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Electrical risks in the construction and maintenance of R.E.S plants 

 

Nikolaos I. Geralis 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this postgraduate thesis is the electrical risks during the construction, 

maintenance and faults repairing of R.E.S. units. Its purpose is, after identifying the electrical 

risks that may occur in the previous tasks, to present the main preventive and corrective 

measures to be taken and the actions required to address them. Emphasis is given to 

photovoltaic installations. 

The subject of this thesis is developed in six chapters. The first chapter is the introduction 

of the thesis where the aim and its objectives are presented, while the content of its individual 

chapters is analyzed. The second chapter is an introductory chapter on Risk Management in 

technical projects and, by extension, in Renewable Energy Sources (RES) projects, as these, 

together with the concept of "electrical risks", are the main components of this thesis. The 

third chapter begins with a brief presentation of the current situation in the area of R.E.S. 

which are today the most economically exploitable forms of energy, in terms of their 

productivity and ending with a search of the main groups / areas of risk in the RES projects. 

The fourth chapter deals with the electrical hazards during the installation of RES stations, 

their maintenance and the repair of their faults. The same chapter presents the Greek 

legislation and the European and international Standards concerning electrical safety in the 

workplace, as well as the standards and regulations regarding the Personal Protection Means 

(PPPs) against electrical risks. The purpose of the fifth chapter is, based on the electrical 

risks identified in the previous chapter, to present the necessary preventive and corrective 

measures to be taken and, where necessary, to select the appropriate Personal Protective 

Equipment (PPE). The present thesis is completed with the sixth chapter, which summarizes, 

draws conclusions and presents prospects. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ηελ πεξίνδν 2018-

2019 ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη ειεθηξηθνί θίλδπλνη θαηά ηηο εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ Α.Π.Δ.. Βαζηθέο έλλνηεο ινηπφλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο απνηεινχλ ηφζν νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο φζν θαη νη ειεθηξηθνί 

θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. Όζνλ 

αθνξά ηηο κνλάδεο Α.Π.Δ., πξφθεηηαη γηα ζχλζεηα θαη πνιχ απαηηεηηθά πνπ απφ ηε 

ζηηγκή ηεο επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζήο ηνπο έσο θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο 

ζεσξνχληαη έξγα κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο φζνλ αθνξά ζέκαηα δηνίθεζεο, 

δηαρείξηζεο, θαηαζθεπήο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. αλ ζπλέπεηα, ε χπαξμε 

πνιιψλ θηλδχλσλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα έξγα είλαη γεγνλφο, πξάγκα πνπ θαζηζηά 

ηελ αλάγθε γηα δηαρείξηζή ηνπο άκεζε θαη επηηαθηηθή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απνηειεί κία βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ, απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, κε ζηφρν λα δνζεί ζηνλ εξγνδφηε ε δπλαηφηεηα λα 

ιάβεη θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Με αθνξκή ηηο δπν απηέο έλλνηεο (Α.Π.Δ & Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ) θαη αθνχ 

εληνπίζηεθαλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία ηα είδε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε κνλάδεο Α.Π.Δ., 

κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 

5MWp ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξίλζνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηα απαηηνχκελα 

πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηφζν ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Αδακίδε 

Δκκαλνπήι γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξεπλεηηθήο κνπ εξγαζίαο, φζν θαη ηηο θαζεγήηξηεο θαη κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο κνπ θα. γνπξνχ Δχα θαη θα. Καηζαθηψξε Παλαγηψηα γηα ηηο εηδηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο επί ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. Σέινο, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείρε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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1.  

 

Δηζαγσγή 

 

1.1. Κίλδπλνη δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ζηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ην κέιινλ 

ηεο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο. χκθσλα κε ηνλ ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν 

νπνίνο αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 20% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

κηαο ρψξαο απφ εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ κέρξη ην 2020, ε αηνιηθή θαη ε ειηαθή ελέξγεηα 

ζα απνηειέζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (EU, 2009). Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ θαη παξφκνησλ ζηφρσλ 

αλάινγνπ ελδηαθέξνληνο, ζεκαληηθνί επελδπηηθνί φγθνη απαηηνχληαη απφ δεκφζηνπο, 

ζεζκηθνχο θαη ηδησηηθνχο επελδπηέο. Αλαδεηθλχεηαη επνκέλσο ν θιάδνο ησλ Α.Π.Δ. 

σο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, σο ζπληζηψζα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Παξάιιεια, ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνζθνπεί ζηελ δηαζθάιηζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ δεηήκαηνο λα δηαζθαιίδεηαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ηνπ 

αλζξψπνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, επηρεηξήζεηο ζηνπο θιάδνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, π.ρ. ζηηο Α.Π.Δ., επελδχνπλ ζην δήηεκα ηεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (Κνπξκνχζεο, 2013). 

Ζ δηαρείξηζε ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο βξίζθεηαη ζε 

πςειά επίπεδα αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα εθφζνλ ηαπηφρξνλα ζεκεηψλεηαη 

πξφνδνο ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε πξνζηηζέκελε 

εζηθή αμία ηεο βειηίσζεο ζηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. Πιένλ, ε δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε πξνζηαζία ηεο εξγαζηαθήο πγείαο βαζίδεηαη ζηελ 

πξνιεπηηθή θαηαλφεζε, ελζσκαηψλεηαη ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ππνζηεξίδεηαη απφ 

ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απαηηεί ηελ θαηάιιειε νξγαλσζηαθή δνκή (Κνπξκνχζεο, 

2013). 

Οη εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο έξγσλ Α.Π.Δ. απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηήξεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Καηά ζπλέπεηα, 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία 
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ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., φπσο αηνιηθά θαη 

θσηνβνιηατθά πάξθα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα έξγα Α.Π.Δ. εκπεξηέρνπλ κεηαμχ 

ησλ άιισλ, ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ εθφζνλ 

απνηεινχλ έλαλ ζρεηηθά θαηλνηφκν θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν ηνκέα. Δθφζνλ νη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο θαη θηλδχλσλ ησλ Α.Π.Δ. δελ έρνπλ πιήξσο θαζνξηζηεί, ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ απνηεινχλ δχζθνιεο δηαδηθαζίεο 

(Pantsenko, 2016). 

Ο πςειφο βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ε έιιεηςε εθαξκνγήο 

κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε κε ηήξεζε εγγξάθσλ θαη εγρεηξηδίσλ αζθαινχο εξγαζίαο 

απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ 

ηξαπκαηηζκνχο θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζηα έξγα Α.Π.Δ.. Σαπηφρξνλα, νη δεμηφηεηεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε ηερλνγλσζία ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ή ηκήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ εξγαζηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Α.Π.Δ. απνηεινχλ πξφζζεηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα κειεηεζνχλ νη ζπλέπεηεο 

ηνπο. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη πξσηφθνιια αζθαιείαο θαζψο θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

θηλδχλνπο γεληθά  (Μεραλαηδίδεο, 2015). 

Καηά ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ θίλδπλνη ειεθηξνπιεμίαο ιφγσ ησλ 

εξγαζηψλ κε ειεθηξηζκφ. Σαπηφρξνλα, είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ειεθηξηθά 

αηπρήκαηα απφ ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ έιιεηςε εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

1.2. θνπόο – ζηόρνη εξγαζίαο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη νη ειεθηξηθνί θίλδπλνη 

θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ κνλάδσλ 

Α.Π.Δ.. Ο θίλδπλνο ηεο ειεθηξνπιεμίαο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ πνπ γίλεηαη ιφγνο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, απνηεινχλ επηκέξνπο θηλδχλνπο ηεο ππννκάδαο «ειεθηξηθνί 

θίλδπλνη», νη νπνίνη θίλδπλνη πεξηέρνληαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή θηλδχλσλ πνπ 

είλαη νη «γεληθνί θίλδπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο».  
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Δχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ έθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, 

αλ πξφθεηηαη λα γίλεη αλαθνξά ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ φπσο είλαη ν εληνπηζκφο ηνπο, ε αλάιπζε, ε αληηκεηψπηζε, ν έιεγρφο ηνπο 

θ.ν.θ.. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δπν ζηάδηα ηεο δσήο ησλ έξγσλ Α.Π.Δ., απηφ ηεο θαηαζθεπήο 

θαη απηφ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζήο ηνπο (πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ) ηφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη επεθηεηλφκαζηε ζε πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο αληηθείκελα. Βέβαηα, ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν, αλ ζα 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κηαο ηερλνινγίαο Α.Π.Δ. φπσο είλαη 

νη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί, ηα αηνιηθά πάξθα, νη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θ.ν.θ.. 

Παξά ην γεγνλφο φηη εζηηάδνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλδχλσλ, ηνπο 

ειεθηξηθνχο, νη νπνίνη φπσο ζα δνχκε πεξηνξίδνληαη ζηελ ειεθηξνπιεμία θαη ην 

ειεθηξηθφ ηφμν, νη πεγέο ηνπο είλαη πάξα πνιιέο. Παξφια απηά, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία Α.Π.Δ.. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ειεθηξηθνί θίλδπλνη ζε έλα εξγνηάμην είλαη θνηλνί, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ, κνλάδαο βηνκάδαο θ.ν.θ.. Οκνίσο, 

ε βαζηθή δνκή ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο 

Α.Π.Δ. θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ειεθηξηθνχο πίλαθεο, θαισδηψζεηο θ.ά., ηα νπνία 

κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ παξφκνηεο πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. Με βάζε ηηο 

παξαδνρέο απηέο θαη επεηδή είλαη αδχλαην ζε κηα θαη κφλν εξγαζία λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη, επηιέμακε, ρσξίο λα μεθεχγνπκε απφ 

ην γεληθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, λα επηθεληξσζνχκε ζε κηα ηερλνινγία 

Α.Π.Δ., ηε θσηνβνιηατθή.  

θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, κεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπν ηχπσλ 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε έξγα Α.Π.Δ., λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

βαζηθά δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη νη 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δηδηθφηεξα 

νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: 

 

 Αλαδήηεζε, θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ηεο βαζηθήο εζληθήο Ννκνζεζίαο θαη 

ησλ δηεζλψλ Καλνληζκψλ θαη Πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξηθή 

αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηα έξγα Α.Π.Δ.. 
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 Αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ Πξνηχπσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ηεο πξνιεπηηθήο-πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε θ/β ζηαζκφ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ηηο ελ ιφγσ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δπηινγή ησλ πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 Παξνπζίαζε ησλ απαηηνχκελσλ Μ.Α.Π. γηα θάζε κηα απφ ηηο εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά ηνπο κέηξα 

απαηηείηαη απαξαίηεηα ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο έλαληη ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ηεξάξρεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, εθφζνλ χζηεξα 

απφ ηελ παξνχζα εθηίκεζε δηαπηζησζνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο πεγψλ 

θηλδχλσλ. 

 

1.3. Γνκή εξγαζίαο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

αλαπηχζζεηαη ζε έμη θεθάιαηα σο εμήο: 

Κεθάιαην 1. Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αλαδεηθλχνληαη νη θίλδπλνη δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ζηηο Α.Π.Δ., παξνπζηάδεηαη ν 

ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο θαη αλαιχεηαη ε δνκή ησλ επηκέξνπο 

θεθαιαίσλ ηεο. 

Κεθάιαην 2. Πξφθεηηαη γηα έλα εηζαγσγηθφ θεθάιαην ζηε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ 

ζηα ηερληθά έξγα θαη θαη’ επέθηαζε ζηα έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

(Α.Π.Δ.), θαζψο απηά, καδί κε ηελ έλλνηα «ειεθηξηθνί θίλδπλνη» απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

«Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ» είλαη φηη νη δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο 
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θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ θηλδχλσλ 

γεληθφηεξα, είλαη δηαδηθαζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα απηή. Έηζη, αξρηθά 

αλαδεηήζεθε ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο «έξγν» θαη παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, νξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ, πξνρσξήζακε ζηνλ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο «Γηαρείξηζε Έξγνπ». Καη απηφ, γηαηί ε Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ 

απνηειεί κηα απφ ηηο επηά δηεξγαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ, κεηά ηηο δηεξγαζίεο 

Δθθίλεζεο, ρεδηαζκνχ, Δθηέιεζεο, Διέγρνπ, Κιεηζίκαηνο θαη Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο. ηελ παξάγξαθν ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, αθνχ παξνπζηάζηεθαλ ηα έμη 

ζηάδηά ηεο θαηά ην Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Έξγσλ (Project Management Institute, PMI) 

πνπ απνηειεί ηνλ επίζεκν επηζηεκνληθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα λα εμεηάζνπκε 

δηαθνξεηηθέο πεγέο πσο δηαρσξίδνπλ ηα ζηάδηα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαδήηεζή καο, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ είλαη αξθεηά εθηεηακέλε αιιά θαη παξφκνηα, κηαο θαη νη δηάθνξνη 

ζπγγξαθείο έρνπλ ζαθείο επηξξνέο ν έλαο απφ ηνλ άιιν, κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο χπαξμεο νπζηαζηηθά ίδησλ ζηαδίσλ.  

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ απνηειεί ε παξάγξαθνο ζηελ νπνία 

γίλεηαη αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ζε πίλαθεο ησλ θπξηνηέξσλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάςακε 18 εξγαιεία-ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ην 

ζηάδην ηνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ, 8 εξγαιεία-ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλσλ, 5 κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ θαη 6 ειέγρνπ ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε 

ησλ επηκέξνπο ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, αιιά παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο λα αλαηξέμεη αλά πάζα ζηηγκή ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Κεθάιαην 3. ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην ρψξν ησλ Α.Π.Δ. νη νπνίεο  απνηεινχλ 

ζήκεξα ηηο ηερλννηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο, απφ ηελ άπνςε 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Σν ηξίην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαδήηεζε ησλ 

βαζηθψλ νκάδσλ/πεξηνρψλ θηλδχλσλ ζηα έξγα Α.Π.Δ.. Ο ιφγνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαδήηεζε απηή είλαη γηα λα απνθηήζεη ν αλαγλψζηεο ηεο 

εξγαζίαο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ βαζηθψλ πεξηνρψλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα έξγα απηά θαη λα αληηιεθζεί φηη ειεθηξηθνί θίλδπλνη θαηά ηηο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. απνηεινχλ κηα ζπληζηψζα 
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ησλ γεληθψλ θηλδχλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, νη νπνίνη εκπεξηέρνληαη ζε κηα 

επξχηεξε πεξηνρή θηλδχλσλ, απηή ηεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. 

Κεθάιαην 4. Σν θεθάιαην απηφ έρεη σο ζέκα ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο θαηά ηηο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ Α.Π.Δ, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ηνπο. Οη παξάκεηξνη φκσο πνπ δίλνπκε έκθαζε εδψ δελ είλαη ηφζν νη ίδηνη νη 

ειεθηξηθνί θίλδπλνη πνπ ζπλαληηνχληαη ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε κνξθή ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

απαληψληαη ζε θάζε αληίζηνηρε πεξίπησζε θαη είλαη ε ειεθηξνπιεμία θαη ην 

ειεθηξηθφ ηφμν, φζν ε λνκνζεζία ζε ειιεληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλή επίπεδν πνπ 

αθνξά ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη ηα Πξφηππα θαη νη 

θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) έλαληη ησλ 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. Έηζη, ζην επφκελν θεθάιαην πνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα θαη κέζα έλαληη ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ζε 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα Μ.Α.Π. ζε θάζε πεξίπησζε, ν 

αλαγλψζηεο ζα έρεη ζπγθεληξσκέλε φιε λνκνζεζία γηα λα κπνξέζεη έπεηηα λα 

αλαηξέμεη θαη λα αληιήζεη πεξεηαίξσ ιεπηνκέξεηεο, πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο 

ζηα δεηήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή δίλνληαη δηάθνξεο εξκελείεο ησλ ελλνηψλ 

«θίλδπλνο» θαη «πεγή θηλδχλνπ», ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξηθήο βηνκεραλίαο, ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ φξσλ απηψλ δελ είλαη ζαθψο θαηαλνεηή, κε ηνπο δπν φξνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ελαιιαθηηθά. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θίλδπλνη απφ 

ηνλ ειεθηξηζκφ ηφζν ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φζν θαη ζην πξνζσπηθφ. Έκθαζε 

δίλνληαη ζηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξνζσπηθφ 

θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ζηαζκψλ Α.Π.Δ. πνπ φπσο 

αλαθέξακε πην πάλσ είλαη ε ειεθηξνπιεμία θαη ην ειεθηξηθφ ηφμν. Γηα θάζε έλαλ 

απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο ν ηξφπνο πξφθιεζήο ηνπ, νη 

επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ άλζξσπν θ.ά..  

Σν θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο ε νπνία 

ζπκβάιιεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηελ έκκεζε πξφιεςε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ, 

ζπλερίδνληαο πάιη κε ειιεληθή λνκνζεζία πνπ απηή ηελ θνξά ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε 

πξφιεςε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, γηα λα θαηαιήμεη ζηα 

ζεκαληηθφηεξα δηεζλή Πξφηππα ζε ζέκαηα ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 
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φπσο απηά ηνπ OSHA, ην NEC, ην NFPA 70E θ.ά.. Σέινο, ζε μερσξηζηή παξάγξαθν 

παξνπζηάδνληαη ηα Πξφηππα θαη νη Καλνληζκνί πνπ ζέηνπλ ηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο γηα ηα Μ.Α.Π. έλαληη ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. 

Κεθάιαην 5. Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ηε δηαρείξηζε ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά 

ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε θσηνβνιηατθφ 

(θ/β) ζηαζκφ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη κε βάζε ηνπο ειεθηξηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απαηηνχκελα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα, φπνπ απαηηείηαη, λα γίλεη επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.). Πξνο ηνχην, αξρηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηα ζηάδην 

εγθαηάζηαζεο-θαηαζθεπήο θ/β ζηαζκνχ, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ 26 βαζηθέο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 

ζηάδην θαηαζθεπήο ελφο θ/β ζηαζκνχ, 21 εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνιεπηηθήο-

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη 17 δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο εξγαζηαθέο απηέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλαδεηήζεθαλ 22 θχξηεο πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. Γηα θάζε κηα 

απφ ηηο 22 πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίζηεθαλ, παξνπζηάζηεθαλ ηα 

ειάρηζηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα θαη κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  ε 

φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π., γίλεηαη εθηελέζηεξε 

αλαθνξά ζην ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη.  

Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ελφο 

δηαζπλδεδεκέλνπ κε ην δίθηπν θ/β ζηαζκνχ ηζρχνο 5MWp πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κνξίλζνπ θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή: 

 πξσηνγελνχο πιηθνχ πνπ αθνξνχζε ηνλ ίδην ηνλ ζηαζκφ, χζηεξα απφ επηηφπηα 

έξεπλα θαη ζπλεληεχμεηο κε ππεχζπλα άηνκα ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο.  

 επηπιένλ πιηθoχ (Μειέηεο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ, ρέδηα Τγείαο, Αζθάιεηαο, 

Οδεγνί Αζθαινχο Δξγαζίαο θ.ιπ.) δηαθφξσλ θ/β ζηαζκψλ ηεο ηάμεο ησλ 2-

6MW ηεο πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ πνπ καο παξαρψξεζε ε ηδηνθηήηξηα 

εηαηξεία, γηα πιεξέζηεξε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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Πξφθεηηαη γηα θ/β ζηαζκνχο ζεκαληηθήο ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ έλα ζχλνιν 

εγθαηαζηάζεσλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθίζθσλ 

ειέγρνπ, ππνζηαζκψλ δηαλνκήο, κεηαζρεκαηηζηψλ, θεληξηθψλ inverter, 

εγθαηαζηάζεσλ ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελεο ηάζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ 

ξεπκάησλ, πξνζθέξνληαο έηζη κηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο.  

Κεθάιαην 6. Πξφθεηηαη γηα ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζην νπνίν γίλεηαη 

κηα αλαθεθαιαίσζε, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη παξνπζηάδνληαη πξννπηηθέο 

εμέιημήο ηεο. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αθινπζεί παξάξηεκα ζην φπνην ππάξρεη πίλαθαο πνπ 

παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηα επξσπατθά θαη δηεζλή 

πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 
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2.  

 

Γηαρείξηζε θηλδύλνπ ζηα ηερληθά έξγα 

 

2.1. Δηζαγσγή – Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή, πξηλ αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο «Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ» πνπ απνηειεί ηελ θεληξηθή έλλνηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο «Γηαρείξηζε Έξγνπ» (Project 

Management). Αξρηθά, ην Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Έξγσλ (Project Management Institute, 

PMI) σο επίζεκνο επηζηεκνληθφο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ζην 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) νξίδεη σο «έξγν» (project) «κηα 

πξνζσξηλή πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα κνλαδηθφ πξντφλ, 

κηα ππεξεζία ή έλα απνηέιεζκα». Ζ έλλνηα «πξνζσξηλφ» ζεκαίλεη φηη θάζε έξγν έρεη 

κηα πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο (αξρή-ηέινο), ελψ ε έλλνηα «κνλαδηθφ» 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (PMI PMBOK, 2000). Σν PMBOK έρεη αλαγλσξηζηεί 

παγθνζκίσο σο έλα απφ ηα βαζηθά πξφηππα γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ ηφζν απφ ηηο 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ φζν θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ην Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE) θαη ην American National Standards Institute 

(ANSI). 

Πέξαλ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο δσήο θαη ησλ κνλαδηθψλ ζηφρσλ πνπ ηα 

έξγα δηαζέηνπλ, νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη φηη ππφθεηληαη ζε 

δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο (π.ρ. ρξφλνπ, θφζηνπο, πνηφηεηαο), απαηηνχλ ηελ χπαξμε 

νκάδαο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο πνπ ζπλήζσο 

είλαη πνιχπινθεο, απαηηνχλ δηαζέζηκνπο πφξνπο (ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνπο) θαη 

απαηηείηαη θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα (Νηθνιαΐδεο, 2017). 

χκθσλα πάιη κε ην ΡΜΗ, σο «Γηαρείξηζε Έξγνπ» νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία γίλεηαη εθαξκνγή γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ». Ζ δηαρείξηζε έξγνπ 

αλαπηχρζεθε ζαλ έλα μερσξηζηφ γλσζηηθφ πεδίν απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
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εθαξκνγήο, φπσο απηφο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο κεραλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ κεγάισλ δεκφζησλ ή θαη ζηξαηησηηθψλ πξνγξακκάησλ (Νηθνιαΐδεο, 2017). Ζ 

δηαρείξηζε έξγσλ κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε πέληε θαηεγνξίεο δηαδηθαζηψλ, γλσζηέο σο 

«νκάδεο δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο έξγνπ», πνπ θάζε κηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ή 

πεξηζζφηεξεο δηεξγαζίεο (PMI PMBOK, 2000). Οη νκάδεο απηέο είλαη: 

 

     Οκάδα 1: Γηαδηθαζίεο Δθθίλεζεο (Initiating Process Group). Πεξηιακβάλεη ηε 

δηαδηθαζία «επηινγήο» (selection) θαη ηε δηαδηθαζία «νξηζκνχ» (definition). Ζ 

δηαδηθαζία επηινγήο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ην έξγν, ηεξάξρεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ ζε ζρέζε κε άιια θ.ά., ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ, θαζνξίδνληαη νη 

ζηφρνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν 

εληνπηζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ θαη ε θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην έξγν, ε δεκηνπξγία ζηελήο ζρέζεο κε ην ρνξεγφ ηνπ έξγνπ θ.ά. 

(Verzuh, 2003). 

Οκάδα 2: Γηαδηθαζίεο Σρεδηαζκνύ (Planning Process Group). Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ θαη πην 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

δηεξγαζίεο ζρεδηαζκνχ είλαη: δεκηνπξγία αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο φισλ ησλ 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, αλάιπζε ηεο αθνινπζίαο ησλ εξγαζηψλ, 

εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηεί θάζε εξγαζία ηνπ έξγνπ, ιεπηνκεξή εθηίκεζε φισλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ απαηηεί ην έξγν, δεκηνπξγία ρξνλνδηαγξάκκαηνο θ.ά. 

(Μεραλαηδίδεο, 2015). 

Οκάδα 3: Γηαδηθαζίεο Δθηέιεζεο (Executing Process Group). Αθνξνχλ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη άιισλ ιχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ.  

Οκάδα 4: Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ (Closing Process Group). Με ηηο δηαδηθαζίεο απηέο 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

κέηξεζε ηεο θαλνληθήο πξνφδνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ απνθιίζεσλ απφ ην ζρέδην 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα φηαλ είλαη απαξαίηεην. Ζ 

δηαδηθαζία έιεγρνπ αθνξά φιεο ηηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φηαλ 

θάπνην εκπφδην ή απξνζδφθεην γεγνλφο εκθαληζηεί (PMI PMBOK, 2000 & Verzuh, 

2003). 
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Οκάδα 5: Γηαδηθαζίεο Κιεηζίκαηνο/ Απνπεξάησζεο (Closing Process Group). ηελ 

νκάδα δηαδηθαζηψλ απηή πνπ απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ έξγνπ, 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ 

(Verzuh, 2003). 

 

χκθσλα κε ηνλ Verzuh (2003), ζηηο πξνεγνχκελεο πέληε νκάδεο ιεηηνπξγηψλ 

πξνζηίζεληαη δχν άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ νξζή θαη βέιηηζηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη ε «Γηαρείξηζε 

Πνηφηεηαο» (Quality Management, QM) θαη ε «Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ» (Risk 

Management, RM) πνπ απνηειεί θαη βαζηθή έλλνηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο ζε έλα έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ πνηφηεηαο 

(quality planning), ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο (quality assurance) θαη ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν (quality control). ηφρνο απηψλ ησλ ηξηψλ δηαδηθαζηψλ είλαη λα εμαζθαιίζνπ-

κε φηη ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο.  

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γηαρείξηζεο Έξγσλ (International Project Management 

Association, IPMA) αλέπηπμε ηνλ νδεγφ IPMA Competence Baseline (IΡΜΑ CB), ν 

νπνίνο ρσξίδεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ ζε ηξείο 

θχξηεο θαηεγνξίεο (IPMA, 2006):  

 

 Σερληθέο ηθαλφηεηεο (technical competences). Οη ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα μεθηλήζνπκε, λα ζρεδηάζνπκε, λα 

παξαθνινπζήζνπκε θαη λα ειέγμνπκε έλα έξγν.  

 Ηθαλφηεηεο ζπκπεξηθνξάο (behavioral competences). Παξαδείγκαηα 

ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο είλαη ε εγεζία, ε αμηνπηζηία, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα θ.ά..  

 Ηθαλφηεηεο γλψζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (contextual competences). 

Πεξηιακβάλνπλ ηε γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν θαζψο 

θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη γεληθφηεξα.  

 

Ζ δηαρείξηζε θάζε έξγνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ θαη πνιιαπιψλ 

ζηφρσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζε θάζε είδνο έξγνπ. Οη ελ ιφγσ 

ζηφρνη είλαη νη εμήο (Νηθνιαΐδεο, 2017):   
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 Ο ρξόλνο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

 Σν θόζηνο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θαζαξήο παξνχζαο 

αμίαο ηνπ έξγνπ.  

 Ζ απόδνζε, κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ.  

 

2.2. Η έλλνηα ηνπ Κηλδύλνπ 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο «θίλδπλνο» 

θαη «πεγή θηλδχλνπ». Ζ έλλνηα «θίλδπλνο» καο παξαπέκπεη ζπλήζσο ζε κηα αξλεηηθή 

έλλνηα ε νπνία έρεη ηε κνξθή απεηιήο ή ζε έλα αξλεηηθφ πάιη γεγνλφο ην νπνίν 

κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

έλα παξάδεηγκα «πεγήο θηλδχλνπ» απνηειεί έλαο αθάιππηνο ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο 

πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Καη απηφ, επεηδή είλαη πηζαλφ (ππάξρεη ν «θίλδπλνο» 

δειαδή) λα ζπκβεί έλα ειεθηξηθφ αηχρεκα απφ ηελ αθνχζηα επαθή ελφο κέινπο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε θάπνην ελεξγφ ζηνηρείν ηνπ. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ηελ «πεγή θηλδχλνπ» ζαλ κία θαηάζηαζε, έλα πιηθφ, έλα αληηθείκελν θ.ν.θ. 

πνπ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα γίλεη επηδήκην, ελψ ηνλ «θίλδπλν», 

ζαλ ηελ πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη λα παξαζηνχλ νη ζπλζήθεο θαη ε πεγή ηνπ θηλδχλνπ 

λα πξνθαιέζεη πξαγκαηηθά θάπνην αηχρεκα κε ζπλέπεηεο. ηε βηβιηνγξαθία νη ίδηεο 

έλλνηεο απαληψληαη ζπρλά κε άιινπο φξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε έλλνηα ηεο «πεγήο 

θηλδχλνπ» απαληάηαη θαη κε ηνλ φξν «θίλδπλνο» (hazard) θαη ε έλλνηα ηνπ 

«θηλδχλνπ» κε ηνλ φξν «επηθηλδπλφηεηα» (risk)(Μαξαγθφο, 2005). 

Οη Kliem θαη Ludin (1997) παξνπζηάδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ σο «ε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο γεγνλφηνο ην νπνίν έρεη επηπηψζεηο ζε έλα έξγν». Καηά 

ISO/IEC Guide 73 (2009), o θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζζεί «ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο γεγνλφηνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ». Σν Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

νξίδεη σο «θίλδπλν» (risk) «έλα αβέβαην γεγνλφο ή θαηάζηαζε πνπ ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφ ζπκβεί ηφηε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή ή θαη ζεηηθή ζπλέπεηα ζε θάπνην ζηφρν 

ελφο έξγνπ» (PMI PMBOK, 2000). Ο φξνο «αβέβαην» ζηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ 

ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο είλαη έλα γεγνλφο ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφ λα απνθαλζνχκε 

γηα ην αλ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ή φρη. Δλδερνκέλσο λα είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί 
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ην πφζν πηζαλφ είλαη ην γεγνλφο λα ζπκβεί, αιιά φρη λα είκαζηε βέβαηνη φηη ζα 

ζπκβεί.  

Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ 

φπσο δηαηππψλεηαη απφ ην ΡΜΗ, πέξαλ ηνπ φηη είλαη έλα αβέβαην γεγνλφο πνπ θέξεη 

ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο, είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα έρεη ηφζν αξλεηηθέο φζν θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο. Βέβαηα, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν 

ηερληθφο θφζκνο δπζθνιεχεηαη λα απνδερηεί ηε ζεηηθή έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηε εξγαζία, ζηνλ νπνίν φηαλ 

ιέγεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ θηλδχλνπο ελλνείηαη 

απφ νηηδήπνηε κπνξεί λα ηνπο βιάςεη. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην γηα ηα ζηειέρε πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ γηα παξάδεηγκα. Σν 

αξλεηηθφ γηα ηνλ επηζηήκνλα ηεο νηθνλνκίαο ζρεηίδεηαη κε ην φηη δελ κπνξεί λα είλαη 

ζίγνπξνο γηα ηελ πξφβιεςή ηνπ. Δίλαη δπλαηφ φκσο ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη 

λα είλαη θαιχηεξν απφ ηελ πξφβιεςή ηνπ. Δπεηδή ινηπφλ ζηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο 

έξγσλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηζηεκνληθέο νκάδεο θαη πεδία, πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ΡΜΗ ε ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ σο έλα αξλεηηθφ ή ζεηηθφ 

γεγνλφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο θίλδπλνο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο ζηφρνπο ελφο 

έξγνπ νξίδεηαη σο «επθαηξία», ελψ φηαλ ηνπο επεξεάδεη αξλεηηθά νξίδεηαη σο 

«απεηιή» (Υαζηψηεο, 2013). ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηα ηερληθά έξγα, 

αλαγλσξίδεηαη, γεληθά, φηη νη θίλδπλνη έρνπλ κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη γη' απηφ ε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ εζηηάδεη ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ κεηξηαζκφ ηεο δεκηάο (IRM, 

2007).  

χκθσλα κε ηνλ Turner (1999) νη θίλδπλνη δηαρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

ζηνπο «αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο» (insurable risks) νη νπνίνη έρνπλ κφλν αξλεηηθή 

επίπησζε θαη ζηνπο «επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο» (business risks) πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή έθβαζε. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο ησλ θηλδχλσλ ζε απεηιέο/επθαηξίεο θαη 

αζθαιίζηκνπο/επηρεηξεκαηηθνχο, νη Kliem θαη Ludin (1997) δηαθξίλνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ζε: θίλδπλνπο απνδεθηνχο ή κε (acceptable/non acceptable) ζε θίλδπλνπο 

κε καθξνρξφληα ή βξαρπρξφληα επίπησζε (long-term/short-term),  ζε δηαρεηξίζηκνπο 

ή κε (manageable/ non manageable) θαη ζε εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο 

(internal/external). Οη εζσηεξηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, ζπκβνιαίσλ/ζπκβάζεσλ, θαηαζθεπήο, ζρεδηαζκνχ, αλζξψπσλ 

θαη εκπιεθφκελσλ κειψλ, ελψ νη εμσηεξηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε 
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δεηήκαηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, λνκηθά, πεξηβαιινληηθά θ.ά. 

(Barafort, Mesquida & Mas, 2017). 

ηα πεδία λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη ζέζεηο εθείλεο δειαδή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

πξψησλ πιψλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ, εκθαλίδεηαη έλαο λένο ηχπνο θηλδχλνπ πνπ 

θαιείηαη «αλαδπφκελνο» (emerging). Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα 

θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-

OSHA, 2013) νξίδεη έλαλ «αλαδπφκελν θίλδπλν», σο θάζε επαγγεικαηηθφ θίλδπλν 

πνπ είλαη ηφζν «λένο» φζν θαη «απμαλφκελνο». Ο φξνο «λένο» θίλδπλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε κηα αιιαγή ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηηο ηερλνινγίεο, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ή φηαλ έρνπκε αιιαγέο 

ζηε δνκή κηαο εηαηξείαο ή ζηηο απαηηήζεηο θαη αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο, ε 

λέα επηζηεκνληθή γλψζε νξηζκέλεο θνξέο επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

καθξνρξφληνπ δεηήκαηνο σο «λένο» θίλδπλνο. Ο θίλδπλνο ζεσξείηαη φηη είλαη 

«απμαλφκελνο» εάλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (EU-OSHA, 2013): 

 

 ν αξηζκφο ησλ απεηιψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ θίλδπλν απμάλεηαη. 

 ε πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε κηα απεηιή πνπ νδεγεί ζηνλ θίλδπλν είλαη απμεκέλε 

(ην επίπεδν έθζεζεο απμάλεηαη ή/ θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεληαη 

απμάλεηαη). 

 ε επίδξαζε ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ επηδεηλψλεηαη. 

 

Ο θάζε θίλδπλνο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη δεκηνπξγείηαη επεηδή ππάξρνπλ 

θάπνηεο πεγέο. Έλαο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο κπνξεί λα έρεη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο 

πεγέο, ελψ κηα πεγή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θηλδχλνπο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί έλαο θίλδπλνο απμάλεη, φζεο 

πεξηζζφηεξεο πεγέο ππάξρνπλ. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί έλαο θίλδπλνο, επηθέξεη 

θάπνηεο ζπλέπεηεο. Οη ζπλέπεηεο ελφο θηλδχλνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ 

αληίθηππν ζε θάπνην ζηφρν ηνπ έξγνπ, δηαθνξεηηθά, αθ' ελφο δελ είλαη θίλδπλνη θαη 

αθ' εηέξνπ δελ έρνπλ επηπηψζεηο πνπ λα επεξεάδνπλ ην έξγν. Κάζε έλα απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ θηλδχλνπ δηαζέηεη ηξία ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά: 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο, βαξχηεηα ηεο ζπλέπεηαο, έθζεζε. Ζ έθζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ 
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θίλδπλν ζρεηίδεηαη κε ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θίλδπλνο γηα ην έξγν θαη πξνθχπηεη 

απφ ην γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηνπ θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο ζπλέπεηαο 

(Υαζηψηεο, 2013). 

Αληηιακβαλφκαζηε έηζη απφ φια ηα πξνεγνχκελα φηη ν θίλδπλνο είλαη κηα 

ζπλάξηεζε ηεο πεγήο θηλδχλνπ, ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

αηπρήκαηνο. αλ αζθάιεηα ηψξα νξίδεηαη ην αληίζηξνθν ηνπ θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, 

είλαη ζαθέο φηη νη φξνη αζθάιεηαο θαη θηλδχλνπ είλαη αληίζηξνθνη αιιά ζηελ νπζία 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα έλλνηα ή ίδηα δηαδηθαζία (Μαξαγθφο, 2005). 

 

2.2.1. Δπαγγεικαηηθόο θίλδπλνο 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ 

εθθξάδεη ην «επηθείκελν θαθφ», θαζψο επίζεο θαη ηελ «πηζαλή δπζάξεζηε έθβαζε» 

ελφο ζπκβάληνο. Όηαλ φκσο θάλνπκε ιφγν γηα «επαγγεικαηηθφ θίλδπλν», 

αλαθεξφκαζηε ζε θάζε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ή είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ε νπνία είηε κφλε ηεο είηε κε ηε ζπκβνιή άιισλ παξαγφλησλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη γεγνλφηα φπσο βιάβεο ζηελ πγεία, ηξαπκαηηζκνχο ή αθφκα θαη ζάλαην. 

Ο επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο ζπλψλπκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

«έθζεζεο», κπνξεί φκσο λα εθθξαζζεί θαη σο ζπλψλπκν ηεο «βιάβεο» πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ έθζεζε απηή. Έηζη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε κηιάκε π.ρ. γηα 

«θίλδπλν απφ ειεθηξηθφ ξεχκα» εζηηάδνληαο ζηελ έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ 

αλαθεξφκελν θίλδπλν, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κηιάκε γηα «θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο» ή «θίλδπλν εγθαχκαηνο απφ ην ειεθηξηθφ ηφμν» αληίζηνηρα, 

εζηηάδνληαο ζην απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο, δειαδή ζηε βιάβε 

(Γξίβαο & Παπαδφπνπινο, 2018). 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ν «επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο» ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηζαλφηεηα ή ζπρλφηεηα έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάπνηα πεγή θηλδχλνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (π.ρ. ζφξπβνο, ρεκηθέο νπζίεο, ειεθηξηθφ ξεχκα, 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θ.ά.), θαζψο επίζεο θαη κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ, δειαδή ηε βηνινγηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ έθζεζε απηή. Ζ 

ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πηζαλφηεηαο έθζεζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ, 

εθθξάδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Οη θίλδπλνη πνπ πεγάδνπλ απφ θάζε επαγγεικαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα, ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο (Γξίβαο & Παπαδφπνπινο, 

2018): 

 

1
ε
 νκάδα: Κίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ή θίλδπλνη εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο. Βάζε ηεο 

απφθαζεο Αξείνπ Πάγνπ 1823/1990 Σκ. Β’, εξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη θάζε βιάβε 

ε νπνία είλαη απνηέιεζκα βίαηεο θαη αηθλίδηαο επελέξγεηαο εμσηεξηθνχ αηηίνπ πνπ 

αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζε νξγαληθή ή παζνινγηθή πξνδηάζεζε ηνπ παζφληνο θαη ην 

νπνίν δελ ζα ζπλέβαηλε αλ δελ ππήξρε ε εξγαζηαθή ζρέζε ε παξνρή ππεξεζηψλ κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. πλεπψο εξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη θαη εθείλν πνπ 

επέξρεηαη αθφκα θαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ εξγαζίαο, ζπλδέεηαη φκσο κε απηή ηε 

ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο. ηνπο θηλδχλνπο ινηπφλ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο 

πεξηθιείεηαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκφο ή βηνινγηθή βιάβε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, σο ζπλέπεηα ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ πεγή θηλδχλνπ. Ζ θχζε ηεο πεγήο 

θηλδχλνπ θαζνξίδεη ηελ αηηία θαη ην είδνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο βηνινγηθήο 

βιάβεο, πνπ κπνξεί λα είλαη κεραληθή, ειεθηξηθή, ρεκηθή, ζεξκηθή θ.ιπ.. Οη θίλδπλνη 

γηα ηελ αζθάιεηα ή θίλδπλνη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο κπνξεί λα νθείινληαη ζηηο 

θηηξηαθέο δνκέο, ζηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο, ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ά.. 

 

2
ε
 νκάδα: Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία. Οη θίλδπλνη απηνί πεξηθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

πξνθιεζεί αιινίσζε ζηε βηνινγηθή ηζνξξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ (αζζέλεηα), 

ζπλέπεηα ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 

βιαπηηθνχο παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ελ ιφγσ θίλδπλνη κπνξεί 

λα νθείινληαη θπξίσο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ππέξβαζε Οξηαθψλ Σηκψλ 

Έθζεζεο), ζε θπζηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ππέξβαζε Οξηαθψλ Σηκψλ Έθζεζεο) ή 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. παξνπζία βηνινγηθψλ ξχπσλ). 

 

3ε νκάδα: Κίλδπλνη εξγνλνκηθνί ή εγθάξζηνη (γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα). Οη 

θίλδπλνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο εξγαδφκελνπ θαη 

νξγάλσζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλνο. Οη αηηίεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ 

εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα ηε δνκή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ νδεγεί ζηελ 

αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. Οη 

εξγνλνκηθνί ή εγθάξζηνη θίλδπλνη κπνξεί λα νθείινληαη: ζηελ νξγάλσζε εξγαζίαο, ζε 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, ζε εξγνλνκηθνχο παξάγνληεο, ζε αληίμνεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θ.ά.. 
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2.3. Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηα έξγα είλαη έλαο γξήγνξα αλαπηπζζφκελνο θιάδνο θαη 

ππάξρνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο απφςεηο θαη πεξηγξαθέο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα 

εκπεξηέρεη, πψο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί θαη γηα πνην ζθνπφ (IRM, 2007). Πξφθεηηαη 

γηα έλα πεδίν επηζηεκνληθήο ελαζρφιεζεο πνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε δπλακηθή εμέιημε, 

ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Ο ζθνπφο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη ηνπ θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

ζε έλα έξγν θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο απηψλ. Ζ επίηεπμε 

ηζνξξνπίαο ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ (ρξφλνο, θφζηνο, πνηφηεηα) απνηειεί ην ζεκαληηθφ 

αιιά θαη δχζθνιν θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Νηθνιαΐδεο, 2017). 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ηφζν εθηεηακέλε φζν θαη παξφκνηα. 

Παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο χπαξμεο ίδησλ νπζηαζηηθά ζηαδίσλ, κηαο θαη 

νη δηάθνξνη ζπγγξαθείο έρνπλ ζαθείο επηξξνέο ν έλαο απφ ηνλ άιιν. χκθσλα κε ηε 

δηάθξηζε ηνπ PMI (2000) πνπ είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο, ε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο, πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο αλάιπζεο, αληηκεηψπηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο έξγνπ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ηνπ ζηφρσλ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ρήκα 2.1: ηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαηά PMI. 
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δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαηά PMI είλαη:  

 

1. Σρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ (Risk Management Plan). χκθσλα κε ηνλ 

Κεξπηηφπνπιν (2006), ην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνηειεί έλαλ γξαπηφ νδεγφ, 

έλα θείκελν δειαδή βάζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηνλ Richardson (2010), ζην ελ ιφγσ 

ζρέδην πεξηγξάθεηαη ην πσο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά δειαδή ν 

ηξφπνο εληνπηζκνχ, αλάιπζεο, αληηκεηψπηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ, ηα 

νπνία απνηεινχλ ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο ηεο έλλνηαο «Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ». 

