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Δπραξηζηίεο

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θχξην Θσκά
Κνληνγηάλλε, θαζεγεηή ηεο ζρνιήο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, φπνπ θαη
νινθιήξσζα απηήλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ηιία Λάππα, αμησκαηηθφ ηνπ
ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία Υαλίσλ γηα ην πνιχηηκν πιηθφ
πνπ κνπ έδσζε θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε.
Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θχξην
Μνπζηάθε θαη θχξην Γξεγνξνχδε, γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ γηα ηελ αλάγλσζε
απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ
γηα ηελ ζηήξημε θαη γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
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1. ΠΡΟΛΟΓΟ

Η Γηπισκαηηθή απηή εξγαζία ζρεδηάζηεθε κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν αλαγλψζηεο λα
αλαγλσξίζεη, λα εθηηκήζεη θαη λα ειέγμεη ηνπο θίλδπλνπο αλάπηπμεο θσηηάο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζε
ρψξνπο εξγαζίαο ή ζε δηάθνξα θηήξηα. Δπίζεο λα δεη πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηνλ ππξνζβεζηήξα ζε ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα κε θσηηά

θαη λα αθνινπζήζεη ηηο

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα ζε θάζε πεξίπησζε.
ρεδφλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη γεληθά ζε φια ηα θηήξηα ππάξρεη ν θίλδπλνο
θσηηάο, κε απνηέιεζκα ην ζάλαην πνιιψλ εξγαδνκέλσλ ή ηελ αληθαλφηεηα γηα εξγαζία,
δηαξθή ή πξφζθαηξε, νιηθή ή κεξηθή. Έηζη ν βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηε δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο είλαη λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο θσηηάο ,λα δεη απφ πνχ πξνέξρεηαη, λα
μέξεη πνηφ είδνπο ππξνζβεζηήξα λα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη ε αθνινπζία νδεγηψλ
ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα έηζη ψζηε λα ζβεζηεί ε θσηηά θαη λα κεησζνχλ φζν ην
δπλαηφλ ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θσηηά. Η πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ
είλαη αλαγθαία θαη απνηειεί πιένλ θνηλσληθφ θαζήθνλ.
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο ππξθαγηέο ζηα αίηηα θαη επηπηψζεηο
ησλ ππξθαγηψλ θαζψο θαη κηα αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ζηελ ρξήζε ππξνζβεζηήξα
θαη κηα αλαιπηηθή αλάπηπμε νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα νη νπνίεο δείρλνπλ
ζηνλ εξγαδφκελν ή γεληθά ζηνλ θαζέλα απφ εκάο πψο λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο
ρξήζεο θαη λα ζβήζεη κηα θσηηά.
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Πην αλαιπηηθά ε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη από πέληε θύξηα θεθάιαηα:


ην 1ν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία εηζαγσγή ζηελ εξγαζία.



ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, ζην νπνίν
γίλεηαη αλαθνξά ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ
ππξνζβεζηήξα ,θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ππαθνχεη.



ην 3ν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηα βνεζήκαηα θαη
εγρεηξίδηα εξγαζίαο. Γίλεηαη αλάπηπμε ΗΣΑ( ηεξαξρηθή αλάιπζε εξγαζίαο ) γηα
δηάγλσζε ιαζψλ φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππξνζβεζηήξα ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη θσηηά ζε θάπνην ρψξν θαη δηφξζσζεο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη αλάπηπμε
ΓΡΑ (δηάγξακκα ξνήο απνθάζεσλ) γηα ην ίδην ζέκα.



ην 4ν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα είδε ππξνζβεζηήξσλ πνπ ππάξρνπλ
θαη ζηα είδε θσηηψλ ζηα αίηηα θαη επηπηψζεηο ησλ ππξθαγηψλ. Δπίζεο γίλεηαη
αλάπηπμε νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα πεξηιεπηηθά.



Σέινο, ζην 5ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε.
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2. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
2.1 Ννκνζεηηθό Πιαίζην γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο
Βιέπνληαο ηα αηπρήκαηα λα απμάλνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν θαη κέξα κε ηε κέξα,
βιέπνληαο αλζξψπηλεο δσέο λα ράλνληαη ζην <βσκφ> ηεο εξγαζίαο, ε αξρή ηεο
αληίδξαζεο θαη ηεο αγαλάθηεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηφηε νξηαθή
θαηάζηαζε, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα λνκνζεηήκαηα γηα βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Γηάθνξνη λφκνη άξρηζαλ λα ςεθίδνληαη κεηά ην 1910 θαη φινη ηνπο
θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Β.Γ. ηνπ 25-8/ 5.9. 1920. πγθεθξηκέλα ην
1911, κε ην Νφκν ΓΠΛΓ', κε ηνλ νπνίν θαη ηέζεθε απφ ην θξάηνο ε αλάγθε απηή.
Η επφκελε βαζηθή Ννκνζεηηθή Δξγαζία έγηλε ην 1934, κε ην Π.Γ 34 ηνπ 1934 «πεξί
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ησλ θάζε θχζεο βηνκεραληθψλ θαη
βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θ.η.ι.», απνηειεί ηελ « πξψηε πξαγκαηηθά
νινθιεξσκέλε δηάηαμε, απηφ πνπ ζήκεξα ζα νλνκάδακε λφκνο πιαίζην. Ήηαλ έλα
λνκνζέηεκα αξθεηά πξσηνπνξηαθφ, γηα ηελ επνρή ηνπ θαη πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξακέλνπλ ζε ηζρχ.
Ο επφκελνο ζηαζκφο ήηαλ ν Νφκνο 1568/1985, Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ,
πνπ απνηειεί ζηαζκφ ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ήηαλ ε
ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απνζθνπνχζε ζην
εθζπγρξνληζκφ ηνπο. Σελ ςήθηζε απηνχ ηνπ λφκνπ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ Π.Γ. ηα
νπνία αλέιπζαλ θαη έιπζαλ κηα ζεηξά πξνβιήκαηα. Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ήηαλ αξρηθά
ππνρξεσηηθή γηα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξα απφ 150 άηνκα ν
αξηζκφο ηνλ νπνίσλ δελ μεπεξλνχζε ηνπο 700.
Γεληθά κε ηνλ λφκν απηφ εηζήρζεζαλ αξρέο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο πξφιεςεο
ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο

φπσο είλαη ε ππνρξέσζε απαζρφιεζεο ηερληθνχ

αζθαιείαο θαη γηαηξνχο αζθαιείαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη δηθαίσκα ζηνπο
εξγαδνκέλνπο λα ζπζηήλνπλ επηηξνπή πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ).
Άιιε αξρή αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε ηεο πξφιεςεο ζε εζληθφ επίπεδν δειαδή
δεκηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (.Τ.Α.Δ) θαζψο θαη δεκηνπξγία ηεο
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λνκαξρηαθήο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (Ν.Δ.Τ.Α.Δ). Δπίζεο
ζεκαληηθή αξρή ήηαλ ε ελζσκάησζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
θαηαζθεπή θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ αιιά θαη ε πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ εθζέηνληαη ζε ρεκηθνχο ,βηνινγηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο θαηά
ηελ εξγαζία θαη ηέινο ε θαζηέξσζε επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ.
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε Διιάδα απφ πιεπξάο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ
πνιχ θαιή, θαιχηεξε απφ φηη ήηαλ ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε. Όκσο, φπσο πνιχ
ζπρλά ιέγεηαη «ζηελ Διιάδα λφκνη ππάξρνπλ αιιά δελ εθαξκφδνληαη», πσο ην
πξφβιεκα δελ είλαη λα έρεηο δίθην, αιιά λα ην επηβάιεηο.
Καη απηφο είλαη αθξηβψο ν ιφγνο πνπ ν Ν. 1648/1985 εηζάγεη ηνπο παξαθάησ λένπο
ζεζκνχο.
1.) Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ( Δ.Τ.Α.Δ.)
Με ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 1568/1985 νη εξγαδφκελνη ζε επηρεηξήζεηο
πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ πελήληα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα ηε ζχζηαζε
επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ.) Απηή απνηειείηαη απφ
αληηπξνζψπνπο νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ
ηεο είλαη αλάινγνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Αξηζκφο µειψλ Δ.Τ.Α.Δ. - Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ:
α) απφ δχν µέιε ζε επηρεηξήζεηο µε 51 έσο 100 εξγαδνκέλνπο,
β) απφ 3 µέιε ζε επηρεηξήζεηο µε 101 έσο 300 εξγαδνκέλνπο,
γ) απφ 4 µέιε ζε επηρεηξήζεηο µε 301 έσο 600 εξγαδνκέλνπο,
δ) απφ 5 µέιε ζε επηρεηξήζεηο µε 601 έσο 1000 εξγαδνκέλνπο,
ε) απφ 6 µέιε ζε επηρεηξήζεηο µε 1001 έσο 2000 εξγαδνκέλνπο,
ζη) απφ 7 µέιε ζε επηρεηξήζεηο µε πεξηζζφηεξνπο απφ 2.000 εξγαδνκέλνπο.
Δλψ νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ είθνζη κέρξη πελήληα εξγάηεο εθιέγνπλ
αληηπξφζσπν γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. Καλέλαο δε ζα κπνξνχζε λα
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γλσξίδεη θαιχηεξα ηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζε έλα ηφπν εξγαζίαο απφ φζν νη
ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαη πνιχ νξζά ν λνκνζέηεο εηζήγαγε ην ζεζκφ απηφ. Σα κέιε ησλ
Δ.Τ.Α.Δ. εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία
γηα δπν ρξφληα θαη ηφζν απηά φζν θαη ν αληηπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ
δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο θαη είλαη φξγαλα ζπκβνπιεπηηθά.
Η Δ.Τ.Α.Δ. είλαη φξγαλν ζπκβνπιεπηηθφ θαη έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
1) _ Μειεηνχλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπο θαη
παξαθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
2) _ πκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
3) _ ε πεξίπησζε άκεζνπ θαη ζνβαξνχ θηλδχλνπ θαινχλ ηνλ εξγνδφηε λα ιάβεη ηα
ελδεηθλπφκελα κέηξα, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο.
4) _ Δλεκεξψλνληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα ηα ζηνηρεία ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ.
5) _ Πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο ζνβαξψλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ.
6) _ Δλεκεξψλνληαη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ θαη πιηθψλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ηεο εξγαζίαο.
7) _ Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγνδφηε, ηα φξγαλα απηά κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε
ζπλδξνκή εκπεηξνγλσκφλσλ.
8) _ Έρνπλ ην δηθαίσκα λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, εάλ
θξίλνπλ φηη ηα ιεθζέληα κέηξα θαη ηα δηαηηζέκελα απφ ηνλ εξγνδφηε κέζα δελ αξθνχλ
γηα λα εμαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα θαη ε πγεία θαηά ηελ εξγαζία.
Καη επεηδή ε αληαπφθξηζε ηνπ εξγνδφηε ζηηο ζπκβνπιέο ηεο επηηξνπήο θαηά θαλφλα
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηα άξζξα 3.9 ηνπ Ν. 1568/1985 θαη 10.4
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ηνπ π.Γ. 17/1996 πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο απφ
δπζκελείο επηπηψζεηο εμ αηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Βέβαηα, επεηδή ην δεηνχκελν
γηα ην λνκνζέηε δελ είλαη ν πφιεκνο αλάκεζα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο
αιιά ε «εξγαζηαθή εηξήλε», «θάζε ηξεηο κήλεο ε Δ.Τ.Α.Δ. ή ν αληηπξφζσπνο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζπλεδξηάδεη κε ηνλ εξγνδφηε ή κε αληηπξφζσπφ ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε
ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Ο δε εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη πιήξσο ηνπο
αληηπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζην έξγν ηνπο, δηφηη απηφ
επηηάζζεη ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δπν πιεπξψλ.
2) Γηαηξνί Δξγαζίαο θαη Σερληθόο Αζθαιείαο
Δπρή ηεο θάζε θνηλσλίαο είλαη ε εμάιεηςε ή ηνπιάρηζηνλ ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη απηφ αθξηβψο επηδηψθεη θαη ε ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε
ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. Πέξα ινηπφλ απφ ηελ Δ.Τ.Α.Δ. γηα ηελ νπνία
κηιήζακε παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 1648/1985, άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ πελήληα άηνκα, ν εξγνδφηεο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηαηξφ εξγαζίαο (ΓΔ) θαη ηερληθφ αζθαιείαο (ΣΑ). Σφζν
ν ΓΔ φζν θαη ν ΣΑ έρνπλ κφλν ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη νξίδνληαη απφ ηα
άξζξα 6 θαη 9. Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ηελ
έρεη ν εξγνδφηεο. «Ο ΓΔ θαη ν ΣΑ είλαη ζεζκνί πνπ εηζήρζεζαλ κε ζηφρν λα σζήζνπλ
ηνπο εξγνδφηεο ζην λα αλαδεηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο πάλσ ζηα
αληίζηνηρα αληηθείκελα» . Ο ΓΑ θαη ν ΣΔ κπνξεί λα θαηέρνπλ κφληκε εξγαζηαθή ζέζε
ζηελ επηρείξεζε, λα είλαη κηζζσηνί, ή λα είλαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο. Καη γηα ηνπο δπν ηνπο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ εζηθή αλεμαξηεζία
ηνπο απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζε
πεξίπησζε απφιπζήο ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε απηή δελ επηηξέπεηαη λα έρεη θακηά
ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Καη νη δπν ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλέο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Τ.Α.Δ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ηηο νπνίεο κηιήζακε παξαπάλσ θαη
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ θαη ηνπο δπν γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζία.
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2.2 Οξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ
Κάζε ρξφλν, πεξίπνπ 5.500 άλζξσπνη, ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ράλνπλ ηε δσή
ηνπο ζε αηπρήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Τπάξρνπλ πάλσ απφ 4.5 εθαηνκκχξηα
αηπρήκαηα πνχ έρνπλ σο επαθφινπζν ηξεηο κέξεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, κε
απνηέιεζκα λα ράλνληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 146 εθαηνκκχξηα εκέξεο εξγαζίαο. Σν
πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα νμχ ζηηο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ).
Η ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ κία κεγάιε επαηζζεζία ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη
ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα
άξρηζε, ζηα αλαπηπγκέλα βηνκεραληθά θξάηε, κία εθζηξαηεία γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε κνξθή ζέζπηζεο λφκσλ, έθδνζεο θπιιαδίσλ κε
ζπζηάζεηο, νδεγίεο, θαηαιφγνπο επηθίλδπλσλ πιηθψλ θιπ., απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο
γηα ηελ απνθπγή πάζεο θχζεσο αηπρήκαηνο.
Η πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Έηζη θαη ζηελ Διιάδα ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη ελεξγνπνηεζεί ε πνιηηεία, ε νπνία θαιείηαη λα αλαιάβεη
πξσηαγσληζηηθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν, έρνληαο ζεζπίζεη λφκνπο γηα ηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα θαη έρνληαο νξγαλψζεη απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο. Δπηπιένλ, έρεη ξπζκίζεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ
γηα φινπο, ζηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Έλα
αηχρεκα κπνξεί λα έρεη πνιιέο δπζκελείο επηπηψζεηο φπσο, ηνλ ηξαπκαηηζκφ θάπνηνπ
εξγάηε, ηε δεκηά ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα δηαθπγφληα θέξδε, ηα έμνδα γηα ηελ εθπαίδεπζε
θάπνηνπ άιινπ εξγάηε θαη ηε δεκηνπξγία άζρεκνπ θιίκαηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Πέξα
φκσο απφ απηά, ε επηρείξεζε δελ πξέπεη λα αξθείηαη απιψο ζηελ επίηεπμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ ηεο, δειαδή ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ή ηνπ κεξηδίνπ
αγνξάο, αιιά λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ θαη
αλζξψπηλνπ) θαη λα έρεη εζηθή ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο,
εμαζθαιίδνληαο ηνπο έλα θιίκα πνπ λα εκπλέεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζε απηνχο.
Δπίζεο, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα
γηα ηελ πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο. Γηαηί, αλακθίβνια, εθηφο ηεο αμηνπξεπνχο ακνηβήο
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ηεο εξγαζίαο, ε εμαζθάιηζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη
ίζσο ν πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο.
πλεπψο, θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα θαηαξηίδεη θαη λα εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα γηα
ηελ αζθάιεηα εξγαζίαο γηαηί νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο
επηρείξεζεο θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο εξγνδνζίαο-εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ, ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Κάζε βηνκεραληθή επηρείξεζε πξέπεη λα δεκηνπξγεί κηα ππεξεζία κε επηθεθαιήο ηνλ
ηερληθφ αζθαιείαο, ε νπνία ζα θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα αζθάιεηαο θαη ζα επηβιέπεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο απαηηείηαη θαηαξρήλ ε
δηάγλσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ αηπρήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε
γηα λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα. Γηα ηελ δηάγλσζε απηή απαηηείηαη ιεπηνκεξήο
αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη παξαγσγηθψλ ζηαδίσλ απφ φπνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ νη ζπλζήθεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. Σέηνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη:
 Καηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο.
 Καθή κέζνδνο εξγαζίαο.
 Δζθαικέλνη ρεηξηζκνί.
 Κίλδπλνη απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο χιεο θαη πξντφληα.
 Κηλνχκελα κέξε κεραλψλ ρσξίο πξνζηαζία.
 Κίλδπλνη απφ έιιεηςε αηνκηθψλ εηδψλ εξγαζίαο.
 Δξγαζία ζε ρψξνπο κε ηνμηθέο χιεο ή αέξηα.
 Δξγαζία ζε θιεηζηνχο ρψξνπο κε αλεπάξθεηα νμπγφλνπ.
Έλα πξφγξακκα ή ζχζηεκα γηα ηελ βηνκεραληθή αζθάιεηα δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην
γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ είλαη εθαξκφζηκα ζε
φιν ην θάζκα ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα αθφινπζα:
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2.2.1 Αλάιεςε εγεηηθνύ ξόινπ από ηε δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο
Η πξνζπάζεηα πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ γεληθή
δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Απηή πξέπεη λα νξηνζεηήζεη ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο
επηρείξεζεο γηα ηνλ ηνκέα απηφ, λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο βηνκεραληθήο αζθάιεηαο θαη λα δειψζεη παξάιιεια ηελ απφθαζε ηεο
λα παξαθνινπζήζεη ζηελά ηελ εθαξκνγή ηνπ.
2.2.2 Αλάζεζε ππεπζπλνηήησλ
Έλα πξφγξακκα γηα λα είλαη επηηπρέο, ρξεηάδεηαη λα θαζνξίζεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο
ππεπζπλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ηελ βηνκεραλία ππεχζπλνη γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη πξντζηάκελνη άιισλ βαζκίδσλ. ηελ νπζία
φκσο ην θχξην βάξνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελαπνηίζεηαη ζηνπο
εξγνδεγνχο ή επφπηεο, δειαδή ζηα άηνκα εθείλα πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε
εξγαδφκελνπο, πνπ ζπληνλίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο.
2.2.3 Γηαηήξεζε ζπλζεθώλ αζθαινύο εξγαζίαο
Η δηαηήξεζε ζπλζεθψλ αζθαινχο εξγαζίαο επηηπγράλνληαη θπξίσο κε ηνπο γξαπηνχο
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε – εληνπηζκφ θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ή αηπρήκαηα.
Οη θαλνληζκνί αζθαιείαο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη γξαπηψο θαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζε
φιν ην πξνζσπηθφ. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί ζα πεξηέρνπλ θαη νδεγίεο αλάινγα κε ηνλ
ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Πνιιέο απφ ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ηνπ
θαλνληζκνχ κπνξεί λα έρνπλ ζεζπηζηεί θαη απφ ηελ πνιηηεία, φπσο ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, πνπ έλα θνκκάηη ηνπ παξνπζηάζηεθε
παξαπάλσ. ε γεληθέο γξακκέο έλαο θαλνληζκφο αζθαιείαο πεξηέρεη εληνιέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ:
 Καζαξηφηεηα θαη ηάμε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.
 Αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο.
 Οδεγίεο γηα πξφιεςε θσηηάο.
 Σξφπνο αλαγγειίαο ππξθαγηάο.
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 Απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε εχθιεθησλ πιηθψλ.
 Πξνζηαζία απφ θνξεηά εξγαιεία.
 Κνπή θαη ζπγθφιιεζε κεηάιισλ.
 Μεηαθνξά θαη αλπςσηηθά κέζα.
 Άδεηεο εξγαζίαο.
 θάιεο θαη ζθαισζηέο.
 Οδεγίεο απνθπγήο αηπρεκάησλ θαη ειεθηξνπιεμίαο.
 Πξνζηαζία απφ επηθίλδπλα πιηθά.
Η επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο είλαη έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ
ζπλζεθψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΤΑΔ). Οη επηζεσξήζεηο απηέο ζπρλά ζ‟
έλα θαηάινγν κε ζεκεία ειέγρνπ (checklist), κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ
εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ ή ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηθιείνπλ θηλδχλνπο γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο. Η επαλάιεςε ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα θαη ε ζχγθξηζε επξεκάησλ ηεο
νκάδαο πνπ εθηειεί ηελ επηζεψξεζε, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κέηξν πξνφδνπ πνπ
ζπληειείηαη ζηελ επηρείξεζε ή ζε έλα ηκήκα ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
2.2.4 Καζηέξσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο
Η αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα θαιχπηεη
φιν ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα έρεη
κφλν ραξαθηήξα εθκάζεζεο νξηζκέλσλ θαλφλσλ ή δηαδηθαζηψλ, αιιά πξέπεη λα είλαη
δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ελφο θιίκαηνο
αζθαιείαο. Έλα ηέηνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ
μεθηλάεη απφ ηε βαζηθή εηζαγσγή ζε ζέκαηα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζην λέν
ππάιιειν θαη ζπλερίδεηαη κε νκηιίεο, πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζπδεηήζεηο
αζθαιείαο, ρξήζε αθηζψλ, ζπλζεκάησλ θιπ.
Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγνδεγψλ .‟έλα πξφγξακκα
αζθαιείαο απνδίδεη πάξα πνιχ φηαλ βαζηθνί θαλφλεο αζθαιείαο ελζσκαησζνχλ κε ηηο
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ εξγνδεγνχ ε ηνπ επφπηε. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ν εξγνδεγφο ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ
λα δηεμάγεη θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο θάησ απφ αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
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Η εθπαίδεπζε ηνπ εξγνδεγνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ επίπεδα:
 Πψο λα εθπαηδεχζεη εξγάηεο λα εξγάδνληαη κε αζθάιεηα.
 Πψο λα ζπκκεηέρεη ζηε δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ.
 Πψο λα αλαιχεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ζε επηκέξνπο ζηάδηα, λα
επηζεκαίλεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα θαζνδεγεί ην πξνζσπηθφ
ηνπ γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ θηλδχλσλ.
 Πψο λα δηεμάγεη κία ζπδήηεζε γηα ηελ ΤΑΔ.
 Πψο λα επηζεσξεί ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα επηζεκαίλεη ηνπο
θηλδχλνπο.
Γηα ηνλ εξγνδεγφ θαη ηνλ γηαηξφ αζθαιείαο ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα παξαθάησ.

