και που ονοµάζεται έξω ακουστικός πόρος. Το τύµπανο 
λειτουργεί όπως η µεµβράνη τυµπάνου που πάλλεται ανάλογα µε το χτύπηµα.  

Οι κινήσεις αυτές του τυµπάνου µεταβιβάζονται στο µέσο αυτί. 

• Το µέσο αυτί 

Αυτό διαθέτει ένα κανάλι, που ονοµάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα και το οποίο επικοινωνεί µε 
το πίσω µέρος της στοµατικής κοιλότητας. 

Αυτή η επικοινωνία του αυτιού µε το εξωτερικό περιβάλλον εξασφαλίζει την εξισορρόπηση 
της πίεσης ανάµεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά της µεµβράνης. Γι' αυτό και 
σε απότοµες µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης ανακουφιζόµαστε καταπίνοντας. 
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• Το εσωτερικό αυτί 

Στο τέλος του µέσου αυτιού, βρίσκεται η ωοειδής θυρίδα η οποία συνδέεται - επικοινωνεί µε 
το εσωτερικό αυτί, το οποίο αποτελείται από µία ιδιαίτερα πολύπλοκη σειρά κοιλοτήτων: 

i) Τους τρείς ηµικύκλιους σωλήνες 

Αποτελούν τη µια από αυτές τις κοιλότητες και είναι τα όργανα που εξασφαλίζουν την 
ισορροπία σε συνεργασία µε τον εγκέφαλο. 

ίί)Τον κοχλία 

Αυτός αποτελεί την άλλη κοιλότητα του εσωτερικού αυτιού και καλύπτεται εσωτερικά από 
νευρικές ίνες (τρίχες των τριχωτών κυττάρων του οργάνου του Corti) που διαβρέχονται από 
το υγρό περιλέµφος. Ο µηχανικός ερεθισµός των τριχών των αισθητηρίων ακουστικών 
κυττάρων του οργάνου του Corti µετατρέπεται από τα τριχωτά κύτταρα σε νευρικό ερέθισµα 
και αυτό ερµηνεύεται µε την σειρά του  από το κέντρο της ακοής  στον εγκέφαλο. 

Πώς επιδρά όµως  ο θόρυβος στην ακοή ; 

   Η βλαπτική επίδραση του θορύβου στην ακοή εντοπίζεται από τις τρίχες των ακουστικών 
κυττάρων µιας συγκεκριµένης περιοχής του οργάνου του Corti, στον κοχλία. Κάτω από 
ορισµένες συνθήκες έχουµε καταστροφή των τριχών η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την 
εµφάνιση µόνιµης µείωσης της ακουστικής µας  ικανότητας που ονοµάζεται ΜΟΝΙΜΗ 
ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ. 

Η βλαπτική αυτή επίδραση του θορύβου µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στην ακοή 
που µπορεί να είναι: 

•••• ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ή  ΜΟΝΙΜΗ 

Στη πρώτη περίπτωση, η µείωση της ακουστικής οξύτητας όπως 
αντιλαµβανόµαστε και  από την λέξη έχει προσωρινό χαρακτήρα, 
όταν το άτοµο αποµακρυνθεί από το θορυβώδες περιβάλλον έχουµε 
γρήγορη αποκατάσταση της ακουστικής του ικανότητας. 

Για αυτό τον λόγο , ο έλεγχος της ακοής των εργαζοµένων πρέπει να 
γίνεται αφού έχει µεσολαβήσει ο χρόνος αποµάκρυνσης από το 
θορυβώδες περιβάλλον τουλάχιστον 12- 14 ωρών περίπου. 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ αυτών των µεταβολών γίνεται µε την υποβολή των 
εργαζοµένων σε ειδική εργαστηριακή εξέταση που ονοµάζεται 
ΤΟΝΙΚΟ ΑΚΟΟΓΡΑΦΗΜΑ. 

Σαν Πρώτη ένδειξη βλάβης στην ακοή αποτελεί η µικρή ελάττωση 
της ακουστικής ικανότητας στη περιοχή συχνοτήτων ανάµεσα στα 

3000 - 6000 Hz. 

Στο στάδιο αυτό, η απώλεια ακοής (βαρηκοΐα), συνήθως, δε γίνεται αντιληπτή από τον 
εργαζόµενο. Όταν αυτή επεκταθεί µε την πάροδο του χρόνου και σε άλλες συχνότητες, εκτός 
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της περιοχής των 3000 - 6000 Hz, τότε µόνο  γίνεται αντιληπτή από τον εργαζόµενο που έχει 
το πρόβληµα , γιατί δυσκολεύεται να κατανοήσει την οµιλία των γύρω του, ιδιαίτερα σε 
θορυβώδες περιβάλλον. 

(ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΟΚΤΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΑ % ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα. 

DBA 5 ETH 10 ETH 20 ETH 

80 0 0 0 

90 4 10 16 

100 12 29 42 

110 26 55 78 

 

      Πηγή: Grandjean 

Ο θόρυβος επίσης µας  προκαλεί: 

•••• Αύξηση της καρδιακής πίεσης. 

•••• ∆υσκολίες στην ισορροπία. 

•••• Πεπτικές διαταραχές. 

•••• Αύξηση µυϊκού τόνου. 

•••• Μολύνσεις στα αυτιά. 

•••• Χρόνια κόπωση. 

•••• Ανησυχία και ερεθιστικότητα. 

•••• Αϋπνίες. 

•••• Απόσπαση της προσοχής.  

•••• Αύξηση της πιθανότητας ατυχηµάτων.  
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5.3 Πρόληψη για την προστασία της ακοής  

∆εδοµένου ότι από την συνεχή έκθεση στο θόρυβο µπορεί να προκύψει σοβαρή ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 
που δε θεραπεύεται, είναι  πολύ µεγάλη η σηµασία της προληπτικής παρέµβασης για την 
ελαχιστοποίηση του αντίστοιχου κινδύνου στα  δύο ακόλουθα επίπεδα: 

Πρώτον στο επίπεδο της πηγής διάδοσης του θορύβου (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ) και  
∆εύτερον στο επίπεδο του  εργαζόµενου (ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ) 
 

5.4 Πρώτον τεχνική πρόληψη  
Μπορούν να γίνουν παρεµβάσεις ως εξής: 

• Μείωση του θορύβου στην πηγή του . 
Περιλαµβάνει όλα τα τεχνικά µέτρα στο σχεδιασµό των µηχανών ή βελτιώσεις εκ των 
υστέρων ώστε να µειωθεί ο θόρυβος. 
Παραδείγµατα: σωστές εδράσεις σε µηχανήµατα , ελαστικοί σωλήνες, σιγαστήρες κ.ά.  
• Παρεµπόδιση της διάδοσης του θορύβου. 

Με τον τρόπο αυτό περνούµε µέτρα  τέτοια που είναι ο εγκλεισµός µηχανών, η κατασκευή 
ηχοαπορροφητικών πετασµάτων  (ηχοµονωτικοί µαίανδροι ) κ.ά. ώστε να γίνει  παρεµπόδιση 
της διάδοσης του . 
• Μείωση της έκθεσης των  εργαζόµενων στον θόρυβο . 

Αυτή η ενέργεια περιλαµβάνει µέτρα όπως η  εναλλαγή  των εργαζοµένων  η  αύξηση του  
χρόνου ανάπαυσης κ.α.  
 

5.5 ∆εύτερον Ιατρική πρόληψη   
Σε αυτή περιλαµβάνονται τα εξής : 

I.  Την ενηµέρωση από το Γιατρό Εργασίας 
II.  Την προληπτική ιατρική εξέταση: 

• Λήψη ιστορικού (ιατρικού και επαγγελµατικού). 
•  Πλήρη κλινική εξέταση και ωτοσκόπηση. 

•  Ακοοµετρικό έλεγχο, µε τονικό ακοογράφηµα. 
III.  Τον υπολογισµό της δόσης του θορύβου µέσα στον οποίο βρίσκεται ο εργαζόµενος . 
IV.  Την υποβολή των εργαζοµένων σε περιοδικό τακτικό έλεγχο. 
V. Την τήρηση σχετικών αρχείων από το Γιατρό Εργασίας 

VI.  Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από το Γιατρό Εργασίας. 
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5.6 Μέτρα προστασίας από τον θόρυβο 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη µέτρων προστασίας από τον θόρυβο είναι να έχουν 
εντοπισθεί όλες οι πηγές αλλά και τα χαρακτηριστικά του θορύβου, επίσης να έχουν µετρηθεί 
όλα τα µεγέθη και φυσικά να έχει προσδιορισθεί  και ο χρόνος έκθεσης των εργαζοµένων 
(δόση θορύβου). 
Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO,1975)  και ο Οργανισµός Αµερικανών 
Υγιεινολόγων (ACGIH, 1990) έχουν θέσπιση  τα χρονικά όρια έκθεσης για τον θόρυβο τα 
οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια έκθεσης αναφέρεται σε εργασία  8 
ωρών /ηµέρα και για 40 ώρες / εβδοµάδα. 

 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Η διαφορά στην επιτρεπόµενη διάρκεια έκθεσης µεταξύ ISO και ACGIH, πέρα 
από την διαφοροποίηση των επιστηµονικών δεδοµένων στα οποία βασίζεται, αντανακλά και 
τον συµβιβασµό γύρω από την αποδοχή, κάθε φορά, ενός αναγνωρισµένου κινδύνου. 

 

5.7 Μέσα Ατοµικής Προστασίας ενάντια του θορύβου (ΜΑΠ) 

Για έκθεση σε χώρους άνω των  90dBA πρέπει να χρησιµοποιούνται ΜΑΠ τα οποία θα 
πρέπει : 

Να φέρουν το σήµα CE (δηλαδή ότι συµφωνούν µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα)  

ISO ACGIH 

Ένταση Ηµερήσια Ένταση Ηµερήσια 

dB (Α) 
διάρκεια 

έκθεσης 
dB (Α) 

διάρκεια 

έκθεσης 

90 8 ώρες 85 8 ώρες 

93 4 ώρες 90 4 ώρες 

96 2 ώρες 95 2 ώρες 

99 1 ώρα 100 1 ώρα 

102       30 λεπτά * 105 30 λεπτά 

105       15 λεπτά 110 15 λεπτά 

108 7 λεπτά 115 και άνω         καθόλου 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 55 

 

 

Να έχουν διάγραµµα µε την αποµείωση της στάθµης θορύβου ανά συχνότητα. 
Να είναι εύχρηστα και να µην προκαλούν ερεθισµούς. 
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Σηµειώστε ότι: 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Είναι υποχρεωτική η λήψη µέτρων προστασίας της ακοής και η χρήση ΜΑΠ για 
οκτάωρη έκθεση στο θόρυβο άνω των 90 db(A), αλλά και για έκθεση άνω των 85 db(A) αυτά 
θα πρέπει να είναι διαθέσιµα. 
 Τα ΜΑΠ, εάν έχουν επιλεγεί  σωστά, παρέχουν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
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Απαιτείται µεγάλη προσοχή τόσο στη χρήση όσο και την για φύλαξη των ωτοβυσµάτων γιατί 
µπορεί να προκαλέσουν τόσο ερεθισµούς όσο και εκζέµατα στο αυτί. 
Για την επιλογή των ΜΑΠ θα πρέπει να λαµβάνετε  υπ' όψη ο προσωπικός παράγοντας  
(άνεση), αλλά και τη φύση της εργασίας στην οποία θα γίνει  η χρήση . 
Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε ότι ακόµη και µικρή µείωση των dB σε ένα εργασιακό χώρο 
έχει πολλαπλασιαστικά θετική επίδραση στην προστασία της ακοής. 

Όποιος νοµίζει ότι έχει συνηθίσει το θόρυβο έχει ήδη υποστεί ζηµιά στην ακοή του. 