 

2. Δληνπηζκόο/αλαγλώξηζε Κηλδύλσλ (Risk Identification). Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ 

μερσξίδνπλ ην ζηάδην ηνπ εληνπηζκνχ απφ ηα άιια ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηάο ηνπ. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εχξεζε, ηνλ 

θαζνξηζκφ, ηελ θαηαγξαθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ έλα έξγν (PMI PMBOK, 2000). Απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

εληνπηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο ή ελφο θαηαιφγνπ/πίλαθα θηλδχλσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Οη ελ ιφγσ θίλδπλνη ζπλήζσο νκαδνπνηνχληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ή κε ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006). Ο πίλαθαο πεξηγξαθήο θηλδχλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Γεληθά, ε ρξήζε κίαο 

θαιά ζρεδηαζκέλεο δνκήο είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιίζεη κία πεξηεθηηθή 

δηεξγαζία αλαγλψξηζεο, πεξηγξαθήο θαη απνηίκεζεο θηλδχλνπ.  

Ο εληνπηζκφο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζζεί κε έλαλ κεζνδηθφ ηξφπν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

έρνπλ πξνζδηνξηζζεί. Κάζε ζπγγελήο αζηάζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί (ΗRM, 2007). 

χκθσλα κε ηνλ Richardson (2010), ε δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνχ-αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, ηελ 

νκάδα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο ή αλ δελ ππάξρεη απφ άιινπο 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο.  
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3. Πνηνηηθή Αλάιπζε Κηλδύλσλ (Qualitative Risk Analysis). ηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

θηλδχλσλ εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ ζην 

έξγν θαη πξνζδηνξίδεηαη ην αληίθηππφ ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ εθηίκεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο γίλεηαη κε ρξήζε θαζηεξσκέλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ. Γηα ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ απαηηνχληαη δχν (ην ιηγφηεξν) θιίκαθεο. Ζ κηα ζα 

έρεη δηαβαζκίζεηο θαη ζα πεξηγξάθεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ ζην 

έξγν θαη ε άιιε θιίκαθα κε αληίζηνηρεο δηαβαζκίζεηο ζα πεξηγξάθεη ηε ζπλέπεηά ηνπ 

ζην έξγν, ζε πεξίπησζε εκθάληζήο ηνπ (Υαζηψηεο, 2013). Ζ δηαβάζκηζε ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θάζε θηλδχλνπ θαη ηεο δπλεηηθήο επίπησζήο ηνπ γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. πλήζσο, ε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

ηξηηνβάζκηα (Τςειή Πηζαλφηεηα Δκθάληζεο/Δπίπησζε (3), Μεζαία (2), Υακειή 

Πηζαλφηεηα Δκθάληζεο/Δπίπησζε (1)), ελψ άιινη νξγαληζκνί βξίζθνπλ φηη ε 

απνηίκεζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο πηζαλφηεηαο κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο 

ηνπο παξέρεη κία θαιχηεξε αμηνιφγεζε (π.ρ. Αξθεηά Τςειή Πηζαλφηεηα 

Δκθάληζεο/Δπίπησζε (5), Τςειή (4), Μέηξηα (3), Υακειή (2), Αξθεηά Υακειή 

Πηζαλφηεηα Δκθάληζεο/Δπίπησζε (1)) (Κεξπηηφπνπινο, 2003 & 2006).  

Βαζηθά εμεξρφκελα ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο είλαη ε πλνιηθή έθζεζε ζε 

θίλδπλν, ε Λίζηα ηεξαξρεκέλσλ θηλδχλσλ θαη ε Λίζηα θηλδχλσλ πνπ ρξήδνπλ 

πξφζζεηε αλάιπζε, Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ ζα πξέπεη 

λα αλαζεσξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηνπο θηλδχλνπο (Κεξπηηφπνπινο, 2003 

& 2006). 

 

4. Πνζνηηθή Αλάιπζε Κηλδύλσλ (Quantitative Risk Analysis). Ζ πνζνηηθή αλάιπζε 

θηλδχλσλ αθνινπζεί ζπλήζσο ηελ πνηνηηθή αλάιπζε θαη έρεη σο ζηφρν ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ ζε έλα έξγν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε ηφζν ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ελφο 

θηλδχλνπ φζν θαη ηνπ αληίθηππνχ ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αλαγλσξίδνληαη νη θίλδπλνη πνπ απαηηνχλ ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή, πνζνηηθνπνηψληαο 

ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ έξγνπ (Κεξπηηφπνπινο, 2003 & 

2006). 

 

5. Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Κηλδύλσλ (Risk Response Plan). Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο 

ησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ ηξφπσλ 
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θαη ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηε κείσζε ησλ απεηιψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δπν 

πξνεγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο θηλδχλσλ. 

Οπνηνδήπνηε ζρέδην αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ: 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, απνηειεζκαηηθά κέηξα 

ειέγρνπ, ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο (Κεξπηηφπνπινο, 2003 & IRM, 

2007). Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

θαηά Richardson (2010) είλαη ε απνθπγή (avoid), ε κεηαθνξά (transfer), ν 

κεηξηαζκφο (mitigation) θαη ε απνδνρή (accept). 

 

6. Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο Κηλδύλσλ (Risk Monitoring and Control). Με απηή ηε 

δηαδηθαζία γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ήδε αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ θαη 

εληνπηζκφο λέσλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ κείσζεο 

ησλ θηλδχλσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπ έξγνπ (Μεραλαηδίδεο, 2015). Ζ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο 

ηνπ θηλδχλνπ απαηηεί κία δνκή αλαθνξψλ θαη αλαζθφπεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη θίλδπλνη αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη απνηειεζκαηηθά θαη 

φηη θαηάιιεια κέηξα ειέγρνπ θαη απνθξίζεηο είλαη ζε ηζρχ (IRM, 2007).  

ηα βαζηθά εμεξρφκελα ζηνηρεία ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζπγθαηαιέγνληαη ηα ρέδηα 

ππφ επεμεξγαζία, νη Αλαζεσξήζεηο ζην ζρέδην αληαπφθξηζεο ζηνπο θηλδχλνπο, νη 

Αλαζεσξήζεηο ζηηο ιίζηεο αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ θαη ε Βάζε δεδνκέλσλ θηλδχλσλ 

(Κεξπηηφπνπινο, 2003). 

 

Σα εηζεξρφκελα ζηνηρεία, νη ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο 

θαη ηα εμεξρφκελα ζηνηρεία ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαηά PMI 

πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν ζρήκα. 
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

      

         

1. ρέδην Γηαρείξηζεο 

Κηλδύλσλ 

2. Δληνπηζκόο Κηλδύλσλ 3. Πνηνηηθή Αλάιπζε 

Κηλδύλσλ 
1. Δηζεξρόκελα ζηνηρεία 

Υάξηεο έξγνπ 

Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ 
Καζνξηζκέλνη ξφινη θαη 

αξκνδηφηεηεο 

Βαζκφο αλνρήο ζηνλ θίλδπλν 
 

2. Δξγαιεία θαη ηερληθέο 

πλαληήζεηο ζηειερψλ 
 

3. Δμεξρόκελα ζηνηρεία 

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

1. Δηζεξρόκελα ζηνηρεία 
ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία 
  

2. Δξγαιεία θαη ηερληθέο 
πλεληεχμεηο 
Καηάινγνη θηλδχλσλ 

Αλάιπζε ππνζέζεσλ 

Αλαζθφπεζε εγγξάθσλ 
Σερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

Οκαδηθή παξαγσγή ηδεψλ 

Αλάιπζε SWOT 
Σερληθέο θαηάζηξσζεο 

δηαγξακκάησλ 

Μέζνδνο Γειθψλ (Delphi) 
 

3. Δμεξρόκελα ζηνηρεία 
Κίλδπλνη 
πκπηψκαηα θηλδχλσλ 

1. Δηζεξρόκελα ζηνηρεία 
ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Αλαγλσξηζκέλνη θίλδπλνη 

Καηάζηαζε έξγνπ 
Σχπνο έξγνπ 

Αθξίβεηα δεδνκέλσλ 

Κιίκαθεο πηζαλφηεηαο 
Τπνζέζεηο 

 

2. Δξγαιεία θαη ηερληθέο 
Πηζαλφηεηα θηλδχλνπ θαη 

επίπησζε 

Πίλαθαο θαηάηαμεο θηλδχλσλ 
Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

Καηάηαμε αθξίβεηαο ζηνηρείσλ 

 

3. Δμεξρόκελα ζηνηρεία 
πλνιηθή έθζεζε έξγνπ ζε 

θίλδπλν 
Λίζηα ηεξαξρεκέλσλ θηλδχλσλ 

Λίζηα θηλδχλσλ πνπ ρξήδνπλ 

πξφζζεηε αλάιπζε 
Σάζεηο απνηειεζκάησλ 

πνηνηηθήο αλάιπζεο 

    

       

4. Πνζνηηθή αλάιπζε 

Κηλδύλσλ 

5. ρέδην Αληηκεηώπηζεο 

Κηλδύλσλ 

  3. Παξαθνινύζεζε θαη 

Έιεγρνο Κηλδύλσλ 
1. Δηζεξρόκελα ζηνηρεία 

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Αλαγλσξηζκέλνη θίλδπλνη 
Λίζηα ηεξαξρεκέλσλ θηλδχλσλ 

Λίζηα θηλδχλσλ πνπ ρξήδνπλ 

πξφζζεηε αλάιπζε 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Γλσκάηεπζε εηδηθψλ 

 

2. Δξγαιεία θαη ηερληθέο 
πλεληεχμεηο 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Αλάιπζε δέληξσλ απνθάζεσλ 

Πξνζνκνίσζε 

 

3. Δμεξρόκελα ζηνηρεία 
Λίζηα πξνηεξαηφηεηαο 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ θηλδχλσλ 
Αλάιπζε πηζαλνηήησλ ηνπ 

έξγνπ 

Πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ 
ζηφρσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο 

Σάζεηο απνηειεζκάησλ 

πνζνηηθήο αλάιπζεο 

1. Δηζεξρόκελα ζηνηρεία 

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Λίζηα ηεξαξρεκέλσλ θηλδχλσλ 
πλνιηθή έθζεζε έξγνπ ζε 

θίλδπλν 

Λίζηα πξνηεξαηφηεηαο 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ θηλδχλσλ 

Αλάιπζε πηζαλνηήησλ ηνπ 

έξγνπ 
Πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο 

Λίζηα πηζαλψλ αληηδξάζεσλ 

Καηψθιη θηλδχλνπ 

Κνηλέο αηηίεο θηλδχλνπ 

Τπεχζπλνη θηλδχλνπ 
Σάζεηο απνηειεζκάησλ 

πνηνηηθήο & πνζνηηθήο 

αλάιπζεο 
 

2. Δξγαιεία θαη ηερληθέο 
Απνθπγή 
Μεηαβίβαζε 

Μεηξίαζε 

Απνδνρή 
 

3. Δμεξρόκελα ζηνηρεία 
ρέδην αληαπφθξηζεο ζηνπο 
θηλδχλνπο 

Δλαπνκείλαληεο θίλδπλνη 

Γεπηεξεχνληεο θίλδπλνη 
χλαςε ζπκβνιαίσλ 

Δηζεξρφκελα ζηνηρεία ζε  άιιεο 

δηαδηθαζίεο 

1. Δηζεξρόκελα ζηνηρεία 

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ρέδην αληαπφθξηζεο ζηνπο 
θηλδχλνπο 

Δπηθνηλσλία 

Δπηπξφζζεηε αλαγλψξηζε θαη 

αλάιπζε θηλδχλσλ 

Αιιαγέο πξννπηηθήο 

 

2. Δξγαιεία θαη ηερληθέο 
Έιεγρνη αληαπφθξηζεο θηλδχλνπ 

Πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο 
θηλδχλνπ 

Δπηπξφζζεηνο ζρεδηαζκφο 

αληαπφθξηζεο ζε θηλδχλνπο 
Αλάιπζε πξνζηηζέκελεο αμίαο 

Μέηξεζε ηεο ηερληθήο επίδνζεο 

 

3. Δμεξρόκελα ζηνηρεία 
ρέδηα ππφ επεμεξγαζία 

Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
Αλαζεσξήζεηο ζην ζρέδην 

αληαπφθξηζεο ζηνπο θηλδχλνπο 

Αλαζεσξήζεηο ζηηο ιίζηεο 
αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ 

Βάζε δεδνκέλσλ θηλδχλσλ 

Αηηήκαηα αιιαγήο ηνπ έξγνπ 

   

ρήκα 2.2: Δηζεξρφκελα - εμεξρφκελα ζηνηρεία θαη ηερληθέο αλά ζηάδην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαηά 

ΡΜΗ (Κεξπηηφπνπινο, 2003). 
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Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 

ζρεηηθά κε ην φηη ζηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο χπαξμεο 

ίδησλ νπζηαζηηθά ζηαδίσλ, παξαηίζεηαη ελ ζπληνκία ε δηάθξηζε ησλ ζηαδίσλ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη θαηά Kliem θαη Ludin (1997) θαη Maylor (2006).  

Οη Kliem θαη Ludin (1997) δηαρσξίδνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε ηέζζεξα 

βαζηθά ζηάδηα: 1) Δληνπηζκόο, 2) Αλάιπζε, 3) Έιεγρνο, 4) Αλαθνξά. Ο εληνπηζκόο 

θηλδύλσλ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ην λα εξκελεχζεη ην έξγν θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ην πεξηβάιινπλ. Ζ αλάιπζε θηλδύλσλ έρεη σο ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

βαξχηεηαο ηνπ θάζε θηλδχλνπ κε ρξήζε σο επί ην πιείζηνλ πνζνηηθψλ ηερληθψλ 

(Δθηίκεζε ηξηψλ ζεκείσλ, Γέληξα απνθάζεσλ, Πξνζνκνίσζε Monte Carlo θ.ά.). 

ηνλ έιεγρν ησλ θηλδύλσλ εληνπίδνληαη ηέζζεξεηο ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο: 

απνδνρή, έγθξηζε, απνθπγή, κεηαθνξά. ην ζηάδην ηεο αλαθνξάο θηλδύλσλ νη Kliem 

θαη Ludin θάλνπλ ιφγν γηα γξαπηέο αλαθνξέο πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ζα πξέπεη λα 

παξαζέηνληαη νπσζδήπνηε: εηζαγσγή, ππφβαζξν, ζθνπφο, θξηηήξηα θαη ππνζέζεηο, 

πξνζεγγίζεηο, δηαπηζηψζεη θαη ηέινο ππνδείμεηο ελεξγεηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Maylor (2006) νη θάζεηο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ είλαη ηέζζεξηο: 

Οξηζκφο ηνπ έξγνπ, ρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ, Παξάδνζε ηνπ έξγνπ, 

Αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ θάζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγν θαη εμεηάδνληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ. ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαζθεπάδεηαη έλα κνληέιν ην νπνίν ζα απνηειεί ηνλ βέιηηζην ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ζ θάζε ηεο 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ ηνπ έξγνπ, ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, ζπλερίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ 

παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ. Σέινο, ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

πξνηείλνληαη βειηηψζεηο ζε δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ηε 

θάζε αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

 

2.4. Δξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ πην δηαδεδνκέλσλ 

θαη απνδεθηψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 
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δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. ηφρνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, αιιά παξνπζίαζε 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο λα αλαηξέμεη αλά πάζα 

ζηηγκή ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξεο 

ηερληθέο/εξγαιεία γηα ηα ζηάδηα Δληνπηζκνχ θαη Αλάιπζεο Κηλδχλνπ (Clemens, P.L. 

& Rodney J. Simmons, 1998; Κεξπηηφπνπινο, 2003 & 2006; IRM, 2007; Υαζηψηεο, 

2013). 

 

Πίλαθαο 2-1. Σερληθέο-εξγαιεία Δληνπηζκνχ Κηλδχλσλ. 

Καηάινγνη θηλδχλσλ Risk Catalogs 

Κίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία 

δηαηήξεζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε 

παξφκνην, πξνεγνχκελν έξγν, έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

επθνιφηεξνο θαη ηαρχηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ ζε επφκελα έξγα. 

πλεληεχμεηο Interviews 
Απιή κέζνδνο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηξίησλ πξνζψπσλ. 

Δπηρεηξεζηαθέο 

κειέηεο  
Business Studies 

Μειέηεο πνπ εμεηάδνπλ θάζε επηρεηξεζηαθή 

δηεξγαζία θαη πεξηγξάθνπλ ακθφηεξα ηηο εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ απηέο ηηο δηεξγαζίεο. 

Γνκή αλάιπζεο 

θηλδχλσλ  

Risk Breakdown 

Structure  (RBS) 

Με δνκεκέλνη θαηάινγνη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεζφδσλ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ 

ηαμηλνκεκέλα ζε νκάδεο. 

Αλάιπζε ππνζέζεσλ Asset Analysis 
Δληνπηζκφο θηλδχλσλ βαζηζκέλνο ζε φιεο ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ έξγνπ. 

Σερληθή ησλ εηδηθψλ 

νκάδσλ ηνπ Delbecq 

(1968) 

Νominal Group 

Technique 

Μέζνδνο ζρεδφλ ίδηα κε ηελ νκαδηθή παξαγσγή 

ηδεψλ κε ηε δηαθνξά πσο νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Κάζε έλαο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλε θφξκα. 

Αλαζθφπεζε 

εγγξάθσλ 

Documents/Records 

Reviews 

Δληνπηζκφο «ζθνηεηλψλ» ζεκείσλ ζηηο ζπκβάζεηο ή 

ζε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, πνπ κπνξεί λα 

πεξηγξάθνληαη δεζκεχζεηο πνπ δελ είλαη μεθάζαξεο 

θαη ζηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Δξσηεκαηνιφγηα Questionnaires 
Δληνπηζκφο θηλδχλσλ κέζσ απαληήζεσλ θαηάιιεια 

ζρεκαηηζκέλεο θφξκαο εξσηήζεσλ. 

Μειέηε Πεξίπησζεο Case Study 
Δληνπηζκφο θηλδχλσλ κειεηψληαο έλα πξνεγνχκελν 

παξφκνην έξγν, δειαδή κηα πεξίπησζε. 

Καηαζηάζεηο 

Αζηνρίαο, 

Απνηειέζκαηα θαη 

Αλάιπζε 

Κξηζηκφηεηαο 

Failure Modes, 

Effects and 

Criticalty Analysis 

(FMECA) 

πζηεκαηηθή θαη πξνιεπηηθή αλάιπζε ησλ αζηνρηψλ 

ελφο ηερληθνχ ζπζηήκαηνο ή εμνπιηζκνχ. 

Καηαηγηζκφο ηδεψλ 
Brainstorming 

(BRAIN) 

Διεχζεξε παξαγσγή ηδεψλ ζρεηηθψλ κε ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, κε ζηφρν ηνλ πιεξέζηεξν 

εληνπηζκφ θηλδχλσλ ηνπ. 

Αλάιπζε  

Γπλαηνηήησλ, 

Αδπλακηψλ, 

Δπθαηξηψλ, Απεηιψλ 

Strengths, 

Weaknesses, 

Opportunities, 

Threats (SWOT) 

Analysis 

Δληνπηζκφο θηλδχλσλ πνπ εζηηάδεη ζηηο Γπλαηφηεηεο, 

Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο γηα ην ππφ εμέηαζε 

έξγν. 

Μειέηεο Κηλδχλνπ θαη 

Λεηηνπξγηθφηεηαο 

Hazard & 

Operability Studies 

(HAZOP) 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ζχλζεηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ή ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο ή ιεηηνπξγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ 
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πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ 

θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ ή ηνλ εμνπιηζκφ. 

Μειέηεο Κηλδχλνπ θαη 

Λεηηνπξγηθφηεηαο 

Hazard & 

Operability Studies 

(HAZOP) 

Δληνπηζκφο θηλδχλσλ ζε έλα ζχζηεκα θαη 

αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγηθφηεηαο . 

Μέζνδνο ησλ Γειθψλ 
Delphi Approach 

(DA) 

Μέζνδνο ζρεκαηηζκνχ άπνςεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα, κέζσ δηαθφξσλ απαληήζεσλ. 

Γηάγξακκα Ishikawa 
Ishikawa Diagram 

(ID) 
Δληνπηζκφο πηζαλψλ αηηηψλ ελφο θηλδχλνπ. 

Πξνθαηαξθηηθή 

Αλάιπζε Κηλδχλνπ 

Preliminary Risks/ 

Hazards Analysis 

(PRA) 

Δληνπηζκφο ηερληθψλ θηλδχλσλ θπξίσο ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο. 

Γηάγξακκα 

ελδερνκέλσλ 

Contingency Chart 

(CC) 

Δληνπηζκφο θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζρεδίνπ. 

 
Πίλαθαο 2-2. Σερληθέο-εξγαιεία Αλάιπζεο Κηλδχλσλ. 

Μέζνδνο 

Αιεζηλνχ Πίλαθα 

Truth Table Method 

(TTM) 

Δληνπηζκφο φισλ ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ 

πνπ ζπλζέηνπλ έλα θχξην ζχζηεκα. 

Πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo 

Monte Carlo Simulation 

(MCS) 

Καζνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβνχλ 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. 

Γίθηπα Bayes 
Bayesian Networks 

(BAYES)  

Καζνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί έλα γεγνλφο, 

φηαλ έρεη ζπκβεί θάπνην άιιν. 

Γηαγξακκαηηθή 

Μέζνδνο Αηηηψλ 

πλεπεηψλ 

Causes Consequences 

Diagram Method 

(CCDM) 

Δληνπηζκφο θηλδχλσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη αλάιπζε 

απηψλ (γξαθηθή κέζνδνο). 

Αλάιπζε Γέληξνπ 

Γεγνλφησλ 

Event Tree Analysis 

(ETA) 

Αλαπαξάζηαζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ εκθάληζε ελφο αξρηθνχ 

γεγνλφηνο. 

Αλάιπζε Γέληξνπ 

Αηηηψλ 

Fault Tree Analysis 

(FTA) 

Δξγαιείν εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο  κε ην 

νπνίν είλαη δπλαηφ είλαη δπλαηφ λα κνληεινπνηεζεί ε 

παξνπζία κηαο παξακέηξνπ κε βάζε ηελ παξνπζία ή 

κε θάπνησλ άιισλ παξακέηξσλ . 

Μέζνδνο 

πλδπαζηηθήο 

Αζηνρίαο 

Failure Combination 

Method (FCM) 

Αζθάιεηα πνιχπινθψλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ηα ζπλδπαζηηθά ζθάικαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε πνιχ δπζκελείο απνηειέζκαηα. 

Δθηίκεζε Σξηψλ 

εκείσλ 
Three Point Estimation 

Σερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

κηαο θαηά πξνζέγγηζε θαηαλνκήο πηζαλνηήησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην απνηέιεζκα κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ, κε βάζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο 

 

Οη ζπλεζέζηεξεο ηαθηηθέο θαη νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε έξγα 

είλαη (Κεξπηηφπνπινο, 2003): 

 

 Πεξηνδηθή αλαζθόπηζε εγγξάθσλ 

 Πεξηνδηθή έθζεζε θαηάζηαζεο θηλδύλνπ 

 Πεξηνδηθή έθζεζε ζρεδίσλ κεηξηαζκνύ ηνπ θηλδύλνπ 

 Πεξηνδηθή έθζεζε ηάζεσλ 

 Υπνβνιή εθζέζεσλ θξίζηκνπ θηλδύλνπ ζε αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

 

 Οη ζπλεζέζηεξεο ηαθηηθέο θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ζε έξγα είλαη 

(Κεξπηηφπνπινο, 2003): 
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 Αλάιπζε ηάζεσλ, απόθιηζεο θαη πξνζδνθηώλ 

 Δπαλαζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ 

 Γηαδηθαζία γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ θηλδύλσλ 

 Σρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα απνηπρία κεηξηαζκνύ ησλ θηλδύλσλ 

 Αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θηλδύλσλ 

 Αλάιπζε αηηηώλ θαη επηπηώζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν θηλδύλνπ 

 

Οη ηερληθέο πνπ εληνπίζηεθαλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε έμη θχξηεο θαηεγνξίεο 

(Κεξπηηφπνπινο, 2003): 

 

1) Γηαρεηξηζηηθέο: δελ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ απφιπηα δνκεκέλν ηξφπν αιιά 

ζπγθεληξψλνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηηο γλψζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ έξγνπ. 

2) Πηλαθνεηδείο: βαζίδνληαη ζηε ζπκπιήξσζε ή αλάπηπμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

πηλάθσλ. 

3) Λνγηθέο: πξφθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ αθνινπζνχλ κηα ινγηθή πνξεία αηηίαο-

απνηειέζκαηνο. 

4) Γηθηχνπ: πξφθεηηαη γηα ηερληθέο ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη δίθηπα θαηαζηάζεσλ ή 

γεγνλφησλ. 

5) Μαζεκαηηθέο: πεξηέρνπλ ζηνηρεία καζεκαηηθψλ θαη θπξίσο ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία 

ησλ πηζαλνηήησλ.  

6) Αλζξσπνθεληξηθέο: πξφθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ έρνπλ σο θχξην ζηνηρείν ηνπο ηελ 

επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζε έλα ζχζηεκα. 
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3. 

 

Βαζηθέο νκάδεο/πεξηνρέο θηλδύλσλ ζηα έξγα Α.Π.Δ. 

 

3.1. Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην ρψξν ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) 

πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηηο ηερλννηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο, απφ 

ηελ άπνςε παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. 

 

α) Αηνιηθή Δλέξγεηα 

 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα ζπλέρηζε ηελ ηζρπξή δπλακηθή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, 

κε πνιιέο ρψξεο λα θαηαγξάθνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο, αλάπηπμε θαη ζπκπιήξσζε 

ηνπ δηθηχνπ. Σν 2017 δεκηνπξγήζεθαλ λέα ξεθφξ φζνλ αθνξά ηελ σξηαία, εκεξήζηα 

θαη εηήζηα αηνιηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 

ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Πνξηνγαιία 

θάιπςε ην 110% ηεο εζληθήο θαηαλάισζεο κε αηνιηθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηξηψλ σξψλ, ελψ ε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο ηεο Κίλαο απμήζεθε θαηά 26% ζε 

305,7TWh. ηε Γαλία, ε αηνιηθή ελέξγεηα πέηπρε έλα κεξίδην 43% ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηζνδπγίνπ, ην νπνίν απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρσξψλ κειψλ 

πξνγξάκκαηνο TCP ηεο IEA (IEA Wind Technology Collaboration Programme). 

χκθσλα κε ην IEA Wind TCP (2017), ε αηνιηθή ελέξγεηα εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

κεγαιχηεξε κε πδξνειεθηξηθή πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. ε παγθφζκην επίπεδν, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 πξνζηέζεθαλ 52,5 λέα GW αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε 539,1GW. Ζ εγθαηεζηεκέλε 

αηνιηθή ηζρχο απμήζεθε παγθνζκίσο θαηά 11%, κε ηέηαξηε ζπλερφκελε θνξά λα 

μεπεξλάεη ηελ ηηκή ησλ 50GW κέζα ζε έλα έηνο.  

Δθηφο απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θαζηεξσκέλεο ππεξάθηηαο Αηνιηθήο 

Δλέξγεηαο, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε βηνκεραλία Αηνιηθήο Δλέξγεηαο θηλείηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνο Αηνιηθά Πάξθα αλνηθηήο ζάιαζζαο, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηζρπξφηεξσλ θαη πην ζηαζεξψλ αλέκσλ (Gatzert & Kosub, 2015). Έλα ξεθφξ 

4,3GW λέαο ηζρχο απφ ππεξάθηηα Αηνιηθά Πάξθα εγθαηαζηάζεθε παγθνζκίσο, 
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απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπο θαηά 31% ζηα 18,8GW. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

γηα ην έηνο 2017 (ΗΔΑ WIND TCP, 2017).   

 
Πίλαθαο 3-1. Βαζηθά ζηαηηζηηθά ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο γηα ην έηνο 2017. 

 
Υψξεο-κέιε ηνπ 

IEA Wind TCP 

Παγθφζκηα 

ζηαηηζηηθά 

πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο 

(ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ) 

456,6 GW 539,1 GW 

πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ππεξάθηησλ 

Αηνιηθψλ Πάξθσλ 
18,7 GW 18,8 GW 

Νέα εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο ην 2017 42,5 GW 52,5 GW 

Δηήζηα παξαγφκελε αηνιηθή ελέξγεηα 942,5 ΣWh 1430 TWh* 

Πνζνζηφ θάιπςεο ηεο ειεθηξηθήο 

δήηεζεο απφ αηνιηθή ελέξγεηα 
6,1% 5,6GW* 

*Δθηηκψκελε 
  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δέθα πξψηεο ρψξεο παγθνζκίσο 

ηφζν ζε ζπλνιηθή αηνιηθή ηζρχ, φζν θαη ζε λέα εγθαηεζηεκέλε γηα ην έηνο 2017 (ΗΔΑ 

WIND TCP, 2017).   

 
Πίλαθαο 3-2. Γέθα πξψηεο ρψξεο παγθνζκίσο ζε ζπλνιηθή θαη ζε λέα 

εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2017. 

 πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Νέα εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

A/A Υψξα MW Υψξα MW 

1. Κίλα 188,390 Κίλα 19,659 

2. Ζ.Π.Α 88,973 Ζ.Π.Α 6,974 

3. Γεξκαλία 55,876 Γεξκαλία 6,290 

4. Ηζπαλία 23,092 Ζλ. Βαζίιεην 3,619 

5. Ζλ. Βαζίιεην 19,836 Γαιιία 1,665 

6. Γαιιία 13,488 Ηξιαλδία 719 

7. Καλαδάο 12,293 Φηιαλδία 513 

8. Ηηαιία 9,496 Βέιγην 473 

9. νπεδία 6,691 Μεμηθφ 415 

10. Γαλία 5,503 Καλαδάο 341 

 

β) Φσηνβνιηατθή ελέξγεηα 

 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ International Energy Agency (IEA, 2018) ε 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε θσηνβνιηατθή ηζρχο ζην ηέινο ηνπ 2017 ζε παγθφζκην 
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επίπεδν αλήιζε ζε 402,5GW. Οη 32 ρψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φσηνβνιηατθψλ  

πζηεκάησλ ηεο IEA (ΗΔΑ Photovoltaic Power Systems Programme) 

αληηπξνζψπεπαλ ζπλνιηθά 347GW θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηέινο ηνπ 

2017. Δπηπιένλ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζην PVPSP αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 

50 πξφζζεηεο GW: Ηλδία κε ηνπιάρηζηνλ 18 GW, UK κε 12, 7 GW, Διιάδα κε 2,6 

GW (ζηαζεξή ην 2017), Σζερία κε 2,2 GW (ζηαζεξή ην 2017), Παθηζηάλ θαη Σατβάλ 

κε 1,8 GW θαη Φηιηππίλεο κε 1,4 GW, Ρνπκαλία κε 1, 4 GW, Βξαδηιία κε 1 GW θαη 

Βνπιγαξία κε 1 GW (ζηαζεξή ην 2017).  

Πνιιέο άιιεο ρψξεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, αιιά θακία 

δελ έρεη θηάζεη ζηελ θιίκαθα GW. Δλψ άιιεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ θηάζεη 

ζε δηάθνξα επίπεδα θσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ην ζχλνιν απηψλ παξακέλεη 

δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί κε βεβαηφηεηα. Πξνο ην παξφλ, θαίλεηαη φηη ην 397 GW 

αληηπξνζσπεχεη ην ειάρηζην πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 κε 

ζηαζεξφ επίπεδν βεβαηφηεηαο. Οη ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο αληηπξνζσπεχνπλ 

επηπιένλ 5,7 GW πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππφινηπν θφζκν (ρψξεο πνπ δελ 

ππέβαιαλ έθζεζε, εγθαηαζηάζεηο εθηφο δηθηχνπ, θ.ιπ.), νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε θσηνβνιηατθή ηζρχ ζε πεξίπνπ 402,5 GW 

(IEA PVPS, 2018). 

 

 
ρήκα 3.1: Δμέιημε ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο εγθαηεζηεκέλεο θσηνβνιηατθήο ηζρχο ηελ πεξίνδν 

2000-2017 (IEA PVPSP, 2018). 
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γ) Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληιεζηνηακίεπζεο) 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν, θαζψο 

παξάγεη πεξίπνπ ην 17% ηεο παγθφζκηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πάλσ απφ 1200GW 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Ζ Κίλα εμαθνινπζεί λα αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην 40% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο πδξνειεθηξηθήο ηζρχνο παγθνζκίσο, αθνινπζνχκελε 

απφ ηελ Αζία, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή. Πάλησο, ε εηήζηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο έρεη επηβξαδπλζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ησλ 

ιηγφηεξσλ κεγάισλ έξγσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Κίλα θαη ηε Βξαδηιία. Ωζηφζν, ε 

ζπλνιηθή παξαγφκελε ηζρχο αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ θαηά 119GW κέρξη ην 

2022 («Hydropower», 2017). 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ην 2017 πξνζηέζεθαλ ζε παγθφζκην επίπεδν επηπιένλ 

21,9GW εγθαηεζηεκέλεο πδξνειεθηξηθήο ηζρχνο, κε ηελ Κίλα λα θαιχπηεη θαη πάιη 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ λέσλ έξγσλ. Ζ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηνπ 

Δηξεληθνχ απμήζεθε εθ λένπ κε 9,8GW πδξνειεθηξηθήο ηζρχνο, αθνινπζνχκελε απφ 

ηε Νφηηα Ακεξηθή (4,1GW), ηε Νφηηα θαη Κεληξηθή Αζία (3,3GW), ηελ Δπξψπε 

(2,3GW), ηελ Αθξηθή (1,9GW) θαη ηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή (0,5GW). Ζ 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα παγθνζκίσο έρεη θζάζεη έηζη ζηα 1267GW, 

κε παξαγσγή πεξίπνπ 4185TWh ζε θαζαξή ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία απνηειεί ηα 

δχν ηξίηα ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

ηελ παξαγσγή απηή ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ άιια 153GW απφ κνλάδεο 

αληιεζηνηακίεπζεο.  

ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε πδξνειεθηξηθή 

ηζρχο ησλ 20 θνξπθαίσλ ρσξψλ παγθνζκίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αληιεζηνηακίεπζεο, ην 2017 (ΗΖΑ, 2018). 
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ρήκα 3.2: πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε πδξνειεθηξηθήο ηζρχο (GW) ησλ 20 θνξπθαίσλ ρσξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληιεζηνηακίεπζεο, ην 2017 (IHA, 2018). 

 

δ) Δλέξγεηα βηνκάδαο 

 

Με ηνλ φξν «βηνκάδα» νξίδνληαη «ηα πάζεο θχζεσο ππνπξντφληα θαη θαηάινηπα 

ηεο θπζηθήο, δσηθήο, δαζηθήο θαη αιηεπηηθήο παξαγσγήο, πξηλ ή κεηά ηε βηνκεραληθή 

επεμεξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα απνξξίκκαηα» (Μπάθνο, 

2004). Ζ βηνκάδα δηαθξίλεηαη ζε ζηεξεά βηνθαχζηκα, πγξά βηνθαχζηκα θαη βηναέξην. 

ηηο ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηεξεά βηνθαχζηκα απμήζεθε απφ 94,5 TWh ζε 

183,5 TWh κεηαμχ ηνπ 1990 θαη ηνπ 2017, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,5%. Ωο 

ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κεηά απφ 

ηελ πδξνειεθηξηθή, ηελ αηνιηθή θαη ηελ θσηνβνιηατθή, ηα ζηεξεά βηνθαχζηκα 

αληηπξνζψπεπαλ ην 6,7% ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ην 2017. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (47,9 TWh) αληηπξνζψπεπαλ ην 26,1% ηεο 

ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζηεξεά βηνθαχζηκα κέζα απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ο δεχηεξνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ζηεξεά βηνθαχζηκα είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (15,5 TWh). Άιινη κεγάινη 

παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνθαχζηκα ζηνλ ΟΟΑ ην 2017 είλαη ε 

Ηαπσλία, ν Καλαδάο θαη ε Φηλιαλδία κε 15,5 TWh, 12,6 TWh θαη 10,7 TWh 

αληίζηνηρα. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
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ζηεξεά βηνθαχζηκα είλαη ε Φηλιαλδία, ην 15,8%, ε Γαλία, ην 14,9%, ε Δζζνλία, ην 

7,1%, ε Υηιή, ην 7,0% θαη ε Λεηηνλία 7,0% (IEA – Statistics, 2018). 

Σα πγξά βηνθαχζηκα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζρεηηθά λέα 

ηερλνινγία. Ζ πξψηε ρψξα πνπ αλέθεξε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ήηαλ ε Γεξκαλία ην 2001 κε κφλν 15 GWh. Απφ ηφηε, έλαο απμαλφκελνο 

αξηζκφο ρσξψλ έρεη παξαγάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πγξά 

βηνθαχζηκα. Σν 2017, 11 ρψξεο αλέθεξαλ ζπλνιηθά 5.683 GWh παξαγσγήο. Ο 

κεγαιχηεξνο παξαγσγφο είλαη ε Ηηαιία κε 4,421 GWh (IEA – Statistics, 2018). 

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην απμήζεθε απφ 3,7 TWh ην 1990 

ζε 81,2 TWh ην 2017. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ βηναέξην έρεη κέζν εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο 12,2% απφ ην 1990, θαζηζηψληαο ηελ ηξίηε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε πεγή 

αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ο κνριφο απηήο ηεο 

αλάπηπμεο είλαη ε Δπξψπε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 79,6% ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ΟΟΑ ην 2017 (IEA – Statistics, 2018). 

Σν 2017, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα απμήζεθε θαηά 10%. Ωζηφζν, ε 

αλάπηπμε ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ βηνκάδα πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί κφλν θαηά 6% εηεζίσο ηα 

επφκελα πέληε ρξφληα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελέξγεηα απφ βηνκάδα ρξεηάδεηαη βειηίσζε γηα 

λα επηηεπρζεί ν ηφρνο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (Sustainable Development Goals, 

SDS) γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο άλσ ησλ 1100 TWh έσο ην 2030 

(«Bioenergy power generation», 2018). 

 

 
ρήκα 3.3: Δμέιημε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα παγθνζκίσο («Bioenergy power 

generation», 2018). 
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ε) Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

 

Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα κπνξεί λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζέξκαλζεο, ςχμεο 

θαη βαζηθνχ θνξηίνπ απφ πδξνζεξκηθέο πεγέο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, απφ 

πδξνθφξνπο νξίδνληεο πνπ πεξηέρνπλ λεξφ ή αηκφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο πεηξσκάησλ κηθξνχ βάζνπο. Κάζε γεσζεξκηθή πεγή 

είλαη κνλαδηθή ζηε ζέζε, ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζην βάζνο ηεο. Οη γεσζεξκηθνί 

ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο παξέρνπλ ζηαζεξή παξαγσγή, αλεπεξέαζηε απφ 

θιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο, κε απνηέιεζκα κεγάινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο (πνπ 

θπκαίλνληαη απφ 60% έσο 90%), θαζηζηψληαο ηελ ηερλνινγία απηή θαηάιιειε γηα 

βαζηθή παξαγσγή.  

Σν 2017, ε παγθφζκηα παξαγσγή γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 88 

TWh, ελψ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλήιζε ζε 13,5 GW. Ζ παγθφζκηα εγθαηεζηεκέλε 

γεσζεξκηθή ηζρχο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε ζρεδφλ 17 GW έσο ην 2021, κε ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνζζήθεο λα αλακέλνληαη ζηελ Ηλδνλεζία, ηελ Σνπξθία, ηηο Φηιηππίλεο 

θαη ην Μεμηθφ («Geothermal energy», 2017). 

 

 
ρήκα 3.4: Γεσζεξκηθή ελέξγεηα θαη ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηελ πεξίνδν 2012-2021 

(«Geothermal energy», 2017). 

 

3.2. Βαζηθέο νκάδεο/πεξηνρέο θηλδύλσλ ζε έξγα Α.Π.Δ. 

 

Σα έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο απφ ηε ζηηγκή ηεο επηινγή ηεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο έσο θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο ζεσξνχληαη έξγα κεγάιεο 

δηάξθεηαο δσήο φζνλ αθνξά ζέκαηα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, θαηαζθεπήο ζπληήξεζεο 



Ζιεθηξηθνί θίλδπλνη ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο κνλάδσλ ΑΠΔ               Γεξαιήο Ν. 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο           36 
  

θαη ιεηηνπξγίαο. αλ ζπλέπεηα, ε χπαξμε πνιιψλ θηλδχλσλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

έξγα είλαη γεγνλφο (Aragonés-Beltrán et al., 2010).  

Όπσο έγηλε ιφγνο ζηελ παξάγξαθν 2.3, ε πξψηε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ζε έλα έξγν θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζε έλα έξγν Α.Π.Δ., απνηειεί ν 

εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδνηηθφηεξνο θαη 

επθνιφηεξνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζνχλ 

νκάδεο ή πεξηνρέο θηλδχλσλ. ηελ παξάγξαθν ινηπφλ απηή, θαη πξνηνχ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθηελήο αλαθνξά απνθιεηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ Α.Π.Δ., θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ νκάδσλ/πεξηνρψλ θηλδχλσλ 

ζηηο νπνίεο ηα έξγα απηά εθηίζεληαη. 

ηε βηβιηνγξαθία, νη δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζηα έξγα Α.Π.Δ., εζηηάδνπλ θπξίσο ζε κεκνλσκέλεο ή 

ζπλαθείο ηερλνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Gatzert θαη Kosub (2015) κε ηελ εξγαζία 

ηνπο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε ρεξζαία θαη ππεξάθηηα Αηνιηθά θάλνπλ κηα 

εθηεηακέλε αλαθνξά ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία Α.Π.Δ., ηαμηλνκψληαο ηνπο ζε επηά θχξηεο 

νκάδεο/πεξηνρέο. 

Οη Jin θ. α. (2014) ζηελ εξγαζία ηνπο επάλσ ζηε βηνκεραλία αηνιηθήο ελέξγεηαο 

θαη ηεο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηελ Κίλα, θάλνπλ ιφγν γηα ηνπο 

πνιηηηθνχο, ηνπο νηθνινγηθνχο, ηνπ επελδπηηθνχο ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη ηνπο 

ζρεδηαζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηα ελ ιφγσ έξγα.  

Oη Turner θ. α. (2013) πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε έξγα 

θσηνβνιηατθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε έμη δηαθνξεηηθέο αγνξέο, δηαπίζησζαλ φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζα απνθηήζεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, 

θαζψο νη θίλδπλνη ηεο αγνξάο, νη θαηαζθεπαζηηθνί, νη πνιηηηθνί θαη νη ιεηηνπξγηθνί 

θίλδπλνη ζα απμεζνχλ. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο (EWEA, 

2013) εμεηάδεη βαζηθνχο θηλδχλνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ αλνηθηήο ζαιάζζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

άκβιπλζήο ηνπο. Οη Pietrosemoli θαη Monroy (2013) αλαθέξνπλ φηη ε θαηαζθεπή 

ελφο έξγνπ Α.Π.Δ. είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη πνιινχο 

θηλδχλνπο. ηε δηαδηθαζία απηή εκπιέθνληαη πνιινί άλζξσπνη, ελψ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

ηερλνινγία θαηαζθεπήο, πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ζέκαηα, αιιά θαη 



Ζιεθηξηθνί θίλδπλνη ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο κνλάδσλ ΑΠΔ               Γεξαιήο Ν. 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο           37 
  

δεηήκαηα αζθάιεηαο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά/νξγαλσηηθά. Λεπηνκεξήο επηζθφπεζε ησλ 

ηερληθψλ θηλδχλσλ θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ status quo ησλ ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αηνιηθήο θαη ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο, παξέρεηαη 

απφ ηε Γεξκαληθή Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ (GDV, 2013). 