2.2.5 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη παξαθνινύζεζεο αηπρεκάησλ
Όια ηα αηπρήκαηα, αθφκα θαη ηα πην κηθξά, πξέπεη λα αλαθέξνληαη. Σν ηκήκα
πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζα πξέπεη λα εθδψζεη έλα έληππν <<αλαθνξάο αηπρεκάησλ>>
ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηε ακέζσο κεηά ην αηχρεκα. Σν έληππν ζα
ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα ππνγξάθεηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ή λνζνθφκα θαη ζα
απνζηέιιεηαη ζηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ,ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεη ηε δηεχζπλζε θαη ηελ
επηηξνπή αζθαιείαο. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη αλ ελεκεξψλεηε γηα ηα
αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζνχλ παξφκνηα αηπρήκαηα ζην κέιινλ.

2.2.6 Οξγαλόγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο βηνκεραληθήο αζθάιεηαο
Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε κνξθή νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
βηνκεραληθήο αζθάιεηαο. Όπσο θαίλεηαη, ν ηερληθφο αζθαιείαο ή ε επηηξνπή αζθαιείαο
είλαη θαηεπζείαλ ππφινγνο ζηελ δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη
δηακεζνιάβεζε θάπνηνπ πξντζηάκελνπ άιινπ ηκήκαηνο.
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Σίηινο νξγαλνγξάκκαηνο

ΓΙΔΤΘΤΝΤΝΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΦΑΛΔΙΑ

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ

ΠΡΟΨΣΑΜ.
ΣΜΗΜΑΣΧΝ

ΔΡΓΟΓΗΓΟ
ΣΜΗΜΑΣΧΝ

ΔΡΓΑΣΔ
ΣΔΥΝΙΣΔ
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2.3 Σερληθόο Αζθαιείαο
ν Σερληθφο αζθαιείαο

παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο

εθπξνζψπνπο ηνπο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά θαη πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ. Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε εηδηθφηεηα Σερληθνχ Αζθαιείαο απφ ηηο
ζρνιέο. Η εηδηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη θάπνηνο, γηα λα αζρνιεζεί κε
απηά ηα ζέκαηα νξίδνληαη απφ Π.Γ.294/1988.
Α. ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Α θαη ζε απηέο πνπ
ζηελ θαηεγνξία Β θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ 650 εξγαδφκελνπο:
1. Κάηνρνη πηπρίνπ πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Α.Δ.Ι.
2. Κάηνρνη πηπρίνπ παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη
ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο.
Β. ε επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Γ‟ θαη ζε απηέο πνπ αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία Β‟ θαη απαζρνινχλ θάησ απφ 650 εξγαδνκέλνπο.
Καζήθνληα Σερληθνύ Αζθαιείαο
Ο Σερληθφο Αζθαιείαο έρεη σο θαζήθνλ λα ζπκβνπιεχεη ηελ επηρείξεζε ζε ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη λα επηβιέπεη ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ζε απηή. Γεληθφηεξα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα:
 ζρεδηαζκνχ,

πξνγξακκαηηζκνχ,

θαηαζθεπήο

θαη

ζπληήξεζεο

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο κέζσλ
θαη εμνπιηζκνχ.
 ε ζέκαηα επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ
πξνζηαζίαο, θαζψο θαη

δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
 λα ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ
εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
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 Να επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη
πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ ,
 Να ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε
δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο
 Δηδηθφηεξα πξέπεη λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε
παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πξνθχπηεη απφ ηηο επηζεσξήζεηο,
λα επεμεξγάδεηαη θαη πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παξάιεηςεο πνπ
εληνπίζηεθε θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ.
 Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο
 Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή
παξφκνησλ αηπρεκάησλ ζην κέιινλ.
 Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε
δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.
 Να κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ
απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο.
 Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.
 Να ζπλεξγάδεηαη κε ην γηαηξφ εξγαζίαο, κε ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο
ηεο Δξγαζίαο ή ηνλ αληηπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο
ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο καδί ηνπο.
 Να

ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ηεο Δξγαζίαο ή ηνλ

αληηπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θάζε ζεκαληηθφ δήηεκα αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο παξέρεη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο.
 λα θαηαρσξεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζην εηδηθφ ζεσξεκέλν βηβιίν ηεο επηρείξεζεο
 λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.
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2.4 Γηαηξόο Δξγαζίαο
Η εηδηθφηεηα Ιαηξνχ Δξγαζίαο παξέρεηαη απφ θάπνηεο ηαηξηθέο ζρνιέο ζαλ απηνηειή
εηδηθφηεηα, αιιά νη ηαηξηθέο ζρνιέο ζηελ Διιάδα δελ παξέρνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ κε
απηή ηελ εηδηθφηεηα.

Σα πξνζφληα ηνπ "γηαηξνχ εξγαζίαο":
Σα πξνζφληα ηνπ "γηαηξνχ εξγαζίαο" πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 1568/85.
O γηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη εθηφο απφ ηελ άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. Mέρξη ηελ θαζηέξσζε ηεο
εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο απφ ηθαλφ
αξηζκφ γηαηξψλ, κπνξνχλ λα αζθνχλ ην αληηθείκελν απηφ, ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο
νη παξαθάησ:
α) νη θάηνρνη ηίηινπ ή πηπρίνπ εηδηθφηεηαο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο ηεο αιινδαπήο.
β) νη γηαηξνί πνπ έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο παζνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη έρνπλ παξαθνινπζήζεη εηδηθφ ζεκηλάξην ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ή δηαζέηνπλ δηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε
επηρείξεζε.
γ) φζνη έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα γηαηξνχ εξγαζίαο ζην ππνπξγείν εξγαζίαο γηα
πέληε ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηαηξφο κε ηελ παξαπάλσ εηδηθφηεηα είλαη δπλαηφ λα
πξνζιεθζεί γηαηξφο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο (φρη φκσο γηαηξφο ρσξίο εηδηθφηεηα)
Καζήθνληα Ιαηξνχ Δξγαζίαο
Σα θαζήθνληα ηνπ "γηαηξνχ εξγαζίαο" πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 9 & 10 ηνπ Νφκνπ
1568/85 θαη ζην Π.Γ.17/96. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη ζπκβνπιεπηηθέο πξνο ηνλ
εξγνδφηε ελψ επίζεο ν γηαηξφο εξγαζίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε επίβιεςεο ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα:
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1. Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο & ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα
πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο
γξαπηέο ππνδείμεηο ν γηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λφκνπ απηνχ. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζ απηφ ην βηβιίν.
2. Δηδηθφηεξα ν γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα:
α) ζρεδηαζκνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.
β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο
κέζσλ εμνπιηζκνχ.
γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο
δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.
ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή
κφληκα θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηφλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη
ζη) δελ επηηξέπεηαη ν γηαηξφο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην
δηθαηνινγεκέλν ή κε ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.

21

2.5Ππξνζβεζηήξαο θαη λνκνζεζία
Απφ ηηο 20-1-2005 δηακνξθψζεθε έλα λέν λνκηθφ πιαίζην ζπληήξεζεο ππξνζβεζηήξα.
Πξφθεηηαη γηα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηε κε ηελ ΚΤΑ 618/43 ΦΔΚ Β 53 ην
νπνίν θαζνξίδεη θαη επηβάιιεη:
1. δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
2. αξκνδηφηεηεο ζε άηνκα θαη εηαηξίεο
3. πνηλέο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ

Η ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ κφλν απφ
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο θαη ην αξκφδην άηνκν είλαη ν ηερληθφο ππεχζπλνο γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Δπίζεο ε αλαγλσξηζκέλε
εηαηξεία

επηηεξείηαη

ππνρξεσηηθά

απφ

αλαγλσξηζκέλν

θνξέα

ειέγρνπ

θαη

ν

απινχζηεξνο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α είλαη ν έιεγρνο 18 βεκάησλ.
Οη βαζηθνί φξνη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη:


Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο: πζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ κέζν ππφ ηε
δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο κπνξεί, λα εμαρζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε θσηηά.
Η πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλε ή λα εθαξκφδεηαη κε ηελ
απειεπζέξσζε βνεζεηηθνχ αεξίνπ. Ο θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο έρεη ζρεδηαζζεί
ψζηε ε κεηαθνξά θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ λα γίλνληαη κε ην ρέξη θαη ε κάδα ηνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα 20 θηιά.



Σξνρήιαηνο ππξνζβεζηήξαο: Δίλαη ν ηξνρνθφξνο ππξνζβεζηήξαο ηνπ νπνίνπ ην
βάξνο ππεξβαίλεη ηα 20 θηιά.



Ππξνζβεζηήξαο ηχπνπ Αεξνιχκαηνο (AEROSOL): Δίλαη ν ππξνζβεζηήξαο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζαλ θαηαζβεζηηθφ πιηθφ αινγνλνκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο ππφ
κνξθή αησξήκαηνο ζε έλα πξνσζεηηθφ αέξην. Η θηάιε ηνπ ππξνζβεζηήξα θέξεη
βαιβίδα θαη ην πεξηερφκελν ςεθάδεηαη φηαλ ε βαιβίδα ελεξγνπνηείηαη. Ο
ππξνζβεζηήξαο δελ αλαγνκψλεηαη (κίαο ρξήζεσο πνπ κεηά ηε ρξήζε, κεξηθή ή
νιηθή ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη).
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Απηνδηεγεηξφκελνο ππξνζβεζηήξαο νξνθήο: Δίλαη ν ππξνζβεζηήξαο πνπ
εγθαζίζηαηαη ζηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ πνπ πξνζηαηεχεη θαη ελεξγνπνηείηαη, φηαλ ε
ζεξκνθξαζία ππεξβεί πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, κε επαθφινπζε ηελ θαηάθιηζε ηνπ
ρψξνπ κε ην θαηαζβεζηηθφ πιηθφ.

Όζνλ αθνξά ηελ αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία πεξηνδηθνχ επαλειέγρνπ, αλαγφκσζεο ζπληήξεζεο ππξνζβεζηήξσλ είλαη επηθνξηηζκέλε κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ηερληθέο
ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν, ζηε δηαηήξεζε ή ηελ επαλαθνξά ελφο
ππξνζβεζηήξα ζε θαηάζηαζε ηθαλή γηα λα εθηειέζεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Δπίζεο
πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ππνρξενχηαη ζε έθδνζε βεβαηψζεσλ ειέγρνπ
ζπληήξεζεο-αλαγφκσζεο

ππξνζβεζηήξσλ

θαη

ζηελ

επηθφιιεζε

επί

ηνπ

ππξνζβεζηήξα ηεο εηηθέηαο ειέγρνπ θαζψο θαη λα ππνβάιινπλ ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα. Ο θνξέαο αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηνλ
Καλνληζκφ θαη δηελεξγεί πεξηνδηθή επηηήξεζε. Η Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξεία νξίδεη έλα
αξκφδην άηνκν σο ηερληθφο ππεχζπλνο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη επαγγεικαηηθή ή
ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο ή
Σερλνιφγνο Μεραληθφο ή απφθνηηνο Ιλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ)
ζε αλάινγν γλσζηηθφ αληηθείκελν, είηε ελαιιαθηηθά λα δηαζέηεη ηξηεηή (3)
πξνυπεξεζία άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πξάμε ην αξκφδην άηνκν είλαη ην
πεπεηξακέλν άηνκν ην νπνίν ειέγρεη πιήξσο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο
ζπληήξεζεο.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αξκνδίνπ αηφκνπ είλαη:
1. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ
2. Γηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
Οη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ππξνζβεζηήξα είλαη:
1. Ο ηδηνθηήηεο πξέπεη λα θξνληίδεη λα αλαγνκσζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ νη
ππξνζβεζηήξεο νη νπνίνη έρνπλ νιηθψο ή κεξηθψο εθθελσζεί γηα θάπνην ιφγν,
ή ν έιεγρνο ηνπο έρεη ππνδείμεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε αλαγφκσζε.
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2. Ο ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ε ζπληήξεζε θαζψο θαη νη
δηαδηθαζίεο

αλαγφκσζεο

κπνξεί

λα

κεηψζνπλ

πξνζσξηλά

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο.
3. Αλάινγα

κε

ηνλ

θίλδπλν

ππξθαγηάο,

πεξηνξηζκέλνο

κφλν

αξηζκφο

ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ.
4. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ πεξηνρή
αλαπιεξσκαηηθνί ππξνζβεζηήξεο.
5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο κπνξεί λα απαηηνχληαη απμεκέλα
κέηξα ππξαζθάιεηαο.
6. Καηά

δηαζηήκαηα

πξέπεη

λα

θάλεη

ηαθηηθνχο

ειέγρνπο

φισλ

ησλ

ππξνζβεζηήξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε ππξνζβεζηήξαο είλαη
ηνπνζεηεκέλνο ζην θαζνξηζκέλν κέξνο θαη δελ εκπνδίδεηαη απφ θάηη θαη είλαη
νξαηφο, θαζψο θαη νη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ "θνηηάμνπλ" πξνο ηα έμσ.
Αθνινχζσο λα έρεη επαλάγλσζηεο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη δελ έρεη εκθαλή
ζεκεία θαθψζεσλ. Η ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξε απφ ηξηκεληαία θαη θαηά πξνηίκεζε πξέπεη λα είλαη κεληαία. Όηαλ νη
ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, νη έιεγρνη πξέπεη λα δηεμάγνληαη πην ζπρλά.
Οη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλέιεγρνπ θαη αλαγφκσζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα γίλεηε
κφλν απφ πηζηνπνηεκέλεο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίεο θαη πηζηνπνηεκέλα αξκφδηα άηνκα
θαη αλ κία εηαηξία κε ππξνζβεζηηθά είδε δελ είλαη αλαγλσξηζκέλε, δελ κπνξεί λα ειέγρεη
ηνπο

ππξνζβεζηήξεο.