5.8 Σηµειώσεις - συστάσεις για την έκθεση των εργαζοµένων στον θόρυβο 

Ο ∆ΕΚΠ/ΤΑΕ συνιστά:  (πληροφορίες από  εγχειρίδιο της ∆ΕΗ) 

Για το προσωπικό που έχει περιοδική έκθεση στο θόρυβο, χρήση αποκλειστικά ωτασπίδων  
που στηρίζονται στο κεφάλι ή που εφαρµόζονται στο κράνος 
Για το προσωπικό που έχει συνεχή πολύωρη έκθεση στο θόρυβο και σε συνθήκες όπου είναι 
δύσχρηστες οι ωτασπίδες (π.χ. συντήρηση σε χώρους µε θερµό περιβάλλον), να γίνεται χρήση 
ωτοβυσµάτων πολλαπλών ή µίας χρήσεως. 
∆εν συνιστά ωτοβύσµατα που χρειάζονται διαµόρφωση µε το χέρι ή επαφή του χεριού µε την 
επιφάνεια του βύσµατος δεν πρέπει να  έρχεται σε επαφή µε το µέσο αυτί. 
Επίσης ∆εν συνιστά ωτοβύσµατα µε ιµάντα σύνδεσης που όταν δεν χρησιµοποιούνται µπορεί 
να κρέµονται στον λαιµό γιατί έτσι ρυπαίνονται από τον χώρο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ωτασπίδες, για να είναι αποτελεσµατικές, πρέπει να φοριούνται 
ΣΥΝΕΧΩΣ όταν βρισκόµαστε σε χώρο που έχει θόρυβο. 

Στο παρακάτω διάγραµµα µπορούµε να δούµε την αποτελεσµατική προστασία των 

ωτασπίδων σε συνάρτηση µε το ποσοστό του χρόνου που φοριούνται. 

Αποµείωση που Επιτυγχάνεται dB(A) 

               

Χρόνος που ο εργαζόµενος φέρει τις ωτασπίδες (%) 

Ένα παράδειγµα (για ωτασπίδες που επιτυγχάνουν αποµείωση 30 dBA) 
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Θόρυβος έντασης 105 dB (Α) µειώνεται σε:  

 75 dB (Α) όταν οι ωτασπίδες φοριούνται 8 ώρες 

 88 dB (Α) όταν οι ωτασπίδες φοριούνται 7 ώρες και 50' (παρ. 1) 

 95 dB (Α) όταν οι ωτασπίδες φοριούνται 7 ώρες και 15' (παρ. 2) 
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Κεφάλαιο 6ο  
6.1 Προστασία της αναπνοής -Εισαγωγή  
 
Ο αέρας που µας περιβάλλει αποτελεί την πηγή για τη στήριξη πολλών µορφών ζωής. Είναι 
λοιπόν ανάγκη ο αέρας που αναπνέουµε να είναι καθαρός τόσο κατά την διάρκεια της 
εργασίας όσο και µετά από αυτή. 
Σε αρκετούς εργασιακούς χώρους όµως ο αέρας λόγω του είδους των εργασιών (βαφές, 
αµµοβολή) µπορεί να είναι επικίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις κρίνετε  απαραίτητη η χρησιµοποίηση ατοµικών µέσων προστασίας της 
αναπνοής. Είναι  αυτά τα µέσα που θα αποτελέσουν την λύση για την προστασία των 
εργαζοµένων µε την προϋπόθεση όµως ότι αυτά έχουν επιλεγεί σωστά και µε βάση το είδος 
και τη συγκέντρωση του ρύπου στην ατµόσφαιρα (χώρο εργασίας). Εδώ καλείται ο Τεχνικός 
Ασφάλειας σε συνεργασία µε το Γιατρό Εργασίας της συγκεκριµένης Μονάδας να  
υποδεικνύουν τους χώρους όπου είναι απαραίτητη η χρήση ατοµικών µέσων προστασίας της 
αναπνοής καθώς και το είδος αυτών που πρέπει κατά περίπτωση να χρησιµοποιηθούν . 
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6.2 Ταξινόµηση των µέσων Προστασίας της Αναπνοής 
Τα µέσα προστασίας της αναπνοής ταξινοµούνται σε: 

 

α. Συσκευές διήθησης (Με Φίλτρα) 
Αυτές οι συσκευές κατακρατούν τους ρύπους του ατµοσφαιρικού αέρα και χρησιµοποιούνται όταν δεν 
υπάρχει έλλειψη οξυγόνου 

 

               
           Ειδικότερα έχουµε : 
           Την  Φιλτρόµασκα 

           Την Μάσκα ηµίσεως προσώπου                         Ηµίσεως προσώπου 
 
         Την Μάσκα ολοκλήρου προσώπου µε τα κατάλληλα φίλτρα 
 
 
 
 

β. Αναπνευστικές συσκευές 

Αυτές δεν εξαρτώνται από την                                                  
περιβάλλουσα ατµόσφαιρα, 
αλλά παρέχουν αναπνεύσιµο αέρα. 
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Ολόκληρου προσώπου 
Ειδικότερα έχουµε : 
 
Τις Αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές(εικόνα 1 )  
Και τις Μη αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές(εικόνα 2 ) 

 

 

                                                              
 

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή                Μη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με παροχή αέρα           

 (Εικ1)                            (Εικ2) 

 

6.3  Συσκευές µε φίλτρο 

Τα φίλτρα διακρίνονται ανάλογα µε το είδος της  προστασίας που µας παρέχουν σε: 

Α . Φίλτρα µόνο για αέρια ή και ατµούς. 

 

Β . Φίλτρα µόνο για σωµατίδια. 

Τα φίλτρα για σωµατίδια έχουν λευκή σήµανση και είναι τύπου Ρ. 

(* )  θεωρούνται ειδικά φίλτρα και είναι πάντα συνδυασµού µε Ρ3. 
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Γ . Φίλτρα συνδυασµού  για αέρια και σωµατίδια 

Αυτά τα φίλτρα έχουν διπλή σήµανση. Λευκό για την προστασία από σωµατίδια και επιπλέον 
ένα χρώµα ακόµα ανάλογα µε το αέριο από το οποίο θα µας προστατέψουν  π.χ. καφέ για 
οργανικά αέρια. 

6.4 Κατάταξη ανάλογα µε την κλάση των ΜΑΠ για την αναπνοή 

Φίλτρα για αέρια 

Ανάλογα µε την προστασία που µας παρέχουν  και την απορροφητική δυνατότητα τους τα 
φίλτρα κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες οι όποιες φαίνονται  στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
∆ΟΚΙΜΗΣ 

1 Μικρή 0,1% κατά όγκο 

2 Μεσαία 0,5% κατά όγκο 

3 Μεγάλη 1,0% κατά όγκο 

 

Όσο µεγαλώνει  η κλάση  του  φίλτρου  τόσο : 

• αυξάνεται η προστασία 

• Μεγαλώνει η αναπνευστική αντίσταση, άρα γίνονται πιο δύσχρηστα 

2. Φίλτρα για σωµατίδια 

Εδώ Ανάλογα µε τη δυνατότητα  της κατακράτησης, τα φίλτρα κατατάσσονται σε 3 κλάσεις: 
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Για την σωστή επιλογή ενός φίλτρου πρέπει να µας είναι γνωστά: 

- Η συγκέντρωση του ρύπου στην ατµόσφαιρα. 

- Η διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων 

Και  τέλος θα πρέπει να επιλέγεται ο τύπος και η κλάση που προτείνει ο εγκεκριµένος 
κατασκευαστικός οίκος. 

6.5 ∆ιάρκεια χρήσης του φίλτρου 

Η διάρκεια χρήσης ενός φίλτρου δε µπορεί να προσδιορισθεί έκτων προτέρων, εξαρτάται από: 

• Το είδος και τη συγκέντρωση της ουσίας. 

• Τη βαρύτητα της εργασίας (δηλαδή την κατανάλωση οξυγόνου, άρα του όγκου του αέρα 
που καλείται το φίλτρο να φιλτράρει). 

• Την υγρασία, την θερµοκρασία και τον εισπνεόµενο αέρα. Ο κορεσµός του φίλτρου αρχίζει 
µόλις διαπιστωθεί ερεθισµός ή αύξηση της αντίστασης (για φίλτρο σωµατιδίων) και της 
οσµής της ουσίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται η χρήση µάσκας µε φίλτρο για 
προστασία από άοσµα επικίνδυνα αέρια όπως το CO. 

6.6 Αναπνευστικές συσκευές 

Οι αναπνευστικές συσκευές, όπως αναφέραµε και πιο πάνω  ταξινοµούνται σε αυτόνοµες και 
µη αυτόνοµες. 

Αυτόνοµες καλούνται οι συσκευές αυτές στις οποίες η πηγή του αναπνεύσιµου αερίου 
φέρεται από τον χρήστη. Έχουµε αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές ανοικτού  κυκλώµατος 
πεπιεσµένου αέρα και κλειστού κυκλώµατος µε οξυγόνο, είτε πεπιεσµένο, είτε σε υγρή 
µορφή, είτε τέλος χηµικά εκλυόµενο. 

Μη αυτόνοµες καλούνται οι συσκευές αυτές στις οποίες η πηγή του αναπνεύσιµου αερίου δε 
φέρεται από τον χρήστη. Έτσι έχουµε αναπνευστική συσκευή µε σωλήνα προσαγωγής, είτε 
νωπού αέρα, είτε πεπιεσµένου. 
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6.7 Πίνακες   (τύπος µάσκας –χρήση-πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα) 
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6.8 Μέτρα για τη σωστή χρήση της µάσκας προστασίας  
Είναι σηµαντικό να γίνετε  σχολαστική εφαρµογή των αναγραφόµενων οδηγιών χρήσης, 
καθαρισµού ,φύλαξης κλπ. 
Για τα φίλτρα σωµατιδίων υπάρχει απεριόριστη διάρκεια αποθήκευσης τους, είτε έχουν 
χρησιµοποιηθεί, είτε όχι, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή στο 
φίλτρο. 
Τήρηση αυστηρά της ηµεροµηνίας λήξης (που γράφεται πάνω στο φίλτρο) όσον αφορά τα 
φίλτρα αερίων (µικτά ή όχι) εφ' όσον δεν ανοιχτούν. Αποσύνδεση τον φίλτρου από την 
µάσκα, µετά την χρήση. 
Σκούπισµα µε στεγνό πανί και κάλυψη µε το καπάκι που παρέχει ο κατασκευαστής. 
Φύλαξη της µάσκας, του φίλτρου, σε καθαρό ,σκιερό και δροσερό µέρος. 
Χρησιµοποίηση φίλτρου ενάντια σε ραδιενεργές ουσίες, µικρόβια; ίσως και πρωτοελυτικά 
ένζυµα ΜΟΝΟ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 
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Επίσης ∆εν επιτρέπεται η χρήση µετά από 6µηνο φίλτρων τα οποία έχουν ανοιχθεί. Το σωστό 
είναι όταν ανοίγεται ένα φίλτρο να σηµειώνεται µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο η ηµεροµηνία πάνω 
σε αυτό. 
Πρέπει τέλος να αναφέρουµε και  για µια ακόµη φορά ότι: 
Η χρήση ή µη  της µάσκας και το είδος αυτής απαιτεί την εκτίµηση ειδικού. 
Η επιλογή θα πρέπει να γίνει µόνο από προϊόντα έχουν – πληρούν τις κατάλληλες  
προδιαγραφές και που θα έχουν οπωσδήποτε τη σήµανση CE, τον κωδικό προϊόντος και 
κατασκευαστή, το αντίστοιχο  πρότυπο ΕΝ και το διαπιστευµένο εργαστήριο. 

Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοιχτού κυκλώµατος Τύπου αυτοµάτου 
ανταπόκρισης (µε αεροπνεύµονα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Φιάλη πεπιεσµένου αέρα 
2. Κλείστρο φιάλης 
3. Μειωτήρας πίεσης 
4. Σωλήνας 
προσαγωγής 
πεπιεσµένου αέρα 
5. Μανόµετρο 

6. Σωλήνας µανοµέτρου 
7. Τµήµα προσώπου 
8. Βαλβίδα αυτοµάτου 
ανταπόκρισης 
(αεροπνεύµσνας) 
Προειδοποιητική 
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Κεφάλαιο 7ο  
7.1  Εισαγωγή - Κατάσβεση µιας πυρκαγιάς  

 
Παρά το αναµφισβήτητο γεγονός ότι µε τη φωτιά η πολιτιστική και η τεχνική εξέλιξη του 
ανθρώπου προχώρησε µε αλµατώδη ρυθµό ωστόσο όταν αυτή δεν είναι υπό έλεγχο µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές καταστροφές και το πιο σηµαντικό να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές. Αξίζει να αναφέρουµε ότι οι πυρκαγιές προκαλούν κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπινα 
θύµατα. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 5.000 άτοµα χάνουν τη ζωή τους κάθε 
χρόνο και περίπου 50.000 τραυµατίζονται από τις πυρκαγιές. Η φωτιά  προκαλεί ταυτόχρονα 
τεράστιες υλικές ζηµιές που κυµαίνονται σε 0,5% έως 1% του ΑΕΠ. Σε όλα αυτά δεν 
υπολογίζεται αν και θα έπρεπε η µόλυνση του περιβάλλοντος και φυσικά  η έκλυση τοξικών 
καυσαερίων οι ζηµιές από τα καµένα δάση, η καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
κλπ Υπάρχει λοιπόν διαρκής ανάγκη ενηµέρωσης τόσο για τη καταστολή όσο και για τους 
τρόπους αντιµετώπισης της φωτιάς. 
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7.2 Αίτια πρόκλησης  πυρκαγιάς 
Καταρχήν για να αποφευχθεί µια πυρκαγιά , θα πρέπει να γνωρίζουµε τα αίτια που µπορεί να 
την προκαλέσουν. Από τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) για µια τυπική χρονιά 
(π.χ. 1994) µπορούµε να δούµε τα αίτια τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

            

 

Όσο για τους χώρους που έγιναν αυτές οι πυρκαγιές το Π.Σ. τους προσδιορίζει κατά 
προσέγγιση στον πιο κάτω πίνακα: 
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7.3 Τι δηµιουργεί µια πυρκαγιά 
Η φωτιά προκαλείται όταν συνυπάρχουν οι τρεις πιο κάτω  παράγοντες: 
α. η Καύσιµη ύλη 
β. το Οξυγόνο 
γ. και η Υψηλή θερµοκρασία 
Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν το λεγόµενο τρίγωνο της φωτιάς. Εάν ένας  από  αυτούς 
τους παράγοντες δεν υπάρχει τότε δεν έχουµε και φωτιά. 
Όταν η φωτιά ξεφύγει από τον έλεγχο (είναι δηλαδή  ανεξέλεγκτη) έχουµε το φαινόµενο 
της πυρκαγιάς και την καταστροφική της πλευρά . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα όπως αντιλαµβανόµαστε η πρόληψη και η κατάσβεση µιας πυρκαγιάς µπορεί να 
επιτευχθεί  µε την αποµάκρυνση  ενός από  αυτούς τους τρεις παράγοντες . 

 

 

7.4  Τρόποι µετάδοσης της φωτιάς 
Η φωτιά µπορεί να µεταδοθεί µε τους εξής τρόπους: 
α. µε  ακτινοβολία απευθείας µετάδοση µέσω επαφής 
β. µε απευθείας µετάδοση µέσω επαφής  
γ. µε µεταφορά ή διοχέτευση θερµότητας µέσω του αέρα  
δ. µε εκτίναξη σωµατιδίων που φλέγονται 
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Εικ. 3 

Α:Απευθείας µετάδοση φωτιάς Β: Μετάδοση µε  µεταφορά ή διοχέτευση Γ: Μετάδοση 
µε ακτινοβολία .(εικ 3 Βλέπουµε όλους τους τρόπους µετάδοσης της φωτιάς ) 
Μερικά σώµατα χωρίς να δέχονται θερµότητα από κάποιον εξωτερικό παράγοντα 
αυτοθερµαίνονται σε τέτοιο βαθµό ώστε αυταναφλέγονται (π.χ. οξειδώνονται). 
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7.5 Κατηγορίες πυρκαγιών 

Για καθαρά πρακτικούς λόγους οι πυρκαγιές χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα µε την 
καύσιµη ύλη .Ανάλογα µε το καιόµενο καύσιµο οι πυρκαγιές χωρίζονται σε 4 βασικές 
κατηγορίες, A B C D και E. Οι κατηγορίες πυρκαγιών, η αντίστοιχη σήµανση και τα µέσα 
πυρόσβεσης, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατάσβεση της κάθε κατηγορίας 
περιγράφονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν.  

 

Κατηγορία Α 
Προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως, 

στις οποίες η ανάφλεξη λαµβάνει χώρα κανονικά µε σχηµατισµό 
"τεφροανθράκων" (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσµατα, διάφορα πλαστικά κ.λπ.) 

 

Κατηγορία Β 
Προέρχονται από υγρά καύσιµα ή υγροποιηµένα αέρια (π.χ. αιθέρας, 

οινόπνευµα, βενζίνη, λάδια, λίπη κ.α.) 
 

Κατηγορία C 
Προέρχονται από αέρια καύσιµα (µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετιλίνη, 

υδρογόνο κ.λπ.) 

Κατηγορία D 
Προέρχονται από την καύση µετάλλων νάτριο, κάλλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο κ.λπ. 

 

Κατηγορία E 
Προέρχονται από καύσιµα των προηγουµένων κατηγοριών (A,B,C,D) πάνω ή 
κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό τάση 

 

To Hallon δεν παράγεται πια ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 31 ∆ΕΚ 1993) 
λόγω της καταστροφής που προκαλεί στην στοιβάδα του όζοντος και αντικαθίσταται από 
υποκατάστατα. 
Το Halon 1211 κυρίως είχε χρήση σε φορητούς πυροσβεστήρες ενώ το Halon 1301 σε 
συστήµατα ολικής κατάκλισης. 

 

7.6 Κατάσβεση  µιας Πυρκαγιάς 
Το πιο σηµαντικό στάδιο για τη κατάσβεση µιας πυρκαγιάς είναι η άµεση ενεργοποίηση και 
επέµβαση στην αρχή της εκδήλωση της. Η κατάσβεση µιας πυρκαγιάς µπορεί να επιτευχθεί 
ακόµα  και από εµάς τους ίδιους. σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εκτιµήσουµε µε 
απόλυτη βεβαιότητα ότι µπορούµε µόνοι µας να σβήσουµε µια πυρκαγιά . Αφού επιλέξουµε 
τον σωστό πυροσβεστήρα, θα πρέπει να αφαιρέσουµε την ασφάλεια ,στεκόµαστε περίπου 
δέκα βήµατα από τη φωτιά, και στοχεύουµε στην βάση της  και στην συνέχεια θέτουµε σε λει-
τουργία τον πυροσβεστήρα. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του πυροσβεστήρα 
προσπαθούµε να κρατάµε µια σταθερή ροή . 
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Εάν δούµε ότι δε µπορούµε
σήµα του συναγερµού και
Για να επιβραδύνουµε την
πόρτες και αποµακρύνουµε

 

 

 

  

                            
 

 
7.6.1 Τα κατασβεστικά
Η παρακάτω λίστα  παρουσιάζει
κατάλληλα για χρήση µε
τελευταίο χρονολογικό κατάλογο
Περιβάλλοντος ENVIROMENTAL
του HALON 1211, γιο χρήση
εγκεκριµένα στην Ελληνική

• Το νερό 
• Η Ξηρή Σκόνη 
• Το διοξείδιο του Άνθρακα
• Ο Αφρός 
• Υδατικοί Παράγοντες 
• Το εξαφθοροπροπάνιο (HFC 
• Το µικτό κατασβεστικό µέσο

 

Εκπαίδευση 
Η επαγγελµατική εκπαίδευση
φορές θεωρείται και επιβεβληµένη
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µπορούµε να κατασβέσουµε την πυρκαγιά θα πρέπει
συναγερµού και να φροντίσουµε ώστε να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική

επιβραδύνουµε την πυρκαγιά κλείνουµε εξαεριστήρες, αεραγωγούς
αποµακρύνουµε αν υπάρχουν στο  χώρο τα εύφλεκτα υλικά.

κατασβεστικά υλικά  
παρουσιάζει όλα τα µέχρι σήµερα καταχωρηµένα

χρήση µε φορητούς πυροσβεστήρες, όπως αυτά
χρονολογικό κατάλογο (21-8-2003) του αρµοδίου Αµερικανικού

ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY(EPA) για
γιο χρήση µε φορητούς πυροσβεστήρες και τοπική

Ελληνική Αγορά: 

Άνθρακα 

 
(HFC 236 fa) 

κατασβεστικό µέσο PGA (HFC + Ammonium Polyphospate

εκπαίδευση στη χρήση πυροσβεστήρων συστήνεται ανεπιφύλακτα
επιβεβληµένη . 
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πρέπει να δώσουµε άµεσα το 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
αεραγωγούς , τις πυράντοχες 
υλικά. 

 

καταχωρηµένα υλικά που είναι 
αυτά καταγράφονται στον 
Αµερικανικού Οργανισµού 

) για την αντικατάσταση 
τοπική εφαρµογή και είναι 

Polyphospate) 

συστήνεται ανεπιφύλακτα και πολλές 
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7.7 Πυρασφάλεια-Μέτρα Πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας  

Η πρόληψη της πυρκαγιάς είναι σηµαντική σε ένα κτίριο όπως το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Οι 
ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρούνται πιστά από όλους τους εργαζόµενους σε όλους τους 
χώρους.  

Συνεχής καθαρισµός των χώρων εργασίας 

Αποµάκρυνση - αποµόνωση εύφλεκτων ή αυταναφλέξιµων υλών  
Αποφυγή χρησιµοποίησης γυµνών φώτων. Σε περίπτωση που µια δυσλειτουργία γίνει 
αντιληπτή, καλέστε µε γράµµα τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας. 
Αποφυγή ανάµιξης χηµικών προϊόντων χωρίς γνώση των συνεπειών.  
Καλός και συνεχής αερισµός. 

Αποχή από το κάπνισµα σε επικίνδυνους χώρους. Συνεννοηθείτε µε τον υπεύθυνο 
τεχνικό ασφαλείας για την ανάρτηση αντίστοιχης πινακίδας απαγόρευσης του 
καπνίσµατος σε χώρο που πιστεύετε πως χρήζει προσοχής, εάν δεν υπάρχει ήδη.  
Καθαρισµός αποθηκών, διαδρόµων, ταρατσών και υπογείων από τα άχρηστα και 
εύφλεκτα υλικά. 
∆ιατήρηση καθαρών και εύκολα προσπελάσιµων των αποθηκών, εργαστηρίων κλπ. 
ώστε να είναι εύκολη η επέµβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.  
∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος στις µη εργάσιµες ώρες, πλην των φώτων 
ασφαλείας. Στο τέλος της δουλειάς σβήνουµε ΟΛΑ τα φώτα και για εξοικονόµηση 
ενέργειας!  
Συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα. 
Συνεννοηθείτε µε τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.  
Προστασία της ίδιας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των καλωδίων µε κατάλληλη 
επικάλυψη. Συνεννοηθείτε µε τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.  

Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία, στις οποίες να αναγράφονται οδηγίες 
προλήψεως πυρκαγιών και οι τρόποι συµπεριφοράς του προσωπικού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς 

7.8 Τρόποι καταπολέµησης  της Πυρκαγιάς  

Τα κυριότερα κατασβεστικά υλικά οµαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: 
α) Το νερό 
β) Οι χηµικές ή ξηρές σκόνες κατάσβεσης 
γ) Οι αφροί κατάσβεσης 
δ) Τα ειδικά αλογονούχα υγρά και αέρια (Halon) 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των φορητών πυροσβεστήρων, δεδοµένης της 
µικρής σχετικά ακτίνας δράσης τους (3-10 µέτρα) και του πολύ µικρού χρόνου δράσης τους 
(10 - 60 sec). Πρέπει εποµένως το προσωπικό που θα τους χρησιµοποιήσει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευµένο, ούτως ώστε να µπορέσει να τους χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά, 
στα πρώτα στάδια της κατάσβεσης της φωτιάς. 
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται στοιχεία και η καταλληλότητα των διαφόρων φορητών και 
τροχήλατων πυροσβεστήρων, ανάλογα µε την κατηγορία της πυρκαγιάς που έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε. 
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 CO2 Κόνεως Αφρού Νερού Αλογονικοί 

Πυρκαγιά Α Μικροφωτιές Μικροφωτιές 
Καταπνίγουν 
και 
υγραίνουν 

Υγραίνουν και 
αποκλείουν 
αυτανάφλεξη 

Μικροφωτιές 

Πυρκαγιά Β,C 
CO2 διώχνει 
Ο2 

Πνίγει τη 
φωτιά 

Επιπλέει, 
πνίγει τη 
φωτιά 

Εξαπλώνει τη 
φωτιά (!) 