O Watts (2011), ζε κηα έξεπλα βαζηζκέλε ζε πάλσ απφ 280 αλψηαηα ζηειέρε 

θαζψο θαη ζε 15 ζπλεληεχμεηο κε επελδπηέο θαη άιινπο εηδηθνχο ηεο βηνκεραλίαο 

Α.Π.Δ., ηεθκεξηψλεη ηηο πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ε ελ ιφγσ βηνκεραλία. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έξεπλα ηνπ Watts 

πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ην 76% ησλ εξσηεζέλησλ, νη νηθνλνκηθνί/ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε  νκάδα θηλδχλσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα έξγα Α.Π.Δ.. πλνιηθά, ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα ηε κεηαθνξά θηλδχλνπ ζε ηξίηνπο, θαζηζηψληαο ηνλ 

ηξφπν απηφ ηνλ πην θνηλφ κεραληζκφ κεηαθνξάο θηλδχλνπ.  

Οη Aragonés-Beltrán θ. α. (2010) ζηελ εξγαζία ηνπο ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε 

επελδπηηθή επηινγή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ, 

θαηεγνξηνπνίεζαλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ 

Α.Π.Δ. ζε 6 νκάδεο/πεξηνρέο θηλδχλσλ: πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, λνκηθνί, νηθνλνκηθνί, 

ηερληθνί θαη θίλδπλνη ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο. Οη Montes θαη Martín (2007) 

κειεηψληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Ηζπαλία, ζπδήηεζαλ 

ζεκαληηθνχο βξαρππξφζεζκνπο θηλδχλνπο (θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, δηαθνπή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηερλνινγηθνί θίλδπλνη, 

ειαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο, βιάβεο κεραλεκάησλ, γεληθέο ππνρξεψζεηο/ ππνρξεψζεηο 

ηξίησλ, πξνκήζεηα πφξσλ/ αλαδήηεζε, θαηαζηξνθή ηδηνθηεζίαο).  

Σν ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα δσήο ελφο έξγνπ Α.Π.Δ. 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε νθηψ θχξηεο νκάδεο/πεξηνρέο, θάζε κηα απφ ηηο 

νπνίεο δχλαηαη λα αλαιπζεί ζε ππννκάδεο (Πίλαθαο 3-3). Οη πεξηνρέο απηέο θηλδχλσλ 

αθνξνχλ ηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε θάζε ηεο 

ζχιιεςεο ηεο ηδέαο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζρεδίαζήο ηνπ, ηεο εθηέιεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ (Μεραλαηδίδεο, 2015; Gatzert 

& Kosub 2015; Νηθνιαΐδεο, 2017). 
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Πίλαθαο 3-3. Βαζηθέο νκάδεο/πεξηνρέο θηλδχλσλ ζε έξγα Α.Π.Δ.. 

1) Ννκηθνί θίλδπλνη 
Κίλδπλνη Ννκνζεηηθώλ/Καλνληζηηθώλ Γηαηάμεσλ  

Κίλδπλνη Σπκβνιαίνπ/Σύκβαζεο  
Πεξηβαιινληηθνί/νηθνινγηθνί θίλδπλνη 

 

2) Οηθνλνκηθνί/ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

 

3) Πνιηηηθνί/ξπζκηζηηθνί θίλδπλνη 

 

4) Κίλδπλνη από απξόβιεπηα γεγνλόηα 

 

5) Κίλδπλνη πγείαο θαη αζθάιεηαο 

Κίλδπλνη Αλζξώπσλ 

Κίλδπλνη Δμνπιηζκνύ 
 

6) Καηαζθεπαζηηθνί/ηερληθνί θίλδπλνη 
Κίλδπλνη Δγθαηαζηάζεσλ 

Κίλδπλνη Σρεδηαζκνύ 

 

7) Κίλδπλνη Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 

Γεληθνί θίλδπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  

Εεκηέο ηνπ εμνπιηζκνύ ιόγσ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ 
 

8) Οξγαλσηηθνί/δηαρεηξηζηηθνί θίλδπλνη 
Κίλδπλνη πξνκεζεηώλ 

Κίλδπλνη πξνγξακκαηηζκνύ 

Κίλδπλνη πιηθώλ πόξσλ/εμνπιηζκνύ 
Κίλδπλνη αλζξώπηλσλ πόξσλ 

Κίλδπλνη δηνίθεζεο 
Κίλδπλνη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο επηκέξνπο θηλδχλνπο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νη πξνεγνχκελεο γεληθέο νκάδεο/πεξηνρέο θηλδχλσλ ζηα έξγα Α.Π.Δ. 

(Μεραλαηδίδεο, 2015; Νηθνιαΐδεο, 2017): 

 

1) Ννκηθνί θίλδπλνη.  Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηηο λνκνζεηηθέο/θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηα δηάθνξα ζπκβόιαηα/ζύκβαζεηο (π.ρ. 

αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, αλάκεζα ζηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο/ππεξγνιάβνπο ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θ.ν.θ.). Δπίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη νη 

πεξηβαιινληηθνί/λνηθνινγηθνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Σέηνηνη θίλδπλνη κπνξνχλ λα είλαη νη αληηδξάζεηο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε 

κφιπλζε πεξηβάιινληνο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ζπγθεθξηκέλνη 
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πεξηβαιινληηθνί/νηθνινγηθνί πεξηνξηζκνί (Astiaso Garcia & Bruschi, 2016; Gatzert & 

Kosub, 2015). 

 

2) Οηθνλνκηθνί/ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη. ε απηήλ ηελ νκάδα θηλδχλσλ 

εληάζζνληαη ε εζθαικέλε εθηίκεζε θφζηνπο εξγαζηψλ, νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ 

πφξσλ ηνπ έξγνπ (εκεξνκίζζηα, ππεξγνιάβνη, ζπλεξγεία, εμνπιηζκφο θηι) ιφγσ 

πιεζσξηζηηθψλ ή απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αγνξά εμνπιηζκνχ, πφξσλ ή πξντφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 

(εθηφο Δπξσδψλεο), ε θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ βάζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαζψο θαη 

νη πηζαλνί θίλδπλνη ιφγσ δαζκψλ ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο πξντφλησλ θαη 

εμνπιηζκνχ γηα έξγν εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κξίλεηαη απαξαίηεην βέβαηα λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο (π.ρ. 

αιιαγέο ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, αιιαγέο ζην εκεξνκίζζην, ηε θνξνινγηθή 

πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο θ.ιπ.), νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ησλ πφξσλ θαη 

θαηά επέθηαζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. Σέινο, νη νηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, ηελ αδπλακία 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

πινπνίεζήο ηνπ, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ αλαδφρνπ (Μεραλαηδίδεο 

2015; Νηθνιαΐδεο 2017). 

 

3) Πνιηηηθνί/ξπζκηζηηθνί θίλδπλνη. Ζ κειινληηθή αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ 

πνιηηηθή ζηήξημε, νη αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

Α.Π.Δ. θαη γεληθφηεξα ε αζηάζεηα ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απνηεινχλ 

θχξηεο αίηηεο πνιηηηθψλ/ξπζκηζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη 

ζηε καηαίσζε ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. (Gatzert & Kosub, 2015). 

 

4) Κίλδπλνη από απξόβιεπηα γεγνλόηα. ηελ νκάδα απηή θηλδχλσλ εληάζζνληαη νη 

δηάθνξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, θαηνιηζζήζεηο θ.ά.) 

ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα ελδερφκελα θξνχζκαηα δνιηνθζνξάο ή 

ιεζηείαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ (Astiaso Garcia & Bruschi, 

2016). 

 

5) Κίλδπλνη πγείαο θαη αζθάιεηαο. Ζ νκάδα απηή θηλδχλσλ πεξηέρεη ηνπο θηλδύλνπο 

αλζξώπσλ θαη ηνπο θηλδύλνπο εμνπιηζκνύ. Καη νη δπν απηέο ππννκάδεο απνηεινχλ 
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θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κειψλ ηνπ έξγνπ θαη ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηξαπκαηηζκνχο θαη αηπρήκαηα θαηά ηηο 

θάζεηο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Οη επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ε κε εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο αλήθνπλ ζηνπο θηλδχλνπο αλζξψπσλ, ελψ ε 

ειιηπήο ηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ αζθαιείαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλήθνπλ 

ζηνπο θηλδχλνπο εμνπιηζκνχ (Astiaso Garcia & Bruschi, 2016). 

 

6) Καηαζθεπαζηηθνί/ηερληθνί θίλδπλνη. Ζ νκάδα απηή θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηερληθφ θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηνπ έξγνπ 

θαη δηαηξείηαη ζε δπν βαζηθέο ππννκάδεο: ηνπο θίλδπλνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπο 

θίλδπλνπο ζρεδηαζκνύ. ηνπο θηλδχλνπο εγθαηαζηάζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη 

πεξηπηψζεηο φπσο ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ε εζθαικέλε 

επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Οη θίλδπλνη ζρεδηαζκνχ είλαη απηνί πνπ 

νθείινληαη ζην ζηάδην αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ/κειέηεο ηνπ έξγνπ νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο, επαλαπξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ, αθφκα θαη ζε καηαίσζε 

ηεο πινπνίεζήο ηνπ. ηελ νκάδα απηή θηλδχλσλ ζπγθαηαιέγεηαη ν ειαηησκαηηθφο-

ειιηπήο αξρηθφο ζρεδηαζκφο, νη ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο-πεξηνξηζκνί, νη αζαθείο 

ζηφρνη ηνπ έξγνπ, νη εζθαικέλεο εθηηκήζεηο, ε κε χπαξμε δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ πινπνίεζε κηαο επηκέξνπο δηαδηθαζίαο θ.ά.. 

 

7) Κίλδπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ Α.Π.Δ., 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δηάθνξνη θίλδπλνη ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ 

φζν θαη θαηά ην ζηάδην ζπληήξεζήο ηνπ. Οη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα αλήθνπλ είηε 

ζηνπο γεληθνύο θηλδύλνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, είηε ζηηο δεκηέο ηνπ εμνπιηζκνύ 

ιόγσ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη γεληθνί θίλδπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

αλαθέξνληαη ζε δεκίεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ιφγσ αηπρήκαηνο, 

ακέιεηαο, θζνξάο θ.ιπ., ζηνπο θηλδχλνπο ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο/έιιεηςεο 

αληαιιαθηηθψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα κε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. Δπηπιένλ, ν ειαηησκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη ινηπέο 

βιάβεο κεραλεκάησλ-εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ. Οη θπζηθνί θίλδπλνη φπσο νη ηζρπξνί άλεκνη, ηα θχκαηα, ε παιίξξνηα, ην 

ραιάδη, ν ζρεκαηηζκφο πάγνπ, νη ζεηζκνί θ.ιπ. επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
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ζηαζκψλ, πξνθαινχλ δεκηέο θαη θαζπζηεξνχλ ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο 

(Watts, 2011; Turner et al.,2013; Gatzert & Kosub, 2015). 

 

8) Οξγαλσηηθνί/Γηαρεηξηζηηθνί θίλδπλνη. Οη ελ ιφγσ θίλδπλνη απνηεινχλ ηε 

κεγαιχηεξε νκάδα θηλδχλσλ ζηα έξγα Α.Π.Δ., κηαο θαη ε δηαρείξηζε είλαη κηα 

ιεηηνπξγία πνπ ζπλνδεχεη ηα έξγα απηά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απφ ηε 

ζηηγκή δειαδή ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζή 

ηνπο. Γηα ηνλ θαιχηεξν εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή ηελ 

πεξηνρή, θξίλεηαη ζθφπηκν ε νκάδα απηή λα δηαηξεζεί ζε ππνθαηεγνξίεο 

(Μεραλαηδίδεο, 2015; Νηθνιαΐδεο, 2017): 

 

 Κίλδπλνη πξνκεζεηώλ. Οη θίλδπλνη πξνκεζεηψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 

Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη ε κε έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηνπ έξγνπ, νη θαζπζηεξήζεηο θαζψο ν θαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

πξνκήζεηάο ηνπο. 

 Κίλδπλνη πξνγξακκαηηζκνύ. Οξηζκέλνη θίλδπλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ππννκάδα απηή νξγαλσηηθψλ/δηαρεηξηζηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ν ειιηπήο ή θαη 

αζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ε κε ζσζηή εθηίκεζε ησλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ. Δλδερφκελα ιάζε ζην 

ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ απνηειεί ην πιένλ βαζηθφ ζηάδην ελφο 

έξγνπ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εχξπζκε εμέιημή ηνπ 

φπσο επαλαζρεδηαζκφο θαη θαζπζηεξήζεηο. 

 Κίλδπλνη πιηθώλ πόξσλ/εμνπιηζκνύ. ηελ ππννκάδα απηή νξγαλσηηθψλ 

θηλδχλσλ ζπγθαηαιέγεηαη ε έιιεηςε πφξσλ, ε αλεπαξθήο δηαρείξηζή ηνπο, ε 

ηπρφλ θαθή πνηφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ε αλεπάξθεηα θαη ε κε δηαζεζηκφηεηα 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 Κίλδπλνη αλζξώπηλσλ πόξσλ. Οη ελ ιφγσ θίλδπλνη ζρεηίδνληαη είηε κε 

θνηλσληθά ζέκαηα είηε κε ζέκαηα πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

ζα εξγαζηεί ζε έλα έξγν. ηα θνηλσληθά ζέκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ε πξνθήξπμε 

κηαο απεξγίαο, νη δηακάρεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ 
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γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κε χπαξμε ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη ε εζθαικέλε εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηεινχλ ζέκαηα πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εχξπζκε πνξεία ηνπ έξγνπ. 

 Κίλδπλνη δηνίθεζεο. Πξφθεηηαη γηα θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά θχξην 

ιφγν απφ έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ηθαλνηήησλ ζηε δηνίθεζε ησλ έξγσλ 

(θίλδπλνη απφ ηελ αλεπαξθή επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ, απφ πιεκκειή παξαθνινχζεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ, απφ αλεπαξθή δηαρείξηζε 

πιηθψλ πφξσλ, εζθαικέλε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζπζηέξεζε 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ-εγθξίζεσλ θ.ά.).  

 Κίλδπλνη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. ηελ ππννκάδα απηή 

νξγαλσηηθψλ/δηαρεηξηζηηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη φπσο 

πιεκκειήο πνηφηεηα εξγαζηψλ, επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ πνηφηεηαο, 

θαηαζθεπαζηηθά ζθάικαηα, έιιεηςε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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4.  

 

Ηιεθηξηθνί θίλδπλνη θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηαζκώλ Α.Π.Δ. 

 

4.1. Δηζαγσγή: Ο ειεθηξηζκόο θαη ε έλλνηα ησλ ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ 

 

Ο ειεθηξηζκόο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαηλφκελα εθείλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία θαη ηε ξνή ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. Γηαθξίλνληαη δπν είδε 

ειεθηξηζκνχ: ν ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο θαη ν δπλακηθόο. Ο ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κηα αληζνθαηαλνκή ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κέζα ή ζηελ επηθάλεηα ελφο 

πιηθνχ θαη αθνξά αθίλεηά (ζηαηηθά) θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηξηβή, επαγσγή, 

επαθή θαη απνκάθξπλζε δπν πιηθψλ θ.ιπ.. Σν ζηαηηθφ θνξηίν παξακέλεη ζην πιηθφ, 

κέρξη λα απνκαθξπλζεί κε θάπνηνλ ηξφπν εθθφξηηζεο. Αληίζεηα, ν δπλακηθόο 

ειεθηξηζκόο είλαη ε θίλεζε ησλ θνξηίσλ κέζα ζε έλαλ αγσγφ, ην γλσζηφ καο 

ειεθηξηθό ξεύκα (Latanio, 2013). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν ειεθηξηζκφο ζηελ επξεία ηνπ έλλνηα  ρξεζηκνπνηείηαη 

ζήκεξα ζηε δσή καο γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο φπσο γηα θσηηζκφ, γηα 

ηξνθνδνζία ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ, γηα ειεθηξηθή ζέξκαλζε ή θιηκαηηζκφ, ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θ.ά. κε ζηφρν λα ηελ θάλεη πην εχθνιε θαη άλεηε, πνιινί είλαη νη 

θίλδπλνη πνπ πεγάδνπλ απφ απηφλ θαηά ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ 

ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δε, αξθεηά είλαη θαη ηα άηνκα πνπ 

έξρνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπα κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξηζκνχ. Οη ειεθηξηθνί απηνί θίλδπλνη, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ γίλνληαη δχζθνια αληηιεπηνί, ελψ ην γεγνλφο φηη ν ειεθηξηζκφο 

απνηειεί έλα θαζεκεξηλφ θνκκάηη ηεο δσήο καο δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

ππφζεζε, κηαο θαη ζπρλά δελ ηνλ κεηαρεηξηδφκαζηε κε ηελ απαηηνχκελε ζχλεζε 

(ΤΔΠΚΑ, 2015 & ΤΠΔΚΑ, 2011).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ.  Οη θίλδπλνη απηνί είλαη δπλαηφ λα απεηιήζνπλ ηφζν ηηο 

ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνχλ, φζν θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηηο πεξηβάιινπλ, 

αιιά θπξίσο ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, νη ειεθηξηθνί 

θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηηο ζπζθεπέο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε 
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ππξθαγηέο ή εθξήμεηο, ελψ νη ειεθηξηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ξνε ξεχκαηνο δηα κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ (Υαηδεησάλλνπ, 

2003).  

Γεληθά, νπνηνζδήπνηε εξγάδεηαη κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή ζε ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο έξρεηαη ζε θίλδπλν κε ηνλ ειεθηξηζκφ. Δηδηθά, νη εξγαδφκελνη ζηηο 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο κνλάδεο Α.Π.Δ. είλαη 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο, επεηδή νη ρψξνη εξγαζίαο 

ηνπο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθνί θαη λα επεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή λα 

ππάξρεη ρξνληθή πίεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην παξφλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε 

θπξίσο κε ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

ζε ζηαζκνχο Α.Π.Δ.. Δμάιινπ θαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ γίλνληαη θαηά θχξην ιφγν κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ειεθηξηζκνχ (Υαηδεησάλλνπ, 2003; 

ΤΠΔΚΑ, 2011). 

Οη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 

θαηαλννχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ «πεγήο θηλδχλνπ» θαη «θηλδχλνπ» αληίζηνηρα. 

Ωζηφζν, ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξηθήο βηνκεραλίαο, ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ απηψλ 

δελ είλαη ζαθψο θαηαλνεηή, κε ηνπο δπν φξνπο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

ελαιιαθηηθά. Σν ράζκα απηφ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ επαγγεικαηηψλ πξέπεη λα 

γεθπξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαη νη 

θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεγέο απηέο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

(Roberts, 2012).  

Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 50110-1 ζηελ έθδνζε ηνπ 2013 νξίδεη σο «πεγή 

ειεθηξηθνχ θηλδχλνπ» (electric hazard) θάζε πεγή ελδερφκελνπ ηξαπκαηηζκνχ ή 

βιάβεο ηεο πγείαο κε ηελ παξνπζία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κηα ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε θαη σο «ειεθηξηθφ αηχρεκα» (electrical injury) ηνλ θάζε ηξαπκαηηζκφ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ) απφ ειεθηξνπιεμία, ειεθηξηθφ έγθαπκα, 

ειεθηξηθφ ηφμν, απφ ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ πξνθαιείηαη απφ νπνηαδήπνηε 

ιεηηνπξγία ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Ωο «θίλδπλν» (risk) ην ΔΝ 50110-1 νξίδεη ην 

ζπλδπαζκφ ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ πηζαλνχ ηξαπκαηηζκνχ ή βιάβεο ηεο 

πγείαο ελφο αηφκνπ πνπ εθηίζεηαη ζε πεγή ή πεγέο θηλδχλνπ. Ο Latanio (2013) 

αλαθέξεη φηη σο «πεγή ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ» κπνξεί λα νξηζηεί θάζε ζνβαξή πεγή 

ζην ρψξν εξγαζίαο, ε νπνία κπνξεί (είλαη πηζαλφ) λα εθζέζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 
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ζνβαξνχο θηλδχλνπο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα (electrical risks). Σν Πξφηππν NFPA 

70Δ (ζηελ έθδνζε ηνπ 2018) νξίδεη σο «πεγή θηλδχλνπ» (hazard) θάζε πεγή πηζαλνχ 

ηξαπκαηηζκνχ ή βιάβεο ζηελ πγεία θαη αληίζηνηρα «πεγή ειεθηξηθνχ θηλδχλνπ» 

(electrical hazard) σο κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε φπσο επαθή ή βιάβε εμνπιηζκνχ 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειεθηξνπιεμία, έγθαπκα απφ ειεθηξηθφ ηφμν, ζεξκηθφ 

έγθαπκα ή αηχρεκα απφ έθξεμε ηφμνπ (ac blast injury). 

 

4.2. Κίλδπλνη από ην ειεθηξηθό ξεύκα 

 

Όπσο έγηλε ιφγνο θαη πην πάλσ, νη θίλδπλνη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ: α) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφ, ειεθηξηθέο θαη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο  θ.ιπ. θαη β) πξνζσπηθό. 

 

4.2.1. Κίλδπλνη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ειεθηξηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη 

(Υαηδεησάλλνπ, 2003; Βαληαξάθεο θ.ά., 2013): 

 

 Ππξθαγηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ειεθηξηθφ ηφμν είηε θαηά ηε δηάξθεηα  

βξαρπθπθιψκαηνο είηε θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ζε 

ζηνηρείν/εμάξηεκα/ηκήκα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ή ζπζθεπήο/ εμνπιηζκνχ. 

 Ππξθαγηά απφ ππεξζέξκαλζε (θαηλφκελν Joule). ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξεχκαηνο ζε έλα ηκήκα/ζηνηρείν κηαο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, δελ είλαη δπλαηή ε απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο Joule, 

κε απνηέιεζκα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα/ ζηνηρείν ηεο εγθαηάζηαζεο λα πηάλεη 

θσηηά. Σν πςειφ ξεχκα κπνξεί λα πξνέιζεη είηε απφ βξαρπθχθισκα είηε απφ 

ππεξθφξηηζε. 

 Ππξθαγηά ή έθξεμε ιφγσ ππεξπςσκέλεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 

εμαξηεκάησλ/ζπζθεπψλ φπσο ιακπηήξεο ππξάθησζεο, ειεθηξηθνί θνχξλνη 

θ.ιπ.. 

 Οη εθξήμεηο ζε αηκφζθαηξα κε εχθιεθηα κίγκαηα (αέξηα ή ζθφλεο) ιφγσ 

ειεθηξηθψλ ζπηλζήξσλ απφ ζηνηρεία/ζπζθεπέο ηεο εγθαηάζηαζεο (ξειέ, 

δηαθφπηεο, θηλεηήξεο θ.ιπ.). Οη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο ησλ κεραλεκάησλ, νη 
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εθθηλεηέο ησλ θηλεηήξσλ, νη δηαθφπηεο, ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ή ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ βξίζθεηαη ή θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

αλαθιέμηκεο ή εθξήμηκεο αηκφζθαηξαο, φπσο είλαη π.ρ. εξγνζηάζηα 

παξαζθεπήο βαθψλ, βαθεία, ρψξνη απνζήθεπζεο θαπζίκσλ θηι., πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεινπ θαη εγθεθξηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηχπνπ (εμνπιηζκφο 

ATEX) γηα λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αλάθιεμεο θαη λα θέξνπλ ηελ 

θαηάιιειε ζήκαλζε (Ex) (ΤΔΠΚΑ, 2015). 

 Ζ ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε ζην ζπλερέο ξεχκα. 

 Μεραληθή θαηαπφλεζε ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο (δπγψλ, αγσγψλ θ.ιπ.) 

απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο θαηά ηε δηάξθεηα βξαρπθπθιψκαηνο.  

 Άιινη θίλδπλνη, φπσο ε αθνχζηα εθθίλεζε κεραλψλ, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ ή ζηελ απηφκαηε εθθίλεζή ηνπο θαηά 

ηελ επαλαθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έπεηηα απφ δηαθνπή ηνπ δηθηχνπ 

ειεθηξνδφηεζήο ηνπο.  

 

Οη ειεθηξηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία πξνζσπηθνχ ζε κηα 

εγθαηάζηαζε θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο 

θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. Δίλαη δπλαηφ λα απεηιήζνπλ έκκεζα ηε δσή ηνπ 

πξνζσπηθνχ εθφζνλ εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ εξγαζηψλ, 

δελ είλαη φκσο θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ 

εξγαζηψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε πεξεηαίξσ αλαθνξά ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. 

 

4.2.2. Κίλδπλνη ζην πξνζσπηθό 

 

Οη ειεθηξηθνί θίλδπλνη γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ην πξνζσπηθφ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ζηαζκψλ Α.Π.Δ. 

είλαη δπν εηδψλ: 

 

Α) Ζιεθηξνπιεμία (electrocution) 

Β) Ζιεθηξηθό ηόμν (electric arc) 
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4.2.2.1. Ηιεθηξνπιεμία 

 

Α. Οξηζκόο ειεθηξνπιεμίαο 

 

Ζιεθηξνπιεμία είλαη ε δηαξξνή ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο κέζα απφ ην ζψµα θαη 

ζπµβαίλεη φηαλ απηφ γίλεηαη κέξνο ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψλαηε µε ηάζε ηθαλή λα 

πξνθαιέζεη ξνή ξεχµαηνο (Υαηδεησάλλνπ, 2003). Σν ΤΔΠΚΑ (2015) νξίδεη σο 

ειεθηξνπιεμία, ηε δίνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ή 

απφ έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο. 

 

Β. Τξόπνο πξόθιεζεο ειεθηξνπιεμίαο 

 

Ζιεθηξνπιεμία κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ θάπνην άηνκν αγγίμεη κέξνο κηαο ζπζθεπήο 

πνπ βξίζθεηαη ππφ ηάζε θαη κπνξεί λα δηνρεηεχζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε ειεθηξνπιεμία απφ «άκεζε επαθή». Άκεζε επαθή ππάξρεη 

δειαδή φηαλ θάπνην πξφζσπν αθνπκπήζεη ζε κεηαιιηθφ αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη 

ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ππφ ηάζε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πην ζνβαξφ ηξφπν πξφθιεζεο 

ειεθηξνπιεμίαο. ηελ ειεθηξνπιεμία απφ άκεζε επαθή ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

πεξηπηψζεηο άκεζεο επαθήο π.ρ. ηνπ εζσηεξηθνχ αγσγνχ ζ’ έλα θαιψδην κε 

θζαξκέλε κφλσζε, ζηα ειεθηξνθφξα κέξε ελφο ζπαζκέλνπ ξεπκαηνδφηε (πξίδα) ή 

ζηα εθηεζεηκέλα ειεθηξνθφξα κέξε κηαο αθάιππηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο. Ο 

θίλδπλνο ηεο ειεθηξνπιεμίαο φκσο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απφ «έκκεζε επαθή». 

Έκκεζε επαθή ππάξρεη φηαλ θάπνην πξφζσπν αθνπκπήζεη ζε αγείσην κεηαιιηθφ 

αληηθείκελν πνπ δελ απνηειεί ηκήκα θάπνηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, αιιά ιφγσ 

θάπνηαο βιάβεο (π.ρ. θαηαζηξνθή κφλσζεο) ζπκβαίλεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα 

βξίζθεηαη ππφ ηάζε (Βαληαξάθεο θ.ά., 2013; ΤΔΠΚΑ, 2015). Έλαο αθφκα ηξφπνο 

πξφθιεζεο ειεθηξνπιεμίαο είλαη θαη απφ ηελ εθθφξηηζε ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

 

Γ. Δπηπηώζεηο ειεθηξνπιεμίαο ζηνλ άλζξσπν 

 

Ζ ειεθηξνπιεμία πξνθαιεί βιάβεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, νη νπνίεο είλαη ην 

άκεζν ή ην έκκεζν απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Οη άκεζεο 

βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ ηεο ξνήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ ειεθηξνπιεμία 

είλαη: 
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 Κνηιηαθή Μαξκαξπγή (Ventricular Fibrillation). Θεσξείηαη ε πην ζνβαξή 

δηαηαξαρή ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. Οη θαξδηαθνί παιµνί γίλνληαη απφ 

πεξηνδηθνί, άξξπζµνη. Ζ δηαηαξαγκέλε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα αλαγθάδεη 

ηνπο ρακειφηεξνπο ζαιάκνπο (θνηιίεο) ηεο θαξδηάο λα ηξέκνπλ ή λα 

ηληδσζνχλ, αληί λα ζπζηέιινπλ (ή λα ρηππνχλ) θαλνληθά. Ζ θαηάζηαζε απηή 

δελ επηηξέπεη ζηελ θαξδηά λα αληιεί αίκα θαλνληθά, πξνθαιψληαο 

θαηάξξεπζε θαη θαξδηαθή αλαθνπή. Απηφο ν ηχπνο αξξπζκίαο είλαη κηα 

ηαηξηθή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί απεηιεηηθή γηα 

ηε δσή («Ventricular Fibrillation», 2016). 

 Ζιεθηξηθό Σνθ (Electric Shock). Έλα ειεθηξηθφ ζνθ είλαη κηα επηθίλδπλε θαη 

νδπλεξή θπζηνινγηθή επίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηέιεπζε ελφο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ ην ζψκα ελφο αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θπζηνινγηθή αληίδξαζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πφλν θαη κπτθφ ζπαζκφ, ζηε 

δηέιεπζε ελφο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δηακέζνπ ηνπ ζψκαηνο. Μπνξεί λα 

επεξεάζεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ («Definition of 

electric shock»). 

 Ζιεθηξηθό Έγθαπκα (Electric Burn). Πξνθαιείηαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ 

δεκηνπξγεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαζψο δηαξξέεη ην αλζξψπηλν ζψκα. Οη 

ζεξκηθέο θαθψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ξεχκαηνο είλαη 

ζπλήζσο ζνβαξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζην ζεκείν εμφδνπ, γηαηί έλα κέξνο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη κέζα ζην ζψκα (Βαληαξάθεο θ.ά., 

2013). Σν ειεθηξηθφ ξεχκα πεξλάεη κέζσ ησλ ηζηψλ θαη πξνθαιεί λέθξσζε 

ζε κεγάιεο επηθάλεηεο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί. Σν δέξκα 

εκθαλίδεηαη ξπηηδσκέλν θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζθάεη.  Όζν κηθξφηεξν 

είλαη ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο, ηφζν εληνλφηεξε ζα είλαη ε ζεξκφηεηα θαη ηφζν 

κηθξφηεξε επηθάλεηα ζα έρεη απηή λα δηαζθνξπηζηεί. Γη’ απηφ ην ιφγν, 

κηθξφηεξα κέξε ηνπ ζψκαηνο, φπσο ηα δάθηπια ρεξηψλ θαη πνδηψλ, ηα ρέξηα, 

ηα πφδηα θαη νη πήρεηο, πθίζηαληαη κεγαιχηεξε βιάβε απφ φηη ην θπξίσο ζψκα 

(Φξαγθηαδάθεο, 2008). Σα ειεθηξηθά εγθαχκαηα κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ αλ 

θάπνηνο αγγίμεη κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ειεθηξηθά θαιψδηα ή εμνπιηζκφ. 

πλήζσο ηέηνηνπ είδνπο εγθαχκαηα ζπκβαίλνπλ ζηα ρέξηα, απνηεινχλ κηα απφ 

ηηο ζνβαξφηεξεο κνξθέο ηξαπκαηηζκνχ θαη απαηηνχλ άκεζε θξνληίδα. 

Δπηπξφζζεηα είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί θσηηά ζην ξνπρηζκφ κε απνηέιεζκα 
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εγθαχκαηα απφ ηε ζεξκφηεηα ηεο θσηηάο, νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα ζεξκηθά 

εγθαχκαηα (ΤΠΔΚΑ, 2011). 

 Αλαπλεπζηηθή Αλαθνπή. νξίδεηαη σο ε δηαθνπή ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ιφγσ παξάιπζεο ηνπ θέληξνπ ηεο αλαπλνήο ή ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ κπψλ ή θαη ησλ δπν. Δάλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 

5min κεηά ηελ εκθάληζε ηεο, δελ εθαξκνζηνχλ κέηξα ππνζηήξημεο ηεο 

αλαπλνήο (εκθχζεζε αέξα) θαη ηεο θπθινθνξίαο (ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο) 

επέξρεηαη κε αλαζηξέςηκε βιάβε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ν βηνινγηθφο 

ζάλαηνο («Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή», 2014). 

 

Αθφκα θαη αλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην αλζξψπηλν ζψκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ειεθηξνπιεμίαο είλαη αδχλακν γηα λα πξνθαιέζεη άκεζν ηξαπκαηηζκφ, 

θάπνηνο αληηδξψληαο ελζηηθησδψο ζε απηφ κπνξεί λα πέζεη θαη λα ηξαπκαηηζηεί ή 

αθφκα θαη λα πεζάλεη. Ζ ειεθηξνπιεμία κπνξεί λα πξνθαιέζεη βίαηεο κπτθέο 

ζπζπάζεηο, κε απνηέιεζκα θάπνηνο λα κπνξεί λα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ζνπ θαη λα 

πέζεη, νδεγνχκελνο ζε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή αθφκα θαη ζε ζάλαην. Όια ηα 

παξαπάλσ, απνηεινχλ έκκεζεο βιάβεο ησλ αηφκσλ απφ ηελ ειεθηξνπιεμία 

(ΤΠΔΚΑ, 2011). 

 

Γ) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζνβαξόηεηα ησλ επηπηώζεσλ ηεο ειεθηξνπιεμίαο 

 

Ζ ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ηεο ειεθηξνπιεμίαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγσ 

απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ξεχκαηνο πνπ ζα ξεχζεη κέζα απφ ην ζψκα. Ζ πνζφηεηα ηψξα 

απηή ηνπ ξεχκαηνο εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ φπσο: 

 

1. Τν επίπεδν ηεο ηάζεο ηνπ ξεύκαηνο. Ζ ηάζε (ή δηαθνξά δπλακηθνχ) είλαη ην αίηην 

δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηνπ Ωκ, ε 

έληαζε ηζνχηαη κε ην πειίθν ηεο ηάζεο δηα ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (Latanio, 

2013). Μηα εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη αζθαιήο γηα ηνλ άλζξσπν φηαλ ε ηάζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 120V ζην ζπλερέο ξεχκα θαη ηα 50V ζην 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα (ελεξγφο ηηκή) (Βαληαξάθεο θ.ά., 2013). Οη πςειέο ηάζεηο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά εγθαχκαηα. Αθφκα θαη ρακειέο ηάζεηο φκσο είλαη 

δπλαηφ λα είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο θαζψο ν θίλδπλνο εμαξηάηαη, φπσο ζα δνχκε 
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παξαθάησ φρη κφλν απφ ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο, αιιά θαη απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

έθζεζεο ζε απηφ (ΤΠΔΚΑ, 2011). 

 

2. Τελ αληίζηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαπεξλά ην 

αλζξψπηλν ζψκα (φηαλ ε ηάζε είλαη ζηαζεξή) εμαξηάηαη απφ ηελ ειεθηξηθή 

αληίζηαζε  κεηαμχ ζηνηρείνπ ππφ ηάζε θαη γεο κε ελδηάκεζν ηνλ άλζξσπν. Ζ ελ ιφγσ 

αληίζηαζε απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο αληηζηάζεηο (Παπαληθνιάνπ, 1972): 

 

 Αληίζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (άλεπ ηεο επηδεξκίδαο)  

 Αληίζηαζε επηδεξκίδαο  

 Αληίζηαζε ππνδήζεσο  

 Αληίζηαζε δαπέδνπ  

 

Ζ θαζαξή αληίζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ 1000Ω. Ζ 

αληίζηαζε ηεο επηδεξκίδαο πνηθίιιεη. Δμαξηάηαη απφ ηελ επηθάλεηα επαθήο, ην ρξφλν 

επαθήο, ηελ εθίδξσζε, ηελ πγξαζία θαη άιια. ηηο πεξηπηψζεηο πςειήο ηάζεο, ε 

ηάζε δηαζπά ην δέξκα θαη ε αληίζηαζε ηεο επηδεξκίδαο κεδελίδεηαη. Ζ αληίζηαζε 

ησλ ππνδεκάησλ πνηθίιιεη θαη κπνξεί λα θηάζεη κεγάιεο ηηκέο αιιά θαη λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ζε πεξηπηψζεηο πγξαζίαο. Σέινο, ε αληίζηαζε δαπέδνπ θαη απηή πνηθίιιεη 

αλαιφγσο ηνπ πιηθνχ ηνπ δαπέδνπ (Παπαληθνιάνπ, 1972). Ο πίλαθαο παξαθάησ δίλεη 

πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο γηα δηάθνξεο 

δηαδξνκέο (Υαηδεησάλλνπ, 2013). 

 

Πίλαθαο 4-1.Πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο γηα 

δηάθνξεο δηαδξνκέο. 

Γηαδξνκή ξεχκαηνο Αληίζηαζε (Ω) 

ρέξη – ρέξη 1000 

ρέξη – πφδη 500 

ρέξη – ζηήζνο 230 

ρέξη – γινπηφο 300 

ρέξη – ρέξη 1000 

ρέξη – πφδη 500 

ρέξη – ζηήζνο 230 

ρέξη – γινπηφο 300 

 

Γηα ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηζρχνπλ νη εμήο 

ζπλεπαγσγέο (Βαληαξάθεο θ.ά., 2013):  
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 Μηθξή Αληίζηαζε → κεγάιε ξνε ξεχκαηνο → κεγάινο θίλδπλνο → 

ζαλαηεθφξν αηχρεκα.  

 Μεγάιε Αληίζηαζε → κηθξή ξνή ξεχκαηνο → κηθξφο θίλδπλνο → ειεθηξηθφ 

αηχρεκα.  

 

Τςειέο αληηζηάζεηο έρνπκε φηαλ: ην δέξκα είλαη ρνληξφ, μεξφ θαη ε επηθάλεηα 

επαθήο κε ην ξεχκα είλαη κηθξή. Υακειέο αληηζηάζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ ην δέξκα 

είλαη ιεπηφ, πγξφ θαη ε επηθάλεηα επαθήο κε ην δέξκα είλαη κεγάιε. 

Μπνξεί λα ππάξμνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ειεθηξνπιεμίαο φηαλ έλα 

άηνκν αγγίδεη κε ην έλα ρέξη έλα κεηαιιηθφ αληηθείκελν ππφ ηάζε, ελψ ηαπηφρξνλα 

κε γπκλφ ζψκα αθνπκπάεη κία εθηεηακέλε κεηαιιηθή κάδα πνπ είλαη ζε ζεκαληηθή 

επαθή κε ην έδαθνο (γηα παξάδεηγκα έλα κεηαιιηθφ ζσιήλα). ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαζψο δηαπεξλά ην 

αλζξψπηλν ζψκα παξνπζηάδεη πνιχ ρακειέο ηηκέο (Βαληαξάθεο θ.ά., 2013). 

 

Πέξαλ ηεο πνζφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ζα δηαξξεχζεη κέζα απφ ην 

αλζξψπηλν ζψκα, ε νπνία φπσο αλαθέξακε εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγσ απφ ηελ ηηκή 

ηεο ηάζεο θαη ηεο αληίζηαζεο, νη επηπηψζεηο ηεο ειεθηξνπιεμίαο εμαξηψληαη θαη απφ 

άιιεο παξακέηξνπο φπσο: 

 

3. Ζ ζπρλόηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο πνπ παξέρνπλ νη 

ειεθηξηθέο εηαηξείεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 50-60Hz. Απηή ε πεξηνρή ζπρλνηήησλ είλαη 

θνληά ζε απηή ηεο θαξδηάο φηαλ ιεηηνπξγεί ζσζηά, θαη θαίλεηαη φηη είλαη ε πην 

επηθίλδπλε. Ζ επίδξαζε ηνπ ξεχκαηνο ζηνλ άλζξσπν γίλεηαη πην αθίλδπλε θαζψο 

απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα απφ ηα 50Hz ζε πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο.. Δπίζεο θαη ε δξάζε 

ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο θαίλεηαη λα είλαη πην αθίλδπλε (Νηνθφπνπινο, 1992). 

 

4. Ζ δηαδξνκή ηνπ ξεύκαηνο κέζα από ην αλζξώπηλν ζώκα. Αλ ην ξεχκα πέξαζε απφ 

δσηηθά φξγαλα, φπσο ε θαξδηά θαη ν εγθέθαινο, ε βιάβε είλαη κεγάιε. Δπίζεο, ε 

βιάβε είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε αλ ην ξεχκα αθνινχζεζε ζην ζψκα ηε δηαδξνκή 

απφ ην θεθάιη πξνο ηα πφδηα, απ’ φηη απφ ην έλα ρέξη ζην άιιν ή απφ ην έλα πφδη ζην 

άιιν (Φξαγθηαδάθεο, 2008). Απφ ην έλα δάρηπιν ζην άιιν, ην απνηέιεζκα ζα 

ζπγθεληξσζεί κεηαμχ δχν ζεκείσλ. Απφ ην έλα ρέξη ζην άιιν ρέξη, ην ξεχκα ζα 
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πεξάζεη απφ ηελ θαξδηά. Απφ ην αξηζηεξφ ζην δεμί πφδη, ην ξεχκα ζα πεξάζεη κέζα 

απφ δσηηθά φξγαλα (Latanio, 2013). 

 

5. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζην ξεύκα. Ζ ζνβαξφηεηα ησλ ηξαπκαηηζκψλ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ειεθηξνπιεμίαο. Αλ ε δηάξθεηα 

είλαη κηθξή, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη απιψο επψδπλα. Μεγαιχηεξε δηάξθεηα 

(κεξηθά δεπηεξφιεπηα) κπνξεί λα έρεη ζαλάζηκα απνηειέζκαηα, αλ ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα είλαη αξθεηά ηζρπξφ ψζηε λα πξνθαιέζεη θνηιηαθή καξκαξπγή (ΤΠΔΚΑ, 

2011). 

 

4.2.2.2. Ηιεθηξηθό ηόμν 

 

Α. Οξηζκόο ειεθηξηθνύ ηόμνπ 

 

Σν ειεθηξηθφ ηφμν είλαη κηα απηνζπληεξνχκελε ειεθηξηθή εθθέλσζε κεηαμχ δχν 

ηνπιάρηζηνλ ζηεξεψλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ ή ειεθηξνδίσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα ζπγθξηηηθά κηθξή πηψζεο ηάζεο θαη κηα ζρεηηθά πςειή ππθλφηεηα ξεχκαηνο. 

Λφγσ ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ αλάκεζα ζηα δπν ειεθηξφδηα, ηα κφξηα ηνπ αέξα 

ράλνπλ ηα ειεθηξφληα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο ζηνηβάδαο θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θίλεζεο κέζσ ηνπ αέξα είλαη ε ζεξκνθξαζία λα απμάλεηαη απφηνκα θαη λα θηάλεη ηηο 

κεξηθέο ρηιηάδεο βαζκνχο. Ζ χιε επνκέλσο δελ κπνξεί πιένλ λα ζεσξεζεί σο αέξην, 

έρεη κεηαηξαπεί ζε πιάζκα. 

Σν ειεθηξηθφ ηφμν ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχλ δηαθνπή ή επαλαθνξά ηάζεο. Δίλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί ηφμν εθφζνλ δχν 

ειεθηξφδηα πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή, έηζη ψζηε λα απνηεινχλ, καδί κε κηα πεγή 

ξεχκαηνο, έλα θιεηζηφ θχθισκα, πνπ δηαξξέεηαη απφ ξεχκα έληαζεο κεξηθψλ ακπέξ, 

απνκαθξπλζνχλ θαηά κεξηθά ρηιηνζηά ή αληίζηνηρα φηαλ δχν αγσγνί ππφ ηάζε 

πιεζηάζνπλ ζε θνληηλή απφζηαζε ην κέγεζνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε ππφ 

ηελ νπνία βξίζθνληαη.  Σφηε δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηα άθξα ηνπο έλαο ζπηλζήξαο, ν 

νπνίνο ζηαζεξνπνηείηαη αλ ζηα άθξα ησλ ειεθηξνδίσλ δηαηεξεζεί κηα θαηάιιειε 

δηαθνξά δπλακηθνχ (45-50V). Σν αέξην πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ειεθηξφδηα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ιεηηνπξγψληαο 

θαηά θάπνην ηξφπν σο γέθπξα. Αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηφηε ην 

ειεθηξηθφ ηφμν ζηαζεξνπνηείηαη θαη γίλεηαη ζπλερέο. 
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Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ην κέζν πνπ παξεκβάιιεηαη 

κεηαμχ ησλ αγσγψλ είλαη ν αέξαο, ν νπνίνο ράξε ζηε δηειεθηξηθή αληνρή ηνπ 

παξέρεη κνλσηηθέο ηδηφηεηεο δίρσο λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

Ωζηφζν, ε δηειεθηξηθή αληνρή έρεη φξηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ηάζε κεηαμχ ησλ 

αθξνδεθηψλ, ην πάρνο ηνπ κνλσηή (ζπλήζσο ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ) 

θαη ηελ ηζρχ ηνπ θπθιψκαηνο. 