Η

Ππξνζβεζηηθή

Τπεξεζία

δηαζέηεη

θαηάινγν

κε

ηηο

Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξίεο Ππξνζβεζηήξσλ θαη κφλν απφ απηέο ζα θάλεη δεθηέο ηεο
αίηεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππξνζβεζηήξσλ. Η αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία ζα ιεηηνπξγεί
ππνρξεσηηθά θάησ απφ Καλνληζκφ Δξγαζηψλ ή ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη ζα
ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ην ρξφλν απφ θνξέα Πηζηνπνίεζεο θαη απφ ην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Σν εζληθφ ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο Α.Δ έρεη δηαπηζηεχζεη ηνπο
αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ειέγρνπ ηηο εηαηξείεο Δ.Β.Δ.Σ.Α.Μ. Α.Δ θαη Βureau Veritas (
Γξαθείν Βέξηηαο Α.Δ.).
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χκθσλα κε ην άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ

618/43/05 νη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο

ππνρξεψλνληαη λα ππνβάιινπλ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ αλαγλσξηζκέλν
θνξέα. Ο θνξέαο αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ θαη δηελεξγεί πεξηνδηθή
επηηήξεζε. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη :


Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο



Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
απηήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο πνπ ππάγεηαη.



Καηάινγν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ κε πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ηνπ.



Καηάινγν θαη πεξηγξαθή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ.



Γηαδηθαζίεο, έγγξαθα θαη έληππα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα:
• πκθσλίεο κε ηνπο πειάηεο.
•Πξνκήζεηεο,αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, επαιήζεπζε αγνξαδφκελσλ πξντφλησλ.
• Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ αλαγφκσζεο, ζπληήξεζεο θαη πεξηνδηθνχ
ειέγρνπ.
• Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζήκαλζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζηελ πεξίπησζε
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλαλέσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ.
• Έιεγρνο θαη δνθηκέο θαηά ηε δηαδηθαζία.
• Κξηηήξηα απνδνρήο - απφξξηςεο. Καηαζηξνθή αθαηάιιεισλ ππξνζβεζηήξσλ.
• Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ.
• Γηαρείξηζε ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ.
• Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
• Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
• Δζσηεξηθή επηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.
• Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο φηη νη
εξγαζίεο

ηνπ

πεξηνδηθνχ

ειέγρνπ,

ζπληήξεζεο

θαη

αλαγφκσζεο

ησλ

ππξνζβεζηήξσλ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο απηήο.
• Σξφπνο δηαρείξηζεο άρξεζησλ πιηθψλ θαη νπζηψλ.
• Η έθηαζε ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθήο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο εμαξηάηαη απφ
ην κέγεζνο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο.
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Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξείαο ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο
απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο είλαη :
1. Γεκηζηηθή κεραλή ππξνζβεζηηθήο ζθφλεο ή/θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο.
2. Αεξνζπκπηεζηήο αλάινγεο δπλακηθφηεηαο.
3. Αληηεθξεθηηθφ ιακπάθη γηα ηνλ ελδνζθνπηθφ έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ
δηαβξψζεσλ.
4. Τδξαπιηθή αληιία κε δηάηαμε μήξαλζεο θηαιψλ θαη φια ηα απαηηνχκελα
εμαξηήκαηα κε ηελ απαηηνχκελε πίεζε.
5. Γηάηαμε πιεξψζεσο κε πξνσζεηηθφ αέξην.
6. Απηφκαηε δπγαξηά ελδείμεσλ κέρξη 200 kgr θαη επαηζζεζίαο 20 gr

Ο λφκνο αλαθέξεηε θαη ζηελ ζπληήξεζε ηνπ ππξνζβεζηήξα ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή
θάζε ρξφλν, ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ ε πνηφηεηα ηεο ζθφλεο ( ή ηνπ
θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ) θαη ε ζσζηή πνζφηεηα ηεο ,θαζψο θαη ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Ππξνζβεζηήξα. Αλ ε ζθφλε θξηζεί θαηάιιειε δελ ηελ αιιάδνπκε θαη ηελ αιιάδνπκε
κφλν αλ θξίλνπκε φηη έρεη αιινησζεί ιφγσ πγξαζίαο. Αλ ν ππξνζβεζηήξαο δελ θέξεη
ιάζηηρν ζην αθξνθχζην ή ζσζηφ καλφκεηξν, ηφηε ηα ζπκπιεξψλνπκε. ηε πεξαηηέξσ
ζπληήξεζε, ε νπνία γίλεηαη θάζε 5 ρξφληα, αδεηάδνπκε ηα δνρεία, ηα εμεηάδνπκε
ιεπηνκεξψο θαη εζσηεξηθά θαη γεκίδεηαη κε λέα ζθφλε. ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν
νπνίνο γίλεηαη κία θνξά, ζηα 10 ρξφληα δσήο ηνπ ππξνζβεζηήξα, εθηφο φισλ ησλ
άιισλ , γίλεηαη θαη πδξαπιηθή δνθηκή ζην δνρείν. Οη Ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο, αθξνχ,
λεξνχ, έρνπλ ειηθία 20 ρξφληα θαη πέξαλ ηεο 20εηίαο ν ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα
αρξεζηεχεηαη. Ππξνζβεζηήξαο πνπ δελ έρεη ζηνηρεία αλάγιπθα, ραξαγκέλα πάλσ ζην
δνρείν, επίζεο ζεσξείηαη αθαηάιιεινο θαη ε αλαγλσξηζκέλε εηαηξία ηνλ θαηαζηξέθεη. Αλ
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πάλσ ζην δνρείν ηνπ ππξνζβεζηήξα έρεη ζεκαληηθέο θζνξέο ηφηε ν ππξνζβεζηήξαο ζα
είλαη άρξεζηνο.
ηνπο ππξνζβεζηήξεο ζα ππάξρεη πιένλ πάλσ ηακπέια ε νπνία ζα ιέεη πφηε ζα
πξέπεη λα γίλεηε ν θάζε έιεγρνο έηζη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ππξνζβεζηήξα έρεη επζχλεο
πιένλ γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο ηνπ.. Οη ππνρξεψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ είλαη ηξηκεληαίνο
νπηηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα, λα θξνληίδεη λα πεγαίλνπλ γηα
έιεγρν ζηηο εκεξνκελίεο πνπ πξέπεη, λα είλαη νξαηφο θαη ηνπνζεηεκέλνο ζε
θαζνξηζκέλν ζεκείν.
Ο πην θάησ πίλαθαο ζχκθσλα κε ηα άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 618/43/2005 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο δείρλεη ηα κέγηζηα δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο θαη κέγηζηεο
ιεηηνπξγηθήο δσήο ηνπ ππξνζβεζηήξα :
Μέγηζηα δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο θαη κέγηζηε ιεηηνπξγηθή δσή:
Τύπος πσροζβεζηήρα

Αθρός, λερό θαη οσζία

Σσληήρεζε

Περαηηέρω ζσληήρεζε θαη

Εργαζηερηαθός έιεγτος (2) Λεηηοσργηθή δωή

(παράρηεκα IV)

αλαλέωζε γόκωζες

θαη αλαλέωζε γόκωζες

(4)

(παράρηεκα V) (1)

(παράρηεκα VI) (1)

πσροζβεζηήρα

1 έηος

5 θαη 15 έηε

10 έηε

20 έηε

Σθόλε

1 έηος

5 θαη 15 έηε

10 έηε

20 έηε

Σθόλε – ζθραγηζκέλε

1 έηος

15 έηε

10 έηε

20 έηε

Halon

1 έηος

---

10 έηε

20 έηε

CO2

1 έηος

---

3 -6 ή 10 έηε αλάιογα ηο

Σύκθωλα κε Εζληθή

βαζηζκέλε ζε λερό

πίεζε (3)

έηος θαηαζθεσής ηοσ

Οδεγία ή Οδεγία ηες

Πσροζβεζηήρα

Εσρωπαϊθής Κοηλόηεη
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3. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ
3.1Δηζαγσγή
ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδεηαη κεηαμχ άιισλ ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο σο βνήζεηα
ζηνλ εξγαδφκελν λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηελ
εξγαζία ηνπ. Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα δψζεη ζηνλ εξγαδφκελν ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο λα αληηκεησπίζεη κηα θαηάζηαζε θαη λα αληεπεμέιζεη ζε έλα
θαζήθνλ. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα θάπνησλ εγγξάθσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ
εξγαδφκελν γηα λα ηνλ θαζνδεγνχλ, φπσο είλαη ηα έγγξαθα ππνζηήξημεο θαη ηα
βνεζήκαηα εξγαζίαο ή βνεζήκαηα δξαζηεξηνηήησλ. Ο φξνο έγγξαθν ππνζηήξημεο δελ
είλαη θνηλά απνδεθηφο, κε απνηέιεζκα λα πξνηηκάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο
βνήζεκα εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ζε φια ηα έγγξαθα ππνζηήξημεο.
Τπάξρεη κηα πνηθηιία ηχπσλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ επίδνζε
ηνπ εξγαδνκέλνπ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:
 Σα εγρεηξίδηα (manuals) πνπ είλαη ζπλήζσο δηδαθηηθά έγγξαθα.
 Οη δηαδηθαζηηθνί νδεγνί (procedural guides) πνπ παξέρνπλ ζην ρεηξηζηή εξγαδφκελν θαζνδήγεζε βήκα πξνο βήκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο εξγαζίαο ηνπ.
 Σα βνεζήκαηα απόθαζεο (decision aids) πνπ βνεζνχλ ην ρεηξηζηή λα
μερσξίζεη, κεηαμχ κίαο ζεηξάο επηινγψλ, ηη ζα θάλεη ζηε ζπλέρεηα.
 Οη ιίζηεο αλαθνξάο (checklists) πνπ ππελζπκίδνπλ ζην ρεηξηζηή νξηζκέλεο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ.
Δπίζεο, ππάξρνπλ ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο, ζηα νπνία ν ρεηξηζηήο - εξγαδφκελνο
θαηαγξάθεη ηαθηηθά ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ή θαηαγξάθεη νηηδήπνηε είλαη πηζαλφ λα
είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο επφκελνπο εξγαδφκελνπο.ηα πιαίζηα κηαο ιεηηνπξγηθήο
ζεψξεζεο δελ παίδεη ξφιν εάλ κία αληαπφθξηζε ηνπ ρεηξηζηή έρεη παγησζεί κε ή ρσξίο
ηε βνήζεηα ελφο βνεζήκαηνο εξγαζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζηφρνη ηνπ βξίζθνληαη
ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα βνήζεκα εξγαζίαο δηαηαξάζζεηαη αξλεηηθά ε επίδνζε
ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο ηνπ εμαζθαιίδνπλ κηα
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ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε επίδνζε. Δπνκέλσο, ε απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ν
ζρεδηαζηήο ηνπ εγρεηξηδίνπ έρεη ζεκαζία φηαλ ε ρξήζε ηνπ βνεζήκαηνο εξγαζίαο
επηβάιιεηαη. Σν δίιεκκα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηεο ρνξήγεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο δηθψλ ηνπο
βνεζεκάησλ εξγαζίαο είλαη ζπάλην, είλαη φκσο πην ζπλεζηζκέλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
πξέπεη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ηεο απιήο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ηνπο παξέρνληαη βνεζήκαηα εξγαζίαο σο
κέζα ππνζηήξημεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ δίλνληαη
βνεζήκαηα εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη παξάιιεια θαη θάπνηα εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα
ππνδεηθλχεη πσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε ην πεξηερφκελν ηεο βνήζεηαο πνπ
δίλεη ην βνήζεκα λα είλαη θαηαλνεηφ γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη λα ηνπ εγγπάηαη φηη κπνξεί
λα εθαξκφζεη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθεη ην βνήζεκα.
Τπάξρνπλ φκσο θαη εμαηξέζεηο ζηα παξαπάλσ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη γεληθά κε ηε
ρνξήγεζε νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ θνηλά εξγαιεία ή νηθηαθέο θαη εκπνξηθέο ζπζθεπέο, ηηο
νπνίεο ν θφζκνο ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά. Γηα παξάδεηγκα, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο,
κεραλήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ΑΣΜ, ζπζθεπέο εγγξαθήο βίληεν, θσηνηππηθά
κεραλήκαηα θαη ππξνζβεζηήξεο πνπ είλαη θαη ην θχξην ζέκα ζην νπνίν γίλεηε
κεγαιχηεξε αλάπηπμε, είλαη φιεο ζπζθεπέο, ηηο νπνίεο ην θνηλφ κπνξεί λα θιεζεί λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ρσξίο φκσο λα δερηεί λα ιάβεη ηππηθέο
πιεξνθνξίεο. Παξά ηα παξαπάλσ, νη άλζξσπνη ζπρλά επηζηξαηεχνπλ έλα θίιν ή
ζπλάδειθν λα ηνπο ρνξεγήζεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ γηα κηα ηέηνηα
πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί
ην βνήζεκα εθαξκφδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη ηη είδνπο ζπκπεξηθνξά ζα
πξνθαιέζνπλ απηνί νη φξνη. Με άιια ιφγηα, ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο πάληα βαζίδνληαη
ζε κεξηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην πξφζσπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, αζρέησο εάλ
απηφ ην πξφζσπν είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν.
Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο βνεζήκαηνο εξγαζίαο ν ζρεδηαζηήο ηνπ πξέπεη:
 Να αλαγλσξίζεη πνχ έλα βνήζεκα ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκν θαη ηη
κνξθή πξέπεη λα πάξεη.
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 Να απνθαζίζεη πνην κέξνο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε
βνήζεκα εξγαζίαο.
 Να απνθαζίζεη πψο πξέπεη λα εθθξαζζεί ην πεξηερφκελν ηνπ
βνεζήκαηνο.
 Να απνθαζίζεη πψο πξέπεη λα νξγαλσζεί ην βνήζεκα.
Δπηπξνζζέησο, ζε απηά ηα βήκαηα, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε ππνζηεξηδφκελε εξγαζία
πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαηαλνεηή γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ην βνήζεκα εξγαζίαο ζα
παξνπζηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ρεηξηζκφ
ηνπ ζπζηήκαηνο.
3.1.2 ηεξαξρηθή αλάιπζε εξγαζίαο
Η Ιεξαξρηθή Αλάιπζε Δξγαζίαο (Hierarchical Task Analysis - ΗΣΑ) κπνξεί λα πξνβεί
ρξήζηκε ζηελ ππνζηήξημε θάζε κηαο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη απνθάζεηο. Μεγάιεο
ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο ζρεηίδνληαη κε ην πψο ζα
βνεζήζνπλ ην ρεηξηζηή λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα. Απηφ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ
ΗΣΑ. Γη απηφ ην ιφγν, νινθιεξψλνληαο κηα ΗΣΑ παξέρεηαη ρξήζηκε θαζνδήγεζε
ζρεηηδφκελε κε ην πψο ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα
δνκεζνχλ. Μεξηθά απφ πιενλεθηήκαηα ησλ ΗΣΑ είλαη φηη:


Η ΗΣΑ είλαη κηα νηθνλνκηθή κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή θαη νξγάλσζε
πιεξνθνξηψλ, θαζψο ε ηεξαξρηθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη σο ην
ζεκείν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάιπζε.



Η ηεξαξρηθή δνκή ηεο ΗΣΑ βνεζά ηνλ αλαιπηή λα επηθεληξσζεί κφλν ζηα θξίζηκα
ζεκεία ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα αλάθιαζε πάλσ ζηελ
αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.



Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο ε ΗΣΑ καο επηηξέπεη λα
ζεσξήζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν αλάιπζεο, πξηλ ιεθζνχλ
ν ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αγνξά πιηθνχ.