Αποπνίγει 

Πυρκαγιά Ε 
CO2 µη 
αγώγιµο 

Μη αγώγιµη 
Αφρός 
αγώγιµος 

Αφρός 
αγώγιµος 

Υγρό/αέριο 
µη αγώγιµο 

Βεληνεκές 
(m)  

1,5 - 3 3 - 7,5 7,5 - 10,5 9 - 15 9 - 10,5 

Μέσον 
κατασβέσεως 

CO2 Σκόνη Ποµφόλυγες Νερό ατµοί/αέριο 

∆ιάρκεια 
δράσης (sec) 

10 - 20 10 – 16 60 60 30 

Ψύξη ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προωθητικό 
µέσο 

CO2 
CO2 ή Ν2 ή 
Αέρας 

Αέρια 
αντιδράσεως 

Αέρια 
αντιδράσεως 
φυσίγγιο CO2 
Αέρας ή Άζωτο 

Χειραντλία ή 
Άζωτο / 
αυτοπιέζει 

Συντήρηση 

Ζύγισµα ανά 
6µηνο. 
∆οκιµές 
δοχείου ανά 
12 έτη 

Ζύγισµα ανά 
6µηνο. 
Έλεγχος 
πιέσεως CO2. 
∆οκιµή 
δοχείου κάθε 
10 έτη 

Αναγόµωση 
κάθε χρόνο. 
∆οκιµή 
δοχείου κάθε 
5 έτη 

Αναγόµωση 
κάθε χρόνο. 
Ζύγισµα κάθε 
6 µηνο. 
Έλεγχος 
πιέσεως κάθε 
2 µηνο 

Έλεγχος 
κάθε 6µηνο 

 

7.9  Πυροσβεστικός Εξοπλισµός 
Ο κάθε εργασιακός χώρος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πυροσβεστικά µέσα ανάλογα µε 
τον εξοπλισµό καθώς και τα υλικά που περιέχει. 
 
Πυροσβεστική φωλιά 
Αυτή θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε, άµεσης πρόσβασης  και εµφανές σηµείο. Είναι ένα 
ερµάριο από στραντζαριστή λαµαρίνα, µέσα στο οποίο φυλάσσονται οι σωλήνες πυρόσβεσης 
µαζί  µε τα κατάλληλα ακροφύσια, που είναι συνδεδεµένα µε ειδικό σύστηµα παροχής νερού. 

 

                                                          
 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 75 

 

 

Φορητοί πυροσβεστήρες 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι κατασκευασµένοι ως επί το πλείστον  για να αντιµετωπίζουν 
φωτιές µικρής έκτασης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πυροσβεστήρων. Θα πρέπει να βρίσκονται 
σε εµφανή σηµεία  όπου είναι δυνατή η προσπέλαση σε ύψος 1,20 έως 1,50 από το έδαφος . 
 
 

                                          

 

 

Άλλα µέσα πυρόσβεσης 

Εδώ αναφέρουµε και µερικά άλλα µέσα που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά την 
κατάσβεση µιας πυρκαγιάς: 
     α. δοχείο  µε άµµο 
     β. αναπνευστική συσκευή και πυρίµαχη ενδυµασία 
     γ. κουβέρτα πυρόσβεσης 
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7.10 Σήµανση  του πυροσβεστικού υλικού 

Με βάση το Π.∆ 105/95 ο πυροσβεστικός εξοπλισµός θα πρέπει να σηµανθεί κατάλληλα ώστε 
να είναι εύκολο να εντοπισθεί σε περίπτωση ανάγκης . Οι πινακίδες έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α. Σχήµα ορθογώνιο ή τετράγωνο. 
β. Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει το 50% 
της επιφάνειας της πινακίδας) 

           
Τα βέλη µας δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε  για την ανεύρεση του 
πυροσβεστικού εξοπλισµού. 
 

 

7.11 Ειδικά σήµατα κατηγοριών της φωτιάς  
 

                             
 

 

• Το τρίγωνο  µε το Α µέσα  ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
• Το τετράγωνο µε το Β µέσα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  

• Ο κύκλος µε το C µέσα ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
• Το αστέρι µε το  D µέσα ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
• Ο ρόµβος µε το  Ε µέσα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ  
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7.12 Ιδιότητες του διοξειδίου
Χρησιµοποιείται σε φωτιές

 

Είναι αέριο δηκτικής οσµής
Είναι βαρύτερο του αέρα (πυκνότητα
Στις πυροσβεστικές φιάλες
ανάλογα µε την θερµοκρασία
πυροσβεστήρες εξαχνώνεται
Η κατασβεστική δράση του

1. Μηχανική- Αποκοπή Φλόγας

2. Ψυκτική- Μείωση Θερµότητας

3. Αποµονωτική- Αφαίρεση
Σε ανοικτή κατάσβεση (φορητοί
φωτιές. 
Συνιστάται για φωτιές µικρής
Κελσίου είναι ελαφρύτερο του
∆εν είναι δηλητηριώδες , 
µικρότερες από την κατασβεστική
κατάκλυση. 
( Ολική κατάκλυση είναι
κατακλύζει ένα κλειστό χώρο
είναι ικανή να καταπνίξει
 
       Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
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του διοξειδίου του άνθρακα  
φωτιές υγρών καυσίµων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

οσµής και υπόξινης γεύσης 
αέρα (πυκνότητα 1,5 gr/cm3) και διαλυτό στο νερό
φιάλες βρίσκεται σε υγρή µορφή υπό µεγάλη πίεση

θερµοκρασία του περιβάλλοντος Κατά την έξοδό
εξαχνώνεται και µετατρέπεται σε χιόνι µε θερµοκρασία
δράση του ∆ιοξειδίου του Άνθρακος είναι τριών ειδών

Αποκοπή Φλόγας λόγω ταχύτητας 

Θερµότητας 

Αφαίρεση οξυγόνου λόγω βαρύτητας 
κατάσβεση (φορητοί πυροσβεστήρες) είναι κατάλληλο 

φωτιές µικρής έντασης διότι σε θερµοκρασία µεγαλύτερη
ελαφρύτερο του αέρα. 

ς , αλλά εµφανίζει µεγάλη τοξικότητα σε
κατασβεστική συγκέντρωση που είναι 1,00 έως 1,60 

είναι η εφαρµογή κατά την οποία, ένα κατασβεστικό
τό χώρο µε µία συγκεκριµένη περιεκτικότητα

καταπνίξει την φωτιά.)  

ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΨΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
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εγκαταστάσεων 

νερό 
µεγάλη πίεση 55 έως 200 Atm, 

έξοδό του από φορητούς 
θερµοκρασία -78 Βαθµούς Κελσίου 

ειδών 

κατάλληλο µόνο για επιφανειακές 

µεγαλύτερη των 150 Βαθµών 

τοξικότητα σε συγκεντρώσεις πολύ 
έως 1,60 Kgr/m3 για ολική 

κατασβεστικό µέσο (υλικό) 
περιεκτικότητα κατ’ όγκο η οποία 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
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7.13 Έξοδοι κίνδυνου
Σε όλους τους εργασιακούς
ώστε οι εργαζόµενοι σε περίπτωση
έξοδοι διαφυγής πρέπει να διατηρούνται
απαραίτητη σήµανση συµφωνά
Όλες οι πινακίδες των εξόδων
α. Σχήµα ορθογώνιο ή τετραγωνικό
β. Λευκό εικονοσύµβολο σε
της επιφάνειας της πινακίδας

 

                            
 

Τα βέλη µας δείχνουν την
κινδύνου ώστε να φτάσουµε

 

 

Η νοµοθεσία Π.∆ 71/1988 
συνιστούν: 
Τη παθητική πυροπροστασία
ενσωµατωθεί στη δοµική κατασκευή
Την ενεργητική πυροπροστασία
συναγερµό και τη κατάσβεση
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κίνδυνου και η σήµανση τους  
εργασιακούς χώρους πρέπει να υπάρχουν έξοδοι διαφυγής

σε περίπτωση πυρκαγιάς να µπορούν να διαφύγουν
πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθεροι από εµπόδια και

συµφωνά µε  το Π.∆. 105/1995  
εξόδων διαφυγής (κινδύνου)πρέπει να έχουν τα εξής
τετραγωνικό. 

εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώµα πρέπει να
πινακίδας). 

δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε
φτάσουµε την πλησιέστερη έξοδο . 

 71/1988 έχει προχωρήσει στη καθιέρωση µιας 

πυροπροστασία δηλαδή τη λήψη όλων των απαραιτήτων
δοµική κατασκευή τον κτιρίων. 
πυροπροστασία δηλαδή τη λήψη µέτρων για τη
κατάσβεση της πυρκαγιάς. 
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διαφυγής (κινδύνου) , έτσι 
διαφύγουν  µε ασφάλεια. Οι 
εµπόδια και να έχουν την 

έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

πρέπει να καλύπτει το 50% 

                 

ακολουθήσουµε  σε περίπτωση 

 

µιας δέσµης  µέτρων που 

απαραιτήτων µέτρων που έχουν 

για τη πυρανίχνευση, το 
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Κεφάλαιο 8ο Χρήσιµες

 8.1 Η Σήµανση του  εργασιακού

Η σήµανση ασφάλειας ή/και
περιστασιακή σήµανση. Η µόνιµη
υποχρέωσης, µέσων διάσωσης
εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων
φωτεινά σήµατα, ηχητικά σήµατα

8.2 Μόνιµη σήµανση 

Σήµατα απαγόρευσης 

Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων

•••• Κυκλικό σχήµα 

•••• Μαύρο εικονοσύµβολο σε
να καλύπτει τουλάχιστον
διαγραφής (που κατεβαίνει
εικονογράµµατος υπό γωνία

8.2.1  Απαγορευτικές πινακίδες

 

Απαγορεύεται το 
κάπνισµα 

Απαγορεύεται
γυµνής

 

Mη πόσιµο νερό Απαγορεύεται
στους
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Χρήσιµες Σηµάνσεις ( Π.∆. 105/1995 )  

εργασιακού περιβάλλοντος  

ή/και υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίζεται
Η µόνιµη σήµανση περιλαµβάνει σήµατα απαγόρευσης

διάσωσης ή βοήθειας, εξοπλισµού καταπολέµησης πυρκαγιάς
σηµείων και οδών κυκλοφορίας. Η περιστασιακή
ήµατα, προφορική ανακοίνωση και σήµατα µε χειρονοµίες

  

των σηµάτων απαγόρευσης είναι: 

εικονοσύµβολο σε λευκό φόντο, µε κόκκινη περίµετρο (το κόκκινο
χιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) 

κατεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, σε όλο
γωνία 45ο) 

Απαγορευτικές πινακίδες 

  

Απαγορεύεται η χρήση 
γυµνής φλόγας και το 

κάπνισµα 

Απαγορεύεται η διέλευση 
πεζών κατάσβεση

  

Απαγορεύεται η είσοδος 
στους µη έχοντες ειδική 

άδεια 

Απαγορεύεται η διέλευση 
στα οχήµατα διακίνησης 

φορτίων 
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χωρίζεται στη µόνιµη και την 
απαγόρευσης, προειδοποίησης, 

καταπολέµησης πυρκαγιάς και σήµανση 
περιστασιακή σήµανση περιλαµβάνει 

µε χειρονοµίες. 