Έλα ειεθηξηθφ ηφμν έρεη κηα κε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ξεχκαηνο θαη ηάζεο. 

Μφιηο δεκηνπξγεζεί ην ηφμν, ην απμεκέλν ξεχκα έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

ρακειφηεξε ηάζε κεηαμχ ησλ δπν άθξσλ. Απηφ ην «αξλεηηθφ» απνηέιεζκα ηεο 

αληίζηαζεο απαηηεί λα ηνπνζεηεζεί ζην θχθισκα θάπνηα «ζεηηθή κνξθή» ζχλζεηεο 

αληίζηαζεο (σο ηζνδχγην) γηα λα δηαηεξεζεί ζηαζεξφ ην ηφμν. Απηφο είλαη νπζηαζηηθά 

θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έλα αλεμέιεγθην ειεθηξηθφ ηφμν είλαη ηφζν θαηαζηξνθηθφ, 

δηφηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ζα αληιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ξεχκα απφ 

ηελ πεγή έσο φηνπ ε ηειεπηαία θαηαζηξαθεί (ISSA, 2011; «Ζιεθηξηθφ ηφμν - 

Κίλδπλνη θαη πξνζηαζία», 2016; Mehta, 2005). 

 

Β. Ζιεθηξηθό ηόμν – Βξαρπθύθισκα 

 

Σν ειεθηξηθφ ηφμν δηαθέξεη απφ έλα βξαρπθχθισκα. Ωζηφζν ην ειεθηξηθφ ηφμν 

εμειίζζεηαη ζε βξαρπθχθισκα, ελψ θαη ην βξαρπθχθισκα κπνξεί αληίζηνηρα λα 

εμειηρζεί ζε ηφμν. Σν ειεθηξηθφ ηφμν ζπλήζσο μεθηλάεη απφ κηα απιή δηαξξνή 

κεξηθψλ mA ζπλνδεπφκελε απφ έλα ηψδεο θσο θαη έλα ειαθξχ ηζηηζίξηζκα. Αθξηβψο 

γηα απηφ ην ιφγν δελ αληρλεχεηαη σο ξεχκα, αιιά σο θσο θαη (ππεξ)ήρνο. Όηαλ ε 

έληαζε ηνπ ηφμνπ μεπεξάζεη θάπνην φξην, ηφηε ην ηφμν αξρίδεη λα «έξπεη» είηε ζηνλ 

αέξα, είηε πάλσ ζε ζθφλε, ιάδη, πγξαζία θ.ιπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ θηάλεη ηα 50m/s. Με 

ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεη κπνξεί λα γεθπξψζεη ηελ είζνδν-έμνδν ελφο δηαθφπηε 

ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 20ms. πλήζσο κπνξεί λα μεθχγεη απφ ην δηάθελν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ, ρηππψληαο ηνλ ηπρφληα παξαηεξεηή ζε απφζηαζε ηεο ηάμεο ησλ 

60cm. Σν άλνηγκα ινηπφλ ηνπ δηαθφπηε (αλ γίλεη) δελ έρεη απνηέιεζκα, νπφηε 

πξνζηαζία παξέρεηαη κφλν απφ ππεξθείκελν δηαθφπηε. Ο ρξφλνο δηαθνπήο κπνξεί λα 

μεπεξάζεη θαη ηα 2s. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ν πεξηβάιινλ αέξαο ηνλίδεηαη 

απφηνκα. Σα άθξα εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπ δηαθφπηε βξίζθνληαη κέζα ζε έλα αγψγηκν 

ζχλλεθν. Σν απνηέιεζκα είλαη 3-πνιηθφ βξαρπθχθισκα, ξνή πςειήο ελέξγεηαο θαη 
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ζέξκαλζε, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έθξεμε θαη απφηνκε αχμεζε ηεο πίεζεο 

(Κνζκάλεο, 2009; «Αζθάιεηα εξγαζίαο;;;;», 2015). 

 

Γ. Τν ειεθηξηθό ηόμν ζε λνύκεξα 

 

Σν ειεθηξηθφ ηφμν είλαη ε πην επηθίλδπλε, ζαλαηεθφξνο θαη θαηαζηξνθηθή 

εθδήισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηηο ΖΠΑ εθδειψλνληαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 5-

10 πεξηπηψζεηο ηφμνπ ζε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. Σνπιάρηζηνλ ε κηα απφ απηέο 

είλαη ζαλαηεθφξα. Ζ παξαθάησ ζρέζε δίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ εθιχεηαη θαηά ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηφμνπ («Αζθάιεηα εξγαζίαο;;;;», 2015): 

 

𝐸 =  1,35 .𝑈𝑎 . 𝐼𝑘 .𝑑𝑡
𝑡

0

3

𝑛=1
 

 

Ο ρξφλνο t θπκαίλεηαη απφ 300ms έσο 4sec θαη ην n αληηζηνηρεί ζε 1 έσο 3 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θάζεσλ. Ζ ηάζε Uα πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ 

ηφμνπ είλαη αλεμάξηεηε ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ θαη θπκαίλεηαη απφ 75V έσο 1,3kV. 

Αληίζηνηρα ην ξεχκα Ik θπκαίλεηαη απφ 5 κέρξη θαη 30kA γηα ηελ Μ.Σ.. πλεπψο ε 

ηζρχο ελφο ειεθηξηθνχ ηφμνπ θπκαίλεηαη απφ 10 κέρξη 40MW, ελψ ε ελέξγεηα πνπ 

εθιχεηαη θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 120MWs. Ζ ζεξκνθξαζία δε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ ηφμνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνπο 2000°C, θαζηζηψληαο ην 

ειεθηξηθφ ηφμν ηε δεχηεξε ηζρπξφηεξε πεγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεηά ην laser. 

Δπίζεο, κηα άκεζε θπζηθή αληίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ ηφμνπ είλαη ε 

ηεξάζηηα αχμεζε ηεο πίεζεο, ε νπνία ζε 5-15ms κπνξεί λα θηάζεη ζηελ πξψηε ηεο 

θνξπθή έσο θαη 0,3MPa. Απηφ αληηζηνηρεί ζε πίεζε 20-30t/m
2
. Απηνχ ηνπ κεγέζνπο 

νη πηέζεηο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα εθηεηακέλεο πιηθέο θαηαζηξνθέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν («Αζθάιεηα εξγαζίαο;;;;», 2015).  

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη ησλ αξθεηά δπζάξεζησλ επηπηψζεσλ 

πνπ θέξεη, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε δηάξθεηά ηνπ. Αλ ε δηαθνπή ηνπ θαηλνκέλνπ 

γίλεη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 35ms, ηφηε νη ζπλέπεηεο είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο. Αλ ε 

δηαθνπή γίλεη ζηα 100ms ηφηε κφλν ν άκεζα εθηεζεηκέλνο (ζπλήζσο ν ρεηξηζηήο) 

θηλδπλεχεη απφ εγθαχκαηα, ελψ κηθξέο ζα είλαη θαη νη θζνξέο ζηελ εγθαηάζηαζε. ε 

πεξίπησζε ηψξα πνπ ην θαηλφκελν θηάζεη θαη μεπεξάζεη ηα 500ms, ηφηε κηιάκε γηα 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα ζηνλ ππνζηαζκφ, ελψ κεδεληθέο 
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είλαη θαη νη πηζαλφηεηεο ζσηεξίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

(ISSA, 2011, Κνζκάλεο, 2009; «Αζθάιεηα εξγαζίαο;;;;», 2015) 

 

Γ. Αίηηα δεκηνπξγίαο ειεθηξηθνύ ηόμνπ – Σπλέπεηεο 

 

Δίλαη αξθεηνί νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε 

ειεθηξηθνχ ηφμνπ κε ηνπο θπξηφηεξνπο λα είλαη νη εμήο: 

 

1) Απξνζεμία 

2) Φζαξκέλε κφλσζε ησλ αγσγψλ 

3) Υεηξηζκφο ππφ ηάζε – επαθή κε ελεξγά κέξε 

4) Ξεραζκέλα εξγαιεία κεηά απφ εξγαζίεο  

5) Καηεζηξακκέλα εξγαιεία 

6) Λαλζαζκέλε εθνχζηα γείσζε 

7) Καθφο γεησηήο 

8) Νεξφ, πγξαζία, ζθφλε θαη ινηπέο αθαζαξζίεο 

9) Δίζνδνο κηθξψλ δψσλ - ηξσθηηθψλ 

10) Φαηλφκελν θνξφλα 

11) Με ζσζηά ζπληεξεκέλνη δηαθφπηεο θνξηίνπ – ηζρχνο 

12) ηαηηθφο ειεθηξηζκφο 

 

Ζ δεκηνπξγία ηφμνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα ηεξάζηηα ειεθηξηθή έθξεμε. Σν θσο 

θαη ε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ έθξεμε είλαη γλσζηά σο αλαιακπή ηφμνπ 

(arcflash) θαη ην σζηηθφ θχκα πνπ απειεπζεξψλεηαη είλαη γλσζηφ σο έθξεμε ηφμνπ 

(arcblast). Οη ζπλέπεηεο ελφο ειεθηξηθνχ ηφμνπ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο ηφζν 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ φζν θπξίσο γηα ηνλ άλζξσπν. Οη θχξηνη θίλδπλνη ζσκαηηθψλ 

ηξαπκαηηζκψλ πξνθχπηνπλ απφ («10 Common Causes Of Arc-Flash and Other 

Electrical», 2015; «Ζιεθηξηθφ ηφμν - Κίλδπλνη θαη πξνζηαζία», 2016): 

 

 Σηο εθξεθηηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα εμαηηίαο ηελ 

απφηνκεο θαη ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο πίεζεο. ηελ νπζία απειεπζεξψλεηαη έλα 

σζηηθφ θχκα πνπ κπνξεί λα εθηνμεχζεη ην αλζξψπηλν ζψκα θαη λα ηνπ 

πξνθαιέζεη δηάθνξεο ζσκαηηθέο βιάβεο απφ ρηππήκαηα ζε ηνίρνπο, ζθάιεο θ.ιπ.. 
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 Σελ ηδηαίηεξα πςειήο έληαζεο ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία (νξαηφ θσο, 

ππεξηψδεο, ππέξπζξε), πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο 

ζην δέξκα θαη ζηα κάηηα. 

 Σελ αλάπηπμε πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία 

εγθαπκάησλ αιιά θαη ηελ αλάθιεμε ησλ ελδπκάησλ, ε νπνία απμάλεη πεξαηηέξσ 

ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Ζ παξαγφκελε ζεξκφηεηα κπνξεί ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα 

πξνθαιέζεη επηθαλεηαθά εγθαχκαηα, ζηα ζπλήζσο εθηεζεηκέλα κέξε, φπσο ην 

πξφζσπν, ν ιαηκφο ή ηα ρέξηα. Ωζηφζν, ε αλάθιεμε ησλ ελδπκάησλ πξνθαιεί 

βαζχηεξα θαη πην ζνβαξά εγθαχκαηα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

απνδεηρηνχλ ζαλάζηκα.  

 Σνπο ηνμηθνχο θαπλνχο θαη ηηο αλαζπκηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαχζε 

θαη ηελ ππξφιπζε ησλ πεξηβαιιφλησλ πιηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ειεθηξνδίσλ). Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηθίλδπλε δψλε ελδέρεηαη λα 

εθηεζνχλ ζε πξντφληα ηνμηθήο απνηθνδφκεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ειεθηξηθφ 

ηφμν, κε απνηέιεζκα, εθηφο απφ ηηο βιαβεξέο επηδξάζεηο ζην δέξκα, λα 

πξνθιεζνχλ ζνβαξέο πλεπκνληθέο βιάβεο ιφγσ εηζπλνήο. 

 Σα πνιχ πςειά επίπεδα ζνξχβνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αθφκα θαη κφληκε 

απψιεηα αθνήο. 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θαη νη δεπηεξεχνπζεο 

επηπηψζεηο απφ αηπρήκαηα ειεθηξηθνχ ηφμνπ, φπσο ε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ε 

θαηάζιηςε ιφγσ αλεπαλφξζσηεο παξακφξθσζεο ή ε αλάγθε καθξνρξφληαο 

πεξίζαιςεο κε ζπλαθείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο (King, 2018). 

Σν Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, IEEE) θαη ν Δζληθφο χιινγνο Ππξνπξνζηαζίαο 

(National Fire Protection Association, NFPA) ζπλεξγάζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε έξεπλα γχξσ απφ ηηο ζπλέπεηεο ελφο 

ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Ο ζηφρνο είλαη ηειηθά λα παξαρζνχλ αθξηβέζηεξνη ηξφπνη 

ππνινγηζκνχ θαη πξφβιεςεο ηεο πίεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα έθξεμε ηφμνπ. 

Ίζσο ζην κέιινλ λα κπνξνχκε λα δνχκε πξνεηδνπνηεηηθέο εηηθέηεο ζηνλ εμνπιηζκφ 

πνπ λα παξέρεη ηηκέο γηα ηελ πίεζε θαη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ εθιχεηαη ζε κηα πηζαλή 

έθξεμε ηφμνπ. 
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4.3. Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζην ρώξν εξγαζίαο 

 

Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, ξχζκηζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε, ιεηηνπξγηψλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ ζηαζκψλ Α.Π.Δ., απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο εζληθνχο, επξσπατθνχο θαη 

δηεζλείο θαλνληζκνχο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, ην ρέδην Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ ζηαζκψλ Α.Π.Δ. 

αλά πάζα ζηηγκή, ελψ θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο θαη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο θάζε κεκνλσκέλνπ ηεκαρίνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ, εηδηθά φηαλ ρεηξίδεηαη 

ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εζληθή λνκνζεζία, 

επξσπατθά θαη δηεζλή Πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε ζηαζκνχο Α.Π.Δ. κε έκθαζε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. 

 

4.3.1. Βαζηθή εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία 

 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε βαζηθή εζληθή λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξµφδνληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

θαη ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα, αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

νπνίν θαηαηάζζνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηαζκψλ Α.Π.Δ., ε νπνία 

έκκεζα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

λνκνζεζία δειαδή δελ ζηνρεχεη ζε θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηαζκψλ 

Α.Π.Δ., απνηειεί ηε βάζε φκσο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηξνπή ησλ 

ελδερφκελσλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ 
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κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Π.Γ. 788/1980 θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ελφο ζηαζκνχ Α.Π.Δ., κπνξνχλ έκκεζα λα 

πξνιεθζνχλ ειεθηξηθνί θίλδπλνη πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο. Οκνίσο, ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ Π.Γ. 396/1994 

γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ 

εξγαζία, ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε, κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ θηλδχλσλ θαη απηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ειεθηξηθέο πεγέο.  

 

Π.Γ. 778/1980 - Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ 

εξγαζηώλ 

 

Σν παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηήξεζεο µέηξσλ 

αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (Πίλαθαο 3-2) ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηθξηψκαηα (ζηαζεξά, θηλεηά, αλαξηεκέλα, κεηαιιηθά, μχιηλα), 

εξγαζηψλ ζπλαξκνιφγεζεο ζηεγψλ, εξγαζηψλ επί ζηέγεο, εξγαζηψλ ζε θσηαγσγνχο, 

αλνίγκαηα δαπέδσλ θαη θιηκαθνζηάζηα. 

 

Πίλαθαο 4-2. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

Π.Γ. 778/1980. 

Δθζθαθέο 

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

Καηαζθεπέο 

πλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε 

Γηακφξθσζε 

Μεηαηξνπέο 

Αλαθαηλίζεηο 

Δπηζθεπέο 

Γηαιχζεηο 

Καηεδαθίζεηο 

Έθηαθηε ζπληήξεζε 

Σαθηηθή ζπληήξεζε – εξγαζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ 

Δμπγίαλζε 

 

Π.Γ. 395/1994 - Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζµνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε µε 

ηελ Οδεγία 89/655/EOK 
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Tν παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγµα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο 

θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζµνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφµελνπο θαηά 

ηελ εξγαζία ηνπο. Με ηελ έλλνηα «εμνπιηζκφο εξγαζίαο» λνείηαη θάζε µεραλή, 

ζπζθεπή, εξγαιείν ή εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηµνπνηείηαη θαηά ηελ εξγαζία. Oη 

δηαηάμεηο ηνπ εθαξµφδνληαη επηπιένλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

εθαξµφδνληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εθµεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

θαη ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα, αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

νπνίν θαηαηάζζνληαη. 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 395/1994 ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο, νη εξγνιάβνη 

ζα πξέπεη λα ιάβνπλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο φιεο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, Πξφηππα θαη έληππν πιηθφ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα φια ηα κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, εξγαιεία, ζπζθεπέο θαη 

κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα έξγα. 

 

Π.Γ. 396/1994 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 

εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε 

πξνο ηελ Οδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 89/656/EOK 

 

Tν παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγµα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηήξεζεο µέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφµελνπο εμνπιηζµνχ αηνµηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξµφδνληαη ζε φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο, εθµεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα, 

αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη. Oη 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. απηνχ εθαξµφδνληαη επηπιένλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

 

Π.Γ. 105/1995 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Oδεγία 92/58/EOK 

 

Tν παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγµα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

ζήµαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. Oη δηαηάμεηο ηνπ εθαξµφδνληαη 

επηπιένλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. Oη δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.Γ. εθαξµφδνληαη ζε φιεο ηηο 
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επηρεηξήζεηο, εθµεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα, 

αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη.  

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/1995. 

 

Π.Γ. 305/1996 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 

92/57/EOK 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πεξί Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 92/57/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ηνπλίνπ 1992 (ΔΔL 245/26892) 

«ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα». Σν παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ Π.Γ. σο 

«πξνζσξηλφ» ή «θηλεηφ εξγνηάμην» ζεσξείηαη θάζε εξγνηάμην φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή/θαη πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη γεληθά 

εθηειείηαη ηερληθφ έξγν. 
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ρήκα 4.1. Πηλαθίδεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/1995. 

 

ρήκα 4.2. Απαγνξεπηηθέο πηλαθίδεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/1995. 



Ζιεθηξηθνί θίλδπλνη ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο κνλάδσλ ΑΠΔ               Γεξαιήο Ν. 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο           62 
  

 

 

ρήκα 4.3. Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/1995. 

  

Ν. 3850/2010 - Κύξσζε ηνπ θώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

Ο παξψλ θψδηθαο έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. Πξνο ην ζθνπφ 

απηφ, πεξηέρεη γεληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο, ηελ εμάιεηςε ησλ ζπληειεζηψλ 

θηλδχλνπ ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, ηελ 

ελεκέξσζε, ηε δηαβνχιεπζε, ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή, ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή 
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ησλ γεληθψλ απηψλ αξρψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα εθαξκφδνληαη, εθφζνλ δελ 

νξίδεηαη αιιηψο, ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ην Άξζξν 35 ηνπ παξφληνο Νφκνπ πεξηγξάθνληαη νη 

βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ κεραληθνχο θαη ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο 

κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ άιισλ 

αλαθέξεηαη φηη νη ειεθηξηθέο κεραλέο, ζπζθεπέο θαη εξγαιεία πξέπεη λα έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί έηζη, ψζηε θαηά ηε ρξήζε ηνπο λα ππάξρεη επαξθήο πξνζηαζία απφ 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο θσδηθνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568/1985 «Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ηνπ Π.Γ. 17/1996 «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 91/383/EOK». 

 

Π.Γ. 113/2012 - Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ ηερληθώλ έξγσλ, θαζνξηζκόο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

κεραλεκάησλ ζε εηδηθόηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκόο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ θαη 

πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηόηεηαο από θπζηθά 

πξόζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο απνηειεί γηα ηελ θαηεγνξία 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ έξγνπ, ν 

θαζνξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ, ησλ βαζκίδσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ησλ 

αζθνχκελσλ θαηά βαζκίδα επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ αλαλέσζε ή ηελ 

επέθηαζε ηεο άδεηαο άζθεζεο ησλ σο άλσ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Υ.Α. 32205/Γ10.96/2013 - Διάρηζηα απαηηνύκελα πιηθά πξώησλ βνεζεηώλ ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο 

 

Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα πιηθά ησλ ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη ησλ 

θαξκαθείσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 4-3. Διάρηζηα απαηηνχκελα πιηθά ησλ ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη ησλ 

θαξκαθείσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

α) Aθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ 
ηζη) Γάδεο εκπνηηζκέλεο κε αληηβηνηηθφ 

(Fusidic acid) 

β) Παξαθεηακφιε ηδ) Bακβάθη 

γ) Aληηηζηακηληθά δηζθία ηε) Λεπθνπιάζηεο πιάηνπο 0,08 κέηξα 

δ) Γηζθία θνξηηδφλεο (πξεδληδνιφλε 

4mg) 

ηζ) Tεκάρηα ιεπθνπιάζηε κε γάδα 

απνζηεηξσκέλε 

ε) Δλέζηκν ζθεχαζκα θνξηηδφλεο 

(κεζπιπξεδληδνιφλε 125mg) 
θ) Eπίδεζκνο 2,50 Υ 0,05 κέηξα 

ζη) Aληηφμηλα δηζθία θα) Eπίδεζκνο 2,50 Υ 0,10 κέηξα 

δ) παζκνιπηηθά δηζθία θβ) Tξηγσληθφο επίδεζκνο 

ε) Αληηδηαξξντθά δηζθία – Loperamide θγ) Aηκνζηαηηθφο επίδεζκνο 

ζ) Οθζαικηθφ δηάιπκα γηα πιχζε θδ) Φπζηνινγηθφο νξφο 250 ή 500ml 

η) Aληηζεπηηθφ θνιιχξην θε) Oμπδελέ 

ηα) Aληητζηακηληθή αινηθή θζη) Oηλφπλεπκα θαζαξφ 

ηβ) Αινηθή γηα επνχισζε εγθαπκάησλ θδ) Αληηζεπηηθφ δηάιπκα (solution ext. 

use Povidone Iodine 10 %). ηγ) Γάληηα 

ηδ) Τγξφ απνιχκαλζεο ρεξηψλ θε) Γισζζνπίεζηξα 

ηε) Απνζηεηξσκέλεο γάδεο θνπηηά ησλ 

πέληε εθαηνζηψλ, δέθα εθαηνζηψλ θαη 

δεθαπέληε εθαηνζηψλ 

θζ) Πνηεξάθηα κηαο ρξήζεο (ράξηηλα ή 

πιαζηηθά) 

 

4.3.2. Βαζηθή εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο 

 

Π.Γ. 1073/1981 - Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

 

Σν παξφλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηήξεζεο µέηξσλ 

αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 

έξγσλ αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Οξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη είλαη: εξγαζίεο εθζθαθψλ, κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθζθαθή 

ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ, εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, θπξίσο νηθνδνκηθέο εξγνηαμηαθέο 

εξγαζίεο, ηθξηψκαηα, ρψξνη εξγαζίαο θαη θπθινθνξία εληφο απηψλ, θιίκαθεο 

ζηαζεξέο θαη θνξεηέο, κεραλήκαηα νηθνδνκψλ/εξγνηαμίσλ, ειεθηξνδφηεζε 

εξγνηαμίνπ, εξγαζίεο ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ή ζε ζθνηεηλνχο ρψξνπο, δηαθίλεζε πιηθνχ, 

εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, πγηεηλή, πξψηεο βνήζεηεο θ.ά..  

Όζσλ αθνξά ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηήξεζεο µέηξσλ αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ειεθηξνδφηεζε εξγνηαμίσλ, ηα παξαθάησ αληηθείκελα δηαπξαγκαηεχεηαη ην Π.Γ. 

1073/1981: 
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Κεθάιαην Α: Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο - γεληθά κέηξα αζθάιεηαο 

  

Άξζξν 75: Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ 

Άξζξν 76: Ζιεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο 

Άξζξν 77: Αζθάιεηα ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

Άξζξν 78: Πξφιεςε αηπρεκάησλ 

Άξζξν 79: Μέηξα αζθάιεηαο γηα ηνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

Κεθάιαην Β: Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη θσηηζκόο εξγνηαμίσλ 

  

Άξζξν 80: Μπαιαληέδεο 

Άξζξν 81: Αζθάιεηα εξγνηαμίσλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

Άξζξν 82: Σερλεηφο θσηηζκφο ζε λπρηεξηλέο ψξεο 

Άξζξν 83: Καλνληζκφο, εζσηεξηθνχ, ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Άξζξν 84: Δθεδξηθφο θσηηζκφο 

 

Υ.Α. Β4373/1205/1993 - Σπµµόξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο µε ηελ 89/686/ΔΟΚ 

Οδεγία ηνπ Σπµβνπιίνπ ηεο 21εο ∆εθεµβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

λνµνζεζηώλ ησλ θξαηώλ µειώλ ζρεηηθά µε ηα µέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε πξνζαξµνγή ηεο Δζληθήο Ννµνζεζίαο 

πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πµβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 89/686/ΔΟΚ ηεο 

21εο ∆εθεµβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ Ννµνζεζηψλ ησλ θξαηψλ µειψλ 

ζρεηηθά µε ηα µέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο Ζ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδεη ηνπο φξνπο 

ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα Μ.Α.Π. πξνθεηµέλνπ λα 

πξνθπιάζζεηαη ε πγεία θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ.   

 

Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 - Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ 

Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΤ ΖD 384 θαη άιιεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε:  



Ζιεθηξηθνί θίλδπλνη ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο κνλάδσλ ΑΠΔ               Γεξαιήο Ν. 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο           66 
  

α) αληηθαζίζηαηαη ν ηζρχσλ Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

(Κ.Δ.Ζ.Δ) κε ην ειιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ HD-384. 

β) νη ρξσκαηηζκνί ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο αιιάδνπλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ΔΛΟΣ HD 308 S2. 

γ) θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο επαλειέγρνπο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

ΔΛΟΤ HD-384:2004 - Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 

θνπφο ηνπ Πξνηχπνπ HD-384 (έθδνζε 2004) είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο νλνκαζηηθήο ηάζεο έσο 

1000V A.C. θαη έσο 1500V D.C., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθφηεξα νη απαηηήζεηο απηέο απνβιέπνπλ ζηελ απνθπγή, ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ γηα ηα 

άηνκα, ηα θαηνηθίδηα θαη ηα δηάθνξα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. Οη θίλδπλνη πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ εμαηηίαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κπνξεί λα νθείινληαη: ζηε δηέιεπζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

εγθαχκαηα ή ππξθαγηά ή αιινίσζε αγαζψλ. Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ην 

Πξφηππν ΔΛΟΣ HD-384 είλαη, θαηνηθίεο, επαγγεικαηηθνί ρψξνη, ρψξνη ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ, βηνηερληθνί θαη βηνκεραληθνί ρψξνη, γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ, νξγαλσκέλεο 

θαηαζθελψζεηο θαη ηξνρφζπηηα, εξγνηάμηα θαη πξφρεηξεο εγθαηαζηάζεηο (εθζέζεσλ, 

παλεγχξεσλ), ρψξνη ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη νπνπδήπνηε αιινχ δελ 

ηζρχεη θάπνηνο άιινο θαλνληζκφο πνπ λα απαγνξεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ (ΔΛΟΣ HD-

384, 2004; Βαληαξάθεο θ.ά., 2013).  

ην ηέηαξην κέξνο ηνπ Πξνηχπνπ αλαθέξνληαη εθηελψο ηα κέηξα πξνζηαζίαο 

έλαληη ειεθηξνπιεμίαο, ζεξκηθψλ επηδξάζεσλ, ππεξεληάζεσλ, κεηψζεσλ ηάζεο, 

θαζψο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηελ απνκφλσζε & δηαθνπή. Σν πέκπην κέξνο 

ηνπ Πξνηχπνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

πιηθνχ. ην έθην κέξνο ηνπ Πξνηχπνπ αλαθέξεηαη ν έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη νπηηθή επηζεψξεζε, δνθηκέο θαη κεηξήζεηο. Σν 

Πξφηππν HD-384 νινθιεξψλεηαη κε ην έβδνκν κέξνο ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη 
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απαηηήζεηο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ ρψξσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη 

ηα εξγνηάμηα (ΔΛΟΣ HD-384, 2004; Βαληαξάθεο θ.ά., 2013). 

 

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 - Θέκαηα Αζθάιεηαο ησλ Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ (Δ.Ζ.Δ.). Καζηέξσζε ππνρξέσζεο εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ 

δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο θαη θαηαζθεπήο ζεκειηαθήο γείσζεο 

 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, γηα ηελ πξφιεςε ηεο ειεθηξνπιεμίαο, θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο ζε φιεο ηηο Δζσηεξηθέο 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο (Δ.Ζ.Δ.) πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 103 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD-384. Δπίζεο γηα φιεο ηηο λεναλαγεηξφκελεο εθ 

ζεκειίσλ νηθνδνκέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ Δ.Ζ.Δ., αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα 

γείσζεο ηνπ δηθηχνπ απφ ην νπνίν ηξνθνδνηνχληαη, ε ζεκειηαθή γείσζε θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή. 

 

Π.Γ. 108/2013 - Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο απηήο από θπζηθά πξόζσπα 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο απηνχ απνηειεί ν θαζνξηζκφο 

εηδηθνηήησλ θαη ησλ βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα. χκθσλα κε ην Γηάηαγκα απηφ, φιεο νη 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζηνπο ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ εθπαηδεπκέλνπο ειεθηξνιφγνπο, θάηνρνπο αληίζηνηρεο άδεηαο γηα θάζε θαζήθνλ. 

Δηδηθά γηα ηνπο ρεηξηζκνχο Μέζεο Σάζεο, απηνί ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη κφλν 

απφ άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ αληίζηνηρή άδεηα γηα εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ηεο 

αληίζηνηρεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. 
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4.3.3. Δπξσπατθά Πξόηππα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο 

 

ΔΝ 50110-1:2013 - Operation of electrical installations 

 

Σν θχξην Δπξσπατθφ Πξφηππν πνπ θαιχπηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ είλαη ην Πξφηππν EN 50110-1 (2ε έθδνζε) ην νπνίν πεξηγξάθεη 

επνηθνδνκεηηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ επηπέδσλ 

αζθάιεηαο θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θ.ιπ. πνπ 

εγθπκνλνχλ ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο. Σν EN 50110-01 πξνζδηνξίδεη ηα άηνκα ζηα 

νπνία έρεη δνζεί πξφζβαζε ζηνπο ζηαζκνχο Α.Π.Δ ηα νπνία είλαη: 

 

 Πξνζσπηθφ ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο  

 Τπεχζπλνο εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Δπφπηεο Δξγαζίαο) 

 Δηδηθεπκέλνο ειεθηξνιφγνο 

 Δξγαδφκελν άηνκν 

 

      Σν Πξφηππν πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ εθηεινχληαη ζε κηα ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζηνλ ζηαζκφ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζπλζήθεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Σν Πξφηππν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εζληθά 

ηνπ ηζνδχλακα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ φπνηνλ είλαη απαξαίηεην λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζηνλ ζηαζκφ θαη λα εξγαζηεί ζε ηκήκαηα ηνπ πνπ είλαη ειεθηξηθά ελεξγά. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ην ΔΝ 50110-01, φιεο νη εξγαζίεο ζε ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάζε, πξέπεη πάληνηε λα εθηεινχληαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εμεηδηθεπκέλνπο θαη εθπαηδεπκέλνπο ειεθηξνιφγνπο 

κεραληθνχο, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ην έλα άηνκν λα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δεχηεξν άηνκν θαιψληαο άκεζα ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο. Καη νη δχν ζα έπξεπε λα έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρνξήγεζε 

Καξδηνπλεπκνληθήο Αλάλεςεο ελειίθσλ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR). 

Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 50110-1 έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ CENELEC θαη έρεη 

επηθπξσζεί απφ ηνλ ΔΛΟΣ σο ειιεληθφ Πξφηππν ήδε απφ ην 2004, δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ην HD-384. Όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, ζην ελ ιφγσ Πξφηππν 
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πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε απαηηνχκελε αζθάιεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο φζν 

θαη ε πξνζηαζία απφ ηελ ειεθηξνπιεμία θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο. Ζ θάζε 

φκσο εξγαζίαο, ζπληήξεζεο ή θαηαζθεπήο φζνλ αθνξά εξγαζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ 

ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, ξπζκίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 50110-1. 

Σν EN 50110-1 δηαρσξίδεη ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπο θαη νξίδεη απνζηάζεηο θαη ρψξνπο γχξσ απφ έλα ελεξγφ 

ζηνηρείν. Βάζεη απηψλ ησλ δηαρσξηζκψλ θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ εξγαζηψλ 

πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο θαη επνκέλσο ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη. Οη θαηεγνξίεο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ θαηά ΔΝ 50110-1 

(«Σερληθφ άξζξν ηνπ θ. Νηθφιανπ Αλδξέαδε»): 

 

1. Extra Low Voltage (ELV): Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε 

νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο είλαη κηθξφηεξε ησλ 50V A.C. ή ησλ 120V D.C.. 

2. Low Voltage (LV): Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε νλνκαζηηθή 

ηάζε ιεηηνπξγίαο είλαη κηθξφηεξε ησλ 1000V A.C. ή ησλ 1500V D.C.. 

3. High Voltage (HV): Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε νλνκαζηηθή 

ηάζε ιεηηνπξγίαο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 1000V A.C. θαη ησλ 1500V D.C.. 

 

Καηά ηε θάζε ζπληήξεζεο ή θαηαζθεπήο, ηα ελεξγά ηκήκαηα κηαο 

ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, είηε 

«ππφ ηάζε» είηε «εθηφο ηάζεο». Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ελεξγψλ ηκεκάησλ 

κηαο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία εθηειείηαη εξγαζία, απηή 

ρσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Ζιεθηξνινγηθή εξγαζία ππφ ηάζε. 

 Ζιεθηξνινγηθή εξγαζία ζε πξνζέγγηζε. 

 Ζιεθηξνινγηθή εξγαζία εθηφο ηάζεο. 

 Με ειεθηξνινγηθή εξγαζία, ε νπνία εκπεξηέρεη θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο. 

 πλεζηζκέλε εξγαζία. 

 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη, δηαθνξνπνηνχληαη θαη ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο. 
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4.3.4. Γηεζλή Πξόηππα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο 

 

NEC:2017. National Electrical Code (NFPA 70) 

 

Ο Δζληθφο Ζιεθηξηθφο Κψδηθαο (NEC) ή NFPA 70, ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνλ ρψξν ησλ θαηνηθηψλ, ησλ εκπνξηθψλ θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ ηδηνθηεζηψλ. Δίλαη έλα ηνπηθά πηνζεηήζηκν πξφηππν γηα ηελ αζθαιή 

εγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη εμνπιηζκνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δίλαη 

κέξνο ηεο ζεηξάο Κσδίθσλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Δζληθή Έλσζε 

Ππξνπξνζηαζίαο (NFPA). Παξά ηε ρξήζε ηνπ φξνπ "εζληθφ", δελ απνηειεί 

νκνζπνλδηαθφ λφκν. πλήζσο πηνζεηείηαη απφ ηα θξάηε θαη ηνπο δήκνπο ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ηππνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αζθαιψλ ειεθηξηθψλ πξαθηηθψλ.  

Σν NEC εγθξίλεηαη σο ακεξηθαληθφ εζληθφ πξφηππν απφ ην Ακεξηθαληθφ Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ (ANSI). Αλαγλσξίδεηαη επηζήκσο σο ANSI/NFPA 70. 

Γεκνζηεχζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1897, θαη ελεκεξψλεηαη θαη δεκνζηεχεηαη θάζε 

ηξία ρξφληα, κε ηελ έθδνζε ηνπ 2017 λα είλαη ε πην πξφζθαηε. Ζ έθδνζε ηνπ 2017 

παξνπζηάδεη ηνπο πην πξφζθαηνπο πεξηεθηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ ειεθηξηθή 

θαισδίσζε, ηελ πξνζηαζία απφ ππεξέληαζε, ηε γείσζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 

NFPA 70E:2018 - Standard for Electrical Safety in the Workplace 

 

Σν NFPA 70E (ηξέρνπζα έθδνζε 2018) είλαη έλα απφ ηα Πξφηππα πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Ππξνπξνζηαζίαο (National Fire Protection Association, 

NFPA), αλαπηχρζεθε αξρηθά θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία ησλ Ζ.Π.Α. (OSHA), βνεζά ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο λα απνθχγνπλ ηξαπκαηηζκνχο θαη ζαλάηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο εμαηηίαο, 

ειεθηξνπιεμίαο, ηφμνπ θαη έθξεμεο ηφμνπ. Σν NFPA 70E ζπκβάιιεη ζηελ 

ζπκκφξθσζε κε ηα OSHA 1910 Σκήκα «S» θαη ην OSHA 1926 Σκήκα «Κ» 

(εμεηάδνληαη ζηα επφκελα). Σν Πξφηππν NFPA 70E πεξηγξάθεη ηηο αζθαιείο 

πξαθηηθέο εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξνπο φπσο βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, λνζνθνκεία, 

ελψ επηβάιιεηαη απζηεξά ζηα εξγνηάμηα θαη ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, 
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αλάκεζά ηνπο θπζηθά θαη νη εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ.. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη 

ην Πξφηππν απηφ θαιχπηεη απνθιεηζηηθά ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο θαη πεξηγξάθεη 

ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηξία είδε ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ: 

 

 Ζιεθηξνπιεμία 

 Αλαιακπή ηφμνπ (arc flash) 

 Έθξεμε ηφμνπ (arc blast) 

 

Σν Πξφηππν NFPA 70E δελ θαιχπηεη άιινπο θηλδχλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, φπσο ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, ηελ αζθαιή ρξήζε ζθάισλ θαη 

ηθξησκάησλ, επηθίλδπλεο νπζίεο θ.ιπ.. Απηά ηα ζέκαηα θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαηαζθεπήο ηνπ OSHA. Σν NFPA 70E βαζίδεηαη ζε 4 

θχξηνπο άμνλεο: 

 

1. Οη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη κνηξάδνληαη ηηο επζχλεο. 

2. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζην 

πεδίν είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. 

3. Πξέπεη λα ππάξρεη απνζχλδεζε ζηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεδίν. 

4. Οη εξγνδφηεο έρνπλ ηελ επζχλε απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα/ πνιηηηθέο αζθαιείαο. 

 

Ωο πξνο ην πξψην θνκκάηη ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο ζην λα εθπαηδεχζεη 

θαηάιιεια ηνλ εξγαδφκελν ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζέζεο 

γηα ηελ νπνία πξνζιακβάλεηαη θαη παξάιιεια λα ηνπ πξνζθέξεη έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Δίλαη επζχλε ηνπ εξγνδφηε λα παξέρεη ηα θαηάιιεια Μ.Α.Π. 

θαη λα δηαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ φιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. Δπίζεο, νθείιεη λα δηαηεξεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ηα έγγξαθα εθείλα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν θάζε εξγαδφκελνο έρεη ιάβεη 

ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ησλ εκεξνκεληψλ εθπαίδεπζεο. 

Απφ ηε κεξηά ηνπο θαη νη εξγαδφκελνη δελ είλαη άκνηξνη επζπλψλ θαη πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ αιιά θαη λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε φιεο εθείλεο ηηο πξαθηηθέο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Οθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ε εξγαζία ηνπο, ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ησλ ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα απαξαίηεηα Μ.Α.Π.. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη απνθάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ 

εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα θαη λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλεί γηα 

ην πξνζσπηθφ ε θάζε απφθαζε. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ ηεξαξρία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ζε 

κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Απνηειείηαη απφ ηα 5 αθφινπζα βήκαηα: 

 

1. Αθαίξεζε ή εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ σο πξψηε επηινγή 

2. Γεκηνπξγία κηαο ειεθηξηθά αζθαινχο θαηάζηαζεο εξγαζίαο 

3. σζηή εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο (interlocking - ζήκαλζε)  

4. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πφηε απαηηείηαη εξγαζία ππφ ηάζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

Πξφηππα αζθαιείαο 

5. Καηάιιειε επηινγή Μ.Α.Π. 

 

ρήκα 4.4: Ηεξαξρία εμάιεηςεο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά NFPA 70E. 

 

Πξόηππα ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ηνπ OSHA 

 

Ο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (OSHA) δηαρεηξίδεηαη ηελ 

ειεθηξηθή αζθάιεηα κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν (ζεηξά 
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Πξνηχπσλ 29 CFR 1926) θαη κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ηελ γεληθή βηνκεραλία 

(ζεηξά Πξνηχπσλ 29 CFR 1910). Σα πξφηππα OSHA επηθεληξψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ. Σα πξφηππα θαιχπηνπλ κφλν 

ηα εθηεζεηκέλα ή ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο φπσο ν 

θσηηζκφο, ν εμνπιηζκφο, νη θηλεηήξεο, νη κεραλέο, νη ζπζθεπέο, νη δηαθφπηεο, ηα 

ρεηξηζηήξηα θαη ηα πεξηβιήκαηα, απαηηψληαο φηη ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ειεθηξηθνί θίλδπλνη ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ηα πξφηππα απαηηνχλ απφ νξηζκέλνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο 

δνθηκψλ λα ειέγρνπλ θαη λα πηζηνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη είλαη αζθαιήο (OSHA, 

2002).  ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα πξφηππα ηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζηελ Δξγαζία πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ εθείλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο 

φπσο ειεθηξνπιεμία, ειεθηξηθφ ζνθ, ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο ιφγσ ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. 

 

A] Σεηξά Πξνηύπσλ 29 CFR 1910 – General Industry 

 

Σα ηκήκαηα ηεο ζεηξάο «1910» πνπ πεξηέρνπλ Πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

ειεθηξηθή αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο γεληθήο βηνκεραλίαο είλαη: 

 Σκήκα Η: Personal Protective Equipment 

 Σκήκα J: General Environmental Controls 

 Σκήκα P: Hand and Portable Powered Tools and Other Hand-Held Equipment 

 Σκήκα R: Special Industries 

 Σκήκα S: Electrical 

 

χληνκε πεξηγξαθή ησλ Πξνηχπσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα 

ζην ρψξν ηεο γεληθήο βηνκεραλίαο, ησλ ηκεκάησλ I, J, P, R, S αθνινπζεί ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

1910.137: Electrical protective equipment 
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Σν Πξφηππν απηφ αλήθεη ζηo ηκήκα «Η: Personal Protective Equipment» ηεο 

ζεηξάο Πξνηχπσλ «1910» κε ηίηιν «Occupational Safety and Health Standards».  

 

1910.147: The control of hazardous energy (lockout/tagout) 

 

Σν Πξφηππν απηφ αλήθεη ζηo ηκήκα «J: General Environmental Controls» ηεο 

ζεηξάο Πξνηχπσλ «1910» κε ηίηιν «Occupational Safety and Health Standards». Σν 

1910.147 εμεηάδεη ηηο πξνθπιάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απελεξγνπνίεζε κεραλεκάησλ ή εμνπιηζκνχ θαη ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο δπλεηηθά 

επηθίλδπλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. ην πξνζάξηεκα Α ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ (1910.147 App. 

A: Typical minimal lockout procedures) παξνπζηάδεηαη κηα απιή δηαδηθαζία lockout 

πνπ παξέρεη βνήζεηα ζηνπο εξγνδφηεο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 

lockout πνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην 1910.147. 