Η ΗΣΑ εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φηαλ ππάξρεη ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηνπ αλαιπηή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Έηζη ν αλαιπηήο δνκεί ηελ πεξηγξαθή
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ησλ εξγαζηψλ ζε ζπκθσλία κε ηελ νπηηθή γσλία ησλ ρεηξηζηψλ πνπ βξίζθνληαη
ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ ππξφο.


Η ΗΣΑ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ε απαξρή γηα ηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ
κεζφδσλ αλάιπζεο ζθαικάησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.



Γηα εθαξκνγέο ζηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, ε ηεξαξρηθή δνκή ηεο ΗΣΑ
επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα επηιέμεη ην βαζκφ αλάιπζεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη
πηζαλά δηαζέζηκα δεδνκέλα.
Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ΗΣΑ είλαη φηη:


Ο αλαιπηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο, ζα πξέπεη λα έρεη
αλαπηχμεη θάπνηα εκπεηξία ζε παξφκνηα ζέκαηα, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα κηα
απιή δηαδηθαζηηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ακέζσο. Καη ε
απαηηνχκελε εκπεηξία κπνξεί λα

απνθηεζεί ζρεηηθά εχθνια κέζσ ηεο

πξαθηηθήο άζθεζεο


Γηα ηελ αλάιπζε πνιχπινθσλ εξγαζηψλ, ε ΗΣΑ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
ζπλδπαζκφ κε δηάθνξα άιια κνληέια αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο. Δπίζεο ε
ΗΣΑ παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ζηελ πεξηγξαθή εξγαζηψλ πνπ
απαηηνχλ κεγάιν βαζκφ ηθαλνηήησλ δηάγλσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε
έθηαθηεο αλάγθεο.



Απαηηεί ηελ πξνζήισζε θαη ζπαηάιε ρξφλνπ απφ άηνκα πνιπάζρνια, φπσο
νη κεραληθνί ,νη εξγάηεο θαη νη επηβιέπνληεο.
 ηελ πην θάησ ζειίδα παξνπζηάδεηαη έλα ΗΣΑ

γηα ηελ δηάγλσζε

ιαζψλ ρξήζεο ππξνζβεζηήξα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θσηηά ζε
θάπνην ρψξν. Αξρίδεη αξρηθά κε ην λα δηαηεξήζεηο ηελ ςπρξαηκία θαη
λα βξεηο ηνλ θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα ψζηε λα εμαθνινπζήζεηο ηηο
νδεγίεο ρξήζεο φπσο είλαη αξηζκεκέλεο θαη λα ζβήζεηο ηελ θσηηά.
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Στήμα 3.1: Ιεραρτική ανάλσζη εργαζίας ζηην τρήζη πσροζβεζηήρα ζε περίπηωζη
θωηιάς ζε κάποιο τώρο.

32

3.1.3δηάγξακκα ξνήο απνθάζεσλ
Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ην δηάγξακκα ξνήο απνθάζεσλ φπνπ δείρλεη ηελ αθνινπζία
ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζχλζεηεο εξγαζίεο. Σα
ΓΡΑ είλαη παξνηκία κε ηα δηαγξάκκαηα ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Δπίζεο είλαη εχθνια ζηε εθκάζεζε θαη ζπλήζσο ην
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα βξίζθεη ρξήζηκα ζηελ νξγάλσζε λνεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη
νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ιήςε απφθαζεο, θαηακεξηζκφ ρξφλνπ, ή ζπλζεηηθέο
θαηαζηάζεηο. Σα ΓΡΑ έρνπλ κφλν έλα επίπεδν πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο σζηφζν είλαη
δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθά ΓΡΑ γηα δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο πνπ
θξίλνληαη πνιχπινθεο θαη ηέινο πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο
επηβιέπνληεο γηα λα είλαη ζίγνπξν πσο κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο
απφθαζεο έρεη απνθηεζεί, παξφηη ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε γηα ηεο κάζεζε ηεο ηερληθήο.
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ΓΡΑ είλαη φηη:


Σα ΓΡΑ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε εξγαζηψλ πνπ
πεξηέρνπλ

δηαδηθαζίεο

ιήςεο

απφθαζεο

ρξνληθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ,

ή

δχζθνιεο θαη πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο.


Οη εξγάηεο βξίζθνπλ εχθνιν λα εθθξάζνπλ ηε κέζνδν εξγαζίαο ηνπο κε
δηαγξάκκαηα ξνήο. Απηή ε αλαπαξάζηαζε κπνξεί ζηε

ζπλέρεηα λα

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εηζαγσγή γηα άιιεο κεζφδνπο αλάιπζεο εξγαζίαο.


Σα ΓΡΑ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θξίζηκσλ ζεκείσλ
πνπ νη εξγάηεο πξέπεη λα ειέγρνπλ θάζε θνξά γηα ηελ νινθιήξσζε εξγαζίαο.



ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαζηψλ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ηνλ αλαιπηή λα αλαγλσξίζεη εάλ ηα λέα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ
απνηειεζκαηηθά ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπο παξέρεηαη.
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Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ΓΡΑ είλαη φηη:


Σα ΓΡΑ είλαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο θαη δελ κπνξνχλ λα καο
πξνζθέξνπλ

θακηά

πιεξνθνξία

γηα

ηελ

ηεξάξρεζε

ησλ

ζηφρσλ

πνπ

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ νη εξγάηεο.


Γηα ζχλζεηεο εξγαζίεο ηα δηαγξάκκαηα γίλνληαη δπζλφεηα.



Γελ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαζνδήγεζε φηαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
ιεηηνπξγία „ε δηαδηθαζία απφθαζεο πξέπεη λα αλαιπζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.
 ην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ΓΡΑ γηα ηελ δηάγλσζε ιαζψλ
ρξήζεο ππξνζβεζηήξα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θσηηά ζε θάπνην
ρψξν φπνπ ζα έρεη:
0)Αλαγλψξηζε ηεο θσηηάο 1)πξνεηνηκαζία γηα λα ζβήζεηο ηελ θσηηά
2)ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηελ θσηηά θαη εληνπηζκφο ππξνζβεζηήξα
3)θαηάζβεζε ηεο θσηηάο κε ηελ ρξήζε ππξνζβεζηήξα 4)ελέξγεηεο κεηά
ηελ θαηάζβεζε.
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Στήμα 3.2: Διάγραμμα ροής αποθάζεων εργαζίας ζηην τρήζη πσροζβεζηήρα ζε
περίπηωζη θωηιάς ζε κάποιο τώρο.
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3.2 πλεζηζκέλνη ηύπνη εγγξάθσλ ππνζηήξημεο
Σα βνεζήκαηα εξγαζίαο κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη λα εμππεξεηνχλ
δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Πάληνηε, φκσο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πψο ζα βνεζήζνπλ ηνλ
εξγαδφκελν λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα. πλεπψο, ζρεηίδνληαη κε ηελ Ιεξαξρηθή
Αλάιπζε Δξγαζίαο. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη εγγξάθσλ ππνζηήξημεο αληηθαηνπηξίδνπλ θαη
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρεδίσλ ζηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε εξγαζίαο.

3.2.1 Γηαδηθαζηηθνί Οδεγνί
Οη δηαδηθαζηηθνί νδεγνί θαζνδεγνχλ ηνλ εξγαδφκελν λα εθηειέζεη κηα εξγαζία κε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Οη δηαδηθαζηηθνί νδεγνί είλαη νη πην ζπλεζηζκέλνη θαη δηαδεδνκέλνη
απ‟ φια ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο. Οη δηαδηθαζηηθνί νδεγνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
εθεί πνπ ε παξέθθιηζε απφ ηελ αθνινπζία κηαο πξάμεο κπνξεί λα ζπκβηβάζεη
παξαγσγηθφηεηα θαη αζθάιεηα. Δπνκέλσο, νη δηαδηθαζηηθνί νδεγνί βνεζάλε ηνλ
εξγαδφκελν λα ρεηξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν
πεξηνδηθά, παξάδεηγκα ε ρξήζε ελφο ππξνζβεζηήξα.
3.2.2 Λίζηεο Αλαθνξάο
Οη ιίζηεο αλαθνξάο ππαγνξεχνπλ ζηνλ εξγαδφκελν ηη πξέπεη λα θάλεη, ζπλήζσο ζε
εξγαζίεο κε ζεκαληηθά βήκαηα πνπ, φκσο, δελ έρεη ζεκαζία ε ζεηξά πνπ ζα
εθηειεζηνχλ. Οη ιίζηεο αλαθνξάο είλαη ζπρλά ζεκαληηθέο ζηα αξρηθά ζηάδηα
ελαξθηήξησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κεγάια βηνκεραληθά ζπζηήκαηα,
φπνπ

πξνεηνηκάδνληαη

νρήκαηα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

πξνεηνηκαζίαο

αεξνζθάθνπο γηα πηήζε. Σππηθά, ν εξγαδφκελνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ιίζηεο πξέπεη λα
είλαη ζίγνπξνο φηη νη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πνπ δίλνπλ νη ιίζηεο είλαη δηαζέζηκεο θαη φηη
ην ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αξγφηεξα. Έλα άιιν θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιηζηψλ αλαθνξάο είλαη φηη κπνξνχκε λα αθήζνπκε έλα ζχζηεκα ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν έηνηκν λα πάεη ζην επφκελν πξνγξακκαηηζκέλν βήκα.
πρλά, πξέπεη λα γίλεηαη κηα θαηαρψξεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο
αλαθνξάο πνπ έρνπλ εμεηαζζεί. Δπνκέλσο, ε ιίζηα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα
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πεξηιακβάλεη θνπηηά (checkboxes), ηα νπνία κπνξνχλ λα ηζεθάξνπλ θαη λα
θαηαγξάθνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο - ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο - ηελ
ηαπηφηεηα κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εμεηαζζεί, ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ,
πηζαλψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη θάλεη ηνλ έιεγρν. Απηά ηα κεγέζε
ζπληζηψληαη ζε επηθίλδπλεο βηνκεραλίεο. Σα θνπηηά ειέγρνπ (checkboxes) είλαη πνιχ
ρξήζηκα ζηνλ εξγαδφκελν λα θαηαγξάθεη ηη έρεη γίλεη ζε κηα ζεηξά βεκάησλ, εηδηθά φηαλ
ε εμεηαδφκελε ιεηηνπξγία δηαθφπηεηαη.
3.2.3 Βνεζήκαηα Απόθαζεο
Γηα νξηζκέλεο εξγαζίεο, ην πξφβιεκα δελ είλαη πφηε ζα εθαξκνζζεί ην επφκελν βήκα,
αιιά πνην απφ ηα επηκέξνπο ελαιιαθηηθά βήκαηα πξέπεη λα εθαξκνζζεί. Δπνκέλσο, ηα
βνεζήκαηα απφθαζεο βνεζάλε ζην λα πάξνπκε απνθάζεηο θαη λα θάλνπκε επηινγέο.
Σα δέληξα απφθαζεο ή ηα δηαγξάκκαηα ξνήο είλαη δηαγξάκκαηα πνπ ζέηνπλ ζην
ρεηξηζηή - εξγαδφκελν κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ηνλ θαηεπζχλνπλ ζην πνηα
εξψηεζε ζα θάλεη κεηά, αλαιφγσο κε ηελ απάληεζε πνπ έρεη πάξεη. πλεπψο, ηα
δηαγξάκκαηα ησλ δέληξσλ απφθαζεο ζπλερίδνπλ ηελ ξνή ησλ εξσηήζεσλ κέρξη λα
βξεζεί κηα απάληεζε.
3.2.4 Φόξκεο Καηαγξαθήο
Όηαλ ζθεθηφκαζηε λα ηεξήζνπκε θφξκεο θαηαγξαθήο, εκθαλίδνπκε ηελ ηάζε λα
ζθεθηφκαζηε πεξηζζφηεξν ην άηνκν πνπ ηεξεί ηηο θφξκεο θαηαγξαθήο, παξά ην άηνκν
ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Οπνπδήπνηε,
φκσο, ηεξνχληαη δηθαηνινγεκέλα θφξκεο θαηαγξαθήο, πάληα ππάξρεη θάπνηνο πνπ
ρξεηάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζθνπφ – απηφο κπνξεί λα είλαη ην άηνκν πνπ
έθαλε ηηο θαηαγξαθέο ή θάπνηνο ζπλάδειθνο. πλεπψο, φηαλ ζρεδηάδνπκε θφξκεο
θαηαγξαθήο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδνπκε γηαηί ρξεηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη πνηνο
ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη.
Η ηήξεζε θνξκψλ θαηαγξαθήο είλαη ζεκαληηθή ζε πνιιά ζπζηήκαηα, επεηδή έρνπλ σο
ζηφρν λα ππνινγίζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζην επφκελν βήκα. Όηαλ ην πξντφλ
παξεθθιίλεη απφ ηηο αξρηθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο ζε κηα βηνκεραληθή δηαδηθαζία, νη
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κάλαηδεξ θαη νη κεραληθνί ζα αλαδεηήζνπλ θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηη κπνξεί λα έγηλε ιάζνο. Απηφ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ
απηφκαηα θαηαγξαθεί θαη θαηαρσξεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, πιεξνθνξίεο πνπ ν
ρεηξηζηήο -εξγαδφκελνο έρεη θαηαγξάςεη ζχκθσλα κε έλαλ νδεγφ - πξφηππν πνπ ηνπ
έρνπλ δψζεη θαη πιεξνθνξίεο πνπ ν ρεηξηζηήο έρεη θαηαγξάςεη ζε κε δνκεκέλν
«δέληξν» πιεξνθνξηψλ, φπνπ θαηαγξάθεηαη νηηδήπνηε είλαη ζεκαληηθφ.
ε πνιιέο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαη ζεκαληηθέο εξγαζίεο είλαη πνιχ θξίζηκν ην
επφκελν – επαθφινπζν βήκα λα γίλεηαη ζε αθξηβή ζηηγκή αθνινπζψληαο ην
πξνεγνχκελν βήκα. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ρεκηθήο
αληίδξαζεο ζε θξίζηκν ζηάδην ή λα ζρεηίδεηαη κε ηε δνζνινγία ελφο θαξκάθνπ. Οη
βηνκεραληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη ζε ιάζνο ρξφλν κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκία
ζην πξντφλ ή αθφκα λα ζέζνπλ ην πξνζσπηθφ ζε θίλδπλν. Η κε ζσζηή δηαρείξηζε
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζα βιάςεη ηνλ αζζελή. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν γηα έλαλ
μερσξηζηφ ρεηξηζηή - εξγαδφκελν λα ζθεθηεί ηη πξάγκαηα πξέπεη λα θάλεη εηδηθά φηαλ
είλαη απαζρνιεκέλνο θαη κε άιια θαζήθνληα. Όηαλ ε θαζπζηέξεζε επεθηαζεί ζηελ
επφκελε βάξδηα είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ λα έρνπλ θαηαγξαθεί κε θαηάιιειν ηξφπν νη
ζηηγκέο πνπ έγηλαλ ηα γεγνλφηα ή ε ζηηγκή πνπ ην επφκελν γεγνλφο πξέπεη λα γίλεη.
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη θφξκεο θαηαγξαθήο ηεξνχληαη, ψζηε λα βνεζήζνπλ ην
πξνζσπηθφ κειινληηθά, φηαλ ζα ζέιεη λα πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο, ππνινγίδνληαο
βαξπζήκαληνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε εληαηηθή θξνληίδαο
λενγλνχ, φηαλ ην πξνζσπηθφ ζρεδηάδεη πσο ζα δψζεη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή
απνθαζίδεη

πσο

πξέπεη

λα

δηαρεηξηζηεί

ηε

θαξκαθεπηηθή

αγσγή,

γλψζεηο

πξνεγνχκελσλ παξεκθεξψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο,
επεξεάδνπλ ηηο ησξηλέο θηλήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ γηαηξνχ. Δπί παξαδείγκαηη, γλψζε
ηαηξηθψλ θηλήζεσλ πνπ ελνρινχλ εκθαλψο ην κσξφ θάλνπλ ην γηαηξφ λα αλαδεηήζεη
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ή λα πξνζθέξεη εηδηθή θξνληίδα. Όηαλ γίλεηαη δηάγλσζε
πξνβιεκάησλ ζε πνιιά ζπζηήκαηα, ε γλψζε πνπ απνθνκίδεηαη απφ πξνγελέζηεξα
γεγνλφηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ρεηξηζηή λα κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηά ηνπ γηα ην ηη ζα
γίλεη ζηα ηξέρνληα γεγνλφηα. Η επηλφεζε ηέηνησλ θνξκψλ θαηαγξαθήο θαη ε
εμαζθάιηζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια δελ είλαη απνηέιεζκα ελφο γξαθηθνχ
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ζρεδίνπ θαη ελφο ζρεδίνπ θεηκέλνπ. Ο ζρεδηαζηήο ηεο θφξκαο θαηαγξαθήο πξέπεη λα
πξνζέρεη πφζεο δξαζηεξηφηεηεο – βήκαηα, απφ απηέο πνπ εθαξκφδνληαη, εμαξηψληαη
απφ ηηο πιεξνθνξίεο. Σν γεγνλφο απηφ πξνηξέπεη νη θφξκεο θαηαγξαθήο λα
ζρεδηάδνληαη αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ κε ηνλ
θιαζηθφ ηξφπν ή πξνηξέπεη ζηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο εθπαίδεπζεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί
φηη νη ρεηξηζηέο αλαγλσξίδνπλ πφηε θάηη κε κειινληηθή ζεκαζία έρεη ζπκβεί θαη κε πνην
ηξφπν κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε θαηαγξαθή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο.
3.2.5 Δγρεηξίδηα έλαληη Βνεζεκάησλ
Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνξθέο ησλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί
δεκηνπξγνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο, ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο δεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ην ζπλήζε ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο θαξκαθεπηηθέο
βηνκεραλίεο ππάξρεη ε πξνυπφζεζε φηη ν ρεηξηζηήο εθνδηάδεηαη κε ιεπηνκεξή έγγξαθα,
ηα πνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Έρνπλ δνζεί άδεηεο ζηηο εηαηξίεο ππφ ηνλ φξν φηη νη
δηαδηθαζίεο ζα αθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην γεγνλφο φηη ε
παξαγσγή ζα ζπκθσλεί κε ην θαζνξηζκέλν κέηξν. Πνιιέο ζπλήζεηο εξγαζίεο, νη νπνίεο
εκπιέθνληαη κε ππνινγηζηέο, ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή φηη ν ρεηξηζηήο
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ βήκα πξνο βήκα. Γηα παξάδεηγκα, ζην
ηακείνπ ελφο ζνχπεξ-κάξθεη, ν ρεηξηζηήο ηεο ηακεηαθήο κεραλήο θάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο
πιεξσκήο βήκα πξνο βήκα. ε επηθίλδπλεο βηνκεραλίεο, φηαλ ζπγθεθξηκέλα θαη
δχζθνια πξνβιήκαηα ζπκβαίλνπλ ζπάληα θαη απξνζδφθεηα, αλαγλσξίδεηαη φηη ε
επαξθήο εθπαίδεπζε ζπληειεί ζην λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ρεηξηζηήο είλαη νηθείνο κε ην ηη
πξέπεη λα γίλεη, ν νπνίνο ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα επαλαπαπζεί ζην λα θάλεη ηηο
εξγαζίεο εκπεηξηθά. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα βνήζεκα εξγαζίαο θαη ν ρεηξηζηήο
αλακέλεηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Όπνπ ππάξρεη ε πξνυπφζεζε φηη ν ρεηξηζηήο εξγαδφκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη βνήζεκα εξγαζίαο, κεηψλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ.
ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ νη ρεηξηζηέο αλακέλεηαη λα εθπιεξψζνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο ρσξίο θάπνηα βνήζεηα, κπνξεί λα εθνδηάδνληαη κε έγγξαθα αλαθνξάο, ηα
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νπνία αλαθέξνληαη ζε ζηηγκέο αβεβαηφηεηαο ηνπ ρεηξηζηή. Απηά ηα έγγξαθα
απνθαινχληαη

εγρεηξίδηα.