περίµετρο το κόκκινο χρώµα πρέπει 
πινακίδας) και κόκκινη γραµµή 

σε όλο  το µήκος του 

 

Απαγορεύεται η 
κατάσβεση µε νερό 

 

Mην αγγίζετε 
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8.3  Σήµατα προειδοποίησης

Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων

•••• Τριγωνικό σχήµα 

Μαύρο εικονοσύµβολο σε κίτρινο
καλύπτει τουλάχιστον το 35% 

 

8.3.1  Προειδοποιητικές πινακ

 

Εύφλεκτες ύλες ή/ και 
υψηλή θερµοκρασία Εκρηκτικές

 

Ραδιενεργά υλικά Αιωρούµενα

 

Γενικός κίνδυνος Ακτινοβολία

 

Ισχυρό µαγνητικό πεδίο 
παραπατήµατος

 

Xαµηλή θερµοκρασία 
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προειδοποίησης 

των σηµάτων προειδοποίησης είναι: 

εικονοσύµβολο σε κίτρινο φόντο µε µαύρο περίγραµµα (το κίτρινο
το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) 

Προειδοποιητικές πινακίδες 

  

Εκρηκτικές ύλες Οξικές ύλες ∆ιαβρωτικές

  

Αιωρούµενα φορτία Οχήµατα διακίνησης 
φορτίων ηλεκτροπληξίας

  

Ακτινοβολία λέιζερ Αναφλέξιµες ύλες Mη

  

Κίνδυνος 
παραπατήµατος Κίνδυνος πτώσης Bιολογικός

 

 

Βλαβερές ή ερεθιστικές 
ύλες 
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το κίτρινο χρώµα πρέπει να 

 

∆ιαβρωτικές ύλες 

 

Ακίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας 

 

Mη ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες 

 

ιολογικός κίνδυνος 
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8.4  Σήµατα υποχρέωσης
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων
•••• Κυκλικό σχήµα 
•••• Λευκό εικονοσύµβολο σε

το 35% της επιφάνειας

8.4.1  Πινακίδες υποχρέωσης

 

Υποχρεωτική 
προστασία των µατιών προστασία

 

Υποχρεωτική 
προστασία των ποδιών προστασία

 

Υποχρεωτική ατοµική 
προστασία έναντι 

πτώσεων 

Υποχρεωτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες»

 

υποχρέωσης 
των σηµάτων υποχρέωσης είναι: 

εικονοσύµβολο σε µπλε φόντο (το µπλε χρώµα πρέπει να καλύπτει
επιφάνειας της πινακίδας) 

υποχρέωσης 

  

Υποχρεωτική 
προστασία του κεφαλιού 

Υποχρεωτική 
προστασία των αυτιών προστασία

αναπνευστικών

  

Υποχρεωτική 
προστασία των χεριών 

Υποχρεωτική 
προστασία του σώµατος προστασία

  

Υποχρεωτική διάβαση 
για πεζούς 

Γενική
(συνοδευόµενη
ενδεχοµένως
πρόσθετη
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να καλύπτει τουλάχιστον 

 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

αναπνευστικών οδών 

 

Υποχρεωτική 
προστασία του 
προσώπου 

 

Γενική υποχρέωση 
(συνοδευόµενη 
ενδεχοµένως από 
πρόσθετη πινακίδα) 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 82 

 

8.5  Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας 
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων διάσωσης ή βοήθειας είναι: 

•••• Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα 

Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% 
της επιφάνειας της πινακίδας) 

8.5.1  Πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας 

 

 
 

 

 

Οδός/Έξοδος κινδύνου 

  

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 
(ενδεικτικά σήµατα επιπλέον των παρακάτω πινακίδων) 

 

   

Πρώτες βοήθειες Φορείο Θάλαµος καταιωνισµού 
ασφαλείας 

 
 

 

Πλύση µατιών Τηλέφωνο για διάσωση και 
πρώτες βοήθειες 
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8.6  Σήµατα πυροσβεστικού υλικού και εξοπλισµού 

Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού είναι: 

•••• Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα 

•••• Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας) 
 

8.6.1  Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό 

    

Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας 
Τηλέφωνο για την  
καταπολέµηση 
πυρκαγιών 

  

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 
(ενδεικτικά σήµατα επιπλέον των παραπάνω πινακίδων) 

 

8.7 Σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας 

Η σήµανση των κινδύνων από εµπόδια και των επικίνδυνων σηµείων στο εσωτερικό των κτιριακών 
χώρων γίνεται µε κίτρινο χρώµα που εναλλάσσεται µε µαύρο ή µε κόκκινο χρώµα που εναλλάσσεται 
µε άσπρο. Οι κίτρινες - µαύρες και οι κόκκινες - άσπρες λωρίδες πρέπει να είναι ίσες µεταξύ τους και 
να έχουν κλίση 45ο. 

                              

Η επισήµανση των οδών κυκλοφορίας γίνεται και από τις δύο πλευρές τους µε συνεχή λωρίδα 
ιδιαίτερα ορατού χρώµατος κατά προτίµηση άσπρου ή κίτρινου ανάλογα µε το χρώµα του δαπέδου. 
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Κεφάλαιο 9ο  Τα Πρότυπα των µέσων ατοµικής προστασίας  

  9.1 Τι είναι το πρότυπο 

Ένα πρότυπο είναι ένα έγγραφο που δηµοσιεύεται, περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές ή 
άλλα ακριβή κριτήρια µε στόχο να χρησιµοποιούνται µε συνέπεια, κατά κανόνα, 
κατευθυντήριες γραµµές, ή ορισµούς. Τα πρότυπα βοηθάνε να αυξηθεί η αξιοπιστία και η 
αποτελεσµατικότητα πολλών αγαθών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούµε. Πρόκειται για µια 
σύνοψη των βέλτιστων πρακτικών που δηµιουργούνται συγκεντρώνοντας την εµπειρία και τη 
γνώση όλων των ενδιαφεροµένων µερών όπως οι παραγωγοί, πωλητές, αγοραστές, οι χρήστες 
και οι ρυθµιστικές αρχές ενός συγκεκριµένου υλικού, προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. 
Τα πρότυπα είναι σχεδιασµένα για εθελοντική χρήση και δεν επιβάλλουν κανονισµούς. 
Ωστόσο οι νόµοι και οι κανονισµοί µπορούν να αναφέρονται σε κάποια πρότυπα και να 
καταστεί η συµµόρφωση µε αυτά υποχρεωτική. Επιτροπές των κατασκευαστών, χρηστών, 
ερευνητικών οργανισµών, κρατικών υπηρεσιών και καταναλωτών εργάζονται για την 
εκπόνηση προτύπων που συνεχώς ενηµερώνονται για να ανταποκρίνονται στα αιτήµατα της 
κοινωνίας και της τεχνολογίας. . Ο σκοπός των προτύπων και κανονισµών αυτών είναι «η 
εξασφάλιση στην πράξη, προστασίας σε πρόσωπα, κτίρια και πράγµατα, από τους κινδύνους 
που προέρχονται από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.· Με την εφαρµογή των κανονισµών 
προκύπτει µια εγκατάσταση ουσιαστικά απαλλαγµένη από κινδύνους». Υπάρχουν 
εκατοντάδες πρότυπα που αναφέρονται στις διάφορες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους, 
τα οποία ενηµερώνονται και επαυξάνονται ή καταργούνται µε την πρόοδο της τεχνολογίας. 

 

9.2 Για την Προστασία της αναπνοής 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 133 

Ταξινοµεί τα µέσα προστασίας της αναπνοής σε:  

• Συσκευές που αποκλείουν το χρήστη από το περιβάλλον  
• Συσκευές µε φίλτρα που καθαρίζουν τον αναπνεόµενο αέρα  

Με βασικό κριτήριο την περιεκτικότητα του αέρα περιβάλλοντος σε οξυγόνο σε ελάχιστο 
ποσοστό 18%.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 136 

Προδιαγράφει τις προσωπίδες (µάσκες) ολοκλήρου προσώπου)  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 140 

Προδιαγράφει τις προσωπίδες (µάσκες) ηµίσεως προσώπου  

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   «Μέσα ατομικής προστασίας σε τυποποιημένες Ηλεκτρολογικές εργασίες» 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 85 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 143 

Προδιαγράφει τα φίλτρα προστασίας από σωµατίδια για τις προσωπίδες ολοκλήρου ή 
ηµίσεως προσώπου  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12083 

Προδιαγράφει τα φίλτρα προστασίας από αέρια ή/και σύνθετα για τις προσωπίδες ολοκλήρου 
ή ηµίσεως προσώπου  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 149 

Προδιαγράφει τις φιλτρόµασκες (ενιαίο σύστηµα προσωπίδας και φίλτρων) για σωµατίδια  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 405 

Προδιαγράφει τις φιλτρόµασκες για αέρια ή/ και σωµατίδια .Τα φίλτρα και τα οποία 
προστατεύουν από τα σωµατίδια (µε µηχανική κατακράτηση) και από τα αέρια (µε χηµική 
εξουδετέρωση) έχουν σήµανση µε ψηφίο (Α, Β, Ε, Κ, Ρ), αριθµό (1, 2, 3) και χρωµατικό 
κώδικα ως εξής:  
Ψηφία συµβολίζουν την κατηγορία του ρύπου από τον οποίο προστατεύει  

• Α Έναντι οργανικών αερίων και ατµών Καφέ  
• Β Έναντι ανόργανων αερίων και ατµών Γκρι  
• Ε Έναντι HCl, Η2S Κίτρινο  
• Κ Έναντι Αµµωνίας Πράσινο  
• P Έναντι σωµατιδίων Λευκό  

Αριθµός  

1. Για Προστασία σε µικρές συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζεται κυρίως για µάσκες 
ηµίσεως προσώπου 
2. Για Προστασία σε µεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται κυρίως για µάσκες 
ολοκλήρου προσώπου  
3. Για Προστασία σε µεγάλες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται για διατάξεις µε 
µηχανική υποβοήθηση  

Οι Φιλτρόµασκες ακολουθούν την ίδια σήµανση και χρωµατικό κώδικα µε τα φίλτρα και 
επιπλέον φέρουν το σύµβολο FF (Fitltering Facepiece).  

 

9.3 Για τα Γάντια προστασίας 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 420 

Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις για τα γάντια. Συγκεκριµένα:  

• Τον καθορισµό των µεγεθών.   
• Την απτική ικανότητα (επίπεδα 1-5)   
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• Τις ελάχιστες απαιτήσεις του δέρµατος (pH, περιεκτικότητα σε Cr VI, απορρόφηση 
υδρατµών)   
• Τα εικονόσηµα που καθοδηγούν το χρήστη να κατανοήσει από ποίους κίνδυνους 
(µηχανικοί, θερµότητα, ψύχος, χηµικές ουσίες) προστατεύουν τα γάντια.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 388 

Προσδιορίζει τις µηχανικές αντοχές.:  

• Την αντοχή στην τριβή (0-4) 
• Την αντοχή στην κοπή µε λεπίδα (0-5)  
• Την αντοχή στη διάσχιση (0-4) 
• Την αντοχή στη διάτρηση (0-4) 

Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό εικονόσηµο και τους 4 αριθµούς των επιπέδων των 
µηχανικών αντοχών. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 407 

Προσδιορίζει την προστασία από τη θερµότητα. Συγκεκριµένα:  

• Την συµπεριφορά στην καύση (0-4)  
• Την αντοχή στην επαφή µε θερµές επιφάνειες (0-4)  
• Την αντοχή στην θερµότητα µε αγωγή (0-4)  
• Την αντοχή στην ακτινοβολούµενη θερµότητα(0-4)  
• Την αντοχή σε µικρές εκτοξεύσεις τηγµένου µέταλλου (0-4)  
• Την αντοχή σε µεγάλες εκτοξεύσεις τηγµένου µετάλλου(0-4)  

Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό εικονόσηµο και τους έξι αριθµούς των αντιστοίχων 
επιπέδων, επιπλέον από αυτό της προστασίας από µηχανικούς κινδύνους, που είναι 
υποχρεωτικό για όλα τα γάντια.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 511 

Προσδιορίζει την προστασία από το ψύχος. Συγκεκριµένα:   

• Την αντοχή σε ψύχος µε αγωγή (0-4)  
• Την αντοχή στην επαφή µε ψυχρές επιφάνειες (0-4)  
• Την αδιαβροχία (Αν υπάρχει 1) 

 Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό εικονόσηµο και τους τρεις αριθµούς των αντιστοίχων 
επιπέδων.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 374 

Προσδιορίζει την προστασία από τις χηµικές ουσίες ή και τους µικροοργανισµούς.  