 

Πξόηππα ηνπ ηκήκαηνο «P: Hand and Portable Powered Tools and Other Hand-Held 

Equipment» ηεο ζεηξάο 1910 

 

Σν ηκήκα «P: Hand and Portable Powered Tools and Other Hand-Held 

Equipment» ηεο ζεηξάο «1910: Occupational Safety and Health Standards» 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιή ρξήζε θνξεηψλ 

ειεθηξηθψλ θαη κε εξγαιείσλ θαη ινηπνχ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ. Σα επηκέξνπο 

πξφηππα ηνπ ηκήκαηνο «S» ηεο ζεηξάο «1910» είλαη: 

 1910.241 - Definitions 

 1910.242 - Hand and portable powered tools and equipment, general 

 1910.243 - Guarding of portable powered tools 

 1910.244 - Other portable tools and equipment 

 

1910.269: Electric Power Generation, Transmission, and Distribution 

 

Σν Πξφηππν απηφ αλήθεη ζηo ηκήκα «R: Special Industries» ηεο ζεηξάο Πξνηχπσλ 

«1910» κε ηίηιν «Occupational Safety and Health Standards». Μηα πεξηεθηηθή 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ πξνζαξηεκάησλ ηνπ 1910.269 παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 
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1910.269 App A - Flow Charts 

1910.269 App B - Working on Exposed Energized Parts 

1910.269 App C - Protection From Hazardous Differences in Electric Potential 

1910.269 App E - Protection From Flames and Electric Arcs 

1910.269 App G - Reference Documents 

 

Πξόηππα ηνπ ηκήκαηνο «S: Electrical» ηεο ζεηξάο Πξνηύπσλ 1910 

 

Σν ηκήκα «S: Electrical» ηεο ζεηξάο «1910: Occupational Safety and Health 

Standards» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα 

ζηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο γεληθφηεξα. Σα επηκέξνπο πξφηππα ηνπ ηκήκαηνο «S» 

ηεο ζεηξάο «1910» είλαη: 

 

 1910.301 - Introduction. 

 1910.302 - Electric utilization systems 

 1910.303 - General 

 1910.304 - Wiring design and protection 

 1910.305 - Wiring methods, components, and equipment for general use 

 1910.306 - Specific purpose equipment and installations 

 1910.307 - Hazardous (classified) locations 

 1910.308 - Special systems 

 1910.332 - Training 

 1910.333 - Selection and use of work practices 

 1910.334 - Use of equipment 

 1910.335 - Safeguards for personnel protection 

 1910.399 - Definitions applicable to this subpart 

 

Β] Σεηξά Πξνηύπσλ 29 CFR 1926 – Safety and Health Regulations for Construction 

 

Σα ηκήκαηα ηεο ζεηξάο «1926» πνπ πεξηέρνπλ Πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν είλαη: 

  

 Σκήκα Δ: Personal Protective and Life Saving Equipment 
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 Σκήκα G: Signs, Signals, and Barricades 

 Σκήκα Η: Tools – Hand and Power 

 Σκήκα Κ: Electrical 

 Σκήκα V: Electric Power Transmission and Distribution 

 

χληνκε πεξηγξαθή ησλ Πξνηχπσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα 

ζην ρψξν ηεο γεληθήο βηνκεραλίαο, ησλ ηκεκάησλ E, G, I, K, V αθνινπζεί ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

1926.97: Electrical protective equipment 

 

Σν Πξφηππν απηφ αλήθεη ζηo ηκήκα «E: Personal Protective and Life Saving 

Equipment» ηεο ζεηξάο Πξνηχπσλ «1926» κε ηίηιν «Safety and Health Regulations 

for Construction». Σν Πξφηππν απηφ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο: θνπβέξηεο κνλσηηθέο, 

κνλσηηθά ηάπεηα, ειαζηηθά κνλσηηθά θαιχκκαηα, εχθακπηνη ζσιήλεο κφλσζεο, 

γάληηα κνλσηηθά θαη καλίθηα απφ ειαζηηθή κφλσζε. 

 

Πξόηππα ηνπ ηκήκαηνο «G: Signs, Signals, and Barricades» ηεο ζεηξάο 1926 

 

Σν ηκήκα «G: Signs, Signals, and Barricades» ηεο ζεηξάο «1926: Safety and 

Health Regulations for Construction» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν. Σα επηκέξνπο πξφηππα ηνπ 

ηκήκαηνο «G» ηεο ζεηξάο «1926» είλαη: 

 

 1926.200 - Accident prevention signs and tags 

 1926.201 - Signaling 

 1926.202 - Barricades 

 1926.203 - Definitions applicable to this subpart 

 

1926.302: Power-operated hand tools 
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Σν Πξφηππν απηφ αλήθεη ζηo ηκήκα «I: Tools – Hand and Power » ηεο ζεηξάο 

Πξνηχπσλ «1926» κε ηίηιν «Safety and Health Regulations for Construction». Σν 

Πξφηππν πεξηγξάθεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία ζηα εξγνηάμηα θαηαζθεπήο. 

 

Πξόηππα ηνπ ηκήκαηνο «Κ: Electrical» ηεο ζεηξάο 1926 

 

Σν ηκήκα «K: Electrical» ηεο ζεηξάο «1926: Safety and Health Regulations for 

Construction» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ γεληθέο απαηηήζεηο 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν. Σα επηκέξνπο πξφηππα ηνπ 

ηκήκαηνο «Κ» ηεο ζεηξάο «1926» είλαη: 

 

 1926.400 - Introduction 

 1926.402 - Applicability 

 1926.403 - General requirements 

 1926.404 - Wiring design and protection 

 1926.405 - Wiring methods, components, and equipment for general use 

 1926.406 - Specific purpose equipment and installations 

 1926.407 - Hazardous (classified) locations 

 1926.408 - Special systems 

 1926.416 - General requirements 

 1926.417 - Lockout and tagging of circuits 

 1926.431 - Maintenance of equipment 

 1926.432 - Environmental deterioration of equipment 

 1926.441 - Batteries and battery charging 

 1926.449 - Definitions applicable to this subpart 

 

Πξόηππα ηνπ ηκήκαηνο «V: Electric Power Transmission and Distribution» ηεο ζεηξάο 

1926 

 

Σν ηκήκα «V: Electric Power Transmission and Distribution» ηεο ζεηξάο «1926: 

Safety and Health Regulations for Construction». Σν παξφλ ηκήκα θαιχπηεη ηελ 

θαηαζθεπή γξακκψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εμνπιηζκνχ. 
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Όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ ηκήκα, ν φξνο «θαηαζθεπή» πεξηιακβάλεη ηελ 

αλέγεξζε λέσλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαη εμνπιηζκνχ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε, κεηαηξνπή θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη εμνπιηζκνχ γεληθέο απαηηήζεηο ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν. Σα επηκέξνπο πξφηππα ηνπ ηκήκαηνο «V» ηεο 

ζεηξάο «1926» είλαη: 

 

 1926.950 - General 

 1926.951 - Medical services and first aid 

 1926.952 - Job briefing 

 1926.953 - Enclosed spaces 

 1926.954 - Personal protective equipment 

 1926.955 - Portable ladders and platforms 

 1926.956 - Hand and portable power equipment 

 1926.957 - Live-line tools 

 1926.958 - Materials handling and storage 

 1926.959 - Mechanical equipment 

 1926.960 - Working on or near exposed energized parts 

 1926.961 - Deenergizing lines and equipment for employee protection 

 1926.962 - Grounding for the protection of employees 

 1926.963 - Testing and test facilities 

 1926.964 - Overhead lines and live-line barehand work 

 1926.965 - Underground electrical installations 

 1926.966 - Substations 

 1926.967 - Special conditions 

 1926.968 - Definitions 

 

ANSI Z535:2017 – Safety alerting Standards (ηξέρνπζα έθδνζε 2017) 

 

Σν 1979, ε επηηξνπή ANSI Z53 γηα ηα ρξψκαηα αζθάιεηαο ζπλδπάζηεθε κε ηελ 

επηηξνπή ANSI Z35 γηα ηα ζήκαηα αζθαιείαο γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ επηηξνπή ANSI 

Z535 γηα ηα ζήκαηα θαη ηα ρξψκαηα αζθαιείαο. Ζ επηηξνπή Z535 έρεη σο πεδίν 

εθαξκνγήο ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε 
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πηλαθίδσλ, ρξσκάησλ θαη ζπκβφισλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

πξνεηδνπνίεζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο θαη άιινπο ζθνπνχο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ. Ζ βαζηθή απνζηνιή θαη ν ζεκειηψδεο ζθνπφο ηεο επηηξνπήο ANSI 

Z535 είλαη λα αλαπηχμεη, λα βειηηψζεη θαη λα πξνσζήζεη έλα εληαίν, νκνηφκνξθν 

γξαθηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ αζθάιεηαο 

θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

Ζ επηηξνπή Z535 δεκηνχξγεζε ππνεπηηξνπέο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνηχπσλ 

Z53 θαη Z35 θαη ηε ζχληαμε λέσλ πξνηχπσλ. Μέρξη ζήκεξα, ηα αθφινπζα έμη 

πξφηππα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηξά ANSI Z535: 

 

 ANSI Z535.1 - Safety Colors 

 ANSI Z535.2 - Environmental and Facility Safety Signs 

 ANSI Z535.3 - Criteria for Safety Symbols  

 ANSI Z535.4 - Product Safety Signs and Labels [new in 1991] 

 ANSI Z535.5 - Safety Tags and Barricade Tapes (for Temporary Hazards)  

 ΑNSI Z535.6 - Product Safety Information in Product Manuals, Instructions, 

and Other Collateral Materials 

 

Μαδί, απηά ηα έμη πξφηππα πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κνξθψλ, ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ζπκβφισλ γηα ηα ζήκαηα 

αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθαξκνγέο πεξηβάιινληνο θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 

National Electrical Safety Code(R) (NESC(R)) C2-2017 

 

Ο Δζληθφο Κψδηθαο Ζιεθηξηθήο Αζθάιεηαο (National Electrical Safety Code, 

NESC) θαιχπηεη ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε αγσγψλ θαη 

εμνπιηζκνχ ζε ζηαζκνχο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, θαζψο θαη ειεθηξηθψλ γξακκψλ 

παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαλφλεο 

εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ γξακκψλ θαη 

εμνπιηζκνχ παξνρήο θαη επηθνηλσλίαο. Σν πξφηππν ηζρχεη γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή παξφκνηα 
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ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ή ζπγθξνηήκαηνο ππφ ηνλ 

έιεγρν εηδηθεπκέλσλ πξνζψπσλ. Σα βαζηθά πεδία εθαξκνγήο ηνπ NESC είλαη: 

 

1. Οη ζρεηηθέο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηα ή 

ηδησηηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. 

2. H παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεκάησλ 

επηθνηλσλίαο θαη δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο κέζσ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

3. Δγθαηαζηάζεηο θαη πνπ είηε παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε κεηαηξνπή απφ 

θάπνηα άιιε κνξθή ελέξγεηαο, φπσο ειηαθή, αηνιηθή  πδξνειεθηξηθή θ.ιπ. 

είηε παξέρνπλ ζήκαηα ελέξγεηαο ή επηθνηλσλίαο κέζσ ζεκείνπ αλαθνξάο ζε 

άιιε νληφηεηα. 

 

4.4. Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ 

 

Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) γεληθά, είλαη εμνπιηζκφο γηα πξνζηαζία 

ηεο θεθαιήο, ησλ ρεξηψλ, ησλ πνδηψλ, ηνπ πξνζψπνπ, ηεο αθνήο, ησλ νθζαικψλ, ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, ηνπ δέξκαηνο, ηνπ θνξκνχ θ.ιπ. θαη απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία 

γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξφηππα γηα ηα 

Μ.Α.Π., ελψ ε λνκνζεζία απαηηεί ηελ ρξήζε Μ.Α.Π. ζε δηάθνξεο εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν απφ ηνλ νπνίν πξνζηαηεχνπλ, ηα Μ.Α.Π. 

δηαθνξνπνηνχληαη αθφκα θαη γηα ην ίδην κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, άιινο 

ηχπνο γαληηψλ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαη άιινο 

ηχπνο γηα κεραληθή πξνζηαζία (ΤΠΔΚΑ, 2011). 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα πξαθηηθήο ηνπ Safe Work Australia (SWA, 2012), ηα 

Μ.Α.Π. γηα ειεθηξηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία πνπ 

πξννξίδνληαη, θαηάιιεια ειεγκέλα θαη ζπληεξεκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σα 

Μ.Α.Π. ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρνπλ ηελ ελέξγεηα ζην ζεκείν εξγαζίαο 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ππφ ηάζε ζηνηρεία. Πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάξηηζε γηα ηνλ 

ηξφπν επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ ζσζηνχ ηχπνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο, θαζψο 

θαη γηα ηε ρξήζε θαη ηε θξνληίδα ηνπ έηζη ψζηε απηφο λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 

      Αλάινγα κε ηνλ ηχπν εξγαζίαο θαη ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

πεξηιακβάλεη, ε πξνζηαζία ησλ αθφινπζσλ κεξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 
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1. Πξνζηαζία ρεξηψλ 

 

Ζ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ θαηά ηηο εξγαζίεο ππφ ηάζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θαηάιιεια κνλσηηθά γάληηα. Σα κνλσηηθά γάληηα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ειεθηξηθέο εξγαζίεο σο βαζηθφ κέζν αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα εξγαζία ζε ηάζεηο 

κέρξη 1kV ή σο πξφζζεην πξνζηαηεπηηθφ κέηξν γηα εξγαζία ζε ηάζεηο άλσ ηνπ 1kV. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ κνλσηηθψλ γαληηψλ ζχκθσλα κε ηα EN 60903:2003 είλαη πέληε: 

00, 0, 1, 2, 3. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηαο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα («Insulating Gloves ELSEC», 2007): 

 

Πίλαθαο 4-4. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά κνλσηηθψλ γαληηψλ ζχκθσλα κε EN 

60903:2003.    

Καηεγνξία 

A.C. ηάζε 

δνθηκήο 

(kV rms) 

Μέγηζηε A.C. ηάζε πνπ 

πξννξίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ (V) 

Μέγηζηε D.C. ηάζε πνπ 

πξννξίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ (V) 

0 2,5 500 750 

00 5 1000 1500 

1 10 7500 11250 

2 20 17000 25500 

3 30 26500 39750 

 

Βαζηθέο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο είλαη («Insulating Gloves ELSEC», 2007): 

 

 Ζ ηάζε ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνλσηηθά γάληηα δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε ηάζε ρξήζεο πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηε δεδνκέλε 

θαηεγνξία γαληηψλ. 

 Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλσηηθά γάληηα, αθφκε θαη απηά πνπ 

είλαη θαηλνχξηα αιιά θπιάζζνληαη ζε απνζήθε, εθηφο εάλ έρνπλ δνθηκαζηεί 

εληφο ρξφλνπ έμη κελψλ. 

 Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γάληηα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή 

δηαξξνή. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ γαληηνχ, δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο πεξηνδηθνχ ειέγρνπ θαη ειεθηξηθήο επαλεμέηαζεο.  

 Σα γάληηα πνπ πγξάλζεθαλ θαηά ηε ρξήζε ηνπο ή κε ηελ πιχζε ζα πξέπεη λα 

ζηεγλψλνληαη ζρνιαζηηθά, αιιά φρη κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπο πέξαλ ησλ 65°C.  
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 Οη πεξηνδηθνί επαλέιεγρνη ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ EN 60903:2003. Γηα ηα γάληηα θαηεγνξίαο 00 θαη θιάζεο 0, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο δηαξξνήο αέξα θαη νπηηθή επηζεψξεζε 

θαηάιιειε γηα ηελ αλίρλεπζε ξσγκψλ θαη δεκηψλ. Δληνχηνηο, πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο δηειεθηξηθήο αληνρήο ζα πξέπεη λα εθηειείηαη γηα ηα γάληηα 

θαηεγνξίαο 1, 2 θαη 3. Σα γάληηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έληνλα εληφο 90 

εκεξψλ ζα πξέπεη λα επαλειέγρνληαη. 

 

Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ γαληηψλ γηα εξγαζία ππφ ηάζε: 

 

 EN 60903:2003: Live working - Electrical insulating gloves 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 60903: Πξνδηαγξαθή γηα γάληηα απφ κνλσηηθφ πιηθφ γηα εξγαζίεο 

ππφ ηάζε / Specification for gloves and mitts of insulating material for live 

working. 

 BS EN 60903:2003: Live working. Gloves of insulating material. 

STANDARD by British-Adopted European Standard, 02/17/2004 

 IEC 60903:2014. Live working – Electrical insulating gloves. 

 

2. Πξνζηαζία θεθαιήο 

 

Ζ πξνζηαζία ηεο θεθαιήο έλαληη ηεο ειεθηξνπιεμίαο θαη ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ηφμνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιεια θξάλε αζθαιείαο/εξγαζίαο. Σα 

θξάλε απηά απνηεινχλ ην πην ζπλεζηζκέλν Μέζν Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο. Σα ίδηα ηα 

θξάλε πνπ παξέρνπλ ειεθηξηθή πξνζηαζία κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαη πξνζηαζία είηε 

απφ θξνχζεηο απφ αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ απφ θάπνην χςνο, είηε απφ 

πιαγηνκεησπηθέο θξνχζεηο πάλσ ζε ζηαζεξά αληηθείκελα. Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα 

αληέρνπλ ζηε δηείζδπζε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζην λεξφ θαη 

ηε θσηηά. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη ην 

θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ κέζν ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα Πξφηππα. Τπάξρνπλ 

Πξφηππα πνπ δηαθξίλνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά θξάλε ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε επίπεδν 

ηεο ηάζεο πνπ πξνζηαηεχνπλ, πνπ νξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα αληνρή ζε θξνχζεηο θαη 

δηείζδπζε αληηθεηκέλσλ, θαη άιια πνπ πξνδηαγξάθνπλ ηα πιηθά γηα αληνρή ζε 
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εθιπφκελε ζεξκφηεηα απφ θσηηά, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ελφο 

ειεθηξηθνχ ηφμνπ.  

ηα βαζηθφηεξα Πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θεθαιήο αλήθνπλ 

(«Κξάλε αζθαιείαο γηα εξγαδφκελνπο: Βαζηθέο γλψζεηο - ηηκέο», 2018):   

 

ANSI/ISEA Z89.1-2014: Industrial Head Protection 

 

Σν Πξφηππν απηφ παξέρεη απαηηήζεηο δνθηκήο θαη απφδνζεο γηα βηνκεραληθά 

θξάλε, θνηλψο γλσζηά σο «ζθιεξά θαπέια» (Hard hats). Καζνξίδεη ηνπο ηχπνπο θαη 

ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θξαλψλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Πεξηιακβάλεη πξνδηαγξαθέο γηα θξάλε πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

πξνζθέξνπλ πξνζηαζία είηε απφ θξνχζεηο απφ αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ απφ θάπνην 

χςνο, είηε απφ πιαγηνκεησπηθέο θξνχζεηο πάλσ ζε ζηαζεξά αληηθείκελα, παξέρνληαο 

ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηελ επειημία λα θαζνξίζνπλ ην θξάλνο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο. Σν 

ANSI/ISEA Z89.1-2014 εηνηκάζηεθε απφ ηα κέιε ηνπ ISEA’s Head Protection Group 

σο αλαζεψξεζε ηνπ ANSI Z89.1-2009 θαη εγθξίζεθε απφ κηα νκάδα, θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο («ANSI/ISEA Z89.1-2014», 

2015). 

Σα βηνκεραληθά πξνζηαηεπηηθά θξάλε θεθαιηνχ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ηαμηλνκνχληαη σο Σχπνπ I γηα πξνζηαζία απφ θξνχζεηο απφ 

αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ απφ θάπνην χςνο ή Σχπνπ II γηα πξνζηαζία απφ 

πιαγηνκεησπηθέο θξνχζεηο πάλσ ζε ζηαζεξά αληηθείκελα. Καη νη δχν ηχπνη 

δνθηκάδνληαη γηα αληνρή ζηε δηείζδπζε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ. Οη απαηηήζεηο 

απφδνζεο ηνπ Σχπνπ ΗΗ πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα γηα ηελ εμαζζέληζε ηεο ελέξγεηαο 

πξφζθξνπζεο απφ ην κπξνζηηλφ, ην πίζσ κέξνο, ηηο πιατλέο πιεπξέο θαζψο θαη απφ 

ηελ θνξπθή ηνπ θξάλνπο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο θξηηήξηα γηα ηελ αληνρή ζηε 

δηείζδπζε θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηκάληα ηνπ πεγνπληνχ («ANSI/ISEA Z89.1-2014», 

2015). 

Σν Πξφηππν απηφ νξίδεη ηξεηο θιάζεηο ειεθηξηθήο κφλσζεο. Σα θξάλε Κιάζεο G 

(General) δνθηκάδνληαη λα αληέρνπλ ζηα 2200V, ε Κιάζε E (Electrical) δνθηκάδεηαη 

γηα λα αληέρεη ζε 20000V θαη ε Κιάζε C (Conductive) δελ παξέρεη θακία ειεθηξηθή 

πξνζηαζία («ANSI/ISEA Z89.1-2014», 2015). 
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EN 397:2012: Industrial Helmets 

 

Σν Δπξσπατθφ πξφηππν EN 397 θαζνξίδεη ηηο θπζηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο απφδνζεο, ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ θαη ηηο απαηηήζεηο ζήκαλζεο γηα ηα 

βηνκεραληθά προςτατευτικά κράνη. Απηά ηα θξάλε αζθαιείαο πξνζηαηεχνπλ απφ 

θαηαθφξπθεο θξνχζεηο απφ αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ. Όια ηα θξάλε πνπ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην EN 397 πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο 

(«Κξάλε αζθαιείαο γηα εξγαδφκελνπο: Βαζηθέο γλψζεηο - ηηκέο», 2018; «Safety 

helmets»):  

 

 Καηαθφξπθε απνξξφθεζε θξνχζεσλ (απφ αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ). 

 Αληνρή ζηε δηείζδπζε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Αληίζηαζε ζηε θσηηά. 

 πγθεθξηκέλε δχλακε πνπ απειεπζεξψλεηαη ν ηκάληαο ζπγθξάηεζεο ηνπ 

πεγνπληνχ (min 150Νt/ max 250Νt). 

 

Δλψ φια ηα θξάλε πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην EN 397 ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, κπνξεί λα ηθαλνπνηνχλ θαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

επφκελεο, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ππνρξεσηηθέο («Safety helmets»): 

 

 Αληνρή ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (-20
o
C ή -30

ν
C). 

 Αληνρή ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (+150
 ν
C). 

 Ζιεθηξηθή κφλσζε (440V). 

 Λησκέλα κέηαιια (ηεο ηάμεο ησλ mm). 

 Πιεπξηθή παξακφξθσζε. 

 

EN 50365:2002: Insulating helmets for use on low voltage installations 

 

Όηαλ ηα θξάλε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηβάιινληα φπνπ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα επαθήο κε ειεθηξηθφ δπλακηθφ ηάζεο κέρξη 1000V A.C. ή 1500V D.C., 

ηα θξάλε απηά πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ειεθηξηθή κφλσζε θαη πξνζηαζία απφ 

επηθίλδπλν ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ κπνξεί λα δηέιζεη απφ ην θεθάιη, ζχκθσλα κε ην 

EN 50365. Σν Πξφηππν ππεξβαίλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξναηξεηηθήο δηειεθηξηθήο 
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αληνρήο ησλ 440V ζχκθσλα κε ην EN 397. Όια ηα θξάλε πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ 50365 ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο («Safety 

helmets»; «EN 50365:2002: Insulating helmets for use on low voltage installations»): 

 

 Πξνζηαζία απφ ελαιιαζζφκελε ηάζε κέρξη 1000V ή ζπλερή κέρξη 1500V. 

 Γελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ αγψγηκα κέξε. 

 Οη αεξαγσγνί (αλ ππάξρνπλ) δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηπρφλ ηπραία επαθή κε 

ελεξγά εμαξηήκαηα. 

 Να πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην EN 397. 

 

3. Πξνζηαζία πξνζψπνπ 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ έλαληη ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πξνζσπίδσλ αζθαιείαο (αζπίδηα). πλήζσο ηνπνζεηνχληαη 

ζην θξάλνο κέζσ θαηάιιειεο βάζεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ. Γηα ηελ πξνζηαζία 

έλαληη ηεο εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο ηφμνπ απαηηείηαη πιήξε πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επαξθνχλ ηα θνηλά γπαιηά θαη νη κάζθεο, πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ησλ νθζαικψλ. Πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία καηηψλ θαη 

πξνζψπνπ είλαη: 

 

ANSI/ISEA Z87.1-2015 American National Standard for Occupational and 

Educational Personal Eye and Face Protection Devices 

 

Σν ANSI/ISEA Z87.1-2015 πεξηγξάθεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηηο πξνδηαγξαθέο 

απφδνζεο θαη ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ αζθαιείαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γπαιηψλ αζθαιείαο, πξνζσπίδσλ αζθαιείαο, θξαλψλ 

ζπγθφιιεζεο, πνπ θνξηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο ζε ρηιηάδεο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο, ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη άιια επαγγεικαηηθά 

πεξηβάιινληα. 

      Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Ε87 Δπηηξνπή Αζθάιεηαο γηα ηα Μάηηα θαη Πξνζηαζίαο 

Πξνζψπνπ (Z87 Committee on Safety Eye and Face Protection), ε νπνία δηνηθείηαη 

απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Δμνπιηζκνχ Αζθάιεηαο (International Safety Equipment 

Association, ISEA) θαη εγθξίλεηαη απφ ην Ακεξηθαληθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ 
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(ANSI). Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Ακεξηθή 

ελζσκαηψλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ OSHA ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσπηθφ εμνπιηζκφ 

πξνζηαζίαο. 

Σν Πξφηππν πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο λα ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο 

απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο καηηψλ θαη πξνζψπνπ. Οη 

αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζεκάλζεηο πξνζηαζίαο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφδνζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Πξφηππν, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Μ.Α.Π. 

(«ANSI/ISEA Z87.1-2015 Standard»). 

 

EN 166: Personal eye-protection specifications 

 

Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ είλαη ην 

πξφηππν EN 166. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζέηεη πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθειεηφ θαη 

ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γπαιηψλ αζθαιείαο (safety eyewear), καζθψλ αζθαιείαο 

(safety goggles) θαη πξνζσπίδσλ ή αζπίδσλ (face shield). Γηαθξίλεη έμη πεδία ρξήζεο 

ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ησλ καηηψλ. Ζ ζπκβνιηθή αξίζκεζε βάζε Πξνηχπνπ θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ρξήζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 4-5. Πεδία ρξήζεο πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ καηηψλ θαηά ΔΝ 166. 

χκβνιν 
Πξνζδην-  

ξηζκφο 
Πεξηγξαθή πεδίνπ ρξήζεο Γπαιηά 

Μάζθεο 

καηηψλ 

Πξνζσ-

πίδεο 

Καλέλα 

ζχκβνιν 
Βαζηθή ρξήζε 

Απξνζδηφξηζηνη κεραληθνί 

θίλδπλνη θαη θίλδπλνη απφ 

ππεξηψδε, νξαηή, 

ππέξπζξε θαη ειηαθή 

αθηηλνβνιία 

√ √ √ 

3 Τγξά 
Τγξά (ζηαγνλίδηα ή 

πηηζηιίζκαηα) 
 √ √ 

4 

Μεγάια 

ζσκαηίδηα 

ζθφλεο 

θφλε κε κέγεζνο 

ζσκαηηδίσλ >5κm 
 √  

5 

Αέξηα θαη ιεπηά 

ζσκαηίδηα 

ζθφλεο 

Αέξηα, αηκνί, ςεθαζκνί, 

θαπλφο θαη ζθφλε κε 

κέγεζνο ζσκαηηδίσλ <5κm 

 √  

8 Ζιεθηξηθφ ηφμν 

Ζιεθηξηθφ ηφμν ιφγσ 

βξαρπθπθιψκαηνο ζηνλ 

ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ 

  √ 

9 

Σεγκέλν 

κέηαιιν θαη 

θαπηά ζηεξεά 

Πηηζηιίζκαηα ιησκέλνπ 

κεηάιινπ θαη δηείζδπζε 

ζεξκψλ ζηεξεψλ 

 √ √ 
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ην πξνεγνχκελν ζρήκα θαίλεηαη φηη έλα απφ ηα πεδία ρξήζεο είλαη ην (Short 

circuit electric arc). Γηα εξγαζίεο κε θίλδπλν απφ ειεθηξηθφ ηφμν απαηηείηαη 

απνθιεηζηηθά ε ρξήζε πξνζσπίδαο αζθαιείαο θαη φρη θάπνην είδνο γπαιηψλ. ρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ απφ ζθάικαηα ειεθηξηθνχ ηφμνπ ππάξρεη ην ηκήκα 

ηνπ 7.2.7 ηνπ Πξνηχπνπ «πξνζηαζία ζθάικαηνο ηφμνπ» - επηινγή 8. Οη κφλεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

(King, 2018): 

 

Πίλαθαο 4-6. Διάρηζηεο απαηηήζεηο πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο γηα πξνζηαζία 

ζθάικαηνο ηφμνπ θαηά ΔΝ 166. 

Τιηθφ 

πξνζηαηεπηηθνχ 

θαιχκκαηνο 

Polycarbonate, Cellulose Acetate or Cellulose Propionate, 

with UV Protection. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθηεζεηκέλα 

κεηαιιηθά κέξε, ελψ φιεο νη άθξεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηξνγγπιεκέλεο. 

Διάρηζην πάρνο 

πξνζηαηεπηηθνχ 

θαιχκκαηνο 

1,4mm 

Διάρηζην χςνο 

πξνζηαηεπηηθνχ 

θαιχκκαηνο 

Διάρηζηε θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ 

θαιχκκαηνο: 150mm 

Γηαπεξαηφηεηα 

νξαηνχ θσηφο 
>  74,4% 

 

Οη απαηηήζεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ κηα ζεηξά δνθηκψλ (12kA, 380-400V, 50Hz 

γηα δηάξθεηα 1 δεπηεξνιέπηνπ) κε δηαθνξεηηθά πιηθά κε επαθφινπζεο νπηηθέο 

επηζεσξήζεηο. Θεσξήζεθε φηη ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα πξνζψπνπ πνπ δελ 

ηήθεηαη, δελ θαίγεηαη ή δελ δείρλεη άιιε ζνβαξή δεκηά ζε κηα δνθηκή ηφμνπ 

πξνζηαηεχεη επαξθψο ηνλ ρξήζηε (King, 2018). 

 

GS-ET-29: Additional Requirements for the Testing and Certifying of Electrician’s 

Face Protection 

 

Σν 2008, ην Γεξκαληθφ Ίδξπκα Αζθαιίζεσο Αηπρεκάησλ θαη Πξφιεςεο ζηελ 

Μεραληθή Αθξηβείαο, Ζιεθηξνιφγσλ θαη Κισζηνυθαληνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ 

(BGETEM), δεκνζίεπζε ην GS-ET-29 «Πξφζζεηεο Απαηηήζεηο γηα ηε Γνθηκή θαη 

Πηζηνπνίεζε Πξνζηαζίαο Πξνζψπνπ Ζιεθηξνιφγνπ». ην GS-ET-29, ε δνθηκή Arc-

in-a-Box ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε δχν Κιάζεσλ πξνζηαζίαο απφ 
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ειεθηξηθφ ηφμν (Κιάζε 1 θαη Κιάζε 2) θαζψο θαη ηξεηο Κιάζεηο (0, 1, 2) γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ νξαηνχ θσηφο (King, 2018). 

 

Πίλαθαο 4-7. Κιάζεηο πξνζηαζίαο ηφμνπ ζχκθσλα κε GS-ET-29. 

Κιάζε ηηγκηαία ελέξγεηα ηφμνπ Cal/cm
2
 

1 135kJ/m
2
 3,2 (4kA) 

2 423kJ/m
2
 10,1 (7kA) 

 

Πίλαθαο 4-8. Κιάζεηο δηαπεξαηφηεηαο θσηφο (Visible Light Transmission, VSL) 

ζχκθσλα κε GS-ET-29. 

Κιάζε Γηαπεξαηφηεηα νξαηνχ θσηφο 

0 >75% 

1 50%<VTL>75% 

2 VTL<50% 

 

ASTM F2178-12 - Standard Test Method for Determining the Arc Rating and 

Standard Specification for Eye or Face Protective Products 

 

Ζ κέζνδνο δνθηκήο ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηξήζεη ηεο ξνήο 

ζεξκφηεηαο ηφμνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηα πξντφληα πνπ 

πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνζηαζία καηηψλ ή πξνζψπνπ γηα 

εξγαδνκέλνπο εθηεζεηκέλνπο ζε ειεθηξηθά ηφμα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ ηηκέο ξνήο 

ζεξκφηεηαο απφ 2 έσο 600 cal/cm
2
s. Σα πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφηππν απηφ 

έρνπλ ηε κνξθή πξνζηαηεπηηθψλ πξνζψπσλ (αζπίδησλ), πξνζαξηεκέλσλ ζην θεθάιη 

κέζσ πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο. 

 

4. Πξνζηαζία πνδηψλ 

 

Ζ πξνζηαζία ησλ πνδηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο ηάζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζθάικαηνο πξνο γε πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιεια ππνδήκαηα αζθαιείαο πνπ 

δηαζέηνπλ επαξθή δηειεθηξηθή αληνρή. Μπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή παπνπηζηνχ ή 

αξβχιαο, ελψ φηαλ ππάξρεη ν θίλδπλνο εκπνηηζκνχ πγξαζίαο ζηα θνηλά παπνχηζηα 

ππάξρνπλ κπφηεο πνπ δηαζέηνπλ δηειεθηξηθή αληνρή. ηελ θαηεγνξία ησλ 

ππνδεκάησλ αζθαιείαο έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα ιεγφκελα 

overgrips ή overshoes. Πξφθεηηαη γηα κνλσηηθέο πξνζζήθεο πνπ θνξηνχληαη πάλσ απφ 

ηα θνηλά παπνχηζηα θαη απμάλνπλ ηε ζπλνιηθή δηειεθηξηθή αληνρή ηεο ππφδεζεο. 

εκαληηθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ ππφδεζε γηα ειεθηξηθή πξνζηαζία είλαη: 
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EN 50321-1:2018: Live working - footwear for electrical protection - insulating 

footwear and overboots 

 

Σν ΔΝ 50321:2018 έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΔΝ 50321:1999. Παξφια απηά 

δελ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα δηεζλή IEC Πξφηππν. Σν Δπξσπατθφ απηφ Πξφηππν 

θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δνθηκέο γηα ηα ππνδήκαηα εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ πνδηψλ έλαληη 

ειεθηξνπιεμίαο. Σα ππνδήκαηα απηά παξέρνπλ πξνζηαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δσληαλή εξγαζία (live working) ή 

εξγαζία θνληά ζε ελεξγά κέξε ζε εγθαηαζηάζεηο κέρξη 36000V A.C. ή 25000V D.C.. 

Σα πξντφληα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα, ζχκθσλα κε ηηο αζθαιείο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο αιιαγέο ηνπ EN 50321-

1:2018 ζε ζρέζε κε ην πξφηππν EN 50321:1999: 

 

 ε πξνζζήθε ησλ ειεθηξηθψλ Κιάζεσλ 1, 2, 3 θαη 4 γηα ελαιιαζζφκελεο 

ηάζεηο.  

 ε πξνζζήθε δνθηκήο ηάζεο D.C. γηα Κιάζεηο 00, 0, 1 θαη 2. 

 νξηζκφο ηνπ overboots. 

 

Πίλαθαο 4-9. Κιάζεηο ππνδεκάησλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ΔΝ 50321:2018. 

Κιάζε 

Μεγίζηε 

Α.C.  ηάζε 

ρξήζεο 

Απνδεδεηγκέλε 

ηάζε δνθηκήο 

Απνδεδεηγκέλν 

ξεχκα 

δηαξξνήο 

Μεγίζηε 

δνθηκαζκέλε A.C. 

ηάζε 

00 500V 2,5kV 3mA 5,0kV 

0 1kV 5,0kV 5mA 10kV 

1 7,5kV 10kV 10mA 20kV 

2 17,5kV 20kV 18mA 30kV 

3 26,5kV 30kV 20mA 40kV 

4 36kV 40kV 24mA 50kV 

 

ISO 20345:2011: Personal protective equipment. Safety footwear 

 

Σν Πξφηππν απηφ θαζνξίδεη βαζηθέο θαη πξφζζεηεο (πξναηξεηηθέο) απαηηήζεηο γηα 

ηα ππνδήκαηα αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεληθνχο ζθνπνχο. Πεξηιακβάλεη 
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γηα παξάδεηγκα, κεραληθνχο θηλδχλνπο, αληνρή ζηελ νιίζζεζε, ζεξκηθνχο θηλδχλνπο, 

εξγνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θ.ά.. 

 

5. Πξνζηαζία ζψκαηνο 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο έλαληη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ  ή ηεο 

ειεθηξνπιεμίαο πεξηιακβάλεη ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα ηνπ θνξκνχ θαη ηεο θνηιηάο 

θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε 

θαηάιιειεο ελδπκαζίαο. Σέηνηα κέζα κπνξεί λα είλαη γηιέθα, ζαθάθηα, παληειφληα, 

πνδηέο θαη νιφζσκεο ελδπκαζίεο πξνζηαζίαο. 

Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο έθζεζεο ζε ειεθηξηθφ ηφμν, ζπληζηάηαη ζην πξνζσπηθφ λα 

θνξάεη εγθεθξηκέλν πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο έθξεμεο ηφμνπ, 

ε αθηηλνβνιία, νη θιφγεο θαη νη κεηαιιηθέο εθηνμεχζεηο απφ ηα ειεθηξφδηα 

ζπλδπάδνληαη κε ην χθαζκα ησλ ελδπκάησλ πνπ θνξηνχληαη. Δπεηδή ε ζεξκνθξαζία 

ελφο ειεθηξηθνχ ηφμνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη αξθεηέο ρηιηάδεο βαζκνχο, ην 

πθάζκαηα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ επαξθή κφλσζε θαη ζσξάθηζε πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπνχλ εγθαχκαηα δεχηεξνπ βαζκνχ ζην δέξκα, απεπζείαο απφ ηελ εθιπφκελε 

ζεξκηθή ελέξγεηα («Arc Flash Protective Workwear – Overview», 2018).   

Όκσο, ε ελδπκαζία πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ δελ ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο κφλν απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζεξκηθήο θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηάο ηνπ, αιιά θαη απφ ηα εγθαχκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ 

απφ ηελ ηήμε ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ ησλ θαζεκεξηλψλ ξνχρσλ. Οη θπζηθέο ίλεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ ξνχρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βακβαθηνχ είλαη εχθιεθηεο, ελψ ηα 

ζπλζεηηθά πθάζκαηα κε βάζε ην πνιπαηζπιέλην, ηνπο πνιπεζηέξεο θ.ά. ηείλνπλ λα 

εμαηκίδνληαη, λα ιηψλνληαη ή λα αλαθιέγνληαη αλάινγα κε ηηο εγγελείο ηδηφηεηέο 

ηνπο. Ο ζσζηφο επηπξφζζεηνο πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο έλαληη ηνπ ειεθηξηθνχ 

ηφμνπ επνκέλσο κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαπνιεκήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ αλάθιεμε ή ηελ ηήμε θπζηθψλ-ζπλζεηηθψλ ηλψλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ ξνχρσλ ή εζσξνχρσλ πνπ θνξηνχληαη απφ κέζα («Arc Flash Protective 

Workwear – Overview», 2018).                                   

εκαληηθά Πξφηππα γηα ηελ ελδπκαζία πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ 

είλαη: 
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ΔΝ 50281:2001: Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations 

 

Σν Πξφηππν απηφ ηζρχεη γηα ειεθηξηθά κνλσηηθά πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα φηαλ εξγάδνληαη πάλσ ή θνληά ζε ελεξγά 

κέξε εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο ηάζεο κέρξη 500V A.C. ή 750V D.C.. 

 

IEC 61482-2: Protective Clothing against Thermal Arc Hazards of an Electric Arc 

 

Σν IEC 61482-2 είλαη ην γεληθφ πξφηππν πνπ θαιχπηεη ηνλ πξνζηαηεπηηθφ 

ξνπρηζκφ ελάληηα ζηνπο θηλδχλνπο ζεξκηθνχ ηφμνπ ελφο ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Σν 

πξφηππν IEC 61482-2 θαιχπηεη επίζεο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ελ ιφγσ 

ελδπκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα απαηηνχκελν Πξφηππν φζνλ αθνξά ην εκπφξην  

ελδπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηφμνπ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σα ελδχκαηα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

IEC 61482-2 ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην ζχκβνιν IEC 61482-2 θαζψο θαη ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο πνπ θαιχπηνπλ. 

Σν IEC 61482-2 πεξηιακβάλεη δχν κεζφδνπο γηα ηε δνθηκή πξνζηαηεπηηθψλ 

ελδπκάησλ θαη πιηθψλ. Σα ελδχκαηα κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα θαη κε ηηο 

δχν κεζφδνπο δνθηκψλ ή κφλν κε ηε κία απφ απηέο. Ο κέζνδνη δνθηκήο ζε ηφμν κε 

βάζε ην IEC 61482-2 είλαη («IEC 61482-2 Protective Clothing against Thermal Arc 

Hazards of an Electric Arc», 2018): 

 

1. IEC 61482-1-1: Αλνηρηή κέζνδνο δνθηκήο ηφμνπ (Open Arc Test Method). 

Καζνξίδεη ην επίπεδν ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ηφμνπ (Arc Thermal Protection Value 

ATPV) ηνπ ελδχκαηνο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη ην επίπεδν ATPV ηνπ ελδχκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν απφ ην επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ ηφμνπ (ζε cal/cm²) φπσο 

ππνινγίζηεθε.  

 

2. IEC 61482-1-2: Μέζνδνο δνθηκήο θνπηηνχ (Box Test Method). 

Ζ δνθηκή απηή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πεξηνξηζκέλν θαη θαηεπζπλφκελν ειεθηξηθφ 

ηφμν, θαζνξίδεη ηελ Κιάζε πξνζηαζίαο ηνπ πιηθνχ ή ηνπ ελδχκαηνο. χκθσλα κε ην 

Πξφηππν, δπν Κιάζεηο πξνζηαζίαο νξίδνληαη: 

 

 Ζ Κιάζε 1 πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη ειεθηξηθνχ ηφμνπ 4kA (168kJ). 
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 Ζ Κιάζε 2 πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη ειεθηξηθνχ ηφμνπ 7kA (320kJ). 

. 

    Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 61482-2 δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ειεθηξνπιεμίαο. Σν IEC 61482-2 εθαξκφδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια πξφηππα πνπ θαιχπηνπλ ηέηνηνπο θηλδχλνπο (π.ρ. ην ΔΝ 

50281:2001). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα Πξφηππα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ Μ.Α.Π. έλαληη ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ. 

 

Πίλαθαο 4-10. Καλνληζκνί - Πξφηππα ζρεηηθά κε ηα Μ.Α.Π. έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. 

Ι Πξνζηαζία ρεξηώλ 

1 EN 60903:2003: Live working - Electrical insulating gloves 

II Πξνζηαζία θεθαιήο 

2 ANSI/ISEA Z89.1-2014: Industrial Head Protection 

3 EN 397:2012: Industrial Helmets 

4 EN 50365:2002: Insulating helmets for use on low voltage installations 

ΙΙI Πξνζηαζία πξνζώπνπ 

5 
ANSI/ISEA Z87.1-2015 American National Standard for Occupational and 

Educational Personal Eye and Face Protection Devices 

6 EN 166: Personal eye-protection specifications 

7 
GS-ET-29: Additional Requirements for the Testing and Certifying of Electrician’s 

Face Protection 

8 
ASTM F2178-12 - Standard Test Method for Determining the Arc Rating and 

Standard Specification for Eye or Face Protective Products 

IV Πξνζηαζία πνδηώλ 

9 
EN 50321-1:2018: Live working - footwear for electrical protection - insulating 

footwear and overboots 

10 ISO 20345:2011: Personal protective equipment. Safety footwear 

V Πξνζηαζία ζώκαηνο 

11 ΔΝ 50281:2001: Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations 

12 IEC 61482-2: Protective Clothing against Thermal Arc Hazards of an Electric Arc 
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5.  