Έηζη,

άηνκα

ηα

φπνηα

αζρνινχληαη

κε

εθαξκνγέο

ππνινγηζηψλ, φπσο ην excel, κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζην εγρεηξίδην ηνπ ρεηξηζηή αλ
είλαη αβέβαηνη κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζην επφκελν βήκα. Έλαο ρεηξηζηήο ζε κηα
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα αλαηξέμεη πεξηζηαζηαθά ζε έλα εγρεηξίδην
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα ηνλ βνεζήζεη λα αλαθαιέζεη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία
εθαξκφδεηαη

ζπάληα.

δηαζηήκαηα

λα

Έλαο

αλαηξέμεη

πξνγξακκαηηζηήο
ζε

έλα

εγρεηξίδην

ζπζηεκάησλ
ζπζηεκάησλ

ζα

ρξεηαζηεί

πνπ

θαηά

ππνζηεξίδεη

ππνινγηζηηθνχο θσδηθνχο, γηαηί ην εγρεηξίδην ζα ηνπ ππνδείμεη πσο θαη γηαηί πξέπεη λα
γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο. Έλαο ηερληθφο ππνζηήξημεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε έλα εγρεηξίδην
επηδηφξζσζεο πνπ δηαηππψλεη δηαδηθαζίεο θαη δηαγλσζηηθέο βνήζεηεο γηα κηα επξεία
εκβέιεηα εμνπιηζκνχ, πνπ κπνξεί ν ηερληθφο λα κελ είρε ζπλαληήζεη πνηέ πξηλ. ε φια
απηά ηα παξαδείγκαηα ν ρεηξίζηεο ρξεζηκνπνηεί ην εγρεηξίδην φπνηε ην ρξεηάδεηαη, αιιά
δελ είλαη θπζηνινγηθά αλακελφκελν λα ην ρξεζηκνπνηεί ζπλέρεηα. Σα εγρεηξίδηα κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ
θη απηνί λα εθαξκφζνπλ λέεο εξγαζίεο. Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηηξέπνπλ ζην ρεηξηζηή
λα ρξεζηκνπνηεί ην εγρεηξίδην γηα λα επηηχρεη κε νηθείεο γη‟ απηφλ ιεηηνπξγίεο, κε ηελ
ειπίδα φηη ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε επφκελε πεξίπησζε.
Σα εγρεηξίδηα κπνξεί λα ζρεδηαζηνχλ κεγάια, δειαδή λα έρνπλ πνιιέο ζειίδεο, κε
απνηέιεζκα λα κελ είλαη πξαθηηθά ζηε ρξήζε. Δπίζεο, ζε θάπνηα απφ απηά κπνξεί λα
είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη. Η Ιεξαξρηθή Αλάιπζε
Δξγαζίαο (ΗΣΑ) βνεζάεη ζην λα ζρεδηαζηνχλ ηα εγρεηξίδηα, εμαζθαιίδεη ηε ζπλνπηηθή
κνξθή ησλ εγρεηξηδίσλ θαη θαζνδεγεί ην ρεηξηζηή. Οη ζειίδεο ησλ εγρεηξίδησλ πξέπεη λα
κνηάδνπλ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο πνπ έρνπκε
αλαθέξεη. Σα παξαδείγκαηα ησλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί, έρνπλ
δηακνξθσζεί απφ ηνπο ηξφπνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί. Γηα λα αλαπηχμνπκε έλα εγρεηξίδην, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ
ηεξαξρηθή δνκή ηεο ΗΣΑ.

40

3.3 Πξνζδηνξίδνληαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα βνεζήκαηα
εξγαζίαο
Καζψο αλαπηχζζεηαη ε αλάιπζε εξγαζίαο, ν αλαιπηήο πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ νη
ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα κε ηελ εθπαίδεπζε ή εάλ έλα βνήζεκα
εξγαζίαο βειηηψλεη ηελ επίδνζε. Η ζσζηή παξαγσγή απηψλ ησλ εγγξάθσλ κπνξεί λα
είλαη πνιπδάπαλε θαη δελ πξέπεη λα γίλεη, εθηφο εάλ είλαη ηεθκεξησκέλν ην απνηέιεζκα.
Τπάξρνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα εμεηάζεη ν αλαιπηήο φηαλ θάλεη ηελ
παξαπάλσ ηεθκεξίσζε. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε
πξφηππα θαη ηελ αλάγθε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ιάζνο ηνπ ρεηξηζηή.
Η ΗΣΑ ζαθψο δελ βνεζάεη ηνλ αλαιπηή λα πάξεη απηέο ηηο απνθάζεηο, αιιά ν αλαιπηήο
πξέπεη λα είλαη ζε επηθπιαθή κε απηά ηα δεηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
3.3.1 Ζ αλάγθε λα πξνζαξκνζηνύκε ζηα πξόηππα
Μεξηθέο θνξέο ηα εγρεηξίδηα αλαπηχζζνληαη έηζη ψζηε λα ππαθνχνπλ

ζε ηππηθνχο

φξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ην λφκν, κηα επαγγεικαηηθή ζπλαλαζηξνθή ή ηελ πνιηηηθή
πνπ αθνινπζεί ε εηαηξία. Οξηζκέλεο εηαηξίεο έρνπλ ηελ πνιηηηθή λα έρνπλ έγγξαθα γηα
φιεο ηηο εξγαζίεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο εηαηξίαο, ζπρλά φκσο
ηέηνηεο πνιηηηθέο απνηεινχλ αζθαιηζηηθφ κέηξν πνπ απνδεηθλχεη ζηνπο εμσηεξηθνχο
επηζεσξεηέο φηη ε εηαηξία εθαξκφδεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζεί αζθαιήο θαη
αμηφπηζηε επίδνζε.
Μεξηθέο θνξέο ν λφκνο ππνρξεψλεη ηηο εηαηξίεο λα έρνπλ έγγξαθα, ηα νπνία ππαθνχνπλ
ζε θάπνηα βηνκεραληθά πξφηππα. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη
κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, νη ζσζηέο βηνκεραληθέο κέζνδνη ρξεηάδνληαη
ζπρλά απηά ηα ιεπηνκεξή έγγξαθα, ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ κηα παξαγσγή ζε
απνδεθηά πξφηππα, εάλ ην πξντφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε σο πξψηε
χιε.
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3.3.2 Διαρηζηνπνηώληαο ην ιάζνο
Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ αλαπηχζζνληαη απηά ηα έγγξαθα είλαη ε βειηίσζε ηεο
επίδνζεο, δηαθνξεηηθά νη ρεηξηζηέο ζα ήηαλ επηξξεπείο ζηα ιάζε. ε κεξηθέο εξγαζίεο νη
ζπλζήθεο ηεο επίδνζεο είλαη ηέηνηεο πνπ ν ρεηξηζηήο είλαη αλίθαλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη
κηα δηαδηθαζία κε επαξθή αμηνπηζηία, ρσξίο ηε βνήζεηα ελφο βνεζήκαηνο εξγαζίαο.
Γεληθά, ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αμηφπηζηε ιχζε ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
 ε νξηζκέλεο εξγαζίεο, νη νπνίεο μερληνχληαη, επεηδή ζπκβαίλνπλ ζπάληα. Γηα
παξάδεηγκα,

ζε

επείγνπζεο

δηαδηθαζίεο,

ζε

εηδηθέο

ιεηηνπξγίεο

ηνπ

ππνινγηζηή.
 ε δχζθνιεο εξγαζίεο, γηα παξάδεηγκα, δηαγλσζηηθέο εξγαζίεο.
 ε δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φκνηεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε.
 ε καθξνζθειείο θαη δχζθνιεο ζην λα ζπκάηαη θάπνηνο δηαδηθαζίεο.
 ε θαηαζηάζεηο πνπ ηα ιάζε είλαη αλεπίηξεπηα.
 ε πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο απαηηείηαη απζηεξή ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ εθαξκφδνληαη κέηξηαο δπζθνιίαο ηεζη.
ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ
ζπληειεζηψλ. Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα θξίλεη ηηο επηπηψζεηο ελφο ηέηνηνπ ζπλδπαζκνχ.
3.3.3 Πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε βνεζεκάησλ εξγαζίαο
Μία επηπιένλ παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςε θαηά ηε ρξήζε ησλ
βνεζεκάησλ εξγαζίαο είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρεηξηζηήο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηε βνήζεηα. ε επείγνπζεο ζπλζήθεο νη θαηαζηάζεηο νμχλνληαη ηφζν πνπ πξέπεη λα
ππάξμεη γξήγνξε αληίδξαζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο
βνεζήκαηνο κπνξεί λα είλαη απεξίζθεπηε, παξφιν πνπ ζε άιιεο θαηαζηάζεηο ε θίλεζε
απηή δηθαηνινγείηαη. Δπίζεο, δελ παξέρεηαη πάληα ε εγγχεζε φηη ηα βνεζήκαηα
εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επζπλείδεηα. Αθφκα θαη αλ νη ρεηξηζηέο πξέπεη λα
θαηαγξάςνπλ θάπνηνπο ειέγρνπο πνπ δείρλνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαθνξεηηθά
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βήκαηα, δελ εγγπάηαη θαλείο φηη έρεη δηαβαζηεί απφ απηνχο θάζε βήκα πνπ ππάξρεη ζην
βνήζεκα. Έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή είλαη φηη δελ πξέπεη ν ρεηξηζηήο
λα βιέπεη ηα βνεζήκαηα ζαλ κέζα κείσζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο εξγαζίαο.
Έλα ηειεπηαίν πξφβιεκα είλαη φηη ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο δελ είλαη γεληθψο επέιηθηα.
Δπηβάινπλ πξάμεηο ζχκθσλα κε κηα θαηάζηαζε εξγαζηψλ, ζηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο
ππνζέηεη φηη ζα επηθξαηήζνπλ. Έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε
βνεζήκαηα απφθαζεο είλαη φηη ζπρλά εθπξνζσπνχλ κφλν έλα κηθξφ βειελεθέο
θαηαζηάζεσλ. πλεπψο, ζε κία ιαλζαζκέλε δηάγλσζε εξγαζίαο, ν ρεηξηζηήο ζα
βνεζεζεί, ψζηε λα μερσξίζεη απηά ηα ζθάικαηα, ηα νπνία ν ζρεδηαζηήο έρεη
πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζεη. Γε ζα βνεζεζεί φκσο, φηαλ έρεη λα αζρνιεζεί κε έλα
απξφβιεπην πξφβιεκα. Δάλ πξέπεη λα αζρνιεζεί κε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, δελ
ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ βνεζεκάησλ απφθαζεο κε πεπεξαζκέλεο νκάδεο ιαζψλ.
3.3.4 ρεηηδόκελα κε ηελ εθπαίδεπζε βνεζήκαηα
Σα βνεζήκαηα εξγαζίαο αλαπηχζζνληαη γηα λα θάλνπλ θαιχηεξε ηελ επίδνζε
ζπγθεθξηκέλσλ

κεξψλ

ησλ

εξγαζηψλ.

Υξεζηκνπνηψληαο

ηελ

ΗΣΑ

γηα

λα

πξνζδηνξίζνπκε ηελ εξγαζία, κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο
βνεζνχλ ην ρεηξηζηή λα αληαπεμέιζεη κε ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζρεδίνπ, θαζνξίδνληαο
ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα θάλεη ηηο πξάμεηο, λα αλαγλσξίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα
κπνπλ ζε ζεηξά ή ηηο ελαιιαθηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο ζα αθνινπζνχληαη ππφ
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θη άιια κέξε ηεο εξγαζίαο πνπ
πξέπεη λα κάζεη ν ρεηξηζηήο.
ην batch processing (απηνκαηνπνηεκέλε ζεηξά εξγαζηψλ) ν ίδηνο εμνπιηζκφο
ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ.
Κάζε πξντφλ έρεη ηε δηθή ηνπ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ νπνία αθνινπζεί ν ρεηξηζηήο
κε ηε βνήζεηα ησλ ηθαλνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη απφ ηελ εθπαίδεπζε. Η ηδέα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ζαλ ζπληαγή. Θα γίλεη αλαθνξά ζηα ζπζηαηηθά θαη
έπεηηα ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη
γηα λα παξαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Πνιιέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζηε
βηνκεραλία είλαη κεγάιεο θαη πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απ‟ φζεο
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ρξεηάδνληαη. πρλά, ζπλδπάδνπλ πεξηγξαθέο δηαδηθαζηψλ πνπ ν ρεηξηζηήο ζπάληα
εθαξκφδεη, φπσο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο batch πιεξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
πξντφλ. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη νδεγίεο απηψλ ησλ παξαγσγηθψλ
δηαδηθαζηψλ είλαη κεγάιεο ζε πνζφηεηα, νπφηε ν ρεηξηζηήο αγλνεί θάπνηα κέξε ησλ
νδεγηψλ θαη θπξίσο απηά πνπ ηνπ θαίλνληαη ζπλεζηζκέλα.
Η ΗΣΑ αλαπηχζζεη κηα πην ζπλνπηηθή κνξθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ νδεγηψλ κε ηέηνην
ηξφπν πνπ ηαπηφρξνλα ζηνρεχεη ζηε νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξηζηή, ν νπνίνο ζα
ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν ηέηνησλ νδεγηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο, φηαλ
αλαπηπρζεί έλα βνήζεκα εξγαζίαο, ν ρεηξηζηήο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη πξέπεη λα
εθπαηδεπηεί. Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα εμνηθεησζεί κε ην βνήζεκα εξγαζίαο, λα κάζεη πψο
λα ην ρξεζηκνπνηεί θαη λα ην ρεηξίδεηαη άςνγα. Τπάξρεη θέξδνο φηαλ εμεηάδνπκε καδί ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο ιχλνληαο πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ
επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε.