Προβλέπει τη σήµανση µε τα σχετικά εικονόσηµα. Είναι απαραίτητη η µελέτη των οδηγιών 
του κατασκευαστή σχετικά µε τις χηµικές ουσίες από τις οποίες προστατεύει.  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12477 

Προδιαγράφει τα γάντια συγκολλητών τα οποία τα ταξινοµεί σε:  

• Τύπου Α για εργασίες µε απαιτήσεις σε µηχανικές αντοχές  
• Τύπου Β για εργασίες µε απαιτήσεις σε απτική ικανότητα  

Και προσδιορίζει τις µηχανικές και θερµικές αντοχές κατά τα πρότυπα ΕΝ 420 και ΕΝ 407 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 659  

Προδιαγράφει τα γάντια για πυροσβέστες και προσδιορίζει τις µηχανικές, θερµικές και 
χηµικές αντοχές κατά τα πρότυπα ΕΝ 420, ΕΝ 407 και ΕΝ 374  

Σηµείωση: Όταν στη σήµανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύµβολο x, αυτό 
σηµαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιµή δεν πραγµατοποιήθηκε. 

9.4  Για τα Μέσα προστασίας της κεφαλής 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 397 

Προδιαγράφει τις βασικές απαιτήσεις για τα κράνη βιοµηχανικής χρήσης. Οι επιπλέον 
απαιτήσεις προβλέπονται µε τη σήµανση ως εξής  

• 440 vac : ∆ιηλεκτρική αντοχή  
• MM  : Αντοχή σε λειωµένα µέταλλα  
• LD  : Αντοχή σε πλευρική παραµόρφωση.  
• -20 : Αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες 

9.5  Για τα Γυαλιά προστασίας 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 165 

Ταξινοµεί τα µέσα προστασίας των µατιών σε:  

• Γυαλιά µε βραχίονες  
• Γυαλιά τύπου µάσκας  
• Ασπίδια  
• Ειδικές προσωπίδες  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ Ν 166 

Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις και προσδιορίζει τη σήµανση τόσο στους οπτικούς δίσκους 
όσο και στο σκελετό. Συγκεκριµένα:  
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Οι οπτικοί δίσκοι έχουν σήµανση για:  
Τον κωδικό και το βαθµό σκίασης που έχουν τη µορφή Χ-Ψ, εφόσον έχουν φίλτρο. 

Το Χ είναι κωδικός και συµβολίζει το φάσµα της ακτινοβολίας από το οποίο προστατεύει, ως 
εξής:  

• 2   Υπεριώδη µε αλλοίωση της αίσθησης του χρώµατος  
• 3   Υπεριώδη χωρίς αλλοίωση του χρώµατος  
• 4   Υπέρυθρη  
• 5   Ηλιακή ακτινοβολία  
• 6   Ηλιακή συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος  
• Το Υ συµβολίζει το βαθµό σκίασης που υποδηλώνει τη βαθµό απορρόφησης της 
ακτινοβολίας και κυµαίνεται από 1,2 έως 14 Τα γυαλιά που προορίζονται για προστασία από 
συγκολλήσεις δεν έχουν σύµβολο Χ, αλλά µόνο Υ. 

Την οπτική κλάση µε τους αριθµούς 1 (κατάλληλα για συνεχή χρήση) 2 και 3 (περιορισµένη 
διάρκεια χρήσης). 

Τη µηχανική αντοχή µε τα σύµβολα S (µικρότερη), F, B, A (η µεγαλύτερη δυνατή)  

Και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που συµβολίζονται:  

• Ν η προστασία από θάµβωση  
• Κ η αντοχή σε τριβή  

Ο σκελετός έχει σήµανση µε:  
Το πεδίο χρήσης, που είναι κωδικοί οι οποίοι συµβολίζουν την προστασία από:  

• 3   Υγρές ουσίες  
• 4   Χονδρόκοκη σκόνη  
• 5   Αέρια και λεπτόκοκκη σκόνη  
• 8   Ηλεκτρικό τόξο  
• 9  Τηγµένα µέταλλα και θερµά υγρά  

Τη µηχανική αντοχή µε τα σύµβολα S, F, B, A. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 167 

Προσδιορίζει τις µεθόδους των οπτικών δοκιµών  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 168 

Προσδιορίζει τις µεθόδους των µη οπτικών δοκιµών  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 169 & 175 

Εξειδικεύει τα µέσα προστασίας για εργασίες συγκολλήσεων  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 172 

Εξειδικεύει τα µέσα προστασίας για την ηλιακή ακτινοβολία  

 

9.6 Για τα Μέσα προστασίας της ακοής 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 352-1 

Προδιαγράφει τις ωτασπίδες  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 352-2 

Προδιαγράφει τα ωτοβύσµατα  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 352-3 

Προδιαγράφει τις ωτασπίδες επί κράνους  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 352-4 

Προδιαγράφει τις ωτασπίδες µε αυτόµατη αποµείωση  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 458 

Συνιστά τις µεθόδους επιλογής και χρήσης των µέσων προστασίας της ακοής  

Στο πληροφοριακό σηµείωµα που συνοδεύει κάθε µέσον προστασίας της ακοής υπάρχουν: 

• Το διάγραµµα αποµείωσης του ακουοµένου ήχου ανά οκτάβα σε dB  
• Οι αποµειώσεις (σε dB) µε τα σύµβολα  
L   (χαµηλές συχνότητες)  
M   (µέσες συχνότητες)  
H  (υψηλές συχνότητες)  
SNR  (µέση αποµείωση)  

9.7  Για τα Μέσα προστασίας ποδιών 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 39045 

Προδιαγράφει τα υποδήµατα ασφαλείας, που φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι 
κρούσης 200J  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 39046 

Προδιαγράφει τα υποδήµατα προστασίας που φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι 
κρούσης 100 J  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 39046 

Προδιαγράφει τα υποδήµατα εργασίας που δεν φέρουν προστατευτικό δακτύλων έναντι 
κρούσης.  

ΠΡΟΤΥΠΟ Ν ISO 39044 

Προδιαγράφει τις µεθόδους δοκιµών για τα υποδήµατα.  

Ταξινοµούνται ως προς τον τύπο, ανάλογα µε το ύψος τους, ως εξής: 

• Α  σκαρπίνι  
• Β  Ηµιάρβυλο  
• C  Μπότα  
• D  Υψηλή µπότα  
• E  Σκάφανδρο.  

Ταξινοµούνται ως προς την κατηγορία τους, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής  

• Ι  από δέρµα  
• ΙΙ  από συνθετικό υλικό.  

Η σήµανση δίνει πληροφορίες για τις επιπρόσθετες ιδιότητες ως εξής:  

Ολόκληρο το υπόδηµα  
Ρ  προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.  

 
Ηλεκτρικές ιδιότητες  
C   Αγώγιµο υπόδηµα  
A   Αντιστατικό υπόδηµα  
I   Ηλεκτρικά µονωµένο υπόδηµα  
Αντοχή σε ανεπιθύµητα περιβάλλοντα  
HI   Μόνωση της σόλας έναντι θερµότητας  
CL   Μόνωση της σόλας έναντι ψύχους  
E   Απορρόφηση δονήσεων στο τακούνι  
WR  Αδιάβροχα  
M  προστασία του µεταταρσίου 
ΑΝ  προστασία των σφυρών  
Άνω µέρος (φόντι)  
WRU  διαπέραση νερού και απορρόφηση υδρατµών  

 
Κατασκευή  
CR  Αντίσταση στην κοπή  
 

Εξωτερική σόλα  
HRO  αντοχή στην επαφή µε θερµές επιφάνειες  
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Οµαδοποίηση ιδιοτήτων. 

Οι ιδιότητες οµαδοποιούνται και προσδιορίζονται µε τις παρακάτω σηµάνσεις:  

Υποδήµατα Ασφαλείας  
SB   Ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του ΕΝ 90345 (αβλάβεια, άνεση, σταθερότητα 
και αντοχή δακτύλων σε κρούση 200 J)  
S1  SB  και επιπλέον κλειστή φτέρνα, αντιστατικό και τακούνι µε απορρόφηση των δονήσεων  
S2  S1  και αδιάβροχο φόντι  
S3 S2  και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα µε αυλακώσεις  
S4   Αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι  
S5 S4  και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα µε αυλακώσεις  
Υποδήµατα προστασίας  
PB  Ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του ΕΝ 90346 (αβλάβεια, άνεση, σταθερότητα 
και αντοχή δακτύλων σε κρούση 100 J)  
P1  ΡB  και επιπλέον κλειστή φτέρνα, αντιστατικό και τακούνι µε απορρόφηση των δονήσεων  
P2  Ρ1  και αδιάβροχο φόντι  
P3 Ρ2  και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα µε αυλακώσεις  
P4  Αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι  
P5  Ρ4  και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα µε αυλακώσεις  
 

Υποδήµατα εργασίας  
O1  κλειστή φτέρνα, αντιστατικό, τακούνι µε απορρόφηση των δονήσεων και προστατευτικό 
σόλας  
02  Ο1  και αδιάβροχο φόντι  
03  Ο2  και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα µε αυλακώσεις  
04  Αντιστατικό και απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι  
05  Ο4  και προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και σόλα µε αυλακώσεις  

9.8 Για τα Μέσα προστασίας για εργασίες σε ύψος 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 361 

Προδιαγράφουν τις ολόσωµες εξαρτύσεις  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 353 

Προδιαγράφουν τους ανακόπτες πτώσης σε εύκαµπτο οδηγό ή σε σταθερό οδηγό  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 360 

Προδιαγράφουν τους ανακόπτες πτώσης επανατυλισσόµενου τύπου  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 355 

Προδιαγράφουν τους αποσβεστήρες ενέργειας  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 358 

Προδιαγράφουν τις ζώνες συγκράτησης σε θέση εργασίας  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 354 

Προδιαγράφουν τα σχοινιά για σε θέση εργασίας  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 362 

Προδιαγράφουν τους συνδέσµους για τη σύνδεση των επιµέρους µέσων.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 364 

Προδιαγράφουν τις µεθόδους δοκιµών για τα µέσα προστασίας από πτώσεις  

9.9  Για τις Στολές προστασίας 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 340 

Αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυµασία. Συγκεκριµένα:  

• Τον καθορισµό των µεγεθών.  
• Τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής  
• τα εικονόσηµα που καθοδηγούν το χρήστη να κατανοήσει από ποίους κίνδυνους 
(µηχανικοί, θερµότητα, ψύχος, χηµικές ουσίες) προστατεύουν.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 342  

Προσδιορίζει την προστασία από το ψύχος. Συγκεκριµένα:  

• Τη µόνωση έναντι ψύχους µε συντελεστή  
• Τη διαπερατότητα του αέρα (1-3)  
• Την αδιαβροχία (1-2)  
• Τη ∆ιαπνοή (προαιρετικά)  

Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό εικονόσηµο τους αριθµούς των αντιστοίχων επιπέδων.  

ΠΡΟΤΥΠΟ Ν 343 

Προδιαγράφει τα αδιάβροχα. Συγκεκριµένα  

• Την Αδιαβροχία (0-3)  
• Τη ∆ιαπνοή (0-35)  
• Την αντοχή στη διάσχιση (0-4)  
• Την αντοχή στη διάτρηση (0-4) 

 Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό εικονόσηµο και τους 2 αντίστοιχους αριθµούς  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 531 

Προσδιορίζει την προστασία από τη θερµότητα.  