 

Γηαρείξηζε ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο 

θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζε θσηνβνιηατθό ζηαζκό 

 

5.1. Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην, ζθνπφο καο είλαη κε βάζε ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε ζηαζκνχο 

Α.Π.Δ., λα παξνπζηαζηνχλ ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη νη 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απηψλ, 

γηα ηελ πεξίπησζε ελφο θ/β ζηαζκνχ ηζρχνο 5MWp ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξίλζνπ. ηε 

ζπλέρεηα, φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.). Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη: 

 

 Πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην 

ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ηεο πξνιεπηηθήο-πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο 

θαη ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε θ/β ζηαζκφ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ηηο ελ ιφγσ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ πιένλ ελδεδεηγκέλε επηινγή ησλ πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη 

ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 Παξνπζίαζε ησλ απαηηνχκελσλ Μ.Α.Π. γηα θάζε κηα απφ ηηο εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά ηνπο κέηξα 

απαηηείηαη απαξαίηεηα ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο έλαληη ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ηεξάξρεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, εθφζνλ χζηεξα 

απφ ηελ παξνχζα εθηίκεζε δηαπηζησζνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο πεγψλ 

θηλδχλσλ. 
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Ο ελ ιφγσ ζηαζκφο θαηαζθεπάζηεθε ην 2011 θαη ιεηηνπξγεί ζε απηνπνηεκέλε 

κνξθή, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία νπνηνπδήπνηε πξνζσπηθνχ (είηε ηεο εηαηξείαο 

πνπ έρεη αλαιάβεη ηε ζπληήξεζή ηνπ είηε ηεο ίδηαο ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο). Ζ 

φπνηα αλζξψπηλε εξγαζία αλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά, αθνξά ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε/πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ζηαζκνχ, ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ 

ειέγρσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ βαζηζηήθακε ζε: 

 

 ζπιινγή πξσηνγελνχο πιηθνχ πνπ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ ζηαζκφ χζηεξα απφ 

επηηφπηα έξεπλα θαη ζπλεληεχμεηο κε ππεχζπλα άηνκα ηεο ηδηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο.  

 επηπιένλ πιηθφ (Μειέηεο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ, ρέδηα Τγείαο, Αζθάιεηαο, 

Οδεγνί Αζθαινχο Δξγαζίαο θ.ιπ.) δηαθφξσλ θ/β ζηαζκψλ ηεο ηάμεο ησλ 2-

6MW ηεο πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ πνπ καο παξαρψξεζε ε ηδηνθηήηξηα 

εηαηξεία, γηα πιεξέζηεξε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

5.2. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε εξγαζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο εθείλεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηεο πξνιεπηηθήο-πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζήο 

ηνπ, ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ηεο δηελέξγεηαο επηηφπησλ νπηηθψλ ειέγρσλ 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

5.2.1. Αλάιπζε εξγαζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ζηάδην εγθαηάζηαζεο-

θαηαζθεπήο θ/β ζηαζκνύ 

 

Με ζθνπφ λα αλαιπζνχλ ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέζα θαη κέηξα 

πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ζην ζηάδην 

εγθαηάζηαζεο-θαηαζθεπήο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ, νη εξγαζηεξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ζε εηδηθφηεηεο ή ηκήκαηα αλάινγα κε ηε 

θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σππηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ αλά θάζε θαηαζθεπήο 

ηνπ θ/β ζηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5-1. Αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ αλά θάζε εγθαηάζηαζεο/θαηαζθεπήο ζε 

θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ. 

Φάζε θαηαζθεπήο Δξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα 

Η. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Α.1. Οξηνζέηεζε εξγνηαμίνπ 

Α.2. Καζαξηζκφο βιάζηεζεο, θνπή θαη θιάδεκα 

δέλδξσλ 

Α.3. Γεληθά έξγα δηακφξθσζεο εδάθνπο 

Α.4. Δηδηθά έξγα δηακφξθσζεο εδάθνπο 

ΗΗ. ΦΑΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ 

ΚΑΗ  

ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

Α.5. Δξγαζίεο ζεκειηψζεσλ 

Α.6. Καινχπσκα-μεθαινχπσκα 

Α.7. Σνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

Α.8. θπξνδέηεζε-δφλεζε 

Α.9. Κηηξηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

ΗΗΗ. ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΣΖΡΗΞΖ Φ/Β  

ΠΛΑΗΗΩΝ 

Α.10. Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο 

Α.11. Δξγαζίεο ζεκειηψζεσλ κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ ζηήξημεο 

Α.12. Δξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ  

ΗV. ΓΗΚΣΤΟ 

ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ-

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

Α.13. Δθζθαθέο 

Α.14. σιελψζεηο 

V. ΔΚΚΑΦΔ 

ΚΑΝΑΛΗΩΝ ΚΑΛΩΓΗΩΝ 
Α.15. Δθζθαθέο θαλαιηψλ θαισδίσλ 

VI. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ/Μ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

A.16. Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

A.17. Δξγαζίεο  πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

A.18. Δξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ-

εμαεξηζκνχ 

A.19. Δξγαζίεο ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο 

VII. ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ/ 

ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΩΡΟΤ  

Α.20. Δξγαζίεο δηακφξθσζεο/αλάπιαζεο ρψξνπ 

εζσηεξηθά ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

VIII. ΓΟΚΗΜΔ 

Α.21. Γνθηκέο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο/πξνζηαζίαο 

Α.22. Γνθηκέο ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ-

επηθνηλσλίαο 

Α.23. Γνθηκέο ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο 

Α.24. Γνθηκέο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Α.25. Γνθηκέο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Α.26. Ζιεθηξηθέο κεηξήζεηο 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πεξηιακβάλεη θάζε κηα απφ ηηο νθηψ θάζεηο θαηαζθεπήο κηαο θ/β κνλάδαο. 

 

Η. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: A.1. 

Οξηνζέηεζε εξγνηαμίνπ. Πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο θαη ηε 
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ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί μεθάζαξα ε πεξηνρή πνπ ζα 

θαηαιεθζεί απφ ην εξγνηάμην. Οη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζηάδην απηφ 

θαηαζθεπήο δελ εγθπκνλνχλ ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Α.2. 

Καζαξηζκόο βιάζηεζεο, θνπή θαη θιάδεκα δέλδξσλ. Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο φπσο 

θνπή δέληξσλ, αθαίξεζε θιαδηψλ, ηεκαρηζκφο, δηαρείξηζε θαη απνηέθξσζε θιαδηψλ 

θαη ζάκλσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν κε 

εξγαιεία ρεηξφο φζν θαη κε ειεθηξηθά εξγαιεία (αιπζνπξίνλα, ρνξηνθνπηηθά θ.ιπ.). 

Α.3. Γεληθά έξγα δηακόξθσζεο εδάθνπο. Πεξηιακβάλνπλ ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ 

εθζθαθήο, απνκάθξπλζε πιενλάδνληαο πιηθνχ, θφξησζε-εθθφξησζε, κεηαθνξά 

εκπνδίσλ, νδνπνηίεο, επηρσκαηψζεηο θ.ά.. Α.4. Δηδηθά έξγα δηακόξθσζε εδάθνπο. Σν 

ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο φπσο 

επηρσκαηψζεηο, εθζθαθέο, εληζρχζεηο θαη αληηζηεξίμεηο. Οη αληηζηεξίμεηο είλαη 

βνεζεηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο ζε αζθαιέο ζπλζήθεο.  

 

ΗΗ. ΦΑΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: Α.5. 

Δξγαζίεο ζεκειηώζεσλ. Πεξηιακβάλνληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηηο 

ζεκειηψζεηο νηθίζθσλ, ηνηρείσλ πεξίθξαμεο θαη ινηπψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ ζηαζκνχ, Α.6. Καινύπσκα-μεθαινύπσκα, Α.7. Τνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ, 

Α.8. Σθπξνδέηεζε-δόλεζε, Α.9. Κηηξηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ηκήκα αθνξνχλ ηηο θαηαζθεπέο ησλ θηηξηαθψλ δνκψλ ηνπ 

θ/β ζηαζκνχ (νηθίζθνη). Οη ελ ιφγσ θαηαζθεπέο κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα θνκκάηηα ζθπξνδέκαηνο, ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη επηηφπνπ ή λα έξρνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή έηνηκεο γηα ρξήζε. 

Πέξαλ ησλ εξγαζηψλ ηνηρνπνηίαο, ζηηο ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

πεξηέρνληαη θαη εξγαζίεο φπσο κνλψζεσλ, νξνθψλ, μπινπξγηθά, ζπγθνιιήζεηο, 

πιαθάθηα, ρξσκαηηζκνί, παινπίλαθεο θ.ιπ..  

 

ΗΗΗ. ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΣΖΡΗΞΖ Φ/Β ΠΛΑΗΗΩΝ 

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: Α.10. 

Τνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ νξηνζέηεζε-ζεκάδεκα 



Ζιεθηξηθνί θίλδπλνη ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο κνλάδσλ ΑΠΔ               Γεξαιήο Ν. 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο           97 
  

ησλ ζέζεσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζηήξημεο ησλ θ/β 

πιαηζίσλ, Α.11. Δξγαζίεο ζεκειηώζεσλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζηήξημεο. Οη ελ ιφγσ 

εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεκειηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηήξημεο ησλ 

θ/β πιαηζίσλ (εθζθαθέο, θαινχπσκα, ζθπξνδέηεζε βάζεσλ θ.ιπ.), Α.12. Δξγαζίεο 

ζπλαξκνιόγεζεο κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. ηε θάζε απηή γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηήξημεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. 

 

ΗV. ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: Α.13. 

Δθζθαθέο. Πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εθζθαθψλ γηα ηε δηάλνημε ησλ θχξησλ θαη 

βνεζεηηθψλ θαλαιηψλ, ησλ θξεαηίσλ θ.ιπ. ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-

απνρέηεπζεο, Α.14. Σσιελώζεηο. Πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

ζσιελψζεσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-

απνρέηεπζεο. 

 

V. ΔΚΚΑΦΔ ΚΑΝΑΛΗΩΝ ΚΑΛΩΓΗΩΝ 

 

Ζ θάζε απηή θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα: Α.15. 

Δθζθαθέο θαλαιηώλ θαισδίσλ. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα 

ηε δηάλνημε ησλ θαλαιηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη θαισδηψζεηο κέζεο-ρακειήο 

ηάζεο θαη αζζελψλ ξεπκάησλ ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 

VI. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: A.16. Δξγαζίεο 

ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ 

ξεπκάησλ (ζπλαγεξκνί, θάκεξεο θ.ιπ.) θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ 

(κέζεο ηάζεο, ρακειήο ηάζεο, D.C., A.C., γεηψζεηο, χζηεκα Αληηθεξαπληθήο 

Πξνζηαζίαο, πίλαθεο, εμνπιηζκφο επηθνηλσλίαο, θαισδηψζεηο, θ/β πάλει, θσηηζκνί, 

ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο U.P.S. θ.ιπ.). A.17. Δξγαζίεο πδξαπιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο γηα ηα ζπζηήκαηα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θ/β ζηαζκνχ. A.18. Δξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ-

εμαεξηζκνύ. Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ θαη 
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θιηκαηηζκνχ ζηνπο νηθίζθνπο ηνπ θ/β ζηαζκνχ. A.19. Δξγαζίεο ζπζηήκαηνο 

ππξνπξνζηαζίαο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. 

 

VII. ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ/ ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΩΡΟΤ 

 

Ζ θάζε απηή θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα: Α.20. 

Δξγαζίεο δηακόξθσζεο/αλάπιαζεο ρώξνπ εζσηεξηθά ηνπ θ/β ζηαζκνύ. Πξφθεηηαη γηα 

εξγαζίεο θεπνηερληθήο, δελδξνθχηεπζεο, θαηαζθεπήο «πξαζίλσλ πεξηνρψλ» θ.ιπ.. 

 

VIII. ΓΟΚΗΜΔ 

 

Δίλαη ε ηειηθή θάζε θαηαζθεπήο ηνπ θ/β ζηαζκνχ πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ην 

ειεθηξηθφ δίθηπν. Πεξηιακβάλεη εξγαζίεο φπσο: Α.21. Γνθηκέο ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο/πξνζηαζίαο. Γίλνληαη ςεπδείο ζπλαγεξκνί ζην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ γηα 

έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ (θψηα, ζεηξήλεο θ.ιπ.), ειέγρεηαη ην Κιεηζηφ 

Κχθισκα Σειεφξαζεο (νξζή ιεηηνπξγία θακεξψλ, θαηαγξαθηθψλ θ.ιπ.). Α.22. 

Γνθηκέο ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ-επηθνηλσλίαο. Διέγρνληαη ηα ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ-

επηθνηλσλίαο. Α.23. Γνθηκέο ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο. Α.24. Γνθηκέο 

ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Οξζή ιεηηνπξγία πηλάθσλ, ππνπηλάθσλ, κεζψλ 

δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ζε κέζε-ρακειή ηάζε (D.C. A.C.), κέζσλ απεηθφληζεο 

ειεθηξηθψλ κεγεζψλ, αηζζεηήξσλ κέηξεζεο θπζηθψλ-ειεθηξηθψλ κεγεζψλ, δνθηκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο (U.P.S.), δνθηκή ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εμνπιηζκνχ (κεηαζρεκαηηζηέο, αληηζηξνθείο θ.ιπ.). Α.25. Γνθηκέο κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Γνθηκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο. Α.26. 

Ζιεθηξηθέο κεηξήζεηο. Πεξηιακβάλνληαη κεηξήζεηο αληίζηαζεο γείσζεο, ηζνδχλακεο 

αληίζηαζεο κφλσζεο (Riso) ζηνηρεηνζεηξψλ, αληίζηαζεο κφλσζεο θαισδίσλ, δπγψλ, 

αληίζηαζεο επαθήο δηαθνπηψλ θ.ιπ.. 
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5.2.2. Αλάιπζε εξγαζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ζηάδην πξνιεπηηθήο/ 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θ/β ζηαζκνύ 

 

Με βάζε ηε θχζε ηνπο, θαηά ην ζηάδην ηεο πξνιεπηηθήο/ πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

 

1. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

2. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

3. Δξγαζίεο ππαίζξνπ ζηνλ θ/β ζηαζκφ. 

4. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο επί ησλ θ/β πιαηζίσλ. 

5. Δξγαζίεο ζηνπο νηθίζθνπο ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

6. Δξγαζίεο νπηηθψλ-επηηφπησλ ειέγρσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο. 

 

χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξηνπνίεζε, ηππηθέο εξγαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε θάζε κηα απφ ηηο έμη νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ είλαη: 

 

1. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Β.6. Δπηζεώξεζε ζπζηεκάησλ γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηεο θ/β 

εγθαηάζηαζεο. 

Β.7. Δπηζεώξεζε ησλ A.C. εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θ/β ζηαζκνύ. 

Β.9. Δπηζεώξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 

Β.11. Δπηζεώξεζε ηνπ D.C. ηκήκαηνο ηνπ θ/β ζηαζκνύ. 

Β.13. Θεξκηθέο απεηθνλίζεηο. 

Β.17. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηε Μέζε Τάζε (Μ.Τ.). 

Β.18. Δπηζεώξεζε ησλ inverters. 

 

2. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Β.5. Δπηζεώξεζε ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζηήξημεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. 

Β.14. Δπηζεώξεζε ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο. 
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3. Δξγαζίεο ππαίζξνπ ζηνλ θ/β ζηαζκφ. 

 

Β.1. Δπηζεώξεζε ηνπ πεξηβάιινληα (εμσηεξηθνύ) ρώξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνύ.  

Β.2. Δπηζεώξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνύ.  

Β.4. Δπηζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο πδάησλ ηνπ θ/β 

ζηαζκνύ.  

Β.12. Δξγαζίεο ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ ζην D.C. ηκήκα ηνπ θ/β ζηαζκνύ. 

Β.15. Δπηζεώξεζε ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηνπ θ/β ζηαζκνύ.  

Β.16. Φνξηνθνπηηθέο εξγαζίεο (μερνξηάξηαζκα), απνςηιώζεηο θαη θαζαξηζκόο πεδίνπ. 

 

4. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο επί ησλ θ/β πιαηζίσλ. 

 

Β.19. Πιύζηκν-θαζαξηζκνόο θ/β πιαηζίσλ. 

 

5. Δξγαζίεο ζηνπο νηθίζθνπο ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 

Β.3. Γεληθνί θαζαξηζκνί ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ-νηθίζθσλ. 

Β.8. Έιεγρνο ησλ κνλάδσλ Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρύνο (U.P.S). 

 

6. Δξγαζίεο νπηηθψλ-επηηφπησλ ειέγρσλ. 

 

Β.10. Οπηηθή επηζεώξεζε ησλ θ/β πιαηζίσλ. 

Β.20. Οπηηθή επηζεώξεζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ. 

Β.21. Οπηηθή επηζεώξεζε ζήκαλζεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ Β.1.–Β.21 αθνινπζεί 

ζηε ζπλέρεηα: 

 

Β.1. Δπηζεώξεζε ηνπ πεξηβάιινληα (εμσηεξηθνύ) ρώξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνύ. θνπφο ηεο 

ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα επηζεσξεζνχλ νη πεξηνρέο γχξσ απφ ην θ/β ζηαζκφ 

γηα ηπρφλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αζθάιεηά ηνπ. Οξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε ελ 

ιφγσ επηζεψξεζε είλαη: 
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 Έιεγρνο ησλ δξφκσλ πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην θ/β ζηαζκφ. 

 Έιεγρνο γηα αιιαγέο ζηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα εμσηεξηθά ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 Έιεγρνο γηα αιιαγέο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζηαζκνχ. 

 Έιεγρνο πηζαλψλ αζηηθψλ αιιαγψλ-εμειίμεσλ. 

 

Β.2. Δπηζεώξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνύ. θνπφο ηεο ζπγθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε γεληθή επηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνχ, 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ 

δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξνθχςεη ή λα παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε 

γλσζηψλ δεηεκάησλ. Σππηθέο εξγαζίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη: 

 

 Έιεγρνο ηεο πεξίθξαμεο. 

 Έιεγρνο ησλ ππιψλ πξφζβαζεο. 

 Έιεγρνο ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο. 

 Έιεγρνο ησλ θξεαηίσλ θαισδίσλ θαη ησλ θαιπκκάησλ ηνπο. 

 Έιεγρνο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ησλ ζεκειίσλ ησλ νηθίζθσλ. 

 Έιεγρνο εζσηεξηθψλ δξφκσλ. 

 Έιεγρνο ηζηψλ θσηηζκνχ θαη αζθάιεηαο. 

 Έιεγρνο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 Έιεγρνο ηεο γεληθήο θαζαξηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 

Β.3. Γεληθνί θαζαξηζκνί ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ-νηθίζθσλ. Πηζαλέο εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε ελ ιφγσ ζπληήξεζε είλαη: 

 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ 

νηθίζθσλ. 

 Καζαξηζκφο/αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ αέξα νηθίζθσλ. 

 Οπηηθφο έιεγρνο γηα είζνδν πγξαζίαο-λεξνχ ζηνπο νηθίζθνπο. 

 Δπηζεψξεζε ησλ ππφγεησλ ρψξσλ ησλ νηθίζθσλ. 

 

Β.4. Δπηζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο πδάησλ ηνπ θ/β 

ζηαζκνύ. Σν ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο απνηειείηαη θπξίσο απφ θαλάιηα 
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απνζηξάγγηζεο κηθξνχ θαη κεγάινπ βάζνπο, θξεάηηα, ζσιελψζεηο ζθπξνδέκαηνο θ.ά. 

ηηο εξγαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζεψξεζεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απνκάθξπλζε ηεο βξσκηάο απφ ηνπο ζσιήλεο, ηα θαλάιηα θαη ηα θξεάηηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο. 

 Γηάζεζε φισλ ησλ πιηθψλ (ρψκα, αθαζαξζίεο, ρισξίδα, ινηπά πιηθά).  

 

Β.5. Δπηζεώξεζε ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζηήξημεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. θνπφο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε επηζεψξεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ δνκψλ ζηήξημεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. Σππηθέο εξγαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε επηζεψξεζε είλαη:  

 

 Οπηηθφο έιεγρνο ηεο κεηαιιηθή δνκή ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα, ηε δηάβξσζε ή άιιεο δεκηέο. 

 Έιεγρνο θαη ζθίμηκν ησλ θ/β πιαηζίσλ θαη ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 

ζηήξημεο κε ζσζηή ξνπή. 

 

Β.6. Δπηζεώξεζε ζπζηεκάησλ γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηεο θ/β 

εγθαηάζηαζεο. Σππηθέο εξγαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο  απνηεινχλ: 

 

 Μέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο. 

 Οπηηθφο έιεγρνο αιινίσζεο θαη δηάβξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπιιεθηεξίνπ  

ζπζηήκαηνο, ησλ αγσγψλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ, ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο θαη 

ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ηνπ πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο 

(.Α.Π.). 

 Έιεγρνο ζπλέρεηαο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηήξημεο θ/β πιαηζίσλ. 

 Μεηξήζεηο ειεθηξηθήο ζπλέρεηαο σο πξνο ην ζχζηεκα γείσζεο ηνπ .Α.Π.. 

 

Β.7. Δπηζεώξεζε ησλ A.C. εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θ/β ζηαζκνύ. θνπφο ηεο επηζεψξεζεο 

απηήο είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ θχξηνπ A.C. ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ζρεηηθέο 

εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 
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 Οπηηθή επηζεψξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ A.C. ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 

ζθφλε θαη  ξχπαλζε. 

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθνπηψλ A.C. θαη δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ Α.C. απαγσγέσλ ππεξηάζεσλ, ησλ A.C. αζθαιεηψλ, ησλ 

αζθαιεηνζεθψλ, ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ θ.ιπ.. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ A.C. θνπηηψλ δηαθιάδσζεο. 

 Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ξειέ δηαξξνήο. 

 πληήξεζε ησλ πηλάθσλ A.C. (θαζαξηζκφο, νπηηθνί έιεγρνη γηα πγξαζία, 

έιεγρνο αζθαιεηψλ, αζθαιεηνζεθψλ, δηαθνπηψλ, ξειέ δηαξξνήο, 

ηξνθνδνηηθψλ, πιαθεηψλ επηθνηλσλίαο, ζπζθίμεηο βηδψλ θ.ά.). 

 

Β.8. Έιεγρνο ησλ κνλάδσλ Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρύνο (U.P.S.). ηηο εξγαζίεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο πεξηιακβάλνληαη έιεγρνη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

UPS θαη ησλ θαισδηψζεψλ ηνπο, κέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ κπαηαξηψλ ηνπο 

θαη θαζαξηζκνί εζσηεξηθά-εμσηεξηθά. 

 

Β.9. Δπηζεώξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. θνπφο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ε επηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γνθηκάδεηαη ην ζχζηεκα θσηηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο, 

θαζψο ιεηηνπξγεί ζπλήζσο σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Σππηθέο εξγαζίεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζεψξεζεο απνηεινχλ: 

 

 Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη αζθαιείαο. 

 Έιεγρνο Κεληξηθνχ Γηαθνκηζηή Αζθαιείαο (Central Security Server). 

 Έιεγρνο ηειεπηθνηλσληψλ ζην θέληξν ειέγρνπ. 

 Έιεγρνο θπθισκάησλ θαη πηλάθσλ δηαλνκήο. 

 Έιεγρνο ηνπ Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο (θάκεξεο, θαηαγξαθηθά 

θ.ιπ.). 

 Έιεγρνο ησλ αηζζεηήξσλ (καγλεηηθέο επαθέο, αηζζεηήξεο δφλεζεο θ.ιπ.). 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο παζεηηθήο αζθάιεηαο (πεξίθξαμε, πχιε).  

 Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο. 

 Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Καζαξηζκνί θακεξψλ. 
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Β.10. Οπηηθή επηζεώξεζε ησλ θ/β πιαηζίσλ. θνπφο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη λα γίλεη έλαο δηεμνδηθφο νπηηθφο έιεγρνο ζηα θ/β πιαίζηα 

γηα ηπρφλ δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ φπσο ξαγίζκαηα ή ζπαζίκαηα θαη  

πξνβιήκαηα φπσο hot-spot, snail trail, delamination, θ.ά.. 

 

Β.11. Δπηζεώξεζε ηνπ D.C. ηκήκαηνο ηνπ θ/β ζηαζκνύ. θνπφο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ 

είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζην θσηνβνιηατθφ πεδίν (D.C.  ηκήκα ηνπ ζηαζκνχ). Σππηθέο εξγαζίεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε επηζεψξεζε είλαη:  

 

 Οπηηθή εμέηαζε ησλ εθηεζεηκέλσλ D.C θαισδίσλ γηα κεραληθέο βιάβεο. 

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ εμαξηεκάησλ ειεθηξηθήο ζχλδεζεο (αθξνδέθηεο 

ζχλδεζεο). 

 Οπηηθή επηζεψξεζε ζεκάησλ θαςίκαηνο κέζσ ειεθηξηθνχ ηφμνπ. 

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθνπηψλ D.C. θαη δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ D.C. απαγσγέσλ ππεξηάζεσλ, ησλ D.C. αζθαιεηψλ, ησλ 

αζθαιεηνζεθψλ, ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ θ.ιπ.. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ D.C. θνπηηψλ δηαθιάδσζεο. 

 πληήξεζε ησλ πηλάθσλ D.C. (θαζαξηζκφο, νπηηθνί έιεγρνη γηα πγξαζία, 

έιεγρνο αζθαιεηψλ, αζθαιεηνζεθψλ, δηαθνπηψλ, ξειέ δηαξξνήο, 

ηξνθνδνηηθψλ, πιαθεηψλ επηθνηλσλίαο, ζπζθίμεηο βηδψλ θ.ά.). 

 

Β.12. Δξγαζίεο ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ ζην D.C. ηκήκα ηνπ θ/β ζηαζκνύ. Οη εξγαζίεο 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεδίν θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Μέηξεζε ηεο I-V ραξαθηεξηζηηθήο κεκνλσκέλνπ θ/β πιαηζίνπ ή νιφθιεξεο 

ζηνηρεηνζεηξάο. Οη κεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλδένληαο ην 

θαηάιιειν φξγαλν κέηξεζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ πιαηζίνπ ή ηεο ζεηξάο 

πιαηζίσλ αληίζηνηρα.  

 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο θαισδίσλ. θνπφο ησλ ελ ιφγσ 

κεηξήζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο ζθαικάησλ ζηε κφλσζε ησλ θαισδίσλ 

αλάκεζα ζηα πιαίζηα θαη ηνπο πίλαθεο D.C. ή ηνπο πίλαθεο D.C. θαη ηνπο 

inverters. 
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 Μέηξεζε ηάζεο αλνηρηνχ θπθιψκαηνο, ξεχκαηνο θ.ν.θ..  

 

Β.13. Θεξκηθέο απεηθνλίζεηο. Με ρξήζε ζεξκνθάκεξαο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζεξκνγξαθίζεηο ησλ θ/β πιαηζίσλ, ησλ πηλάθσλ D.C. & Α.C. θαη ησλ επηκέξνπο 

εμαξηεκάησλ ηνπο, ησλ Combiner boxes, αλεκηζηήξσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα 

ηε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ. 

 

Β.14. Δπηζεώξεζε ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο. Οη εξγαζίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απηήο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Δπηζεψξεζε βαξειηψλ λεξνχ-άκκνπ. 

 Καζαξηζκνί ηνπ ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ (ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, εξγαιεία 

θ.ιπ.). 

 πγθέληξσζε ππξνζβεζηήξσλ γηα αλαγφκσζε ζηελ πξνβιεπφκελε 

εκεξνκελία. 

 

Β.15. Δπηζεώξεζε ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηνπ θ/β ζηαζκνύ. Σππηθέο εξγαζίεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα είλαη: 

 

 Οπηηθνί έιεγρνη ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπ 

κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ (αλεκφκεηξα, κεηξεηέο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

θ.ιπ.). 

 Καζαξηζκνί αηζζεηήξσλ. 

 Μεηξήζεηο κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ κε θνξεηφ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 

γηα δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νξζά είλαη ηα δεδνκέλα  πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο θ/β εγθαηάζηαζεο. 

 

Β.16. Φνξηνθνπηηθέο εξγαζίεο (μερνξηάξηαζκα), απνςηιώζεηο θαη θαζαξηζκόο πεδίνπ. 

 

Β.17. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηε Μέζε Τάζε (Μ.Τ.). Σππηθέο εξγαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο είλαη: 

 

 πληήξεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κέζεο ηάζεο (Μ.. Μ.Σ.) 
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 Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ θαη έιεγρνο δηαξξνψλ 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θειχθνπο Μ..  

 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ 

 Έιεγρνο κνλσηήξσλ Μ..  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ..  

 Έιεγρνο εμαεξηζκνχ ρψξνπ 

 Έιεγρνο έδξαζεο Μ.. 

 Έιεγρνο κεηαζρεκαηηζηή μεξνχ ηχπνπ  

 Δμσηεξηθφο θαζαξηζκφο Μ..  

 Έιεγρνο/κέηξεζε κνλψζεσλ 

 Έιεγρνο/δνθηκή ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο Μ.. 

 Μέηξεζε γεηψζεσλ  

 Έιεγρνη ζπζθίμεσλ  

 Μέηξεζε αληηζηάζεσλ Μ..  

 Μέηξεζε κνλψζεσλ θαισδίσλ Μ.Σ.  

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Μ.. 

 

 πληήξεζε πεδίσλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ Μ.Σ.  

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθψλ ησλ δηαθνπηψλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηψλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθψλ ησλ αζθαιεηψλ  

 Έιεγρνο ησλ δπγψλ θαη ζπζθίμεηο φπνπ απηφ απαηηεζεί  

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλσηήξσλ  

 Έιεγρνο κνλψζεσλ πεδίσλ Μ.Σ.  

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ  

 Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθά ησλ πεδίσλ Μ.Σ.  

 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ πεδίσλ Μ.Σ.  

 Έιεγρνο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο πγξνχ ε αεξίνπ (SF6)  

 Έιεγρνο δηαθνπηψλ αεξίνπ (SF6) 

 Λίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ δηαθφπηε Μ.Σ.  

 Έιεγρνο γεηψζεσλ 
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Β.18. Δπηζεώξεζε ησλ inverters. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ αληηζηξνθέσλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηνπο. Σππηθέο εξγαζίεο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 

 

 Οπηηθή εμέηαζε ησλ αληηζηξνθέσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

 Καηαγξαθή θαη απνζήθεπζε φισλ ησλ ζθαικάησλ ηνπο. 

 Οπηηθή επηζεψξεζε θαισδηψζεσλ, αθξνδεθηψλ, ζπλδέζεσλ θ.ιπ.. 

 Οπηηθφο έιεγρνο γηα ζεκάδηα πγξαζίαο, βξσκηάο. 

 Καζαξηζκνί ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο. 

 Έιεγρνο ζπζθίμεσλ 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ. 

 Καζαξηζκφο-αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ. 

 

Β.19. Πιύζηκν-θαζαξηζκόο θ/β πιαηζίσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαηάιιειν πιπζηηθφ φρεκα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ιακβάλεη ρψξα κάληθα θαη λεξφ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζρνιαζηηθφο 

θαζαξηζκφο ππάξρεη ην ελδερφκελν λα απαηηεζεί άλνδνο εξγαδνκέλνπ επί ηεο 

κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο πνπ θέξεη ην πιαίζην. 

 

Β.20. Οπηηθή επηζεώξεζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

αλάβνπλ ηα θψηα πνπ θ/β ζηαζκνχ θαη θαηαγξάθνληαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ. Σα θψηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη: 

 

 Πεξηκεηξηθφο θσηηζκφο εζσηεξηθά ηνπ ζηαζκνχ 

 Φσηηζκφο εζσηεξηθψλ δξφκσλ 

 

Β.21. Οπηηθή επηζεώξεζε ζήκαλζεο. Καηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ έιεγρν 

εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ηεο ζήκαλζεο αζθαιείαο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, 

ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θ.ιπ. εληφο ηνπ ζηαζκνχ γηα θζνξέο, μεζσξηάζκαηα θαη 

ινηπέο δεκηέο. 
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Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ Β1-Β21 είλαη αλάινγα κε ην 

αλ πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηάζε ή ρσξίο ηελ παξνπζία ηάζεο. Ζ πξψηε πεξίπησζε 

αθνξά εξγαζίεο θνληά ζε ελεξγά ειεθηξηθά δίθηπα, εξγαζίεο ζηελ πεξίκεηξν θαη 

κεηαμχ ησλ ζεηξψλ θ/β πιαηζίσλ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα φηαλ ην έξγν είλαη ππφ 

ηάζε θ.ιπ.. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά εξγαζίεο κεηά ηε ιήςε κέηξσλ ψζηε νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα επηζεσξεζνχλ δελ ζα είλαη ειεθηξηθά ελεξγέο. Έηζη ε δηάθξηζε 

ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην θξηηήξην απηφ είλαη: 

 

1. Δξγαζίεο ππφ ηάζε. 

 

Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6, Β.9, Β.10, Β.11, Β.12, Β.13, Β.15, Β.16, Β.19, Β.20, 

Β.21. 

 

2. Δξγαζίεο ρσξίο ηελ παξνπζία ηάζεο. 

 

Β.7, Β.8, Β.17, Β.18. 

 

5.2.3. Αλάιπζε εξγαζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ζηάδην απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ θ/β ζηαζκνύ 

 

Οη βιάβεο ζε έλαλ θ/β ζηαζκφ κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (θαηξηθά θαηλφκελα, θπζηθά θαηλφκελα, δεκηέο ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

δψσλ, δεκηέο απφ ηξίηνπο θ.ιπ.), είηε ζηε θπζηθή θζνξά ιφγσ γήξαλζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Βιάβεο φκσο είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ θαη θαηά 

ηηο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο/πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ ζηαζκνχ. Απφ φπνπ 

θαη αλ πξνέξρνληαη φκσο, νη εξγαζίεο θαηά ην ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 

1. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ειεθηξηθψλ βιαβψλ. 

2. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο κεραλνινγηθψλ βιαβψλ. 

3. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζηα θ/β πιαίζηα. 

4. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε εμνπιηζκφ-κεραλήκαηα. 
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Σππηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο νκάδεο 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη: 

 

1. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ειεθηξηθψλ βιαβψλ. 

 

Γ.1. Βιάβεο ζην ζύζηεκα γείσζεο. 

Γ.2. Βιάβεο ζην Σύζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο. 

Γ.3. Βιάβεο ζηηο A.C. εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο. 

Γ.4. Βιάβεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

Γ.5. Βιάβεο ζηηο D.C. εγθαηαζηάζεηο. 

Γ.6. Βιάβεο ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο. 

Γ.7. Βιάβεο ζηα πεδία κέζεο ηάζεο. 

Γ.8. Βιάβεο ζηνπο inverters. 

Γ.9. Βιάβεο ησλ κνλάδσλ Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρύνο (U.P.S). 

Γ.10. Βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ. 

Γ.11. Βιάβεο ζηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 

 

2. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο κεραλνινγηθψλ βιαβψλ. 

 

Γ.12. Βιάβεο ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζηήξημεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. 

Γ.13. Βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο πδάησλ. 

 

3. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζηα θ/β πιαίζηα. 

 

Γ.14. Τνπνζέηεζε/αληηθαηάζηαζε θ/β πιαηζίσλ. 

 

4. Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε εμνπιηζκφ-κεραλήκαηα. 

 

Γ.15. Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο. 

Γ.16. Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε. 

Γ.17. Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία. 
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5.3. Δληνπηζκόο πεγώλ ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ 

 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ εληνπίδνληαη νη πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ 

θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο ηνπ θ/β ζηαζκνχ, ηηο εξγαζίεο 

πξνιεπηηθήο-πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη δηελέξγεηαο επηηφπησλ νπηηθψλ 

ειέγρσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

βιαβψλ ηνπ. 

 

5.3.1. Δληνπηζκόο πεγώλ ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο-

θαηαζθεπήο θ/β ζηαζκνύ 

 

Καηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ελφο θ/β ζηαζκνχ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ δελ έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ βξίζθνληαη ππφ 

ελαιιαζζφκελε ηάζε. Οη κφλεο πεγέο ηάζεο θαη κάιηζηα ζπλερνχο κνξθήο πνπ θέξεη 

ε ίδηα ε θ/β εγθαηάζηαζε πξνθχπηνπλ θαηά ην ζηάδην ζχλδεζεο ησλ θ/β πιαηζίσλ 

κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα, ζε ζπλζήθεο πιήξνπο ειηνθάλεηαο, ε ηάζε κηαο 

ζηνηρεηνζεηξάο κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζηα 1000V D.C.. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ζχλδεζε ησλ πιαηζίσλ, ην D.C. ηκήκα ηνπ θ/β ζηαζκνχ ζα βξίζθεηαη ππφ ηάζε 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ησλ ππφινηπσλ εξγαζηψλ.  

Ωζηφζν, γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα θαηά ηηο εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο/εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ ππάξρεη κηα πξνζσξηλή ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε. πλεπψο βαζηθή πεγή ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ απνηειεί ε ίδηα ε 

πξνζσξηλή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε.  

Δπηπξφζζεηεο πεγέο θηλδχλνπ απνηεινχλ ηα θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο (ηξππάληα, ηξνρνί θ.ιπ.), ν θνξεηφο 

ειεθηξηθφο θσηηζκφο (γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ επαξθεί ν θπζηθφο 

θσηηζκφο), ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, θαζψο θαη 

νξηζκέλα κεραλήκαηα ζθπξνδέηεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα φπσο 

ζηαηηθέο κπεηνληέξεο θαη δνλεηέο ζθπξνδέκαηνο.  

Ζιεθηξηθνί θίλδπλνη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ελφο θ/β ζηαζκνχ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θαη απφ ηελ νδήγεζε εληφο ηνπ ζηαζκνχ Η.Υ., θνξηεγψλ θαη 

ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ. Καη απηφ γηαηί ε ηπρφλ πξφζθξνπζή ηνπο κε ηηο 

ελεξγέο D.C. εγθαηαζηάζεηο ή ηηο πξνζσξηλέο A.C. ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ξνή ξεχκαηνο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα, κέζσ ησλ αγψγηκσλ ζηνηρείσλ 
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ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ πεγή ειεθηξηζκνχ. Πεγή ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ απνηεινχλ θαη νη ππφ ηάζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. ελαέξηα 

ειεθηξηθά δίθηπα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο πνπ ελδέρεηαη λα δηέξρνληαη απφ ην 

εξγνηάμην) νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζηε δψλε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Αλαιπηηθά, νη πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ αλά εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 

ζηάδην θαηαζθεπήο/εγθαηάζηαζεο θ/β ζηαζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 5-2. Πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ αλά εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε θάζε 

εγθαηάζηαζεο/θαηαζθεπήο θ/β ζηαζκνχ. 

Δξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα Πεγέο ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ 
Α.1. Οξηνζέηεζε εξγνηαμίνπ Γελ ππάξρνπλ 

Α.2. Καζαξηζκφο βιάζηεζεο, θνπή θαη 

θιάδεκα δέλδξσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Α.3. Γεληθά έξγα δηακφξθσζεο εδάθνπο  Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα  

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 
Α.4. Δηδηθά έξγα δηακφξθσζεο εδάθνπο 

Α.5. Δξγαζίεο ζεκειηψζεσλ 

Α.6. Καινχπσκα-μεθαινχπσκα 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Α.7. Σνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Ζιεθηξνζπγθφιιεζε 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Α.8. θπξνδέηεζε-δφλεζε 
 Δμνπιηζκφο ζθπξνδέηεζεο 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Α.9. Κηηξηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο ζθπξνδέηεζεο  

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 Γεξαλνί αλχςσζεο 

Α.10. Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο Γελ ππάξρνπλ 

Α.11. Δξγαζίεο ζεκειηψζεσλ 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηήξημεο 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Ζιεθηξνζπγθφιιεζε 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Α.12. Δξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ  

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 
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Α.13. Δθζθαθέο  Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα  
Α.14. σιελψζεηο 

Α.15. Δθζθαθέο θαλαιηψλ θαισδίσλ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα  

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

A.16. Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

A.17. Δξγαζίεο  πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα  

 Μεραληθή κεηαθίλεζε θνξηίσλ 

A.18. Δξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ 

θιηκαηηζκνχ-εμαεξηζκνχ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

A.19. Δξγαζίεο ζπζηήκαηνο 

ππξνπξνζηαζίαο 
 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

Α.20. Δξγαζίεο δηακφξθσζεο/αλάπιαζεο 

ρψξνπ εζσηεξηθά ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα  

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

Α.21. Γνθηκέο ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο/πξνζηαζίαο 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Α.22. Γνθηκέο ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ-

επηθνηλσλίαο 
 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Α.23. Γνθηκέο ζπζηήκαηνο 

ππξνπξνζηαζίαο 
 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

Α.24. Γνθηκέο ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Με ελεξγά δίθηπα 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

Α.24. Γνθηκέο κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Α.25. Ζιεθηξηθέο κεηξήζεηο 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Με ελεξγά δίθηπα 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 
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5.3.2. Δληνπηζκόο πεγώλ ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο-

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θ/β ζηαζκνύ 

 

Οη πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ αλά εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνιεπηηθήο-πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θ/β ζηαζκνχ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Οη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο πξνέθπςαλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ ηεο θάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

παξάγξαθν 5.3.1.. ε φπνηα πεξίπησζε θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

εθαξκνγή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.6.. 

 
Πίλαθαο 5-3. Πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ αλά εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ζηάδην 

ζπληήξεζεο ζε θ/β ζηαζκφ. 

Δξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα Πεγέο ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ 

Β.1. Δπηζεψξεζε ηνπ πεξηβάιινληα 

(εμσηεξηθνχ) ρψξνπ ηνπ θ/β ζηαζκνχ  
Γελ ππάξρνπλ 

Β.2. Δπηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

ηνπ θ/β ζηαζκνχ 
 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

Β.3. Γεληθνί θαζαξηζκνί ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ-νηθίζθσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

Β.4. Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο πδάησλ ηνπ 

θ/β ζηαζκνχ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ 

θνξηίσλ 

 Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

Β.5. Δπηζεψξεζε ησλ κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ ζηήξημεο ησλ θ/β πιαηζίσλ 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

 Ζιεθηξνζπγθφιιεζε 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Β.6. Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ γείσζεο θαη 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηεο θ/β 

εγθαηάζηαζεο 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

Β.7. Δπηζεψξεζε ησλ A.C. εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο 

 Με ελεξγά δίθηπα 

 Ζιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Β.8. Έιεγρνο ησλ κνλάδσλ Αδηάιεηπηεο 

Παξνρήο Ηζρχνο (U.P.S) 

Β.9. Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο. 
 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Β.10. Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ θ/β πιαηζίσλ 
 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 
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Β.11. Δπηζεψξεζε ηνπ D.C. ηκήκαηνο ηνπ 

θ/β ζηαζκνχ 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Με ελεξγά δίθηπα 

Β.12. Δξγαζίεο ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ ζην 

D.C. ηκήκα ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

Β.13. Θεξκηθέο απεηθνλίζεηο 
 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Β.14. Δπηζεψξεζε ζπζηήκαηνο 

ππξνπξνζηαζίαο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

Β.15. Δπηζεψξεζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ 

ζηαζκνχ ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 
 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Β.16. Υνξηνθνπηηθέο εξγαζίεο 

(μερνξηάξηαζκα), απνςηιψζεηο θαη 

θαζαξηζκφο πεδίνπ 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

Β.17. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηε Μέζε 

Σάζε (Μ.Σ.) 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Με ελεξγά δίθηπα 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 Μεηαζρεκαηηζηέο Μ.Σ. 