3.4 Παξνπζίαζε ησλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο
κε ηελ ΖΣΑ
Η παξνπζίαζε είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο.
Έρεη ζρέζε κε ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ επηινγή ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην είδνο ηνπ
θεηκέλνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ. Τπάξρνπλ κεξηθέο ζεκαληηθέο βαζηθέο αξρέο θαη νδεγίεο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα ζρεδηαζηεί έλα βνήζεκα εξγαζίαο, είηε απηφ
εκθαλίδεηαη ζην ραξηί, είηε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Έλα ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη
λα δνζεί έκθαζε φκσο, είλαη φηη ηα ζέκαηα ηεο παξνπζίαζεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε
ζπλέπεηα φζν θαη κε ηελ αηζζεηηθή. ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί
παξαπάλσ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλνπ θαη δηάηαμε, έρεη δνζεί
φκσο ζεκαζία ζην λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλαθέξνληαη ζε
δηαθνξεηηθά είδε πξαγκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε γξακκαηνζεηξά italics αλαδεηθλχεη
ζεκεία θεηκέλνπ πνπ ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή, φηαλ ην θείκελν δείρλεη
μεθάζαξα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ.
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επίζεο φηη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαηαλνεηέο.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ην ιεμηιφγην ηνπ ρεηξηζηή.
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Δθφζνλ ε θαζνκηινπκέλε ρξεζηκνπνηείηαη επίκνλα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, απηή πξέπεη
λα πηνζεηεζεί θαη ζηα βνεζεηηθά έγγξαθα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ δελ ππάξρεη ζπλέπεηα
ζηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία, ηφηε απηέο νη αζπλέπεηεο πξέπεη λα ιπζνχλ κε ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Σερληθνί φξνη ή φξνη κε πηζαλή δηθνξνχκελε έλλνηα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα γισζζάξην, ζην νπνίν ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαηξέμεη. Καηά
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ΗΣΑ ν αλαιπηήο ζπκβνπιεχεηαη λα πεξηγξάθεη ιεηηνπξγίεο,
πηνζεηψληαο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ην πξνζσπηθφ.
Οη νδεγίεο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ελεξγεηηθή θσλή παξά παζεηηθή. Μία νδεγία ζηελ
ελεξγεηηθή θσλή ζα έιεγε «μεθίλα ηελ αληιία», αληίζεηα ζηελ παζεηηθή θσλή ζα έιεγε
«ε αληιία πξέπεη λα μεθηλήζεη». Δίλαη πνιχ εχθνιν γηα ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη
κηα νδεγία πνπ εθθξάδεηαη κε άκεζν ηξφπν θαη λα ηε κεηαηξέςεη ζε πξάμε. Ο ηξφπνο
θαηά ηνλ νπνίν νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ζθνπνί θαηαγξάθνληαη ζηελ ΗΣΑ - κε ηε κνξθή
απιψλ νδεγηψλ – ζεκαίλεη φηη νη ιεηηνπξγίεο ζηελ ΗΣΑ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ
εχθνια ζε νδεγίεο ελφο βνεζήκαηνο εξγαζίαο. Η άξλεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε
πξνζνρή. Πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ κε αξλεηηθή
ζεκαζία («φρη», «πνηέ», «δελ», «κελ»), είλαη επθνιφηεξν λα εξκελεπηνχλ απφ
αληίζηνηρεο πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ ιέμεσλ. Η
απιή, δνγκαηηθή θξαζενινγία, πνπ πξνηηκάηαη ζηελ ΗΣΑ, θάλεη ηε κεηάθξαζε
θαηαλνεηή.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξέο θαη ζπλνπηηθέο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ιίγεο
πιεξνθνξίεο. Οη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ πξέπεη λα είλαη καθξνζθειείο. Ο
αλαγλψζηεο πξέπεη λα δηαβάζεη θαη λα απνζεθεχζεη ηελ νδεγία ζηε κλήκε ηνπ, ηελ
νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη. Δάλ ε νδεγία είλαη κεγάιε, ζα μεραζηνχλ ηα
βήκαηά ηεο κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη ην ιάζνο. Η ΗΣΑ ζπλήζσο παξνπζηάδεη ηελ
εξγαζία ζε απιά βήκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε απιέο νδεγίεο. Σν
ζρέδην ειέγρεη πψο απηά ηα βήκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.
Πξέπεη λα γίλεηαη απνθπγή δηθνξνχκελσλ φξσλ – λα ππάξρεη ζαθήλεηα. Δδψ
πξνθχπηνπλ δχν δεηήκαηα: Σν πξψην είλαη φηη ε ΗΣΑ παξέρεη έλα ηξφπν κε ηνλ νπνίν
πεξηγξάθεηαη θάζε εξγαζία ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, έηζη ψζηε νη νδεγίεο πνπ
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πξνέξρνληαη απφ ηα βνεζήκαηα λα είλαη πην πηζαλφ λα ηαηξηάδνπλ θαιπηέξα ζηε ινγηθή
κηαο αιεζηλήο εξγαζίαο. Σν δεχηεξν είλαη φηη δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη ιέμεηο θιεηδηά
φπσο «ην», «έλα», «απηφ», «νπνίν» «γηα» θ.ι.π., φηαλ αλαπηχζζεηαη έλα βνήζεκα.
Δίλαη ζπρλά δειεαζηηθφ λα ειαηησζεί ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηέηνηεο ιέμεηο κε ην
ξίζθν λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζηε ζπλνρή ησλ ιέμεσλ, νη νπνίεο δε ζα κπνξνχλ λα
θαηαλνεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «επαλάθεξε κε αζθάιεηα ην θάιπκκα
αζθαιείαο ηνπ δηαθφπηε» κπνξεί λα ζεκαίλεη «επαλάθεξε ην θάιπκκα αζθαιείαο πνπ
πξνζηαηεχεη ην δηαθφπηε» ή κπνξεί λα ζεκαίλεη «επαλάθεξε ην θάιπκκα αζθαιείαο,
πξνζηαηεχνληαο ην δηαθφπηε». Δλ θαηαθιείδη, ηέηνηεο ζπληνκεχζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ ΗΣΑ. Δίλαη ζεκαληηθφ ν ζρεδηαζηήο λα εμαζθαιίδεη φηη απηέο νη ζπληνκεχζεηο δε ζα
κεηαθεξζνχλ ζηα βνεζήκαηα εξγαζίαο. Η ΗΣΑ δελ είλαη βνήζεκα εξγαζίαο. Δίλαη απιά
ε βάζε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην βνήζεκα.
Πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο κε ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα εθηειεζηνχλ.
Δάλ δίλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία νδεγίεο ζε κηα δηαδηθαζία, πξέπεη λα αλαθέξνληαη
κε ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα
θσηνγξαθηθή εξγαζία πξέπεη λα δνζεί ε νδεγία ζην ρεηξηζηή λα εηνηκάζεη ηα πιηθά θαη
ηνλ εμνπιηζκφ πξηλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα κε ηνπ δνζεί ε νδεγία, γηα
παξάδεηγκα, φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ θσηνγξαθηψλ
ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηά ην ζηάδην πνπ είλαη έηνηκεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η
ΗΣΑ ιέεη μεθάζαξα ηη πξέπεη λα γίλεη θαη πφηε. Σέηνηα πξνβιήκαηα δελ πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, εθφζνλ ε ΗΣΑ έρεη εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ
βνεζεκάησλ εξγαζίαο.
Έλα ζπλαθέο δήηεκα αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ –
βεκάησλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζαπηέο. Η ζεηξά θάζε βήκαηνο πξέπεη πξψηα λα
γξάθεηαη γηα λα ελεκεξψλεηαη ν ρεηξηζηήο γηα ην ηη πξέπεη λα πξνζέμεη. Δάλ ε ζεηξά
αθνινπζεί ην βήκα, ηφηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ζην βήκα – δξαζηεξηφηεηα
θαη λα αξρίζεη λα ην εθαξκφδεη, πξηλ θαηαιάβεη φηη ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα πεξηκέλεη. Η
θαηαγξαθή ηεο ζεηξάο πξηλ απφ ηα βήκαηα είλαη ρξήζηκε ζηελ ΗΣΑ. Δάλ αθνινπζεζεί,
ηφηε πην εχθνια ζα αλαπηπρζεί έλα βνήζεκα.
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3.5 Βνεζήκαηα θαη εγρεηξίδηα εξγαζίαο
Καζψο νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθεο, γίλεηαη θαλεξφ
φηη είλαη αδχλαην λα βαζηδφκαζηε απνθιεηζηηθά ζηηο επηδεμηφηεηεο θαη ηε κλήκε ησλ
εξγαηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Βνεζήκαηα θαη
εγρεηξίδηα εξγαζίαο απνηεινχλ επηλνήζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηφζν ηελ
αλάγθε γηα απνκλεκφλεπζε θαλφλσλ θαη ζπζηάζεσλ, φζν θαη ηνλ φγθν ησλ
απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σα βνεζήκαηα εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ κηα
πνηθηιία κνξθψλ, φπσο δηαγξάκκαηα ξνήο (flowcharts), θαηαιφγνπο ειέγρσλ
(checklists) θαη πηλάθσλ απφθαζεο (decision tables).

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα

εγρεηξίδηα εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζε άιια ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο, φπσο βαζηθέο
νδεγίεο ρξήζεο θαη εγρεηξίδηα γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
3.5.1 Πξνβιήκαηα ρξήζεο νδεγηώλ θαη εγρεηξηδίσλ εξγαζίαο
Έλαο αξηζκφο απφ ζπρλά εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα, πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα
αλεπαξθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία ζπρλά νδεγνχλ ζε παξαβηάζεηο. Οη παξαθάησ
ειιείςεηο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε εγρεηξηδίσλ, απφ νδεγίεο
ιεηηνπξγίαο, έσο έληππα αδεηψλ εξγαζίαο.
Τα εγσειπίδια δεν ανηαποκπίνονηαι ζηον ηπόπο πος εκηελείηαι ζςνήθωρ η
επγαζία.
Σα εγρεηξίδηα ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη φηαλ έλα ζχζηεκα πξσηνκπαίλεη ζε ιεηηνπξγία
θαη ζπάληα επαλεμεηάδνληαη, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη αιιαγέο ζην hardware ή ζην
ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο. Δπηπξφζζεηα, ηα εγρεηξίδηα ζπρλά δελ είλαη γξακκέλα ζηε βάζε
κηαο ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εξγάηεο ή
άιια κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα εγρεηξίδηα. Γηα λα
απνθαηαζηαζεί απηφ ην πξφβιεκα, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα άηνκα, ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εγρεηξίδηα, είλαη ελεξγά αλακεκηγκέλα ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ
εγρεηξηδίσλ. Δπηπξφζζεηα, απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε θαη πεξηνδηθνί έιεγρνη πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα εγρεηξίδηα είλαη ζσζηά θαη
δηαζέζηκα ζ‟ απηνχο πνπ ηα ρξεηάδνληαη.
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Οι πληποθοπίερ πος πεπιέσοςν ηα εγσειπίδια είναι ζωζηέρ, αλλά δεν είναι ζε
μοπθή εύσπηζηη.
Πνιχ ζπρλά, νγθψδε εγρεηξίδηα καδεχνπλ ζθφλε κέζα ζε ληνπιάπηα, νπνχ βξίζθνληαη
απφ ηφηε πνπ πξψην ιεηηνχξγεζε ην ζχζηεκα. Γηα απιέο εξγαζίεο βαζηζκέλεο ζε
επηδεμηφηεηεο, νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ πεπεηξακέλνπο εξγάηεο, δελ είλαη απαξαίηεηε
ε ππνζηήξημε απφ εγρεηξίδηα. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δηάγλσζε θαη ε δηφξζσζε
βιαβψλ,

εκπεξηέρνπλ

ηε

ρξήζε

ηππηθψλ

ή

άηππσλ

θαλφλσλ,

νη

νπνίνη

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κεξηθέο κνξθέο, ε ρξήζε
βνεζεκάησλ εξγαζηψλ ή θαηαιφγσλ ειέγρσλ είλαη αλαγθαία. Λεπηνκεξή εγρεηξίδηα ζα
είλαη απαξαίηεηα ζε αζπλήζηζηεο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο νη ζπλεζηζκέλνη εκπεηξηθνί
θαλφλεο δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη είλαη πηζαλφ λα απαηηνχληαη εηδηθεπκέλεο γλψζεηο
απφ ηνλ εξγάηε. Μφλν ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα - απφ
άπνςε ζπλεπεηψλ κηαο πηζαλήο βιάβεο - ή ζηνηρεία, γηα ηα νπνία ηα ιάζε είλαη πνιχ
πηζαλά,

πεξηιακβάλνληαη

ζηα

βνεζήκαηα

εξγαζίαο.

Η

αλάπηπμε

εγρεηξηδίσλ,

πξνθαλψο, πξέπεη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο,
αθνχ ε ζρεδίαζε ησλ εγρεηξηδίσλ πξέπεη λα ζεσξήζεη ζαλ δεδνκέλν φηη ηα άηνκα έρνπλ
ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Ανεπαπκήρ

διάκπιζη μεηαξύ εγσειπιδίων πος σπηζιμοποιούνηαι ωρ κανόνερ

αζθάλειαρ.
ε πνιιέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ππάξρεη ε ηάζε ηα θπιιάδηα κε ηνπο
θαλνληζκνχο λα θπιάζζνληαη σο ελδείμεηο ηεο πνιηηηθήο ηεο βηνκεραλίαο, είηε γηα
εζσηεξηθνχο, είηε γηα εμσηεξηθνχο ξπζκηζηηθνχο ζθνπνχο. Γπζηπρψο, ε κνξθή πνπ
ελδείθλπηαη γηα έλα ξπζκηζηηθφ έληππν είλαη απίζαλν λα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο κηαο
απνηειεζκαηηθήο νδεγίαο ή ελφο εγρεηξηδίνπ πνπ παξέρεη βνήζεηα ζηελ απνηειεζκαηηθή
εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο.
Τα εγσειπίδια δεν ενημεπώνονηαι με βάζη ηιρ λειηοςπγικέρ εμπειπίερ.
Αλ ηα εγρεηξίδηα είλαη θαλεξά αλαρξνληζηηθά ή δελ ιακβάλνπλ ππφςε καζήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ζχληνκα ράλνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπο θαη είλαη πηζαλφ λα πάςνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη.
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Ο σπήζηηρ ηων εγσειπιδίων δεν καηαλαβαίνει ηο βαζικό ζςλλογιζμό πος
κπύβεηαι πίζω απ’ αςηά και γι’ αςηό εκηελεί εναλλακηικέρ ενέπγειερ οι οποίερ
θαίνεηαι να επιηςγσάνοςν ηον ίδιο ζκοπό και είναι πιο εύκολο να εκηελεζηούν.
Απηφο ν ηχπνο απνηπρίαο ηνλίδεη ην ζρφιην πνπ έγηλε λσξίηεξα, φηη ηα άηνκα πξέπεη, αλ
απηφ είλαη δπλαηφλ, λα είλαη ελεξγά αλακεκηγκέλα ζηελ αλάπηπμε εγρεηξηδίσλ πνπ
απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλνπλ ην βαζηθφ ζθνπφ πνπ
θξχβεηαη πίζσ απ‟ απηά ηα εγρεηξίδηα.
3.5.2 Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή βνεζεκάησλ εξγαζίαο
Γηα λα επηιέμεη θάπνηνο ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν ππνζηήξημεο ησλ εξγαηψλ, πξέπεη
λα ιάβεη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο θαη ηνλ ηχπν ηεο ππνζηήξημεο πνπ ζα
πξνζθεξζεί. Σα “δηαγξάκκαηα ξνήο” θαη νη “πίλαθεο απφθαζεο”, γηα παξάδεηγκα,
πξνζθέξνπλ κηα πεξηεθηηθή νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ
θξηηεξίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηάγλσζε ιαζψλ θαη πξνγξακκαηηζκφ
εξγαζηψλ.

Οη “θαηάινγνη ειέγρσλ” είλαη πην θαηάιιεινη γηα εξγαζίεο, νη νπνίεο

πεξηιακβάλνπλ αθνινπζίεο βεκάησλ πνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεπηνχλ. Σα “εγρεηξίδηα”
απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξέρνπλ “βήκα-πξνο-βήκα” νδεγίεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ην
πσο θαη πφηε πξέπεη λα εθηειεζηνχλ πνηθίιεο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πηεζηηθέο
απαηηήζεηο ζε κλήκε, ππνινγηζκνχο, αθξίβεηα θαη ιήςε δχζθνισλ απνθάζεσλ. Οη
“βαζηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο” ζπλήζσο πξνζθέξνληαη γηα ζεκαληηθέο εξγαζίεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο ζηηο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο ην
μεθίλεκα θαη ην ζηακάηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα “εγρεηξίδηα έθηαθηεο
αλάγθεο” πξνζθέξνληαη γηα εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηάγλσζε βιαβψλ ησλ
νξγάλσλ

ή

κεραλψλ

θαη

απνθαηάζηαζε

ησλ

αληηθαλνληθψλ

ζπλζεθψλ

ηεο

εγθαηάζηαζεο.
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα είλαη πνηεο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ κε
βνεζήκαηα εξγαζίαο θαη εγρεηξίδηα, αληηθαζηζηψληαο ηελ εθπαίδεπζε. Αλ ηα βνεζήκαηα
εξγαζίαο παξέρνληαη ζε βάξνο ηεο επαξθνχο εθπαίδεπζεο, ν εξγάηεο κπνξεί λα
πξνζθνιιεζεί ζηα βνεζήκαηα θαη λα γίλεη έηζη επάισηνο ζε θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο
ην βνήζεκα πεξηέρεη ιάζε ή εκθαλίδνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε απξφβιεπηεο ζπλζήθεο.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππεξθνξηψλνληαο ηνλ εξγάηε κε ππεξβνιηθή πιεξνθνξία θαη
επηδεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα
έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεηψζεηο ζηελ απφδνζή ηνπ, καθξνπξφζεζκα. Γηα λα θαζνξηζηεί ε
έθηαζε ηεο παξνρήο βνεζεκάησλ εξγαζίαο έλαληη ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα
ππνινγηζηεί ε επέλδπζε πνπ απαηηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα επηθπξσζνχλ ηα
βνεζήκαηα, έλαληη ηεο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
εθαξκνζηνχλ εθηεηακέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Οη Joyce et al. (1973) θαη Smillie
(1985) πξνζέθεξαλ κηα πιήξε κειέηε γηα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
φηαλ εμεηάδνληαη απηά ηα ζέκαηα.
Γεληθά, ηα βνεζήκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα εξγαζίαο είλαη ρξήζηκα γηα εξγαζίεο, νη νπνίεο
εθηεινχληαη ζπάληα θαη απαηηνχλ ζχλζεηε ζθέςε (π.ρ. δηαγλσζηηθά βνεζήκαηα). Δίλαη
επίζεο εθαξκφζηκα γηα θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εθηέιεζε κεγάισλ θαη
πνιχπινθσλ ζεηξψλ ελεξγεηψλ θαη νπνχ ε αλαθνξά ζε ηππσκέλεο νδεγίεο δελ
απνζπά ηελ πξνζνρή. Έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα δνζεί γηα εξγαζίεο, νη
νπνίεο εθηεινχληαη ζπρλά, απαηηνχλ ζχλζεηεο επηδεμηφηεηεο ζε ρεηξηζκνχο, εμαξηψληαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο νκαδηθέο πξνζπάζεηεο ή πεξηιακβάλνπλ απξφβιεπηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε.
Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ζηελ νπνία ηα βνεζήκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα εξγαζίαο
δηεπθνιχλνπλ ηνλ εξγάηε ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ή ηνλ δεζκεχνπλ ζε κηα ρξνλνβφξα
αλαδήηεζε