Κωδικοποιεί την προστασία µε κωδικούς και επίπεδα. Συγκεκριµένα:  

• A  την εξάπλωση φλόγας (0-4) 
• B  την αντοχή στην επαφή µε θερµές επιφάνειες (0-4)  
• C  την αντοχή στη µεταδιδόµενη θερµότητα (επίπεδα 1-5) 
• D  Την αντοχή στην ακτινοβολούµενη θερµότητα(επίπεδα 1-4)  
• E  Την αντοχή σε εκτοξεύσεις τηγµένου αλουµινίου (1-3)  
• E Τ Tην αντοχή σε εκτοξεύσεις τηγµένου σιδήρου (1-3)  

Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό εικονόσηµο και τους κωδικούς µε τα επίπεδα.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 368 

Προσδιορίζει την προστασία από τις χηµικές ουσίες. Προβλέπει τη σήµανση µε το σχετικό 
εικονόσηµο και τη κωδικοποίηση της προστασίας ως εξής:  

• 2  Προστασία από αέρια  
• 3  Προστασία από εµβάπτιση σε υγρά  
• 4  Προστασία από αερολύµατα (sprays),  
• 5  Προστασία από στερεά σωµατίδια  
• 6  Προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών εφόσον προστατεύουν από το στατικό 
ηλεκτρισµό φέρουν και το παρακάτω εικονόσηµο  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 470 

Προδιαγράφει την ενδυµασία συγκολλητών και προβλέπει το παρακάτω εικονόσηµο  

ΠΡΟΤΥΠΟ Ν 471 

Προδιαγράφει την προειδοποιητική ενδυµασία υψηλής διακριτότητας Προβλέπει το 
παρακάτω εικονόσηµο και δύο αριθµούς που απεικονίζουν: Την επιφάνεια του 
αντανακλαστικού υλικού (1-3) Το συντελεστή αντανάκλασης (1-2)  

9.10 Για τα Μονωµενα εργαλεία 

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΝ 60900 

Προδιαγράφει τα µονωτικά εργαλεία . 
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Κεφάλαιο 10ο  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
10.1 Πόσα θυµάσαι για τα εργαλεία µε µόνωση  
     Απάντησε στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Αν κάνεις έστω ένα λάθος ξαναδιάβασε το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 . 
1. Τα µονωτικά γάντια πρέπει να τα φοράµε µόνο µε τα γαλλικά κλειδιά που έχουν αµόνωτο 
άκρο. Με όσα εργαλεία είναι µονωµένα σε όλο το µήκος αρκούν τα γάντια εργασίας; 

               □ Σωστό      □ Λάθος 
2. Με τα εργαλεία µπορείς να δουλέψεις µε ασφάλεια µέχρι 10 kV γιατί έχουν δοκιµασθεί σε 
αυτή την τάση; 

                       □ Σωστό      □ Λάθος 
3. Η µόνωση µε θερµοσυστελλόµενα είναι ακατάλληλη; 

                           □ Σωστό      □ Λάθος 
4. Όταν εργαλείο έχει µόνωση µε δύο στρώσεις υλικού διαφορετικού χρώµατος θα το αλλάξω 
µόνο αν φανεί το δεύτερο υλικό; 

                □ Σωστό      □ Λάθος 
5. Το κατσαβίδι που µόλις χρησιµοποιήθηκε παρουσίασε φθορές στη µόνωση που φαίνονται 
στη φωτογραφία. Θα το στείλω πίσω στον κατασκευαστή; 
 

                                    
                                                                   

                             □ Σωστό     □ Λάθος 
 

Απαντήσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  (εργαλεία µε µόνωση )   
1. Λάθος .Τα µονωτικά γάντια φοριούνται πάντα σε εργασίες υπό τάση. Τα γάντια εργασίας δεν 
έχουν µονωτικές ιδιότητες. 
 2. Λάθος. Τα εργαλεία είναι ασφαλή µέχρι 1000 V. Πάντα οι εργαστηριακές δοκιµές είναι 
αυστηρότερες γιατί οι συνθήκες πραγµατικής εργασίας είναι χειρότερες από τις εργαστηριακές 
(γήρανση, θερµοκρασία). 
3. Λάθος. ∆εν είναι απλούς ακατάλληλη, είναι επικίνδυνη διότι τα θερµοσυστελλόµενα δεν 
αποτελούν µόνωση για τα εργαλεία. 
4. Λάθος. Με τη φθορά της εξωτερικής στρώσης το εργαλείο πρέπει να αλλάξει 
οπωσδήποτε. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται και οπτικός έλεγχος για 
φθορές που δεν θα καταστρέψουν την εξωτερική στρώση της µόνωσης. 
5. Λάθος. Η εγγύηση καλύπτει µόνο τη σωστή χρήση του εργαλείου. Τα χτυπήµατα στη 
µόνωση του µίσχου φανερώνουν διαφορετική χρήση από αυτή που πρέπει. Η χρήση κάθε 
εργαλείου µόνο για το σκοπό που κατασκευάσθηκε είναι απαραίτητη. Ιδίως στα 
µονωµένα που αφορούν ακόµα και τη ζωή µας. 
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  10.2 Πόσα θυµάσαι για την προστασία των χεριών; 
         Απάντησε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Εάν έχεις περισσότερα από ένα λάθος, ξαναδιάβασε 
όλο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 . 

1. Στα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη ο κωδικός Α συµβολίζει την αντοχή του γαντιού στο 
στατικό ηλεκτρισµό; 

□ Σωστό    □ Λάθος 
2. Στη ∆ΕΗ για προστασία από τη Μέση Τάση πρέπει να χρησιµοποιούµε γάντια από κλάση 
3 και άνω; 

□ Σωστό    □ Λάθος 
3. Όλα τα γάντια για τα χηµικά µπορείτε να τα χρησιµοποιείτε για τη µεταφορά βαρελιών µε 
χηµικά; 

□ Σωστό    □  Λάθος 
4. Εάν τα γάντια ηλεκτροτεχνίτη έχουν το σήµα πιστότητας CE σηµαίνει ότι εξασφαλίζουν 
προστασία από τα οξέα, τα έλαια, το όζον, τις χαµηλές θερµοκρασίες; 

□ Σωστό    □  Λάθος 
5. Όταν τα γάντια ελεγχθούν στη διηλεκτρική αντοχή, µας προστατεύουν µέχρι να 
τρυπήσουν; 

□ Σωστό    □  Λάθος 
6. Το ξηρό σκασµένο δέρµα δείχνει ότι το χέρι έχει ερεθιστεί από επαφή µε οξέα; 

                    □  Σωστό    □  Λάθος 
 

 

 

Απαντήσεις   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (προστασία των χεριών )   
1. Λάθος, ο κωδικός Α συµβολίζει την αντοχή από οξέα. 
2. Λάθος, πρέπει να χρησιµοποιούµε γάντια κλάσης 2. 
3. Λάθος, πρέπει να συνδυάζουν και µηχανική αντοχή. 
4. Λάθος, πρέπει να αναγράφουν την κατηγορία RC. 
5. Λάθος, πρέπει να ελέγχονται οπτικά και µε πίεση αέρα κάθε πρωί πριν από κάθε 
χρήση σε εργασίες και χειρισµούς. 
6. Λάθος, δείχνει ότι το χέρι, έχει ερεθιστεί από απορρυπαντικά 
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10.3 Πόσα θυµάσαι για την προστασία του κεφαλιού και των µατιών  
        Απάντησε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Εάν έχεις περισσότερα από ένα λάθος, 
ξαναδιάβασε όλο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 
1. Εάν το κράνος σου δεχτεί ένα ισχυρό κτύπηµα ,αλλά δεν βλέπεις οπτικά κάποια φθορά, 
αντικατάστησε το. 

               □ Σωστό    □ Λάθος 

2. Στα γυαλιά τύπου goggles ο κωδικός 5 στο σκελετό συµβολίζει την αντοχή του γυαλιού 
στο ηλεκτρικό τόξο. 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

3. Για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία µπορούν να χρησιµοποιηθούν γυαλιά µε 
βαθµό κλίµακας 3 -1,2. 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

4. Όταν υπάρχει στο πρόθεµα ασπιδίου σήµανση 8 σηµαίνει ότι τα ασπίδια προστατεύουν από 
πιτσιλίσµατα. 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

5. Για να σε προστατεύσει ένα γυαλί από µηχανικούς κινδύνους (κρούσεις) αρκεί στον οπτικό 
δίσκο να υπάρχει το σύµβολο F. 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

6. Μόνο τα γυαλιά τύπου goggles προστατεύουν τα µάτια από µηχανικούς κινδύνους 

              □ Σωστό    □ Λάθος 
 
Απαντήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (προστασία του κεφαλιού και των µατιών ) 
1. Σωστό 
2. Λάθος, ο Κωδικός 5 σηµαίνει προστασία από σκόνη. Εξάλλου τα γυαλιά δεν 
προστατεύουν από ηλεκτρικό τόξο, αλλά µόνο τα ασπίδια. 
3. Λάθος, να επιλεγούν µε κωδικό 5 ή 6 και συνεννόηση µε Ιατρό Εργασίας ή 
∆ΕΚΠ/ΤΑΕ 
4. Λάθος, προστατεύει από ηλεκτρικό τόξο. 
5. Λάθος, όχι χρειάζεται η σήµανση να υπάρχει και στο σκελετό. 
6. Λάθος, προστατεύει και το απλό ειδικό γυαλί µε πλευρικά προστατευτικά, µέχρι 
ορισµένη κατηγορία (κρούση χαµηλής ενέργειας). 
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10.4 Πόσα θυµάσαι για την προστασία της ακοής;  
        Απάντησε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Εάν έχεις περισσότερα από ένα λάθος, 
ξαναδιάβασε όλο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 
1. Οι ωτασπίδες πρέπει να είναι διαθέσιµες άνω των 90db. 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

2. Είναι σηµαντικό να επιτευχθεί σε εργασιακό χώρο µείωση της στάθµης του  θορύβου κατά 
3 db; 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

3. Τα ωτοβύσµατα που διαµορφώνονται µε το χέρι συνιστούνται για πολύωρη έκθεση σε 
χώρους συνεργείων; 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

4. Όταν φοράµε ωτοασπίδες σε χώρο µε ζέστη, τις βγάζουµε όταν ιδρώνουµε και µετά τις 
ξαναφοράµε; 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

5.  Οι ωτασπίδες, για να είναι αποτελεσµατικές πρέπει να φοριούνται  περιοδικά (όταν έχει 
θόρυβο); 

              □ Σωστό    □ Λάθος 

6. Απαιτείται προσοχή στη χρήση και φύλαξη των ωτοβυσµάτων, γιατί µπορεί να 
προκαλέσουν εκζέµατα στο µέσο αυτί.  

              □ Σωστό    □ Λάθος 

 

Απαντήσεις  Προστασία της Ακοής  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 
1. Λάθος Άνω τον 85 db. Στα 90 db είναι υποχρεωτική η χρήση τους. 
2. Σωστό Η µείωση αυτή ισοδυναµεί µε δυνατότητα διπλάσιου χρόνου παραµονής. 
3. Λάθος ∆εν συνιστούνται, γιατί τα χέρια δεν είναι πάντα καθαρά 
4. Λάθος Αν ζεσταινόµαστε να φοράµε ανθιδρωτικές επενδύσεις ή ωτοβύσµατα. 
5. Λάθος Πρέπει να φοριούνται συνεχώς. 
6. Σωστό   
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10.5 Πόσα θυµάσαι για την προστασία της αναπνοής;  
        Απάντησε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Εάν έχεις περισσότερο από ένα λάθος, 
ξαναδιάβασε όλο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 
 1.  Η έλλειψη οξυγόνου µπορεί να προκαλέσει λιποθυµία και θάνατο σε ελάχιστο χρόνο; 
       
                □ Σωστό    □ Λάθος 

2. Η µάσκα ολοκλήρου προσώπου ανήκει στα µέσα προστασίας της αναπνοής που είναι 
ανεξάρτητα από την περιβάλλουσα ατµόσφαιρα; 

                □ Σωστό    □ Λάθος 

3. Τα φίλτρα που είναι αµιγώς για σωµατίδια συµβολίζονται µε το γράµµα Ρ και έχουν λευκή 
σήµανση; 

                □ Σωστό    □ Λάθος 

 

4. Για να χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος αυτόνοµη συσκευή πρέπει προίκα να έχει περάσει από 
ιατρικές εξετάσεις; 

                □ Σωστό    □ Λάθος 

 
5. Μια µάσκα ολοκλήρου προσώπου προστατεύει από πιτσιλίσµατα, κίνδυνους που 
προκαλούν ερεθισµό στα µάτια και αιωρούµενα σωµατίδια; 
       
                 □ Σωστό    □ Λάθος 

6. Όταν το φίλτρο καταστεί άχρηστο αλλάζει χρώµα; 