 Πεδία Μ.Σ. 

Β.18. Δπηζεψξεζε ησλ inverters 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Με ελεξγά δίθηπα 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 Αληηζηξνθείο 

Β.19. Πιχζηκν-θαζαξηζκνφο θ/β πιαηζίσλ 
 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

 Δξγαζίεο πιπζίκαηνο θ/β πιαηζίσλ 

Β.20. Οπηηθή επηζεψξεζε ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

Β.21. Οπηηθή επηζεψξεζε ζήκαλζεο 
 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ 

 

5.3.3. Δληνπηζκόο πεγώλ ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο βιαβώλ θ/β ζηαζκνύ 

 

Οη πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ αλά εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ζηάδην 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε θ/β ζηαζκφ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5-4. Πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ αλά εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ζηάδην 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε θ/β ζηαζκφ. 

Δξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα Πεγέο ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ 

Γ.1. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην ζχζηεκα 

γείσζεο 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Γ.2. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην χζηεκα 

Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

Γ.3. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο A.C. 

εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο 
 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηφο θσηηζκφο 

 Πίλαθεο ρακειήο ηάζεο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Γ.4. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

Γ.5. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο D.C. 

εγθαηαζηάζεηο 

Γ.6. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο 
 Μεηαζρεκαηηζηέο Μ.Σ. 

 Πεδία Μ.Σ. 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηφο θσηηζκφο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Γ.7. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ζηα πεδία 

κέζεο ηάζεο 

Γ.8. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ζηνπο 

inverters 

 Inverters 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηφο θσηηζκφο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Γ.9. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ κνλάδσλ 

Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο (U.P.S) 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηφο θσηηζκφο 

Γ.10. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ηνπ 

ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ 
 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Φνξεηφο θσηηζκφο 

 Πίλαθεο ρακειήο ηάζεο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

Γ.11. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ζηνπο 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο 

Γ.12. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ησλ 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζηήξημεο ησλ θ/β 

πιαηζίσλ 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

 θαισζηέο, θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

 Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε 

Γ.13. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο-απνρέηεπζεο 

 Οδήγεζε νρήκαηνο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 
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πδάησλ  Υσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα  

Γ.14. Σνπνζέηεζε/αληηθαηάζηαζε θ/β 

πιαηζίσλ 

 θ/β πιαίζηα 

 Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 Δμνπιηζκφο κεραληθνχ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ 

 Δλεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Γ.15. Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο  Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο 

Γ.16. Ζιεθηξνπαξαγσγά δεχγε  Ζιεθηξνπαξαγσγά δεχγε 

Γ.17. Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία  Φνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 

5.4. Γηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ειεθηξηθώλ 

θηλδύλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ θ/β ζηαζκώλ 

 

Καηά ηηο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο θάζεηο θαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε θ/β κνλάδα θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 

ηξείο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πξνζκεηξήζεθαλ 22 πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, γηα θάζε κηα απφ ηηο 22 πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ 

παξνπζηάδνληαη ηα ειάρηζηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα θαη κέζα έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ ηεο ειεθηξνπιεμίαο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ. 

 

5.4.1. Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππό ηάζε 

 

ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ 

ηάζε, θαλείο εξγαδφκελνο δελ πξέπεη λα πιεζηάδεη ή λα θέξεη νπνηνδήπνηε (αγψγηκν 

ή κε) αληηθείκελν ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα απφ νπνηνδήπνηε εθηεζεηκέλν (γπκλφ, κε θαιπκκέλν κε 

κνλσηηθφ πεξίβιεκα) ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ππφ ηάζε. 

 

Πίλαθαο 5-5. Διάρηζηεο επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο αζθαιείαο αλάινγα κε ηελ 

νλνκαζηηθή ηάζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά NFPA 70E. 

Ολνκαζηηθή πνιηθή ηάζε Διάρηζηε επηηξεπφκελε απφζηαζε (m) 

50-150V Απνθεχγεηαη ε επαθή 

151-750V 0,30 

751V-15kV 0,70 

15,1kV-36kV 0,80 

36,1kV-46kV 0,80 

46,1kV-72,5kV 1,00 

72,6kV-121kV 1,00 

138kV-145kV 1,20 

161kV-169kV 1,30 
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Μηα εξγαζία πνπ ζεσξείηαη φηη εθηειείηαη θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη 

ππφ ηάζε φηαλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο, ηεο θχζεο θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ηεο δηάηαμεο ησλ ππφ ηάζε ζηνηρείσλ, είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη θίλδπλνο κε 

ηήξεζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο ηνπ πίλαθα 4-5 ή 

αθφκα θαη θίλδπλνο επαθήο (απεπζείαο ή κέζσ εξγαιείσλ ή εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπψλ 

πνπ ρεηξίδεηαη ν εξγαδφκελνο) κε ηα ππφ ηάζε ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη παξαπάλσ θίλδπλνη ζεσξείηαη φηη πθίζηαληαη φηαλ ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη 

είηε εηζρσξεί ή θζάλεη, κε κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ή κε εξγαιεία, εμνπιηζκφ θαη 

ζπζθεπέο πνπ ρεηξίδεηαη, ζηε δψλε πνπ έρεη εζσηεξηθφ φξην ηελ επηθάλεηα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε ηνπ πίλαθα 4-5 (αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάζεο) θαη 

εμσηεξηθφ φξην ηελ ίδηα απφζηαζε, πξνζαπμεκέλε θαηά: 

 

 0,5m γηα εγθαηαζηάζεηο νλνκαζηηθήο ηάζεο έσο 1kV 

 1,0m γηα εγθαηαζηάζεηο νλνκαζηηθήο ηάζεο έσο 110kV 

 2,0m γηα εγθαηαζηάζεηο νλνκαζηηθήο ηάζεο κεγαιχηεξεο απφ 110kV 

 

Παξάδεηγκα δψλσλ εξγαζίάο ππφ νλνκαζηηθή πνιηηθή ηάζε 20kV παξνπζηάδνληαη 

ζην επφκελν ζρήκα. 

 

 

ρήκα 5.1. Εψλεο εξγαζίαο ππφ ηάζε 20kV. 
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Αξκφδηνο γηα λα θξίλεη αλ κηα εξγαζία πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί θνληά ζε 

εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε είλαη ν Τπεχζπλνο Δξγαζίαο. Δθφζνλ απηφο θξίλεη φηη ε 

εξγαζία πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε, ζα πξέπεη λα 

ελεξγήζεη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 

 Δθφζνλ θξίλεη φηη ε εξγαζία θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ 

ηάζε είλαη δπλαηφλ, κε ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ αζθαιείαο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ απνκφλσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, ηφηε 

ιακβάλεη ηα κέηξα απηά θαη ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα, θαζψο θαη γηα ηελ χπαξμε εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε θνληά ζηε ζέζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο είλαη δπλαηφ λα είλαη: 

 

 Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζε θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

 Ζ ζπλερήο επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ πξφζσπν πνπ έρεη άξηζηε 

γλψζε ηφζν ηεο πξν εθηέιεζεο εξγαζίαο φζν θαη ησλ θνληά 

επξηζθφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο. 

 Ζ ηνπνζέηεζε κνλσηηθψλ θαιπκκάησλ, εθφζνλ απαηηνχληαη 

 Κάζε πξφζζεην κέηξν αζθαιείαο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

 

 ε εξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε, πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ Τπεχζπλν Δξγαζίαο ζηνλ ζαθή θαη πέξα 

απφ θάζε ακθηβνιία, θαζνξηζκφ ηεο δψλεο εξγαζίαο θαζψο θαη ζηε δηάθξηζή 

ηεο απφ ηα ππφ ηάζε ζηνηρεία. 

 Δθφζνλ θξίλεη φηη ε ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ 

εμαζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ απφ θηλδχλνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε δεηά ηελ απνκφλσζή ηνπο. 

 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο θνληά ζε 

εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη: 
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 Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

πξνζσπηθφ, ζα πξέπεη λα έρεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία πξνζφληα 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, θαζψο θαη ζαθή γλψζε ηεο εξγαζίαο 

ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ζαθή 

γλψζε ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ρνξήγεζεο πξψησλ βνεζεηψλ, 

ηερληθψλ δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο θσηηάο. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ, ν Τπεχζπλνο Δξγαζίαο πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα ζέηεη ππφςε ηνπ ηα παξαθάησ: 

 

 Σν είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο. 

 Σα κέηξα αζθαιείαο ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ηξίησλ θαζψο θαη ηελ θαιή δηεμαγσγή ηεο 

εξγαζίαο. 

 Σα φξηα ηεο δψλεο εξγαζίαο. 

 Σν ζεκείν ζπγθέληξσζεο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

 

 Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη εθφδηα πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ν κεραληθφο 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ φια ηα αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα 

αζθαινχο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. 

 Να απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζηε δψλε εξγαζίαο ζε κε έρνληεο εξγαζία. 

 Υξήζε πηζηνπνηεκέλσλ (CE) εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ηαθηηθφο έιεγρνο 

γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο. 

 

5.4.2. Δξγαζίεο ζε πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

ηνπ θ/β ζηαζκνχ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε χπαξμε πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο (εξγνηαμηαθή παξνρή) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 

πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέζα θαη κέηξα: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 
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 Σν θαιψδην παξνρήο απφ ηνλ γεληθφ ειεθηξηθφ πίλαθα κέρξη ηνλ κεηξεηή ζα 

πξέπεη λα έρεη θαηά ην δπλαηφ ππφγεηα φδεπζε κε πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα 

ηππνπνηεκέλνπ ηχπνπ. 

 ηνλ γεληθφ πίλαθα παξνρήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη γεληθφο δηαθφπηεο 

απελεξγνπνίεζεο, πξνζηαζία ζε ζθάικαηα γεηψζεσλ, ππεξθνξηίζεηο θαη 

βξαρπθπθιψκαηα, ξειέ δηαξξνήο (επαηζζεζίαο 30mA). 

 Μφλν θαηάιιεια εθπαηδεπφκελνη εξγαδφκελνη επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη 

ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, 

ησλ θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θ.ιπ.. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζεσξνχλ φηη φια ηα ηκήκαηα ηεο 

πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη ελεξγά.  

 Σα ελαέξηα ειεθηξηθά θαιψδηα ηνπ γεληθνχ πίλαθα θαη ησλ επηκέξνπο 

ππνπηλάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ηελησκέλα θαη ζηεξεσκέλα ζε εηδηθέο 

θνιψλεο-ζηεξίγκαηα.  

 Καιψδηα κεγάινπ κήθνπο ζα πξέπεη είηε λα είλαη ζε ππφγεηα φδεπζε είηε λα 

πεξλνχλ ζε χςνο 2,5m πάλσ απφ πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 5m ζηελ 

πεξίπησζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

 Αλ ηα θαιψδηα εθηείλνληαη θαηά  κήθνο ηνπ εδάθνπο δελ ζα πξέπεη λα 

παηηνχληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη πιηθά επάλσ ηνπο. Αλ εθηείλνληαη θαηά κήθνο 

δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια. Ωζηφζν, 

φπνηε είλαη δπλαηφλ, ηα ειεθηξηθά θαιψδηα ζα πξέπεη λα ζάβνληαη θάησ απφ 

πεξηνρέο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Σν ειάρηζην βάζνο θαλαιηνχ ζα πξέπεη λα 

είλαη 40cm θαη ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζε άθακπην 

ζσιήλα. 

 Ζ δηαλνκή απφ ην γεληθφ πίλαθα ζηνπο ππνπίλαθεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ 

εηδηθψλ αγσγψλ αλζεθηηθψλ ζηελ πγξαζία. 

 Οη αγσγνί θαισδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ζηεγαλέο 

ζπλδέζεηο. 

 Ζ δηαδξνκή ησλ θαισδίσλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ ζα πξέπεη λα 

ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε χδξεπζεο. 

 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κέηαιιν 

«παληφο θαηξνχ», ζα πξέπεη λα θέξνπλ πφξηα κε θιεηδαξηά θαη θιεηδί 

ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ HD-384. Παξά ην γεγνλφο φηη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 
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ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη κε γείζν γηα πξφζζεηε πξνζηαζία. 

 Σν πιαίζην ησλ κεηαιιηθψλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη γεησκέλν. 

 Όινη νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε θηλδχλνπ 

(χπαξμεο ειεθηξηζκνχ) ζηελ πφξηα ηνπο. 

 Οη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο θαηάιιεισλ θπηίσλ κε πφξηα 

θιεηδαξηά θαη θιεηδί. ηελ πφξηα ηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή 

ζήκαλζε χπαξμεο ειεθηξηθνχ θηλδχλνπ. 

 Οη ειεθηξηθέο έμνδνη ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ζα πξέπεη λα εμέξρνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εληζρπκέλα βχζκαηα θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, λα ππάξρεη 

κεραληζκφο θιεηδψκαηνο. 

 Κάζε ειεθηξηθή παξνρή απφ πίλαθα ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεί κφλν κηα 

ζπζθεπή, κεράλεκα ή εξγαιείν. 

 Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη γεησκέλα. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαη απηή γεησκέλε. 

 Ζ γείσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε αθίδαο ή πιάθαο ζηνλ γεληθφ πίλαθα 

παξνρήο. 

 Φζαξκέλα θαιψδηα ή θαιψδηα ησλ νπνίσλ ε κφλσζε έρεη ππνζηεί δεκηά ζα 

πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

 Πξέπεη λα εθδίδνληαη νδεγίεο γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ειεθηξηθήο πξνέιεπζεο. 

 Απιή θαη ζαθήο ζήκαλζε ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλε, απαγνξεχνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ άδεηα λα εηζέιζνπλ ζε κέξε πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, απαγνξεχνληαο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα 

άηνκα ην ρεηξηζκφ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Λάκπεο γηα γεληθφ θσηηζκφ θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2,5m απφ ην έδαθνο θαη λα πξνζηαηεχνληαη κε 

αλζεθηηθφ θάιπκκα. 

 Θα πξέπεη εθαξκφδνληαη ηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ 

ηηο εξγαζίεο κε θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία. 
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5.4.3. Δξγαζίεο κε ζθαισζηέο θαη θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο 

 

Ωο «ζθαισζηά» νξίδεηαη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλά αλπςσκέλε ή θξεκαζκέλε 

πιαηθφξκα θαη ε ππνζηεξηθηηθή ηεο δνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηήξημε 

εξγαδνκέλσλ ή πιηθψλ ή θαη ησλ δπν, κε ηελ εμαίξεζε φηη ν φξνο απηφο δελ 

πεξηιακβάλεη θξεκαζκέλεο απφ γεξαλνχο πιαηθφξκεο πξνζσπηθνχ. Γεληθά, ε 

εξγαζία κε ζθαισζηά είλαη πνιχ επθνιφηεξε απφ ηελ εξγαζία κε ζθάια. Δίλαη 

ζηαζεξή, ζρεκαηίδεη κηα πιαηηά πιαηθφξκα εξγαζίαο θαη παξέρεη άλεζε πξφζβαζεο. 

Γελ απαηηείηαη ζπαηάιε ρξφλνπ ζε κεηαθίλεζε φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο θνξεηέο 

ζθάιεο. Ωζηφζν, νη κε αζθαιείο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ζθαισζηάο 

κπνξεί κεηαμχ ησλ ινηπψλ θηλδχλσλ λα πξνθαιέζεη θαη ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο. Γηα 

ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ απηψλ πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 πκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο γηα ηελ νξζή 

εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο πηψζεο 

ηεο επάλσ ζε ελεξγέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Απνθεχγεηε ηε κεηαθίλεζε ηεο ζθαισζηάο θνληά ζε ελαέξηα ειεθηξηθά 

δίθηπα γηα απνηξνπή επαθήο ηεο κε απηά. Οη εξγαζίεο αλχςσζεο, 

κεηαθίλεζεο, ηξνπνπνίεζεο ηεο ζθαισζηάο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ππφ ηελ επίβιεςε ελφο αξκνδίνπ. 

  Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εξγαζίεο θνληά ζε γξακκέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα κέλνπλ καθξηά απφ θαιψδηα ξεχκαηνο θαη 

νπνηαδήπνηε αγψγηκν πιηθφ ζηε ζθαισζηά. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε είλαη 3m 

απφ φιεο ηεο κνλσκέλεο θαη κε γξακκέο άλσ ησλ 300V. 

 Γηα απνθπγή αλαηξνπήο ηεο, ε εξγαζία ζε κηα ζθαισζηά απαγνξεχεηαη ζηε 

δηάξθεηα ζπειιψλ ή ηζρπξψλ αλέκσλ. 

 

Γηα απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ηεο ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε επαθή κε ειεθηξηζκφ 

ζε πεξίπησζε ρξήζεο θνξεηήο θιίκαθαο/ζθάιαο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα εμήο 

πξνιεπηηθά κέηξα: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 
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 Απνθεχγεηε ηε κεηαθίλεζε ηεο ζθάιαο θνληά ζε ελαέξηα ειεθηξηθά δίθηπα 

γηα απνηξνπή επαθήο ηεο κε απηά.  

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εξγαζίεο θνληά ζε γξακκέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζθάιαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο φηη δελ 

ππάξρνπλ ειεθηξνθφξα θαιψδηα ζην έδαθνο ή ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηηζηνχλ θαη λα θέξνπλ ηε ζθάια ζε άκεζε επαθή κε 

ειεθηξηζκφ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ επάλσ ζε ζθάια, ηα θαιψδηα ησλ ειεθηξηθψλ 

εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη απφ νξνθέο ή ηνίρνπο θαη λα κελ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κεηαιιηθά ηεο κέξε. 

 

5.4.4. Οδήγεζε νρήκαηνο εληόο ηνπ θ/β ζηαζκνύ 

 

Απηφ ην ηκήκα πεξηιακβάλεη κηθξά νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά εξγαδνκέλσλ θαη πιηθψλ (απηνθίλεηα, θνξηεγάθηα) θαζψο θαη κεγαιχηεξα 

νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πιηθψλ (θνξηεγά). Σα θνξηεγά 

κεηαθνξψλ κεηαθέξνπλ πιηθά θαηαζθεπήο πξνο θαη κέζα ζην εξγνηάμην θαη 

απνηεινχληαη απφ έλα ξπκνπιθφ φρεκα θαη κηα θαξφηζα θνληέηλεξ φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ηα πιηθά. Κάπνηα θνξηεγά δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν γεξαλφ γηα ηελ 

εθθφξησζε ησλ πιηθψλ. ηελ θαηεγνξία ησλ θνξηεγψλ γηα ηε κεηαθνξά πιηθψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη κπεηνληέξεο. 

Δπί ηνπ παξφληνο, δελ ππάξρνπλ θαλνληζκνί πνπ λα αθνξνχλ ηελ πξφιεςε 

ειεθηξηθνχ θηλδχλνπ ζηελ πεξίπησζε δξαζηεξηνηήησλ κε ηα πξναλαθεξζέληα 

νρήκαηα. Καηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο θ/β ζηαζκψλ ή ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπο, αλ έλα κεραλνθίλεην φρεκα ρηππήζεη ηπραία έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο θ/β ζπζηνηρηψλ, ηνπο θαηαζηξέςεη θαη πηζαλψο έξζεη ζε 

επαθή κε ηκήκαηα ππφ ηάζε, ηφηε κπνξεί λα πξνθχςεη ξνή ξεχκαηνο κεηαμχ ηνπ 

πίλαθα θαη ηεο γείσζεο κέζσ ηνπ νρήκαηνο.  Γηα ηελ απνθπγή ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ 

απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ειεθηξηζκφ ελφο νρήκαηνο (I.X. ή θνξηεγνχ) πνπ 

ζα πξνζθξνχζεη ζε κηα ελεξγή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νδήγεζεο, ηα αθφινπζα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη: 
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 Όια ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη επαξθψο βάζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επηζπκεηή 

εξγαζία. 

 Οη νδεγνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έγθπξν δίπισκα νδήγεζεο αλάινγεο 

θαηεγνξίαο θαη λα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα θπζηθή θαηάζηαζε πνπ λα κελ 

επεξεάδεηαη ε ηθαλφηεηα νδήγεζήο ηνπο. 

 Οη νδεγνί δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ ηειέθσλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο. 

 Ζ νδήγεζε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ νδήγεζε ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο θαη λα ηεξνχληαη νη 

απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

 Οη νδεγνί ζα πξέπεη λα είλαη μεθνχξαζηνη θαη ζπγθεληξσκέλνη. 

 Σα θνξηία ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αζθαιή θαη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην φρεκα. 

 Σν φρεκα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα δηαζέηεη φια ηα 

απαξαίηεηα λφκηκα έγγξαθα. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε εξγαζίαο νη νδεγνί ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ, ησλ θαζξεθηψλ, ησλ θξέλσλ θαη ησλ θψησλ. 

 Βαξέα νρήκαηα ζα πξέπεη λα κέλνπλ ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ πξαλή, γηα 

απνθπγή θηλδχλνπ δηνιίζζεζεο ηνπ εδάθνπο. 

 Να δίλεηαη πξνζνρή ζηηο καλνχβξεο ηνπ νρήκαηνο, ηδίσο φηαλ είλαη 

θνξησκέλν. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ζηάζκεπζεο ή καλνπβξψλ, φηαλ ε νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ 

είλαη πεξηνξηζκέλε, νη ρεηξηζκνί ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη απφ άιιν άηνκν, 

εθηφο ηνπ νρήκαηνο. 

 Όηαλ ν νδεγφο ζα απελεξγνπνηεί ηε κεραλή γηα λα εγθαηαιείςεη ην φρεκα, ζα 

πξέπεη λα παίξλεη θαη ην θιεηδί καδί ηνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι. 

 ε θακηά πεξίπησζε νη ρεηξηζηέο δελ ζα πξέπεη λα αγγίμνπλ ηα ηκήκαηα ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ πηλάθσλ ή θαισδίσλ. 

 Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνχ θνληά ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε εξγαζία κε ηα 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα, νη γεληθνί δηαθφπηεο ησλ πηλάθσλ D.C. θαη νη 

αζθάιεηεο ησλ ζηνηρεηνζεηξψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηά. 
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5.4.5. Δξγαζίεο κε θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία 

 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο κε θνξεηά 

ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ εηδηθά κέηξα: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ, δελ ζα πξέπεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Γηα θάζε εξγαζία ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη ην ζσζηφ εξγαιείν. 

 Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε (λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθά εξγαιεία κε ζπαζκέλα κέξε, θζαξκέλεο 

κνλψζεηο, αθαηάιιειεο γεηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη  ζε εηδηθέο ζήθεο πξνζηαζίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

επηζεσξείηαη ηαθηά ε κφλσζε ησλ θαισδίσλ γηα ηζαθίζκαηα θαη θζνξέο. 

 Όια ηα θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE. 

 Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε ζπρλφηεηα ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ. 

 Αλ ηα ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιχ αγψγηκν ή 

πγξφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηνχληαη απφ έλαλ κεηαζρεκαηηζηή 

δηαρσξηζκνχ θπθιψκαηνο ή κεηαζρεκαηηζηή αζθαιείαο. Ζ γεληθή θαηάζηαζε 

ησλ ελ ιφγσ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη, φπσο θαη ηα θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο ηνπο. Σέινο, νη ζπγθεθξηκέλνη κεηαζρεκαηηζηέο ζα πξέπεη πάληα 

λα εγθαζίζηαληαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

εξγαιεία. 

 Καηά ηνλ θαζαξηζκφ, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο ζα πξέπεη λα 

απνζπλδένληαη απφ ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη επεθηάζεηο (κπαιαληέδεο) γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 

ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

θαη ζε πγξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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 Καιψδηα κεγάινπ κήθνπο ζα πξέπεη είηε λα είλαη ζε ππφγεηα φδεπζε είηε λα 

πεξλνχλ ζε χςνο 2,5m πάλσ απφ πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 5m ζηελ 

πεξίπησζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

 ε ζέζεηο πνπ ζπλήζσο δηέξρνληαη νρήκαηα-κεραλήκαηα, ηα δηεξρφκελα 

θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη επηπιένλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε εηδηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ δαπέδσλ. 

 Οη παξνρέο ξεχκαηνο ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο έηζη ψζηε λα δηαθφπηεηαη άκεζα ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Αλ δηαπηζησζνχλ ειαηηψκαηα, θζνξέο ή κε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνηνχ γίλεη ζπληήξεζε απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα εξγαιεία θέξνπλ θηλνχκελα-πεξηζηξεθφκελα κέξε θαη 

κπινθάξνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα απνζπλδεζεί ακέζσο ε παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Απνζπλδέζηε ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα δηαιιείκαηνο. 

 

5.4.6. Δξγαζίεο κε ρξήζε θνξεηνύ θσηηζκνύ 

 

Όηαλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο γηα λα 

εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα θαη δελ είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε κφληκσλ ιακπηήξσλ, ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ν θαηάιιεινο θσηηζκφο κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ιακπψλ. Γεληθά, 

νη θνξεηέο ιάκπεο θσηηζκνχ είλαη κεηαμχ ησλ πην επηθίλδπλσλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 

εξγαιείσλ, γη’ απηφ θαη εμεηάδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηα ινηπά θνξεηά ειεθηξηθά 

εξγαιεία. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη ειεθηξηθνί θίλδπλνη απφ άκεζε θαη έκκεζε επαθή 

κε ειεθηξηζκφ θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα 

παξαθάησ δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα: 

 

 Αλ ν θνξεηφο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιχ αγψγηκν ή πγξφ 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ έλαλ κεηαζρεκαηηζηή 

δηαρσξηζκνχ θπθιψκαηνο ή κεηαζρεκαηηζηή αζθαιείαο. Ζ γεληθή θαηάζηαζε 

ησλ ελ ιφγσ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη, φπσο θαη ηα θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο ηνπο. Σέινο, νη ζπγθεθξηκέλνη κεηαζρεκαηηζηέο ζα πξέπεη πάληα 
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λα εγθαζίζηαληαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

εξγαιεία. 

 Δάλ είλαη απαξαίηεην, νη ιακπηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ρηππήκαηα. 

 Σα ειεθηξηθά θαιψδηα γηα θνξεηφ θσηηζκφ ζα πξέπεη λα είλαη  θαηάιιειεο 

δηαηνκήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ απαξαίηεηε ηάζε θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη κεραληθά επαξθψο αλζεθηηθά γηα λα αληέρνπλ ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Οη ιάκπεο ηνπ θνξεηνχ θσηηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο, κε κνλσκέλεο 

ιαβέο θαη πξνζηαηεπηηθά ιακπηήξσλ (πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε ηάζε 

αζθαιείαο 42V, ζε θιεηζηνχο ρψξνπο). 

 

5.4.7. Δξγαζίεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο 

 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ εηδηθά κέηξα: 

 

 Θα πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλνί έιεγρνη ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ησλ θαισδίσλ παξνρήο ειεθηξηζκνχ, 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα κνλψλνληαη ή λα αληηθαζίζηαληαη ζε πεξίπησζε 

θζνξάο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη ησλ θαισδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπγθφιιεζεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία απφ ζπίζεο γξάζν, 

ιάδη θ.ιπ., γηα ηελ απνθπγή ειεθηξηθνχ ηφμνπ ή άιισλ αλσκαιηψλ. 

 Ζ παξνρή ξεχκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθφιιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζβάζηκε έηζη ψζηε λα δηαθφπηεηαη άκεζα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγμηε φηη νη ζπλδεηήξεο είλαη θαηάιιεινη 

γηα ηνλ ηχπν ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φηη ζπγθξαηνχλ 

ζσζηά ηα ειεθηξφδηα.  

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα κε κφλσζε φηαλ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ελεξγέο ζπλδέζεηο ή φηαλ αιιάδνπλ ειεθηξφδηα. Πξηλ ηελ αιιαγή 

ειεθηξνδίνπ, ηα γάληηα θαη ηα ρέξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγλά. 
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 Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη επεθηάζεηο (κπαιαληέδεο) γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε θαη ζε πγξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Καιψδηα κεγάινπ κήθνπο ζα πξέπεη είηε λα είλαη ζε ππφγεηα φδεπζε είηε λα 

πεξλνχλ ζε χςνο 2,5m πάλσ απφ πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 5m ζηελ 

πεξίπησζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

 Πξηλ ηε ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπγθφιιεζεο κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ξειέ δηαθπγήο (30mΑ) θαη γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πηζηνπνηεκέλνη ξεπκαηνδφηεο (πξίδεο). 

 Σπρφλ ιηκλάδνληα λεξά ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE. 

 Απνζπλδέζηε ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα δηαιιείκαηνο. 

 Μελ ελαπνζέηεηε ηα ειεθηξφδηα επάλσ ζε αγψγηκα πιηθά-ηκήκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Σα ειεθηξφδηα θαη ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη πάληα λα 

ελαπνηίζεληαη ζε επηθάλεηεο κε κφλσζε. 

 

5.4.8. Δξγαζίεο κε ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (γελλήηξηα) 

 

Γηα ηελ απνηξνπή ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηε ρξήζε ειεθηξνπαξαγσγνχ 

δεχγνπο ε/δ, ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη: 

 

 Σν ε/δ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

 Ζ ρξήζε ηνπ ε/δ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

 Ζ ζπληήξεζε ηεο γελλήηξηαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 Ζ επηζθεπή ηνπ ε/δ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. 

 Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξσζε ηνπ θαπζίκνπ φηαλ ε γελλήηξηα είλαη ζε 

ιεηηνπξγία. 
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 Πξηλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο γηα 

ζεκάδηα θζνξάο. 

 Σν ε/δ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θεληξηθφ πίλαθα δηαλνκήο θαη 

ηξνθνδνζίαο πνπ ζα θέξεη ξειέ δηαξξνήο. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ε/ζ ζε βξνρεξέο ή ρηνληζκέλεο ζπλζήθεο. Μελ ην 

αθήλεηε λα βξαρεί θαη κελ ην ρεηξίδεζηε κε βξεγκέλα ρέξηα. 

 Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο κε ην ε/δ ζα πξέπεη κα γίλνληαη κε πηζηνπνηεκέλα 

βχζκαηα θαη ζθηγθηήξεο. 

 Σν ε/δ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά ηηο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

 

5.4.9. Δξγαζίεο κε εμνπιηζκό ζθπξνδέηεζεο 

  

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο κε 

εμνπιηζκφ φπσο ζηαηηθέο κπεηνληέξεο, κπεηνληέξεο θνξηεγά θαη δνλεηέο 

ζθπξνδέκαηνο, ζηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα ζπγθαηαιέγνληαη: 

 

 Ζ κπεηνληέξα δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε θαη νδεγίεο γηα ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο θαηά ην 

ρεηξηζκφ θαη θαζαξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην λα αλνηρζεί ην ζαζί ηεο κπεηνληέξαο γηα θαζαξηζκφ-

ζπληήξεζε-επηζθεπή ζα πξέπεη ν θηλεηήξαο ηεο λα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο 

θαη  λα κελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα. 

 Σα ειεθηξηθά κέξε ηεο κπεηνληέξαο (πίλαθαο ρεηξηζκνχ, θνπκπηά θ.ιπ.) ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ βξνρή. 

 Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηεο κπεηνληέξαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

ηξηβή θαη ζπκπίεζε, θαη αλ βξίζθνληαη καθξηά απφ δψλε εξγαζίαο άιισλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κεραλεκάησλ. 

 Να γίλεηαη ζπρλή επηζεψξεζε ησλ ζπλδέζεσλ γείσζεο. 

 Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηεο κπεηνληέξαο δηα δηαζέηεη ξειέ δηαξξνήο (30mA). 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην δνλεηή ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, λα έρεη θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε θαη λα έρεη κειεηήζεη ην εγρεηξίδην νδεγηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
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εξγαζίαο, γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο απφ ηε 

ρξήζε ηνπ. 

 Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζην δνλεηή ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηεγαλφ ηξφπν. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δνλεηή ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ειεθηξηθνχο 

θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. 

 Γηα ηε ρξήζε κπεηνληέξσλ θνξηεγψλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα 

δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα ηεο παξαγξάθνπ «Οδήγεζε νρήκαηνο 

εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ». 

 

5.4.10. Δξγαζίεο κε ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

 

Σν ηκήκα απηφ αθνξά φια ηα βαξηά κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα θνηλά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο, πδξαπιηθά ζπζηήκαηα), δηαθέξνπλ γηα ην είδνο ηεο ρξήζεο 

ηνπ θαη ηα νπνία κεηαθέξνπλ δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ. Πξφθεηηαη γηα πξνσζεηέο, 

δηαζηξσηέο, ζθχξεο, εθζθαθείο θαη θνξησηέο. ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα 

έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο κε ηα ελ ιφγσ κεραλήκαηα 

πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Θα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ιεηηνπξγία, 

πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ. 

 Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη αδεηνχρνη θαη λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ εθάζηνηε κεραλήκαηνο. 

 ρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο κε εθζθαθείο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα 

αλαγξαθφκελα κέηξα ζηελ παξάγξαθν «Δξγαζίεο εθζθαθψλ». 

 Καηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγξάθνπ. 

 Σν θάζε κεράλεκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί. 
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Δηδηθά γηα ηηο εξγαζίεο κε εθζθαθείο,  ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη ηα επφκελα 

πξνιεπηηθά κέηξα: 

 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

ειεθηξηθά δίθηπα πνπ πεξλάλε απφ ηελ πεξηνρή. Δίλαη αλαγθαία ε ζήκαλζε 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

 Δάλ βξεζνχλ ππφγεηεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ ακέζσο θαη λα εηδνπνηεζεί ε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο 

πξέπεη λα μαλαξρίζνπλ κφλν θαηφπηλ άδεηαο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. 

 Κακία εξγαζία δελ επηηξέπεηαη ζε πεξηνρή φπνπ ππάξρνπλ δίθηπα 

ειεθηξηζκνχ ησλ νπνίσλ ε ζηαζεξφηεηα είλαη ακθίβνιε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηήζεηο ζε πεξηνρέο κε αλεπαξθή θσηηζκφ. Ο 

εξγνδεγφο ή ν εξγαδφκελνο πνπ είλαη ππεχζπλνο ζε απηή ηελ πεξηνρή πξέπεη 

λα έρεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα λα παξέρεη ηνλ ζσζηφ θσηηζκφ ζηελ δψλε 

εξγαζίαο.  

 

5.4.11. Δξγαζίεο κε εμνπιηζκό κεραληθνύ ρεηξηζκνύ θνξηίσλ 

 

Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο αλχςσζεο θαη νξηδφληηαο κεηαθίλεζεο θνξηίνπ, θαηά ηηο 

εξγαζίεο θφξησζεο-εθθφξησζεο πιηθψλ-αληηθεηκέλσλ κε ρξήζε θηλεηνχ γεξαλνχ, 

γεξαλνχ επί ηνπ νρήκαηνο (παπαγαιάθη), ειεθηξηθνχ αλπςσηήξα, γεξαλνγέθπξαο, 

πεξνλνθφξνπ νρήκαηνο. ηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζπγθαηαιέγνληαη νη 

αθφινπζνη θαλφλεο: 

 

 Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη νη θηλήζεηο ησλ θνξηίσλ θαη ε ηήξεζε ησλ 

απνζηάζεσλ αζθαιείαο απφ γξακκέο ειεθηξηζκνχ. 

 Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα πιεζηάδνπλ ην θνξηίν γηα λα ην 

ζηαζεξνπνηήζνπλ φηαλ δνπιεχνπλ θνληά ζε γξακκέο ειεθηξηζκνχ, γηα ηελ 

απνθπγή επαθήο ε ειεθηξηθνχ ηφμνπ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρνηληά-νδεγνί, ζα πξέπεη λα είλαη απφ κνλσκέλν 

πιηθφ. 
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 Ο ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκν κε θαιή 

φξαζε θαη αθνή. 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ 

νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ. 

 Κάζε ζήκα θίλεζεο ή δηαθνπήο ηεο θίλεζεο ηεο αλπςσηηθήο κεραλήο ζα 

πξέπεη λα είλαη επθξηλέο θαη λα δίλεηαη κε ηξφπν πνπ ν ρεηξηζηήο ζα ην 

αληηιακβάλεηαη άκεζα θαη εχθνια. 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε δελ ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ηνλ ελ ιφγσ αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ. 

 

Δηδηθά, ζηα γεληθά πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα θαηά ηηο εξγαζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο γίλνληαη θηλήζεηο θαη κεηαηφπηζε εμνπιηζκνχ θαη 

άιισλ πιηθψλ θνληά ζε ελεξγέο γξακκέο ή εγθαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή άιινο εμνπιηζκφο αλχςσζεο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο, γηα ηελ απνθπγή επαθήο θαη 

εγγχηεηαο ζε ελεξγέο ειεθηξηθέο γξακκέο.  

 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, έλαο εηδηθεπφκελνο εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ εγγχηεηα ησλ ελεξγψλ γξακκψλ, έηζη ψζηε λα απνηξαπεί 

ε επαθή ηνπο κε ηα θηλεηά ζηνηρεία ηνπ γεξαλνχ. ε φπνηα πεξίπησζε 

απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα δεηεζεί απελεξγνπνίεζε ησλ γξακκψλ.  

 Πξηλ έξζεη ν γεξαλφο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πνπ ζα ζηεζεί θαη ην πσο ζα 

θηλεζεί. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε γεξαλνχ ζε πεξηνρέο κε 

ειεθηξηθά δίθηπα. 

 Κάζε ειεθηξηθή γξακκή ή εγθαηάζηαζε ζα ζεσξείηαη ελεξγή, έσο φηνπ ν 

θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ε εηαηξεία παξνρήο ξεχκαηνο δηαβεβαηψζεη γηα ην 

αληίζεην. Ζ γξακκή ζα πξέπεη λα είλαη αλελεξγή, φηαλ δελ κπνξεί λα ηεξεζεί 

ε ειάρηζηε απφζηαζε αζθαιείαο. 

 Γελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ην ππφ κεηαθνξά θνξηίν πιεζίνλ ή θάησ απφ 

ειεθηξηθέο γξακκέο. 
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 Δάλ βξίζθεζηε ζην γεξαλφ θαη απηφο αγγίμεη κηα ελεξγή γξακκή ηφηε κείλεηε 

ζηνλ γεξαλφ. Αλ πξέπεη αλ πεδήμεηε απφ απηφλ, ηφηε ζα πξέπεη λα πεδήμεηε 

φζν πην καθξηά γίλεηαη. 

 Ζ πεξηνρή πνπ ν γεξαλφο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη παξακέλεη ηζφπεδνο. 

 

5.4.12. Δξγαζίεο ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο 

 

ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά 

ηηο εξγαζίεο ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Πξηλ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζηνλ κ/ζ είλαη απαξαίηεηε ε 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. πζηήλεηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο Lock Out/ Tag 

Out. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζηνλ κ/ζ ζα πξέπεη λα έρεη 

εμνπζηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κ/ζ εάλ δελ έρνπλ απνζπλδεζεί θαη γεησζεί ηα 

αληίζηνηρα πεδία Μ.Σ.. 

 Πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ κ/ζ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί φηη δελ ππάξρεη ηάζε ζηα 

ηπιίγκαηα ηνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απνθφξηηζή ηνπο κε ρξήζε 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη πάληα θνξψληαο ηα απαξαίηεηα Μ.Α.Π.. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζηνλ κ/ζ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ηεξεί. 

 

5.4.13. Δξγαζίεο ζηα πεδία κέζεο ηάζεο 

 

ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά 

ηηο εξγαζίεο ζηα πεδία κέζεο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 
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 Πξηλ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζηα πεδία Μ.Σ. είλαη απαξαίηεηε 

ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. πζηήλεηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο Lock Out/ 

Tag Out. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζηα πεδία Μ.Σ. ζα πξέπεη λα έρεη 

εμνπζηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 

 Γηα ηηο εξγαζίεο ζηνπο δηαθφπηεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλσκέλα εξγαιεία, 

αζπίδεο πξνζηαζίαο πξνζψπνπ θαη δηειεθηξηθά γάληηα. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζηα πεδία Μ.Σ. ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ηεξεί. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, 

νη εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη. 

 Γηα εξγαζίεο ππφ ηάζε λα εθηεινχληαη ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα 

ηεο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπ. 

 

5.4.14. Δξγαζίεο ζηνπο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο 

 

ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά 

ηηο εξγαζίεο ζηνπο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο (D.C. θαη A.C.) πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζηνπο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.) ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζήο ηνπο. 

 Όινη νη πίλαθεο δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, 

ζηεγαλνχ ηχπνπ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο. Σα 

θιεηδηά ησλ πηλάθσλ απηψλ ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη απφ ππεχζπλν 

πξφζσπν. 

 Οη παξαπάλσ πίλαθεο ζα πξέπεη λα είλαη γεησκέλνη θαηάιιεια κε κφληκε 

ζηαζεξή εγθαηάζηαζε γείσζεο. 

 Όινη νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ απηφκαην πξνζηαηεπηηθφ δηαθφπηε 

δηαξξνήο, επαηζζεζίαο 30mA. 
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 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ηεξεί. 

 Πξηλ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζηνπο πίλαθεο Υ.Σ. είλαη 

απαξαίηεηε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. πζηήλεηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

Lock Out/ Tag Out. 

 Γηα ηηο εξγαζίεο ζηνπο δηαθφπηεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλσκέλα εξγαιεία, 

αζπίδεο πξνζηαζίαο πξνζψπνπ θαη δηειεθηξηθά γάληηα. 

 Γηα εξγαζίεο ππφ ηάζε λα εθηεινχληαη ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα 

ηεο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπ. 

 

5.4.15. Δξγαζίεο ζηνπο inverters 

 

ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά 

ηηο εξγαζίεο ζηνπο αληηζηξνθείο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π..  

 Απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ δηαθνπηψλ ηνπ Inverter (A.C., D.C. βνεζεηηθέο 

ηξνθνδνζίεο). 

 Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηε 

λνκνζεζία άηνκν αιιά θαη εθπαηδεπκέλν ζηελ ηερλνινγία ησλ εθάζηνηε 

αληηζηξνθέσλ. 

 Να γίλεηαη ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ φπνπ είλαη εθηθηφ. 

 Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

5.4.16. Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

ηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο (D.C. – A.C.) θαζψο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ 

ξεπκάησλ, πιελ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Μ.Σ. ζπγθαηαιέγνληαη: 
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 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π. Δηδηθά, λα ηεξνχληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηά ηνπ θαηά ηηο 

εξγαζίεο ζε πεξηβάιινληα κε πγξαζία. 

 Ζ ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο, εγθαηαζηάζεσλ, ζπζθεπψλ θαη 

κεραλεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν. 

 Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο λα είλαη ζχκθσλεο κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο πξνηχπνπ ΔΛΟΣ (HD-384). 

 Οη εξγαζίεο κε ειεθηξηθφ ξεχκα λα κελ γίλνληαη ππφ δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο ή ζε ρψξνπο ζθνηεηλνχο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηερλεηφο 

θσηηζκφο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ (CE), κνλσκέλσλ εξγαιείσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, ηαθηηθφο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ηνπο θαηάζηαζε, επηζθεπή-

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εξγαιείσλ θ.ιπ.. 

 Όιε ε εγθαηάζηαζε θαη ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ αγσγφ γείσζεο. 

 Να γίλεηαη απνθφξηηζε ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ κε θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ, φπνηε απηφ απαηηείηαη απφ ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο (π.ρ.  ζε 

θχθισκα κε ππθλσηέο).  

 Όια ηα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ελεξγά, εθηφο αλ 

έρεη δνζεί πξνεγνχκελε εμνπζηνδφηεζε 

 Καηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα πξέπεη λα 

δηαθφπηεηαη ε ηάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα παξζνχλ νη αθφινπζεο 

πξνθπιάμεηο: 

 Ο γεληθφο δηαθφπηεο λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 Να γίλεηαη πξνιεπηηθά αθαίξεζε ηεο γεληθήο αζθάιεηαο. 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο κε πνιχκεηξν γηα ηελ απνπζία ηάζεο ζην 

ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ απνκνλψζεθε. 