πιεξνθνξηψλ,

πξέπεη

λα

εμεηαζηεί

πξνζεθηηθφηεξα

έλαο

αξηζκφο

παξαγφλησλ, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Α) αθήλεηα ησλ νδεγηώλ
Η ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηε ζαθήλεηα ηνπ λνήκαηνο ησλ νδεγηψλ θαη ηελ επθνιία κε
ηελ νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Απηή είλαη κηα θαηεγνξία πιήξνπο
θαηαλφεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη δεηήκαηα γιψζζαο θαη κνξθήο. Ο Wright (1977)
πξαγκαηεχηεθε ηέζζεξεηο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο ζαθήλεηαο ησλ ηερληθψλ ηξφπσλ
έθθξαζεο:
 Να απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ απφ κηα ελεξγεηψλ ζε
θάζε νδεγία.
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 Να ρξεζηκνπνηείηαη ιηηή, αιιά θαηαλνεηή ζηνπο ρξήζηεο, γιψζζα.
 Να ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγεηηθή θσλή, π.ρ. “πεξηζηξέςηε ην δηαθφπηε 12Α”
αληί ηνπ “ν δηαθφπηεο 12Α πξέπεη λα πεξηζηξαθεί”.
 Να απνθεχγνληαη νη πνιχπινθεο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ πάλσ απφ κηα
αξλήζεηο.
Η κνξθή ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζ‟ απηή ηελ αλαθνξά. Μπνξεί λα
ππάξμνπλ θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη έθθξαζεο είλαη πην
απνηειεζκαηηθνί θαη απνδεθηνί. Έλα δηάγξακκα ξνήο ή έλαο πίλαθαο απφθαζεο κπνξεί
λα βνεζήζνπλ ηνλ εξγάηε λα ζπγθεληξσζεί πην εχθνια ζην πνηέο ελδείμεηο είλαη
παξνχζεο, πνηέο απνθάζεηο πξέπεη λα πάξεη θαη πνηέο ελέξγεηεο ειέγρνπ πξέπεη λα
θάλεη.
Β) Δπίπεδν πεξηγξαθήο
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζηε γξαθή ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη ην πφζε πιεξνθνξία είλαη
αλαγθαία γηα ηνλ εξγάηε, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. Η
ππεξβνιηθά ιίγε πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε γηα έλαλ εξγάηε ρσξίο
εκπεηξία, ελψ ε ππεξβνιηθή ζε κέγεζνο πιεξνθνξία κπνξεί λα ελζαξξχλεη έλαλ πνιχ
έκπεηξν εξγάηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη ην εγρεηξίδην. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο
επηδεμηφηεηαο ηνπ εξγάηε θαη θξηζηκφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζα θαζνξίζεη ην επίπεδν ηεο
πεξηγξαθήο.
Γ) Καζνξηζκόο ησλ ζπλζεθώλ εηζόδνπ/εμόδνπ
Πνιιέο απφ ηηο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε εγρεηξηδίσλ εξγαζίαο απνξξένπλ απφ ην γεγνλφο
φηη νη ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί έλα δνζκέλν ηκήκα ή θιάδνο θαη νη
ζπλζήθεο κεηάζεζεο ζ‟ έλα άιιν ηκήκα δελ είλαη μεθαζαξηζκέλεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ιεθζεί κηα
απφθαζε θάησ απφ πίεζε ρξφλνπ θαη ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο.
Γ) Πνηόηεηα ειέγρσλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ
Οη έιεγρνη ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη
πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
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ηξαπκαηηζκνχο ή κεραληθέο βιάβεο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην
πεξηζηαηηθφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο. Ο ζθνπφο ησλ
ειέγρσλ απηψλ είλαη λα δνζεί έκθαζε ζε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο. Δμαηηίαο ηεο θξηζηκφηεηαο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, νη έιεγρνη θαη νη
πξνεηδνπνηήζεηο πξέπεη λα ηνλίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαθξίλνληαη απφ άιιεο
επηγξαθέο θαη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα κελ παξαβιέπνληαη απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο.
Δ) Βαζκόο ππνζηήξημεο δηάγλσζεο ζθαικάησλ
Οη θαλνληζκνί έθηαθηεο αλάγθεο ζπλήζσο απαηηνχλ απφ ηνλ εξγαδφκελν λα θάλεη ηε
ζσζηή δηάγλσζε κε ζθνπφ λα επηιέμεη ηηο ζσζηέο επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο, έλα
θαζήθνλ ην νπνίν ζπρλά εθηειείηαη αλεπαξθψο, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αζπλήζηζηεο
θαηάζηαζεο. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα κεξηθά εγρεηξίδηα παξέρνπλ
ππνζηήξημε γηα ηε δηάγλσζε βιαβψλ, φπσο πίλαθεο έλδεημεο βιαβψλ ή άιιε
παξαζηαηηθή βνήζεηα (graphical aid), ζρεηηθά κε θάζε κεραληθή αζηνρία, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Ο βαζκφο ηεο ππνζηήξημεο δηάγλσζεο βιαβψλ
ζα επεξεάζεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο θαηάιιειεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζε κηα
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.
η) Δλαξκόληζε κε ηελ ιεηηνπξγηθή εκπεηξία
Δίλαη γλσζηφ φηη νη θαλνληζκνί θαη ηα βνεζήκαηα εξγαζίαο ζπρλά αλαπηχζζνληαη ή απφ
ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ή απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε
ειάρηζηε ζπκκεηνρή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ζπλήζσο ησλ ρεηξηζηψλ. Απηφ έρεη νδεγήζεη
ζε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ελδεηθλπφκελε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ είλαη αληηθαηηθή κε
ηνλ ηξφπν πνπ ε εξγαζία γίλεηαη ζηελ πξάμε. Απηφ παξνπζηάδεη κεγάια πξνβιήκαηα
γηα ηνπο εξγάηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκβηβάζνπλ κηα ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ
θαλνληζκψλ κε κηα δηαδεδνκέλε κέζνδν ιεηηνπξγίαο.
Αλ θαη νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο θαη νη ζρεδηαζηέο ηεο παξαγσγήο ελδέρεηαη λα
έρνπλ κηα ιεπηνκεξή γλψζε ηνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, παξάγνληεο φπσο νη
ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο, ε ειηθία θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, αιιαγέο ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο θαη πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο, κπνξεί λα κελ έρνπλ
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πξνβιεθζεί. Δπηπξφζζεηα, ε εκπεηξία πάλσ ζηε δπλακηθή ηεο απφθξηζεο ησλ
κεραλεκάησλ εθνδηάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε βαζηά γλψζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, θάηη πνπ ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζεί ζηα εγρεηξίδηα. Οη ζθέςεηο απηέο
ηνλίδνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ρεηξηζηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ επνπηεία ησλ βνεζεκάησλ εξγαζίαο.
Ε) πρλόηεηα ελεκέξσζεο
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ηνλίδνπλ επίζεο ηε ζεκαζία ηεο ζπρλήο ελεκέξσζεο ησλ
θαλνληζκψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
θαη ζηα κεραλήκαηα ρσξίο θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ησλ εγρεηξηδίσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν
ρεηξηζηήο δε ζα κπνξέζεη λα εμεγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεραλψλ ή λα θαηαλνήζεη
ηελ απαηηνχκελε παξέκβαζε ζην ηκήκα ηνπ.
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4. ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ ΚΑΗ ΦΩΣΗΔ
4.1

Ππξαζθάιεηα-Ππξνπξνζηαζία

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αηπρήκαηα πνπ γίλνληαη ζε θηήξηα θαη ρψξνπο εξγαζίαο
είλαη νη ππξθαγηέο δηφηη ζε θάζε επηρείξεζε ππάξρνπλ εχθιεθηα ή εθξεθηηθά πιηθά
πνπ κπνξνχλ λα θανχλ ,φπνπ είλαη θαη ηα θχξην ζέκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηελ
δηπισκαηηθή απηή εξγαζία θαζψο επίζεο θαη ν φξνο ππξνζβεζηήξαο ,ηα είδε ηνπ ,ε
ζσζηή ρξήζε ηνπ, ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε ηνπ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. Οη πην γεληθνί φξνη πνπ ππάξρνπλ γηα απηφ ην
ζέκα είλαη ε ππξαζθάιεηα θαη ππξνπξνζηαζία. Αξρηθά κε ηνλ φξν ππξαζθάιεηα
αλαθεξφκαζηε ζηελ αζθάιεηα ζηελ εγγχεζε

γηα ηελ κείσζε θίλδπλσλ απφ

ππξθαγηέο . Με ηνλ φξν ππξνπξνζηαζία λνείηαη ε «ππεξάζπηζε» δηαθφξσλ αμηψλ
κε πηνζέηεζε κέηξσλ, αλάινγα κε ηε ζεκαζία ησλ αμηψλ απηψλ, πνπ ζπρλά
εθηηκηνχληαη ζε εκπνξηθή βάζε. Γειαδή ζπκπεξηιακβάλεηε πξνδηαγξαθέο γηα
απηφκαηα

ζπζηήκαηα

ππξαλίρλεπζεο

,

ρεηξνθίλεηα

κέζα

ππξνζβεζηηθνχ

εμνπιηζκνχ, ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θαη εμνπιηζκφ ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο .
4.1.1Πξνππνζέζεηο γηα έλαξμε θαη εμάπισζε ππξθαγηώλ
Γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί κία ππξθαγηά πξέπεη νπσζδήπνηε λα
ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ηξεηο παξάγνληεο αλ ιείπεη έζησ θαη έλαο παξάγνληαο δελ
κπνξεί λα μεθηλήζεη ε ππξθαγηά:
• ΚΑΤΙΜΗ ΤΛΗ
• ΑΔΡΑ (νμπγφλν)
• ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ
 Οη θαχζηκεο χιεο, ή θαχζηκα, είλαη πιηθά πνπ κπνξνχλ λα θανχλ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απνδίδνπλ ελέξγεηα ππφ κνξθή
ζεξκφηεηαο.. Η ρεκηθή ηερλνινγία θαη ε ηερλνγλσζία ζπκβάιινπλ ζηελ
πιεζνπαξαγσγή ζπλζεηηθψλ πιηθψλ πνιιά ησλ νπνίσλ είλαη θαχζηκα.
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 Πην γεληθά ε θαχζηκε χιε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:

•ΣΔΡΔΑ ΚΑΤΙΜΑ

• ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ

• ΑΔΡΙΑ ΚΑΤΙΜΑ

Γεληθά σο ζηεξεά θαχζηκα νξίδνπκε ηα ζηεξεά πιηθά φπσο μχια, πθάζκαηα,
ρφξηα, βακβάθη, λήκαηα, άλζξαθεο, ειαζηηθά, πιαζηηθά θ.α. Ωο πγξά θαχζηκα
νξίδνπκε πγξά φπσο πεηξέιαην, βελδίλε, λέθηη, νηλφπλεπκα, έιαηα, παξαθίλε θ.α.
Ωο αέξηα θαχζηκα νξίδνπκε ηα αέξηα φπσο πδξνγφλν, αζεηηιίλε, θσηαέξην,
πγξαέξην, πξνπάλην, βνπηάλην, αηζάλην, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θ.α. Σα
ζηεξεά θαη ηα πγξά θαχζηκα δελ θαίγνληαη ζηελ κάδα ηνπο αιιά ζηελ ειεχζεξε
επηθάλεηα ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα αέξηα θαχζηκα πνπ θαίγνληαη εμ' νινθιήξνπ
ζηελ κάδα ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κφλνλ ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ησλ
ζηεξεψλ θαη

ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζπλππάξρνπλ νη

παξάγνληεο πνπ

πξναλέθεξα δειαδή αέξαο, θαχζηκε χιε θαη ζεξκφηεηα.

 Όζν αθνξά ηνλ αέξα (νμπγφλν) πνπ ππάξρεη παληνχ κε εμαίξεζε ηνπο
θιεηζηνχο αεξνζηεγήο ρψξνπο είλαη ην πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν ζηνηρείν ηεο
θχζεο. Σν νμπγφλν ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα βξίζθεηαη ζε πνζνζηφ 21%
θαη' φγθν θαη ζε 23% θαηά βάξνο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο
ππξθαγηάο αθφκα θαη κε ειάρηζηα θαχζηκα πιηθά. Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο
εθηφο απφ ην νμπγφλν πεξηέρεη πεξίπνπ 78% άδσην θαη ην ππφινηπν 1%
πεξίπνπ κνηξάδνληαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη δηάθνξα άιια αέξηα.
εκαληηθφηαην είλαη ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ
νμπγφλνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε πνζνζηφ θάησ απφ ην 15% πεξίπνπ
δελ ζπληεξεί ηελ θαχζε θαη επνκέλσο επέξρεηαη θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο.
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 Η ζεξκνθξαζία ζπγθεθξηκέλνπ ζψκαηνο νλνκάδεηαη ην θπζηθφ κέγεζνο πνπ
ραξαθηεξίδεη ησλ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ «δνκηθψλ κνλάδσλ» (κνξίσλ,
αηφκσλ) ηνπ ζψκαηνο. χκθσλα, πάιη, κε άιιν νξηζκφ , ζεξκνθξαζία είλαη ε
ηδηφηεηα εθείλε πνπ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο χιεο λα κεηαθέξεη ελέξγεηα κε
ηε βνήζεηα ηεο αγσγήο ή ηεο αθηηλνβνιίαο. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ
δνκηθψλ κνλάδσλ ηεο χιεο απμεζεί, ηφηε ζα απμεζεί θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζψκαηνο πνπ ζπληζηά ε χιε απηή. Όηαλ ε φιε δηεξγαζία επηηξέςεη ζην ζψκα
λ' απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία, επέξρεηαη αλάθιεμε θαη εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο επαθνινπζεί ππξθαγηά . Η δηαθνξά κεηαμχ
ζεξκφηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο εληνπίδεηαη ζην φηη ε ζεξκφηεηα είλαη ε
κεηαθεξφκελε ελέξγεηα απφ ην ζεξκφηεξν ζψκα πξνο ην ςπρξφηεξν, ελψ ε
ζεξκνθξαζία είλαη κέγεζνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζεξκηθή θαηάζηαζε ησλ
ζσκάησλ. Η ζεξκφηεηα δηαδίδεηαη, είηε απφ ην έλα ζψκα ζην άιιν, είηε απφ
έλαλ ρψξν ζηνλ άιιν, είηε απνβάιιεηαη ζηνλ ειεχζεξν ρψξν κε ζπλέπεηεο θαη
απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο δπζάξεζηα.
Απφ πιεπξάο ππξαζθάιεηαο ελδηαθέξεη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ησλ ζπζηεκάησλ (πιηθψλ ζσκάησλ) κε πξνζθνξά ή αθαίξεζε ζεξκφηεηαο
γηαηί ζέξκαλζε ελφο ζψκαηνο κπνξεί λα έρεη σο επαθφινπζν ηελ θαχζε ηνπ,
ελψ ςχμε ηνπ λα ππφζρεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ππξθαγηάο. Έηζη γηα λα έρνπκε
θσηηά (θαχζε, ππξθαγηά) είλαη ε χιε πνπ ζα θαεί λα απνθηήζεη νξηζκέλε
ζεξκνθξαζία.
 Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο:
• Με αγσγή
• Με κεηαθνξά θαη
• Με αθηηλνβνιία
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Οη ππξθαγηέο αξρίδνπλ απφ κηα κηθξή εζηία ππξφο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο κεγαιψλνπλ θαη δπζθνιεχνπλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη θπζηθά σο
πξνο ηελ θαηάζβεζε ηνπο. Η παξαπάλσ απαξαίηεηε ζπλζήθε ηαπηφρξνλεο
ζπλχπαξμεο ησλ παξαγφλησλ: θαχζηκε χιε, νμπγφλν θαη ζεξκφηεηα δελ ιακβάλεη
ππφςε ηεο ηηο αιπζσηέο (αιπζηδσηέο) αληηδξάζεηο θαχζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
απαξαίηεην ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππξθαγηάο. Έηζη ην
ιεγφκελν «Σξίγσλν ηεο Ππξθαγηάο» αιιάδεη κνξθή, εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη ζε
«ΣΔΣΡΑΔΓΡΟ». Γειαδή ππάξρεη έλα ηέηαξην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ππξθαγηάο πνπ δελ
είλαη άιιν απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο, νη νπνίεο δξνπλ κε ην νμπγφλν θαη ηα άιια αέξηα ηεο
θαηγφκελεο χιεο θαηά εμειηζζφκελν ηξφπν σο αιπζσηή αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα
επλνεζεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο.
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4.1.2 Καηάηαμε ησλ ππξθαγηώλ
χκθσλα κε ηελ θπζηθή θαηάηαμε ησλ ζσκάησλ νη ππξθαγηέο ρσξίδνληαη ζε:
• Ππξθαγηέο ζηεξεψλ θαπζίκσλ
• Ππξθαγηέο πγξψλ θαπζίκσλ
• Ππξθαγηέο αεξίσλ θαπζίκσλ