                □ Σωστό    □ Λάθος 

 

Απαντήσεις  Προστασία της Αναπνοής   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

1. Σωστό 
2. Λάθος, είναι εξαρτώµενη από την περιβάλλουσα ατµόσφαιρα 
3. Σωστό 
4. Σωστό 
5. Σωστό 
6. Λάθος 
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10.6 Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς  
Απάντησε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Εάν έχεις περισσότερα από ένα λάθος, ξαναδιάβασε 
όλο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7; 
 1. Αντιµετωπίζουµε την πυρκαγιά έχοντας τον αέρα στην πλάτη µας; 

               □ Σωστό    □ Λάθος 

2. Για την κατάσβεση πυρκαγιάς υγρών καύσιµων αρχίζουµε από την βάση και µπροστά από 
αυτή ;  

               □ Σωστό    □ Λάθος 

 

3. Αναγοµώνουµε τους πυροσβεστήρες µετά την χρήση  άσχετα αν δεν έχουν αδειάσει 
πλήρως;  

               □ Σωστό    □ Λάθος 

 

4. Αποµακρυνόµαστε αµέσως µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς;  

               □ Σωστό    □ Λάθος 

 

5. Η σήµανση του πυροσβεστικού υλικού έχει συνήθως στρογγυλό ή τριγωνικό σχήµα µε 
κόκκινο εικονοσύµβολο;  

               □ Σωστό    □ Λάθος 

 
6. Η σήµανση των εξόδων κινδύνου  έχει συνήθως ορθογώνιο η τετράγωνο σχήµα µε λευκό 
εικονοσύµβολο µέσα σε πράσινο φόντο;  

                    □ Σωστό    □ Λάθος 

 

 
Απαντήσεις   Κατάσβεση της πυρκαγιάς  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 
1. Σωστό 
2. Σωστό 
3. Σωστό 
4. Λάθος  
5. Λάθος 
6. Σωστό 
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 Φωτογραφίες των σταδίων του προγράµµατος σε VISUAL BASIC  

Επεξεργασία της εικόνας φόρτωσης του προγράµµατος  

 

 

About και copyright του προγράµµατος  
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Επιλογή – επεξεργασία φωτογραφιών και φόρµας  

 

 

Η φόρµα που βλέπει ο χρήστης µε το  άνοιγµα του προγράµµατος  
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Μια ενότητα – και µια από τις ερωτήσεις  της και τα πλήκτρα επιλογής (εδώ ενότητα  
µονωµένα εργαλεία ) 

 

Μια ενότητα – και µια από τις ερωτήσεις  της και τα πλήκτρα επιλογής (εδώ ενότητα   
προστασία της αναπνοής ) 
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Τελειώνοντας τις ερωτήσεις κάθε ενότητας ο χρήστης έχει την πρώτη  ένδειξη από το 
πρόγραµµα για τα αποτελέσµατα   

 

Αφού απαντήσει ο χρήστης σε όλες τις ενότητες το πρόγραµµα του δίνει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ποια Κεφάλαια θα πρέπει να ξαναδιαβάσει 
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Πηγές- Βιβλιογραφία :  

� Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc,∆ιευθυντής Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

� Iso/iec οδηγία 51- safety aspects Guidelines for their inclusion in 
standards 

� Ι.Κουµερτάς – ∆/ντής Υπουργείου εργασίας «Εκτίµηση επαγγελµατικού 
κινδύνου – Έννοιες και ορισµοί». 

� Κ∆ΕΠ, ∆. Βάττης - ∆. Γεωργιλάκη. 
� Αλέξιος ∆ηµητρίου - Πολ. Μηχανικός 
� Μαρία Τολάκη - Ηλ. Μηχ. Μηχανικός 
� Μενέλαος Πεφάνης - Μ. Μ. Μηχανικός 
� Χρήστος Μαλτέξος - Χηµικός Κ∆ΕΠ 
� Γ. Βατίστας - Ηλεκ. Μηχανικός Τ.Ε. 
� Χρήστος Χατζής - Ιατρός Εργασία 
� SAFETECH (Εξοπλισµοί Ασφάλειας Εργασίας & Βιοµηχανικής σήµανσης)  
� Πρότυπα για την αντιµετώπιση του θορύβου 
� ELOT 462082 (S) Acoustics - Acoustic levels 
� ELOT 868-90 (DS) Acoustics - Sound insulation of windows 
� ELOT 556.02-88 (S) Acoustics - Terminology of environment acoustics 
� ELOT 490-82 (S) Acoustics - Method for calculating loudness level 
� ELOT 493-82 (S) Acoustics - Determination of airborne sound isolation ί in 

multistorage buildings 
� ELOT 869-86 (S) Acoustics - Sound level meters 
� ELOT 556.01-81 (DS) Acoustics- Terminology of environment acoustics 
� ELOT 534-82 (S) Acoustics -Measurement of noise on board vessels 
� ELOT 442-81 (S) Acoustics - Preferred reference quantities for acoustic levels 
� ELOT 231-88 (DS) Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of 

resilient materials for use under floating floors. 
� ELOT 535 -82 (S) Acoustics - Measurement of noise emitted by vessels 
� ELOT EN 28798-92 (S) Acoustics - Reference levels for narrow-band 

masking noise 
� ELOT 260-78 (S) Acoustics -Measurements of sound absorption in a 

reverberation room 
� ELOT 263.0-86 (DS) Acoustics - Terminology - Part 0:General 
� ELOT 360-81 (S) Acoustics - Assessment of noise with respect to 

community response 
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� ELOT 636.06-94 (DS) Acoustics - Determination of sound power levels 
sources- survey method. 

� ELOT 259-79 (S) Acoustics - Measurements of noise emitted by road 
vehicles - Engineering method 

� ELOT EN 27779-92 (S) Acoustics - Measurements of airborne noise 
emitted by computer and business equipment 

� ELOT EN 61063 - 96 (S) Acoustics - Measurement of airborne noise 
emitted by steam turbines and driven machinery 

� ELOT 370.02-83 (S) Acoustics - Measurements of sound insulation of 
building elements - Measurement precision requirements 

� ELOT 370.04-82 (S) Acoustics - Measurements of sound insulation of 
building elements - Field measurements of airborne sound insulation 
between rooms 

� ELOT 413-81 (S) Acoustics - Assessment of occupational noise exposure for 
hearing conservation purposes 

� ISO 140-1:1997 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings 
and of building elements –Part 1 : Requirements for laboratory test facilities 
with suppressed flanking transmission 

� ISO 532:1975 Acoustics - Method for calculating loudness level 
� ISO 3743-2:1994 Acoustics - Determination of sound power levels of noise 

sources using pressure - Engineering methods of small, movable sources in 
reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms. 

� ISO 3744: 1994 Acoustics - Determination of sound power levels of noise 
sources using sound pressure - Engineering method in an essentially free field 
over a reflecting plane. 

� ISO 3745: 1977 Acoustics - Determination of sound power levels of noise 
sources - Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms. 

� ISO 3746: 1995 Acoustics - Determination of sound power levels of noise 
sources using sound pressure -Survey method using an enveloping 
measurement surface over a reflecting plane. 

� ISO 3747: 1987 Acoustics -Determination of sound power of noise sources 
- Survey method using a reference sound source. 

� ISO 4412-1: 1991 Hydraulic fluid power - Test code for determination of 
airborne noise levels -Part 1: Pumps. 

� ISO 5136:1990 Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct 
by fans - in duct method. 

� ISO 717-1:1996 Acoustics -Rating of sound insulation in buildings and of 
building elements - Part 2: impact sound insulation. 
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� ISO 1680-2:1986 Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise 
emitted by rotating electrical machinery - Part 2: Survey method. 

� ISO 1683: 1983 Acoustics - Preferred reference quantities for acoustic 
levels. 

� ISO 3741:1998 Acoustics - Determination of sound power levels of noise 
sources - Precision method for broad - band sources in reverberation rooms. 

� ISO 3742:1998 Acoustics - Determination of sound power levels of noise 
sources Precision methods for discrete - frequency and narrow - band 
sources on reverberation rooms. 

� ISO 6190: 1988 Acoustics - Measurement of sound pressure levels of gas 
turbine installations for evaluating environmental noise - Survey method. 

� ISO 6393: 1998 Acoustics -Measurement of exterior noise emitted by earth-
moving machinery - Stationary test conditions. 

� ISO 6394:1998 Acoustics - Measurements at the operator's position of noise 
emitted by earth - moving machinery - Stationery test conditions.  

� ISO 6395:1988 Acoustics -Measurement of exterior noise emitted by 
earth-moving machinery - Dynamic test conditions. 

� ISO 7574-1: 1985 Acoustics - Statistical methods for determining and 
verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 1: 
General considerations and definitions. 

� ISO 7779:1998 Acoustics - Measurement of airborne noise by computer and 
business equipment. 

� ISO/TR 7849:1987 Acoustics - Estimation of airborne noise emitted by 
machinery using vibration measurement. 

� ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools - Operating 
conditions for woodworking machines. 

� ISO 10494: 1993 Gas turbines and gas turbine sets - Measurement of 
emitted airborne noise - Engineering / survey method. 

� ISO 10847: 1997 Acoustics - in - situ determination of insertion loss of 
outdoor noise barriers of all types. 

� ISO 11200:1995 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment -
Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission 
sound pressure levels at a work station and at other specified positions. 

� ISO 11201:1995 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment -
Measurement of emission sound levels at a work station and at other 
specified positions - Engineering method on an essentially free field over a 
reflecting plane. 
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� ISO 11821: 1997 Acoustics - Measurements of the in situ sound 
attenuation of removable screen. 

� ISO 11957: 1996 Acoustics - Determination of sound insulation 
performance of cabins - Laboratory and in situ measurements. 

� ISO 12001: 1996 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - 
Rules for the drafting and presentation of a noise test code. 

�  ISO 14163:1998 Acoustics - Guidelines for noise control by silencers. 
� ISO/DIS 12257 Acoustics - Measurements and modeling of special sound 

distribution curves in workrooms for evaluations of their acoustical 
performance. 

� ISO/DIS 15186-1 Acoustics - Measurements of sound insulation in 
buildings and of building elements using sound intensity - Part 1: 
Laboratory conditions. 

� ISO/DIS 15667 Acoustics - Guidelines for noise control by enclosures and 
cabins. 

� YA B4373/1205/93 «Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των µελών σχετικά µε 
τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ). 

� Π.∆ 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση 
από τους εργαζόµενους εξοπλισµού ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 

� ΕΝ 341/92 Personal Protective equipment against falls from a height descender 
devices. 

� EN 353/92 Personal Protective equipment against falls from a height - Guided 
type fall arresters on a rigid anchorage line. 

� EN 354/92 Personal Protective equipment against falls from a height - 
Lanyards. 

� EN 355/92 Personal Protective equipment against falls from a height - Energy 
absorbers. 

� EN 358/92 Personal Protective equipment against falls from a height -Work 
postitioning systems. 

� EN 360/92 Personal Protective equipment against falls from a height - 
Retractable type fall arresters. 

� EN 301/92 Personal Protective equipment against falls from a height - Full 
body harnesses. 

� EN 361/92 Personal Protective equipment against falls from a height – 
Connectors 

� EN 363/92 Personal Protective equipment against falls from a height - Fall 
arrest 'stems. 
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� EN 364 /92 Personal Protective equipment against falls from a height - Test 
Methods. 

� EN 365/92 Personal Protective equipment against falls from a height – 
General requirements for instruction for use and marking.  

� Υπουργείο Εργασίας: Υγεία και ασφάλιση στην εργασία 
� Ενηµερωτικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων Comet, Carabelli, BH 

Sala, Mga,  Protecta, Ekman Safety, Antec, P+ p, Soell, Froment, Roflgliss, 
Petzl. 

� Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ΕΛΚΕΠΑ, Ελληνικό 
Κέντρο Παραγωγικότητας. 

� Ελληνικό Ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας: Θέµατα 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας 

� Επίσης Πληροφορίες, πίνακες και εικόνες  έχουν παρθεί από εγχειρίδια 
της ∆ΕΗ ΑΕ που αναφέρονται σε θέµατα προστασίας των εργαζοµένων . 
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