 Γηα εξγαζίεο κηα θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία, κε θνξεηφ θσηηζκφ, ζε ελεξγά 

(ππφ ηάζε) δίθηπα, θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη πξνζσξηλέο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, λα εθαξκφδνληαη ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά 

κέηξα ησλ αληίζηνηρσλ παξαγξάθσλ. 
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5.4.17. Δξγαζίεο ζε ελεξγά (ππό ηάζε) ζηνηρεία 

 

«Δξγαζία ππφ ηάζε» ζεσξείηαη θάζε επέκβαζε ζε ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηάζε, θαηά ηελ νπνία εθηειείηαη έξγν θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο ή 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε απηά θαη θαηά ηελ νπνία  ν εξγαδφκελνο είηε έξρεηαη ζε 

άκεζε επαθή κεηά ππφ ηάζε ζηνηρεία είηε εηζρσξεί ή θζάλεη, κε κέξε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ ή κε εξγαιεία, εμνπιηζκφ θαη ζπζθεπέο πνπ ρεηξίδεηαη, ζηε δψλε εξγαζίαο ππφ 

ηάζε. «Εψλε εξγαζίαο ππφ ηάζε» νξίδεηαη ε πεξηνρή πνπ έρεη εζσηεξηθφ φξην ηελ 

επηθάλεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηα ππφ ηάζε ζηνηρεία θαη εμσηεξηθφ φξην ηελ επηθάλεηα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε ηνπ πίλαθα 5-5. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζεσξείηαη εξγαζία ππφ ηάζε ε εθηέιεζε ρεηξηζκψλ, 

κεηξήζεσλ κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο, ε ηνπνζέηεζε ή αθαίξεζε ζπζθεπψλ 

βξαρπθχθισζεο-γείσζεο, ε ρξήζε αληρλεπηψλ ηάζεο, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θνληά ζε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε ή ε νπηηθή επηζεψξεζε ζηνηρείσλ ππφ ηάζε 

ή ε δηέιεπζε θνληά ζε απηά, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο 

αζθαιείαο απφ ηα ππφ ηάζε ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ζπλζεθψλ δελ είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο 

ησλ ππφ ηάζε ζηνηρείσλ, ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη εξγαζίαο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο: 

 

1. Δξγαζία ζε ελεξγά ζηνηρεία κε γπκλά ρέξηα (hot hand).  Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

απαηηεί πςειά εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, επεηδή ν εξγαδφκελνο δηαρεηξίδεηαη άκεζα 

ηα ελεξγά ζηνηρεία. 

 

2. Δξγαζία ζε ελεξγά ζηνηρεία από απόζηαζε (hot stick). Με ηε κέζνδν απηή, ν 

ρεηξηζηήο εθηειεί ηελ εξγαζία κε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε 

κνλσκέλεο ξάβδνπο (hot sticks) θαηάιιειεο γηα ηελ ηάζε ησλ ελεξγψλ ζηνηρείσλ, 

θνξψληαο κνλσκέλα γάληηα. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα κειεηάηαη πξνθαηαξθηηθά απφ 

ηνλ ππεχζπλν ησλ εξγαζηψλ έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη φηη κπνξεί λα εθηειεζηεί κε 

αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν ππεχζπλνο εξγαζηψλ πξέπεη λα ειέγρεη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Καηά ηε κέζνδν απηή, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ θαηξηθέο ζπλζήθεο: 
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 Βξνρφπησζε, ρηφλη θαη ραιάδη: νη εξγαζίεο δελ ζα πξέπεη λα μεθηλάλε ζε 

εγθαηαζηάζεηο κε ηάζε ίζε ή θάησ ησλ 36kV. Μπνξεί φκσο λα ηειεηψζεη 

εξγαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Όηαλ ε ηάζε μεπεξλάεη ηα 36kV δελ ζα 

πξέπεη λα μεθηλάεη ε εξγαζία, ελψ θαη ε εξγαζία ζε εμέιημε ζα πξέπεη λα 

δηαθφπηεηαη. 

 Θχειια: απαγνξεχεηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ κε θεξαπλνχο θαη αζηξαπέο. 

 Άλεκνο: ε εξγαζία δελ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη ή λα δηαθφπηεηαη εάλ ν άλεκνο 

θαζηζηά ηνπο εξγαδφκελνπο αζηαζείο θαη πξνθαιεί επηθίλδπλεο θηλήζεηο ηνπο 

ή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

3. Δξγαζίεο κε επαθή (hot glove). ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εξγαζίαο ππφ ηάζε, νη 

εξγαδφκελνη θνξάλε γάληηα θαη καλίθηα κε κφλσζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

ζπλζήθεο ρακειήο ηάζεο. Πέξαλ ηεο ρξήζεο κνλσηηθψλ γαληηψλ θαη καληθηψλ ηα 

νπνία ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, ζηα πξνιεπηηθά κέηξα ζπγθαηαιέγνληαη: 

 Δξγαζία ζε κνλσηηθφ ηάπεηα, εμέδξα κε κφλσζε, ζθάιεο κε κφλσζε 

θαηάιιειεο γηα ηελ ηάζε ηνπ ελεξγνχ ζηνηρείνπ. 

 Έλδπζε εξγαζίαο ρσξίο θεξκνπάξ θαη άιια αγψγηκα ζηνηρεία. 

 Γελ ζα πξέπεη λα θνξηνχληαη βξαρηφιηα, αιπζίδεο, ξνιφγηα θ.ιπ.. 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία κε κφλσζε, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα 

ηηο εξγαζίεο. 

 Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλσζε ησλ ελεξγψλ κεξψλ θαη κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ κε θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο. 

 Κξάλνο πξνζηαζίαο απφ κνλσηηθφ πιηθφ θαη γπαιηά ή πξνζσπίδεο γηα ην 

ειεθηξηθφ ηφμν. 

 

ηα γεληθά δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζε ππφ ηάζε ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ πξηλ ηηο 

εξγαζίεο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. Ζ εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξψηεο βνήζεηεο ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο θαη 

δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 
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 Ο ππεχζπλνο εξγαζηψλ πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζίαο ζε ελεξγέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη εάλ 

ε εξγαζία απηή κπνξεί λα δηεμαρζεί κε αζθάιεηα θαη κε ηα κέζα πνπ 

παξέρνληαη. 

 Ζ δψλε εξγαζίαο ππφ ηάζε ζα πξέπεη λα έρεη ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

105/1995 ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιήο ζήκαλζεο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξηθψλ 

εθθελψζεσλ. 

 Υξήζε πηζηνπνηεκέλσλ (CE) εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ θαη ηαθηηθφο έιεγρνο 

θαιήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. 

 Να απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζε κε έρνληεο εξγαζία. 

 

5.4.18. Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θ/β πιαηζίσλ 

 

Σν ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. Οη ελ 

ιφγσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο κε κεραληθά θαη ρεηξσλαθηηθά 

κέζα, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη πξφζδεζε ζην κεηαιιηθφ ζθειεηφ (κε πξφζβαζε ζε 

χςνο κέζσ ζθαισζηάο ή θνξεηήο θιίκαθαο φπνπ απαηηείηαη). Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 

πιαηζίσλ κπνξεί λα γίλεηαη εμαξρήο, θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ή λα αληηθαζηζηά 

ππάξρνλ ζε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιάβεο. ηα δηνξζσηηθά/ πξνιεπηηθά κέηξα 

έλαληη ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο θ/β ζηνηρεηνζεηξάο κε ρεηξηζκφ ζε θαηάιιειν 

δηαθνπηηθφ ζηνηρείν. 

 ήκαλζε ηεο δψλεο εξγαζίαο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ. 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχλ. 
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5.4.19. Δξγαζίεο πιπζίκαηνο θ/β πάλει θαηά ηε δηάξθεηα κέξαο-λύρηαο 

 

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ παξάγξαθν 5.2.2., νη εξγαζίεο πιπζίκαηνο ησλ θ/β 

πιαηζίσλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θ/β 

ζηαζκνχ. Οη εξγαζίεο πιπζίκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

νρήκαηα «wash mobiles» πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε κηα πεξηζηξεθφκελε καιαθή 

βνχξηζα ηνπνζεηεκέλε ζην ηέινο κηαο ηειεζθνπηθήο κπνχκαο. Σν ζχζηεκα κπνχκαο-

βνχξηζαο ζηεξίδεηαη πάλσ ζε έλα εξππζηξηνθφξν φρεκα. Έλα θαηάιιειν θσηηζηηθφ 

είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ άθξε ηεο κπνχκαο, επηηξέπνληαο ε δηαδηθαζία ηνπ 

πιπζίκαηνο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Σν λεξφ πνπ απαηηείηαη 

γηα ην πιχζηκν απνζεθεχεηαη ζε κηα δεμακελή επάλσ ζην φρεκα. ε κεγαιχηεξνπο 

θ/β ζηαζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη κεγαιχηεξεο δεμακελέο λεξνχ νη νπνίεο 

κεηαθέξνληαη απφ εηδηθά θνξηεγά «water trucks». Μέζσ απηψλ ησλ θνξηεγψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην γέκηζκα ησλ δεμακελψλ ησλ wash mobiles. Σα wash mobiles 

εηζέξρνληαη ζηνλ θ/β ζηαζκφ απφ ηελ θεληξηθή πνπ πχιε θαη νδεγνχκελα απφ έλαλ 

ρεηξηζηή θηλνχληαη αλάκεζα ζην ρψξν ησλ ζεηξψλ θ/β πάλει, πξαγκαηνπνηψληαο ην 

πιχζηκφ ηνπο. Έλα πιήξσκα δπν αηφκσλ αθνινπζεί ην wash mobile απνκαθξχλνληαο 

απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πάλει ην επηπιένλ λεξφ θαη ηηο βξσκηέο πνπ επηκέλνπλ. 

Αληίζεηα, ηα water trucks δελ εηζέξρνληαη πνηέ αλάκεζα ζηηο ζεηξέο ησλ θ/β 

πιαηζίσλ αιιά παξακέλνπλ αθηλεηνπνηεκέλα ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

Οη ειεθηξηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πιπζίκαηνο 

ησλ θ/β πιαηζίσλ νθείινληαη είηε ζηελ θίλεζε ησλ wash mobiles αλάκεζα ζηηο 

ζεηξέο θ/β πιαηζίσλ, είηε ζηελ θίλεζε ησλ water trucks ζην εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν 

ηνπ ζηαζκνχ, είηε απφ ηα εξγαιεία ρεηξφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ ρεηξσλαθηηθφ θαζάξηζκα ησλ πιαηζίσλ είηε απφ ην ίδην ην 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο κπνξεί λα 

πξνέιζεη: 

 

 απφ ηελ άκεζε επαθή αγψγηκνπ ηκήκαηνο ηνπ wash mobile ή ηνπ water truck 

κε ελεξγφ ηκήκα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Ζ επαθή απηή κπνξεί λα 

πξνθχςεη είηε έπεηηα απφ πξφζθξνπζε ησλ νρεκάησλ κε ηελ ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε είηε ιφγσ ζθάικαηνο κφλσζεο ζε ηκήκα ηεο ίδηαο ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο .  
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 απφ ηελ άκεζε επαθή ησλ εξγαιείσλ ρεηξνλαθηηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ 

πιαηζίσλ κε ελεξγφ ηκήκα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ή κε ηκήκα ηεο πνπ 

θέξεη ζθάικα ζηε κφλσζή ηνπ. 

 απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ 

ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ πιαηζίσλ κε ελεξγφ ηκήκα ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

ηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πιπζίκαηνο ησλ θ/β 

πιαηζίσλ ζπγθαηαιέγνληαη: 

 

 Σα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ νδήγεζε νρεκάησλ 

εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 Γηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο πιπζίκαηνο 

εηδηθά. Σέηνηα κέηξα είλαη: 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ πιπζίκαηνο/θαζαξηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 ε πεξίπησζε εκθαλνχο θζνξάο ζε ηκήκα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 

(ξαγηζκέλα-ζπαζκέλα θ/β πιαίζηα, θζαξκέλεο-θνκκέλεο θαισδηψζεηο 

θ.ιπ.) νη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία 

πιπζίκαηνο. ε πεξίπησζε θζνξάο ζηε κφλσζε ηνπ θ/β πιαηζίνπ δελ ζα 

πξέπεη ν θαζαξηζκφο ηνπ λα γίλεηαη κε πγξά πιηθά.  

 Απνθπγή ηεο ζπγθξάηεζεο-ζηήξημεο ζηα θ/β πιαίζηα ηνπ εξγαδφκελνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πάλει 

θαζψο νη επηθάλεηέο ηνπο βξίζθνληαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία. πλίζηαηαη 

ε κέηξεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο πξηλ ηηο εξγαζίεο πιπζίκαηνο. 

Καη απηφ, γηαηί νη κεγάιεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ξάγηζκα ησλ πιαηζίσλ θαη άκεζε έθζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 Υξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηνλ ρεηξνλαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ 

πιαηζίσλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 
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 Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξνπζία πεξηζζφηεξσλ 

ηνπ ελφο εξγαδνκέλνπ γηα ηελ παξνρή βνεζεηψλ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ψζηε νη εξγαδφκελνη 

λα κελ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο αιιά λα ηεξνχλ ηηο απνζηάζεηο 

αζθαιείαο. 

 Σν πιπζηηθά κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 

θέξνληαο ηα πξνζηαηεπηηθά ηνπο θαη ηε ζήκαλζε CE. 

 πλερήο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα απνθπγή 

πξνζθξνχζεσλ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνπ wash mobile θαηά ηελ κεηαθίλεζή ηνπ αλάκεζα 

ζηηο ζεηξέο θ/β πιαηζίσλ. 

 Πιήξεο αθηλεηνπνίεζε ησλ πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ ζε θάζε ηνπο ζηάζε 

(αθφκα θαη κε ρξήζε ρεηξφθξελνπ) γηα ηελ απνθπγή απξφβιεπηήο 

νιίζζεζεο-κεηαθίλεζήο ηνπο. 

 Πνιχ κηθξή ηαρχηεηα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ wash mobile αλάκεζα ζηηο 

ζεηξέο πιαηζίσλ. 

 Σαρχηεηα κηθξφηεξε ησλ 10km/h γηα water trucks ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ 

ζηαζκνχ. 

 Οη θηλήζεηο ησλ πιπζηηθψλ νρεκάησλ θαηά ηηο εξγαζίεο πιπζίκαηνο θαη 

αλεθνδηαζκνχ κε λεξφ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ επηβιέπνληα. 

 Γελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο πιπζίκαηνο κε δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρνπηψζεηο, νκίριε θ.ιπ.). 

 Ο ρψξνο εξγαζίαο θαη νη ζεηξέο κεηαμχ θ/β πιαηζίσλ ζα πξέπεη λα 

ειέγρνληαη απφ πξηλ θαη λα παξακέλνπλ θαζαξνί. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαηά ηηο εξγαζίεο πιπζίκαηνο ηελ εκέξα 

εγθπκνλεί ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο κε ειεθηξηζκφ ιφγσ δεκηάο ζηα θ/β πιαίζηα 

εμαηηίαο ηεο πςειήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζην λεξφ θαη ηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιαηζίνπ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζπλίζηαηαη νη εξγαζίεο 

πιπζίκαηνο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εμαιείθεηαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο λεξνχ-πιαηζίνπ θαη ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

απφ δεκηά ζε απηά, ελψ κεηψλνληαη θαη ην ξεχκα ζην D.C. θνκκάηη ηεο εγθαηάζηαζεο 

κηαο θαη ην βξάδπ ηα θ/β δελ παξάγνπλ.  Σα επηπξφζζεηα κέζα θαη κέηξα πνπ ζα 
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πξέπεη λα ιακβάλνληαη φηαλ νη εξγαζίεο πιπζίκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο είλαη: 

 

 Σα θψηα φισλ ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηά δηαξθψο. 

 Δπηπιέσλ θνξεηφο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο κε 

αλεπαξθή θσηηζκφ. 

 

5.4.20. Δξγαζίεο κεραλνθίλεηεο κεηαθνξάο πιηθώλ 

 

ηα γεληθά δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ θαηά ηηο εξγαζίεο κεραλνθίλεηεο κεηαθνξάο πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Σα πιηθά ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγφ επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο 

θαη ηζρχνο. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πιηθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ 

εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ. 

 Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο θπθινθνξίαο θαη ε ζήκαλζε ηνπ ζηαζκνχ. 

 Καηάιιειε ηαρχηεηα νδήγεζεο θαη θαιή νξαηφηεηα. 

 Οκαιέο θηλήζεηο εληφο ηνπ θ/β ζηαζκνχ. 

 Σν θνξηίν ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κφλν φηαλ έρεη αθηλεηνπνηεζεί κε 

ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα θ.ιπ.. 

 Σα ζεκεία ηνπ θνξηίνπ πνπ πξνεμέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε κε θψηα ή 

ζεκαίεο. Απηέο νη πξνεμνρέο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 1,5m. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ν βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 

επηζεσξνχληαη ηαθηηθά. 

 

5.4.21. Δξγαζίεο ζε κε ελεξγά δίθηπα 

 

Ζ εξγαζία ζε «κε ελεξγά δίθηπα» ή εξγαζία «εθηφο ηάζεο» νξίδεηαη σο ε εξγαζία 

ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηά ηε ιήςε κέηξσλ έηζη ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα κελ 

είλαη ειεθηξηθά ελεξγή. Όηαλ ε εξγαζία δελ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε άιιν 

ηξφπν θαη ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ηεζεί εθηφο ηάζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο: 
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1) Απνκφλσζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

 

Απνκφλσζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαζηψλ κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε, θαηά πιήξσο νξαηφ ηξφπν, απφδεπμε ηεο 

εγθαηάζηαζεο απφ θάζε δπλαηή πεγή ξεχκαηνο. Ζ απνκφλσζε πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 

 Απόδεπμε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ θάζε δπλαηή πεγή ξεχκαηνο κε άλνηγκα ησλ 

αληίζηνηρσλ κέζσλ δεχμεο. Ζ απφδεπμε απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά ηξφπν πιήξσο νξαηφ. Μεηά ηελ εθηέιεζε ρεηξηζκνχ αλνίγκαηνο ζε έλα 

κέζν δηαθνπήο, είλαη ππνρξεσηηθφ απηφο πνπ εθηέιεζε ην ρεηξηζκφ, λα 

βεβαησζεί κε νπηηθφ έιεγρν, φηη ηα καραίξηα ηνπ κέζνπ δηαθνπήο είλαη 

πιήξσο αλνηθηά. 

 Γέζκεπζε, ζηε  ζέζε αλνίγκαηνο, ηνπ κέζνπ δηαθνπήο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ 

θάζε δπλαηή πεγή ξεχκαηνο. Ζ δέζκεπζε πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε κε δηάθνξα κέζα, φπσο ινπθέηα, αθαίξεζε αζθαιεηψλ θ.ιπ. θαη 

κε ηνπνζέηεζε, ππνρξεσηηθά, πηλαθίδσλ δέζκεπζεο θαη απαγφξεπζεο 

ρεηξηζκψλ. 

 

ε φια ηα κέζα δεχμεο, ηα νπνία απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο δηαζέηνπλ ζχζηεκα 

δέζκεπζήο ηνπο κε θνξεηά ινπθέηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ινπθέησλ 

απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη δηαθνξεηηθά ζπλεξγεία, γηα λα απνθεπρζνχλ νη 

ρεηξηζκνί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ δεχμεο απφ ην ινηπφ πξνζσπηθφ, ζα πξέπεη λα 

αθαηξείηαη ην ππάξρνλ θιεηδί θαη λα ηνπνζεηείηαη ηδηαίηεξν ινπθέην, ην θιεηδί ηνπ 

νπνίνπ ζα θέξεη ν εξγαδφκελνο ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο απνκφλσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

2. Έιεγρνο έιιεηςεο ηάζεο 

 

Ο έιεγρνο έιιεηςεο ηάζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε γεηψζεσλ πξνζηαζίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 
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 Πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ νη ζπζθεπέο γείσζεο. Γεηψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο 

δηαρσξηζκνχ ηεο απνκνλσκέλεο εγθαηάζηαζεο απφ θάζε δπλαηή πεγή 

ξεχκαηνο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. πζθεπέο 

γείσζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ηφζν ζηελ πιεπξά ηεο κέζεο ηάζεο φζν 

θαη ηεο ρακειήο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξά ζεκεία 

γείσζεο φηαλ είλαη δηαζέζηκα, επεηδή πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο εγγπήζεηο γηα 

ηελ αζθάιεηα. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε γείσζε ζε ζηαζεξά ηκήκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηφηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί γείσζε ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ HD-384. 

 Σνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη ζηα ειεθηξφδηα ησλ ζπζθεπψλ γείσζεο θ.ιπ. θαη 

έρνπλ ζθνπφ λα απαγνξεχζνπλ ηελ πξνζέγγηζε εξγαδνκέλσλ θνληά ζε απηά 

ηα ζηνηρεία. 

 Διέγρεηαη ε έιιεηςε ηάζεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ. Ο έιεγρνο ηεο 

έιιεηςεο ηάζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε αγσγφ. 

 

ε φιε ηελ δηάξθεηα απνκφλσζεο κηα εγθαηάζηαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

5.4.22. Δξγαζίεο κε ειεθηξηθνύο ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) 

 

Οη ζπζζσξεπηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ εξγαζίαο. 

Ζ κε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. Σα αθφινπζα πξνιεπηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο κε ζπζζσξεπηέο. 

 

 Πξνηνχ απνζπλδέζεηε ηνλ ζπζζσξεπηή, πάληα λα απελεξγνπνηείηε ην 

θχθισκα πνπ ηξνθνδνηνχλ, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε κία ζπίζα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έθξεμε. 

 Δάλ νη αθξνδέθηεο ησλ ζπζζσξεπηψλ βξαρπθπθισζνχλ απφ έλα αγψγηκν 

αληηθείκελν, ηφηε είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ξεχκαηα πςειήο έληαζεο. 
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 Πξηλ ηελ εξγαζία πάλσ ζε έλα ζπζζσξεπηή, αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε 

κεηαιιηθφ αληηθείκελν απφ ηα ρέξηα ζαο, ηνπο θαξπνχο ζαο ή ην ιαηκφ ζαο, ή 

νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα πέζεη απφ ηηο ηζέπεο ζαο.  

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη κνλσκέλα εξγαιεία θαη θιεηδηά θαηά ηελ εξγαζία κε 

ζπζζσξεπηέο. 

 Μελ ηνπνζεηείηε εξγαιεία ή άιια κεηαιιηθά αληηθείκελα πάλσ ζηνπο 

ζπζζσξεπηέο. 

 Να αληηθαζίζηαληαη νη ζπζζσξεπηέο πνπ έρνπλ ζεκάδηα δηάβξσζεο-

νμείδσζεο. 

 

5.5. Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ  

 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα απαηηνχκελα Μ.Α.Π. έλαληη ειεθηξηθψλ 

θηλδχλσλ, γηα θάζε κηα απφ ηηο εξγαζίεο ησλ παξαγξάθσλ 5.4.1. - 5.4.22. ζηηο νπνίεο 

ζηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά ηνπο κέηξα απαηηείηαη απαξαίηεηα ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

Θπκίδεηε πάιη φηη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο Μ.Α.Π. παξνπζηάζηεθε ζην 

ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

Δξγαζίεο θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηάζε: 

 

 Δμέδξεο θαη ηάπεηεο κε κφλσζε 

 Μνλσκέλα Κνληάξηα (hot sticks) 

 Δλδπκαζία πξνζηαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο   

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

Δξγαζίεο ζε πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο: 

 

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  
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 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

Δξγαζίεο κε ζθαισζηέο θαη θνξεηέο θιίκαθεο/ζθάιεο: 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

 Δξγαζίεο κε θνξεηά ειεθηξηθά εξγαιεία/ εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο: 

 

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

Δξγαζίεο κε ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (γελλήηξηα): 

 

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ. 

Δξγαζίεο κε εμνπιηζκφ ζθπξνδέηεζεο: 

 

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ  

 Μπφηεο αζθαιείαο γηα κφλσζε απφ πγξαζία θαη έκκεζε επαθή κε 

ειεθηξηζκφ. 

 

Δξγαζίεο ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο: 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Δλδπκαζία πξνζηαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο   

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  
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 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε  

 Αληρλεπηηθφ έιιεηςεο ηάζεο 

 πζθεπέο Γείσζεο 

 πζθεπέο εθθφξηηζεο. 

 

Δξγαζίεο ζηα πεδία κέζεο ηάζεο: 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Δλδπκαζία πξνζηαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο   

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε  

 Αληρλεπηηθφ έιιεηςεο ηάζεο 

 πζθεπέο Γείσζεο 

 πζθεπέο εθθφξηηζεο. 

 

Δξγαζίεο ζηνπο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο: 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

Δξγαζίεο ζηνπο inverters: 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 
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Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

Δξγαζίεο ζε ελεξγά (ππφ ηάζε) ζηνηρεία: 

 

 Δμέδξεο θαη ηάπεηεο κε κφλσζε 

 Μνλσκέλα Κνληάξηα (hot sticks) 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ 

 Δλδπκαζία πξνζηαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο   

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θ/β πιαηζίσλ: 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ 

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν  

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 

 

Δξγαζίεο πιπζίκαηνο θ/β πάλει θαηά ηε δηάξθεηα κέξαο-λχρηαο: 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ 

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε. 
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Δξγαζίεο ζε κε ελεξγά δίθηπα 

 

 Γάληηα κε απφ κνλσηηθφ πιηθφ  

 Κξάλνο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Δλδπκαζία πξνζηαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο   

 Πξνζσπίδα πξνζηαζίαο γηα ειεθηξηθφ ηφμν 

 Τπφδεζε αζθαιείαο κε εληζρπκέλε πξνζηαζία δαρηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή 

ζφια κε κφλσζε  

 Αληρλεπηηθφ έιιεηςεο ηάζεο 

 πζθεπέο Γείσζεο 

 πζθεπέο εθθφξηηζεο. 

 

πλνπηηθή αλαθνξά ζηα Πξφηππα θαη ηηο Πξνδηαγξαθέο ησλ Μ.Α.Π. παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 4-10. 

 

5.6. πκπιεξσκαηηθά κέηξα αζθαιείαο έλαληη ειεθηξηθώλ θηλδύλσλ γηα εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή αλαθέξνληαη νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πνπ 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζε θ/β ζηαζκφ. 

 

Α. Υεηξηζκνί 

 Γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ρεηξηζκψλ πάλσ ζε κέζα δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 

κέζα απηά. 

 ηνπο ρεηξηζκνχο ζε εγθαηαζηάζεηο Μ.Σ. ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα θνξάεη 

πάληα κνλσηηθά γάληηα θιάζεο 2. 

 

Β. Lockout/Tagout (LO/TΟ) 

Σν θνκκάηη απηφ αλαθέξεηαη ζηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξηλ ηελ εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ. Σα ελ ιφγσ βήκαηα είλαη: 
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 Καζνξηζκφο αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Απνζχλδεζε φισλ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Απειεπζέξσζε ηεο απνζεθεπκέλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. εθθφξηηζε 

ππθλσηψλ). 

 Απειεπζέξσζε ηεο απνζεθεπκέλεο κε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Δθαξκνγή θιεηδαξηψλ θαη εηηθεηψλ. Ζ θίλεζε απηή είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ ν εξγαδφκελνο λα είλαη εμαζθαιηζκέλνο φηη θάπνηνο άιινο δελ 

ζα αιιάμεη απφ απεξηζθεςία ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνία 

εθείλε ηελ ψξα εξγάδεηαη. Ο δηαθφπηεο (ή νη δηαθφπηεο) πνπ ειέγρεη ην 

θχθισκα πξέπεη λα θιεηδψλεηαη θαη ν ρεηξηζηήο λα θξαηάεη ην θιεηδί ζηελ 

θαηνρή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Σαπηφρξνλα πξέπεη 

λα ηνπνζεηείηαη εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ησλ άιισλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα LO/TO παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρήκα 5-2. 

 Έιεγρνο ηεο νξζήο απελεξγνπνίεζεο ηνπ θπθιψκαηνο. Ο έιεγρνο γηα ηελ 

απνπζία ηάζεο πξέπεη πάληα λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ θάπνηνο ζεσξήζεη φηη 

έλα θχθισκα είλαη αλελεξγφ.  

 Δγθαηάζηαζε πξνζσξηλνχ πξνζηαηεπηηθνχ αγσγνχ γείσζεο. Γεκηνπξγεί κηα 

αζθαιή δηαδξνκή πξνο ηε γείσζε πξνζηαηεχνληαο ηνλ εξγαδφκελν ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξμεη επαγφκελε ηάζε απφ θάπνηα γεηηνληθή ελεξγή 

γξακκή, ρηχπεκα απφ θεξαπλφ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θπθιψκαηνο ή 

θάπνην ξεχκα ζθάικαηνο απφ γεηηνληθή γξακκή.   
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ρήκα 5-2. Lockout/Tagout 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ LO/TO είλαη ζρεηηθά απιή φηαλ εθηειείηαη κηα κεκνλσκέλε 

εξγαζία. Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη σζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπθισκάησλ, ζηνλ ρψξν ππάξρνπλ πνιινί εξγαδφκελνη πνπ 

κπνξεί λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο ή αθφκα ρεηξφηεξα αλ ε δηαδηθαζία 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη ζε επφκελε βάξδηα/εκέξα. Σφηε ε δηαδηθαζία ηνπ LO/TO 

γίλεηαη αξθεηά πην πνιχπινθε θαη ππαγνξεχεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζήκαλζε, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ην 

interlocking κεηαμχ ησλ θπθισκάησλ. Παξάιιεια ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη ζην ρψξν 

λα βξίζθεηαη έλαο ππεχζπλνο πνπ ζα επνπηεχεη ηε δηαδηθαζία. 

 

Γ. Ππθλσηέο, θαιψδηα κεγάινπ κήθνπο 

 Οη ππθλσηέο νπνηαζδήπνηε ηάζεο παξακέλνπλ θνξηηζκέλνη, δηαηεξψληαο 

ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπο, γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ απφδεπμή 

ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη πεξηιακβάλνπλ εζσηεξηθά αληηζηάζεηο εθθφξηηζήο 

ηνπο. 

 Γηα ππθλσηέο Υ.Σ. κε εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο εθθφξηηζεο, ε ηάζε κεηψλεηαη 

θάησ ησλ 50V χζηεξα απφ ρξφλν πεξίπνπ 3 ιεπηψλ. 
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 Όκνηα, ηα θαιψδηα νπνηαζδήπνηε ηάζεο παξακέλνπλ θνξηηζκέλα 

δηαηεξψληαο ηάζε ζηα αθξνθηβψηηά ηνπο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά 

ηελ απφδεπμή ηνπο απφ ηελ ηξνθνδνζία. 

 Ζ ηνπνζέηεζε κηαο ζπζθεπήο γείσζεο ζε κηα απνκνλσκέλε εγθαηάζηαζε, 

ζηελ νπνία ζπλδένληαη ππθλσηέο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 5 ιεπηά κε 

ηελ απφδεπμε ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο. 

 Ζ έλαξμε εξγαζηψλ ζε κηα απνκνλσκέλε θαη γεησκέλε εγθαηάζηαζε, ζηελ 

νπνία ζπλδένληαη ππθλσηέο ή θαη θαιψδηα Μ.Σ. ζα πξέπεη λα γίλεηαη 5 ιεπηά 

κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξψηεο γείσζεο, ψζηε λα απνθιείεηαη θάζε 

πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο θνξηίνπ ζηνπο ππθλσηέο ή ηα θαιψδηα. 

 

Γ. ηαηηθά ειεθηξηθά θνξηία 

 ηαηηθά ειεθηξηθά θνξηία είλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ θαηά ηελ ηξηβή 

εηεξνγελψλ πιηθψλ ή απφ αηκνζθαηξηθέο αηηίεο (π.ρ. χπαξμε λέθνπο). Απφ 

ηελ αλάπηπμε ζηαηηθψλ θνξηίσλ δεκηνπξγνχληαη θίλδπλνη ζπηλζήξσλ θαη 

ειεθηξνπιεμηψλ. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ απφ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ γίλεηαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε , κε δηαζχλδεζε, γείσζε, ή δηαζχλδεζε θαη γείσζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηαηηθή θφξηηζε. 

 Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ν επηθεθαιήο ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο πξέπεη λα εμεηάδεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ζηαηηθψλ ειεθηξηθψλ 

θνξηίσλ. 

 

Δ. Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 

 Ζ ζέζε ελφο κ/ζ έληαζεο εθηφο ηάζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαθνπή ηεο 

ηάζεο ζην θχθισκα ηεο πςειφηεξεο ηάζεο. 

 Πξηλ απφ θάζε επέκβαζε ζην θχθισκα πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην δεπηεξεχνλ 

ελφο κ/ζ έληαζεο, ζα πξέπεη λα βξαρπθπθιψλεηαη ην δεπηεξεχνλ ηνπ κ/ζ 

έληαζεο ζε ζεκείν πνπ βξίζθεηαη πξηλ ηε ζέζε εξγαζίαο. 

 Δθφζνλ ην πξσηεχνλ ελφο κ/ζ έληαζεο είλαη ππφ ηάζε, ην δεπηεξεχνλ απηνχ 

ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηφ, είηε κέζσ ζπζθεπψλ ηηο νπνίεο ηξνθνδνηεί, είηε κε 

βξαρπθχθισζε ησλ αθξνδεθηψλ ηνπ. 
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Σ. Μνλαρηθή εξγαζία 

Πνιιέο θνξέο, θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ είλαη 

δπλαηφ λα απαηηείηαη κνλαρηθή εξγαζία. ηα γεληθά πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά 

κέηξα έλαληη ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηε κνλαρηθή εξγαζία ζπγθαηαιέγνληαη: 

 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 ρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην χπαηζξν, λα γίλεηαη 

πάληα έιεγρνο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ απφ πξηλ θαη λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη 

θακία εξγαζία φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο. 

 Να εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνλ εξγαδφκελν. 

 Με ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο ζα επηθνηλσλεί γηα λα ελεκεξψζεη 

γηα ηε ιήμε ηεο. 

 Να είλαη δηαζέζηκν ην ρέδην Έθηαθηνπ Αλάγθεο. 

 Να εμαζθαιίδεηαη εάλ ππάξρεη ή φρη, πεξίπησζε απνκαθξπζκέλσλ ρεηξηζκψλ 

 

Ε. Δξγαζία ζην χπαηζξν 

 Απαξαίηεηε ε ρξήζε Μ.Α.Π.. 

 Ζ είζνδνο ζηνλ θ/β ζηαζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελε κφλν γηα ηα άηνκα 

εθείλα πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ηνπο ειεθηξηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 ήκαλζε απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζην θ/β πάξθν ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία. 

 ήκαλζε ησλ ρψξσλ πνπ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζηνλ θ/β ζηαζκφ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απνζηάζεηο 

αζθαιείαο απφ ηα θ/β πιαίζηα. 

 ηελ πεξίπησζε εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα λπρηεξηλψλ σξψλ, νη εξγαδφκελνη 

ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειν θσηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιήο εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο εξγαζίεο ζηελ πεξίκεηξν θαη κεηαμχ 

ησλ θ/β πιαηζίσλ κε νρήκαηα ή πεδνί, φηαλ ην έξγν είλαη ππφ ηάζε. Καηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ηελ θπθινθνξία θνληά ζε ζεηξέο ελεξγψλ θ/β πιαηζίσλ 

(θαζψο θαη ζηελ πεξίκεηξν) ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο: 
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 Απφ ηηο ζεηξέο ησλ πάλει θαη ηα θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο 

ηνπο. 

 Απφ ηνπο κεηαιιηθνχο ζθειεηνχο ζηήξημεο ησλ πιαηζίσλ θαη ηηο δηαηάμεηο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

 Απφ ηνπο D.C. πίλαθεο ειέγρνπ ησλ ζηνηρεηνζεηξψλ. 

 Απφ ηα ππφγεηα δίθηπα θαισδίσζεο ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ ηάζε. 

 Απφ ηα κεηαιιηθά θαλάιηα (ζράξεο) γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ. 

 

ε πεξίπησζε δεκηάο ζηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα ν 

αξκφδηνο κεραληθφο, ψζηε λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο. 
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6. 

 

ύλνςε – Πξννπηηθέο 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία είρε σο ζηφρνπο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ζε έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο. Όπσο γίλεηαη ιφγνο ζην 2
ν
 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 

απνηεινχλ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (Risk 

Management), ε νπνία απνηειεί κηα μερσξηζηή γλσζηηθή πεξηνρή ηεο Γηαρείξηζεο 

Έξγσλ (Project Management). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε εμεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ εμεξεχλεζε απηή, καο νδήγεζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θίλδπλνη απφ ηνλ ειεθηξηζκφ θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ζπληήξεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο 

αληίζηνηρσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ε ειεθηξνπιεμία θαη ην 

ειεθηξηθφ ηφμν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξνιεπηηθψλ θαη 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη  κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειεθηξηθψλ απηψλ 

θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ελφο θ/β ζηαζκνχ ηζρχνο 5MWp 

πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξίλζνπ θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2011. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξαθηηθήο απηήο ήηαλ φηη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ (εγθαηαζηάζεηο κέζεο ηάζεο θαη ρακειήο 

ηάζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελεο ηάζεο) 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, χζηεξα απφ επηηφπηα έξεπλα θαη ζπλεληεχμεηο κε ππεχζπλα άηνκα ηνπ 

ζηαζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή πξσηνγελνχο πιηθνχ (Μειέηεο Δθηίκεζεο 

Κηλδχλνπ, ρέδηα Τγείαο, Αζθάιεηαο, Οδεγνί Αζθαινχο Δξγαζίαο θ.ιπ.) πνπ 

αθνξνχζε ηφζν ηνλ ππφ κειέηε ζηαζκφ, φζν θαη δηάθνξσλ θ/β ζηαζκψλ ηεο ηάμεο 

ησλ 2-6MW ηεο πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ πνπ καο παξαρψξεζε ε ηδηνθηήηξηα 

εηαηξεία, γηα πιεξέζηεξε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν πιηθφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο νδεγφο αξρηθά γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην 

ζηάδην θαηαζθεπήο ελφο θ/β ζηαζκνχ αιιά θαη εθείλεο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ 26 βαζηθέο εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο, 21 εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνιεπηηθήο-πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη 17 δξαζηεξηφηεηεο 
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απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ 64 εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

νδεγεζήθακε ζε 22 θαηεγνξίεο πεγψλ ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. Δπηιέμακε λα 

νκαδνπνηήζνπκε ηηο πεγέο ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ πνπ απαηηνχλ παξφκνηα πξνιεπηηθά 

θαη δηνξζσηηθά κέηξα απφ ην λα αλαθεξζνχκε ζε θάζε κηα πεγή μερσξηζηά. Γηα 

παξάδεηγκα, νη θεληξηθνί ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη ππνπίλαθεο ρακειήο ηάζεο, νη 

ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο D.C. ζην πεδίν, νη πίλαθεο αζζελψλ ξεπκάησλ θ.ν.θ. 

αληηκεησπίζηεθαλ σο κηα θχξηα πεγή ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ κε ηελ νλνκαζία 

«ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο». Οκνίσο, ε αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ 

πιαθεηψλ, αλεκηζηήξσλ, θίιηξσλ, ππθλσηψλ, ηξαλδίζηνξ ηζρχνο θ.ιπ. ζηνπο 

αληηζηξνθείο απνηεινχλ ηε γεληθή νκάδα ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ «εξγαζίεο ζηνπο 

inverters». Καη απηφ, γηαηί φπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηνπο inverters, ηα πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ είλαη θνηλά. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζπγθεληξψζακε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηφζν θαηά ην ζηάδην 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ φζν θαη απηφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή θαη ζηα έξγα Α.Π.Δ.. Παξάιιεια, παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα αληίζηνηρα 

επξσπατθά θαη δηεζλή Πξφηππα γηα ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

φπσο ην NFPA 70E, ην NEC, ην ΔΝ 50110-1, ηα Πξφηππα CFR 1910 & 1926 ηνπ 

OSHA θ.ά., παξά ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Πέξαλ ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ Πξνηχπσλ γηα ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηελ 

εξγαζία απηή ζπγθεληξψζακε θαη ηα Πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) έλαληη 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ. 

Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα βνεζήζεη λένπο κεραληθνχο ζηε ζχληαμε κειεηψλ 

εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ρεδίσλ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο θαη ινηπψλ 

Οδεγηψλ αζθαινχο εξγαζίαο ηδηαίηεξα ζηα ηκήκαηα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο γηα θ/β κνλάδεο, γηαηί πέξαλ ηεο αλάιπζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ έξγσλ απηψλ θαη ηνπ εληνπηζκνχ ησλ βαζηθψλ πεγψλ 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ηνπο, ζπγθεληξψλεηαη φιε ε απαξαίηεηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε 

ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα θαη ηα Μ.Α.Π πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο ηεο έρεη κηα 

νινθιεξσκέλε άπνςε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Οκνίσο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

Α.Π.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην αληηθείκελν ηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 
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βιαβψλ, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ θαιχηπεξα ηνπο ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

εγθπκνλνχλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο. 

 Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο Α.Π.Δ.. Μηα πξφηαζε γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ηεξάξρεζε θαη ε ζχλδεζε 

κε ηε λνκνζεζία ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο έλαληη ησλ 

ειεθηξηθψλ θηλδχλσλ ησλ παξαγξάθσλ 5.4.1-5.4.22.. Δπίζεο, ε εξγαζία απηή κπνξεί 

λα απνηειέζεη αθνξκή γηα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο 

κνλάδσλ Α.Π.Δ.. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ννκνζεζία – Καλνληζκνί – Πξόηππα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα 

ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

Ι Βαζηθή εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

1 Π.Γ. 778/1980 - Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

2 

Π.Γ. 395/1994 - Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζµνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε µε 

ηελ Οδεγία 89/655/EOK 

3 

Π.Γ. 396/1994 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/EOK 

4 
Π.Γ. 105/1995 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο ζηελ 

εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Oδεγία 92/58/EOK 

5 

Π.Γ. 305/1996 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 

92/57/EOK 

6 
Ν. 3850/2010 - Κχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

7 

Π.Γ. 113/2012 - Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

κεραλεκάησλ ζε εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά 

πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο 

8 
Τ.Α. 32205/Γ10.96/2013 - Διάρηζηα απαηηνχκελα πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο 

ΙΙ 
Βαζηθή εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο 

9 
Π.Γ. 1073/1981 - Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

10 

Τ.Α. Β4373/1205/1993 - πµµφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο µε ηελ 89/686/ΔΟΚ 

Οδεγία ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 21εο ∆εθεµβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνµνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ µειψλ ζρεηηθά µε ηα µέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο. 

11 

Τ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 - Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ 

Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ) κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΖD 384 θαη άιιεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

12 ΔΛΟΣ HD-384:2004 - Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

13 

Τ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 - Θέκαηα Αζθάιεηαο ησλ Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ (Δ.Ζ.Δ.). Καζηέξσζε ππνρξέσζεο εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ δηαθνξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη θαηαζθεπήο ζεκειηαθήο γείσζεο 

14 

Π.Γ. 108/2013 - Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα 

ΙΙΙ Δπξσπατθά Πξόηππα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

15 ΔΝ 50110-1:2013 - Operation of electrical installations 

IV Γηεζλή Πξόηππα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

16 NEC:2017. National Electrical Code (NFPA 70) 

17 NFPA 70E:2018 - Standard for Electrical Safety in the Workplace 

18 OSHA: 29 CFR 1910 – General Industry 

19 OSHA: 29 CFR 1926 – Safety and Health Regulations for Construction 

20 ANSI Z535:2017 – Safety alerting Standards 

21 National Electrical Safety Code(R) (NESC(R)) C2-2017 
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