Δπηπιένλ θαηεγνξηνπνηνχληαη μερσξηζηά νη εηδηθέο ππξθαγηέο, κε θξηηήξην
δηαρσξηζκνχ ηνπο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηγφκελσλ πιηθψλ. Η παξαπάλσ
θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα θαη κε ηα δηεζλή πξφηππα απνηππψλεηαη κε ηελ κνξθή
θαηεγνξηψλ κέζσ ζπκβφισλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ «Α»
Ππξθαγηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ΣΔΡΔΑ ΤΛΙΚΑ νξγαληθήο θπξίσο ζχλζεζεο π.ρ.
μχιν, ραξηί, άρπξν, ειαζηηθά, πθάζκαηα, θιπ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ «Β»
Ππξθαγηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ ή ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ
π.ρ. νηλφπλεπκα, βελδίλε, πεηξέιαην, έιαηα, ιίπε, παξαθίλεο, θιπ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ «C»
Ππξθαγηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ΑΔΡΙΑ ΚΑΤΙΜΑ π.ρ. πξνπάλην, βνπηάλην,
κεζάλην, θπζηθφ αέξην, θιπ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ «D»
Ππξθαγηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ΥΗΜΙΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ π.ρ. καγλήζην, ηηηάλην,
δηξθφλην, λάηξην, θάιην, θιπ.
4.1.3 Γηάδνζε ηεο θσηηάο
Μεηά ηελ αλάθιεμε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κίγκα αέξνο θαη θαχζηκεο χιεο, ην
επφκελν βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο θσηηάο είλαη ε δηάδνζε ηεο επηθαλεηαθήο θιφγαο
δειαδή ε δηαδηθαζία φπνπ απμάλεηαη ε πεξίκεηξνο ηεο. Η κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο
γίλεηαη κε δηαθίλεζε κάδαο, νξκήο θαη ελέξγεηαο δειαδή κε θαηλφκελα κεηαθνξάο.
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Πην αλαιπηηθά κε ηνλ φξν κεηαθνξά κάδαο είλαη ε δηεξγαζία ζηελ νπνία γίλεηε
«δηαθίλεζε» κάδαο. Η δηαθίλεζε απηή νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ζπγθέληξσζεο ησλ
ζπζηαηηθψλ ηνπ θαηφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ππξθαγηά. Με ηνλ φξν
κεηαθνξά νξκήο είλαη ε δηεξγαζία ζηελ νπνία έρνπκε «δηαθίλεζε» νξκήο .Η
δηαθίλεζε απηή δηθαηνινγείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο κνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αεξίσλ
(θαχζεο ,αέξα). Η νξκή πνπ θαηέρεη έλα κφξην αληαιιάζζεηαη ηε ζηηγκή ησλ
ζπγθξνχζεσλ παξαηεξείηαη ηφηε, κεηαθνξά ηεο νξκήο απφ κφξην ζε κφξην θαηά ηηο
δηα κνξηαθέο ζπγθξνχζεηο. Καη ηέινο κε ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο είλαη ε «κεηάδνζε
ζεξκφηεηαο». Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζεκαίλεη «δηαθίλεζε» ζεξκφηεηαο απφ έλα
ζψκα ζε άιιν ή απφ κία ζέζε ζψκαηνο ζε γεηηνληθή ηεο ζέζε. Η δηαθίλεζε απηή
νθείιεηαη ζηε ραξαθηεξηζηηθή (ζεξκνδπλακηθή) ηδηφηεηα ηεο χιεο: ηε ζεξκνθξαζία
θαζψο θαη ζην δεχηεξν ζεξκνδπλακηθφ

αμίσκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν απιή

δηάδνζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο (ζεξκφηεηαο) γίλεηαη πάληνηε απφ πςειφηεξεο
ζεξκνθξαζηαθέο θαηαζηάζεηο πξνο ρακειφηεξεο. Η κεηάδνζε ζεξκφηεηαο γίλεηαη κε
αγσγή δειαδή γίλεηαη κεηαμχ δχν αθίλεησλ κέζσλ πνπ είλαη ζε επαθή, κε
ζπλαγσγή φπνπ γίλαηε κεηαμχ κηαο ζηεξεήο επηθάλεηαο θαη ελφο θηλνχκελνπ ξεπζηνχ
θαη ηέινο γίλεηαη κε αθηηλνβνιία πνπ γίλεηε κεηαμχ δχν ζσκάησλ ρσξίο ηελ αλάγθε
παξνπζίαο θάπνηνπ ελδηάκεζνπ ζψκαηνο.
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4.1.4Σξόπνη θαη κέζα θαηάζβεζεο ππξθαγηώλ
Γηα λα αλαπηπρζεί κηα ππξθαγηά πξέπεη λα ππάξρνπλ νη ηξεηο παξάγνληεο άξα ε
επηηπρία ηεο θαηάζβεζεο κηαο ππξθαγηάο ζα επέιζεη εάλ κε θάπνην ηξφπν
εμαιείςνπκε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ησλ παξαγφλησλ απηψλ. Άξα κπνξψ λα έρσ:
• Αθαίξεζε ηεο θαχζηκεο χιεο ή / θαη
• Μείσζε πνζνηήησλ ζεξκφηεηαο ή / θαη
• Απνκφλσζε ηνπ αέξα (νμπγφλνπ) ή / θαη
•πλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ αλάινγα ηεο ππξθαγηάο, ηεο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.



Αθαίξεζε ηεο θαχζηκεο φιεο

Δάλ δελ ππάξρεη θαχζηκε χιε ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ππξθαγηά. Πην θάησ
αλαθέξνληαη πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα ππξθαγηψλ ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν
ηξφπνο αθαίξεζεο ηεο θαχζηκεο χιεο:
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1. Τπάξρεη ππξθαγηά κέζα ζ' έλα δσκάηην θαη θαίγεηαη έλα ηξαπέδη. Δάλ
κεηαθεξζνχλ φια ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην δσκάηην, έμσ απ' απηφ,
ηφηε ζα θαεί ην ηξαπέδη θαη ε ππξθαγηά ζα ζβήζεη δηφηη δελ ζα ππάξρεη άιιε
θαχζηκε χιε κέζα ζην δσκάηην.
2. Δάλ έρσ ππξθαγηά ζε πγξά θαχζηκα πνπ νθείιεηαη ζε δηαξξνή, εάλ κε θάπνην
ηξφπν ζηακαηήζεη ε δηαξξνή, ε ππξθαγηά ζα θάςεη φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ πγξνχ
θαπζίκνπ πνπ έρεη δηαξξεχζεη θαη κεηά ε ππξθαγηά ζα ζβήζεη δηφηη δελ ππάξρεη
άιιν πγξφ θαχζηκν γηα λα θαεί.
3. ε ππξθαγηέο αεξίσλ θαπζίκσλ π.ρ. ζε κία θηάιε πγξαεξίνπ φπνπ ε ππξθαγηά
έρεη μεζπάζεη ζην ζηφκην ζχλδεζεο ηεο κε ηελ ζπζθεπή θαχζεο (π.ρ. ζπζθεπή κε
κάηηα καγεηξηθήο) πξέπεη λα θιείζεη ηελ παξνρή ηνπ αεξίνπ απφ ηελ ζηξφθηγγα
ηεο θηάιεο θαη ε ππξθαγηά ζα ζβήζεη ακέζσο.


Μείσζε ηεο ζεξκφηεηαο

Μείσζε ηεο ζεξκφηεηαο ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
θαηγφκελσλ πιηθψλ, θάησ απφ ηελ ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηνπο γεγνλφο πνπ επηθέξεη
ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. Η κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ςχμε
ησλ θαηγφκελσλ πιηθψλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ επαθή ησλ πιηθψλ απηψλ κε άιια πιηθά
πνιχ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο, νπφηε ζηγά - ζηγά έρνπκε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
φισλ ησλ πιηθψλ θαη έηζη αξρίδεη λα εθιείπεη ν παξάγνληαο ηεο ζεξκφηεηαο.


Απνκφλσζε ηνπ αέξα (νμπγφλνπ)

Σν νμπγφλν σο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ εθδήισζε θαη δηαηήξεζε ηεο
ππξθαγηάο πξνζιακβάλεηαη πνιχ εχθνια απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. Άξα, εάλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν επηηχρνπκε ηελ δηαθνπή ηεο επαθήο ηνπ θαηγφκελνπ πιηθνχ κε
ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ηφηε επηηπγράλνπκε δηα ηεο απνκνλψζεσο ηνπ νμπγφλνπ
ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. Η απνκφλσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ επηθάιπςε ηεο
ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ θαηγφκελνπ πιηθνχ κε δηάθνξα πιηθά φπσο: ρψκα
δηάθνξα ζθεπάζκαηα φπσο ηα κάιιηλα θιηλνζθεπάζκαηα, αληηππξηθέο θνπβέξηεο,
αθξφ, θιπ.
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Σα κέζα θαηάζβεζεο ησλ ππξθαγηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
• ΦΟΡΗΣΑ ΜΔΑ ΚΑΣΑΒΔΗ θαη
• ΜΟΝΙΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΒΔΗ

Σν κέζν θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ πνπ ζα δνζεί έκθαζε θαη γεληθή αλάιπζε ηνπ είλαη
ν ππξνζβεζηήξαο.
4.1.5Δπηπηώζεηο θσηηάο ζηνλ άλζξσπν
Η θσηηά κπνξεί λα πξνθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη
κπνξεί λα κεηαδνζεί κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: κε απεπζείαο κεηάδνζε
ζεξκφηεηαο (κε ηελ επαθή απφ έλα κφξην ζην άιιν), κε κεηαθνξά ή δηνρέηεπζε
ζεξκφηεηαο κε ηα ξεχκαηα ηνπ αέξα, κε ζεξκηθή αθηηλνβνιία, κε εθηίλαμε θνκκαηηψλ
ησλ ζσκάησλ πνπ θαίγνληαη. ηελ πεξίπησζε ησλ εθξήμεσλ, εθηφο απφ ηε
κεηάδνζε ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο έθξεμεο, ην σζηηθφ
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θχκα θαη ηα ζξαχζκαηα κπνξεί λα θηάζνπλ ζε πνιχ κεγάιε απφζηαζε. Οη θσηηέο
θαη νη εθξήμεηο απνηεινχλ πεγή ζνβαξψλ θηλδχλσλ γηα ηνλ άλζξσπν: Οη πςειέο
ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηνλ άλζξσπν:
 Άκεζα, ζε πεξηπηψζεηο επαθήο κε ηε θσηηά, νπφηε ππάξρεη θαη ζνβαξφο
θίλδπλνο αλάθιεμεο ησλ ξνχρσλ αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.
 Με ηε κνξθή ηζρπξήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. Η πςειή ζεξκνθξαζία
πξνθαιεί αθπδάησζε θαη εγθαχκαηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην
ζάλαην.
 Με ηελ επαθή κε ζεξκέο αέξηεο κάδεο (ππεξζεξκία, αθπδάησζε, ζνθ,
εγθαχκαηα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, θαξδηαθά πξνβιήκαηα θ.α.).
 Η κείσζε νμπγφλνπ ζην πεξηβάιινλ κηαο νπνηαζδήπνηε θαχζεο θαη
επνκέλσο θαη κηαο ππξθαγηάο ή/θαη έθξεμεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αίζζεζε πληγκνχ, ζπκπηψκαηα αζθπμίαο θαη ηειηθά ζάλαην.
 Δμαηηίαο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ππνβαζκίδνληαη ή θαηαζηξέθνληαη ηα
θέξνληα ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαηαξξεχζεηο
δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
βξίζθνληαη εληφο.
 ηηο

πεξηπηψζεηο

εθξήμεσλ

είλαη

πηζαλφ

λα

ππάξμνπλ

ζνβαξνί

ηξαπκαηηζκνί ή/θαη ζάλαηνη απφ ην σζηηθφ θχκα θαη ηα ζξαχζκαηα.
Δθηφο απφ ηελ θσηηά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιέο επηπηψζεηο είλαη θαη ηα
θαπζαέξηα πνπ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ νξαηά θαηάινηπα ηεο θαχζεο θαη απφ
δηάθνξεο ρεκηθέο ελψζεηο. Οη δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηα θαπζαέξηα κπνξεί λα
νθείινληαη ζε:
 Δλαπφζεζε αηζάιεο ζηνπο πλεχκνλεο.
 Παξαγσγή

κνλνμεηδίνπ

ηνπ

άλζξαθα

ιφγσ

αηεινχο

θαχζεο

εμαηηίαο

πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο νμπγφλνπ (ε εηζπλνή κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
αθφκε θαη γηα ιίγα ιεπηά είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζάλαην).
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 Παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην φπνην κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζθπμία
επεηδή εθηνπίδεη ην νμπγφλν θαη κεηψλεη ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζην
κίγκα ηεο αλαπλνήο.
 Αλάινγα κε ην είδνο ησλ θαηγφκελσλ πιηθψλ, ηα παξαγφκελα θαπζαέξηα
κπνξεί λα πεξηέρνπλ κεγάιε πνηθηιία ελνριεηηθψλ έσο θαη επηθίλδπλσλ
πηεηηθψλ ελψζεσλ θαη αεξίσλ, πνπ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο πξνθαινχλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ή/θαη ζάλαην (αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο,
πδξφζεην, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ακκσλία, πδξνριψξην, θ.α.).
 Μηα ππξθαγηά ή/θαη έθξεμε κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηε δηαξξνή
επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα απνζεθεχνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε έλα ρψξν εξγαζίαο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνλ
πιεζπζκφ θαη ην πεξηβάιινλ.
Δπίζεο ππάξρνπλ θαη πιηθέο δεκηέο κηαο ππξθαγηάο πνπ είλαη εμίζνπ ζνβαξέο:
 Καηαζηξνθέο ζην πιηθφ πεξηερφκελν ,ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πεξίβιεκα ηνπ ρψξνπ
 Καηαζηξνθή ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θαη ηειηθή αρξήζηεπζε ή θαηάξξεπζε ηνπ
θηεξίνπ
 Καηαζηξνθή ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο απφ επέθηαζε ή κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο
 Έκκεζεο δεκηέο κεξηθή ή νιηθή δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο

4.2 Δμνπιηζκόο θαη πιηθά ππξόζβεζεο
Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θηεξίνπ φζν αθνξά ζηε θαηαπνιέκεζε κηαο
ππξθαγηάο. Η επηινγή απηή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην είδνο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ
πνπ παξάγνπλ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο

.Τπάξρνπλ πνιιά κέζα θαηάζβεζεο ηεο

ππξθαγηάο φπσο:


Σα

απηφκαηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ηεο ππξθαγηάο φπνπ ν ζθνπφο ηεο

εγθαηάζηαζεο ελφο απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο είλαη λ'
αληρλεχζεη έγθαηξα ηελ ππξθαγηά θαη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ, πνπ δίλεηαη κε

64

ερεηηθά ή νπηηθά κέζα ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ή ζε έλα πίλαθα ελδείμεσλ
ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθφ ρψξν ειέγρνπ.


Σα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ πνπ απνηεινχλ απαξαίηεην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο
ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ.



Δξγαιεία θαη εμαξηήκαηα πνπ ππνβνεζνχλ ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ. Σέηνηα
είλαη βαξέιηα κε λεξφ ή άκκν, ππξίκαρα πθάζκαηα, ρσξίζκαηα, θηπάξηα,
ππξνζβεζηηθά ηζεθνχξηα, ζθάιεο, γάληηα, κάζθεο θ.ά



Δγθαηαζηάζεηο

ππξφζβεζεο

Η

ρξεζηκνπνίεζε

ησλ

ππξνζβεζηήξσλ

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξνληθφ θαη πνζνηηθφ φξην, ζπλεπψο ε παξνπζία ηνπο παίδεη
ξφιν πξψησλ βνεζεηψλ. Με ηελ επέθηαζε ηεο θσηηάο θαη γηα ηελ πιήξε
αληηκεηψπηζε ηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη κφληκα, ζηαζεξά ζπζηήκαηα, πνπ ηα
ρξνληθά θαη πνζνηηθά ηνπο φξηα είλαη ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ
θνξεηψλ

κέζσλ

ππξφζβεζεο.

Μπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη

κφληκεο

εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο κε λεξφ, κφληκα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ κε CΟ2,
αθξνχ, ζθφλεο, ελαιιαθηηθψλ αέξησλ παξαγφλησλ.


Η

ππξνζβεζηηθή

επέκβαζε

ζην

μεθίλεκα

κηαο

θσηηάο

είλαη

ηδηαίηεξα

απνηειεζκαηηθή. ηα πξψηα ιεπηά κηαο ππξθαγηάο αξθεί «έλαο θνπβάο λεξφ» ή
έλαο κηθξφο θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο γηα λα απνηξαπεί κηα πνιχ δχζθνιε
πξνζπάζεηα κε κεγάιε πηζαλφηεηα ζνβαξψλ επηπηψζεσλ.


Οη ππξνζβεζηήξεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαηαζβεζηηθφ πιηθφ ηνπο
ραξαθηεξίδνληαη ζε: λεξνχ, μεξήο ή ρεκηθήο ζθφλεο, CO2, κεραληθνχ αθξνχ,
αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θ.ιπ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο ηαμηλνκνχληαη ζε:
θνξεηνχο, ηξνρήιαηνπο, εγθαηεζηεκέλνπο πάλσ ζε δίηξνρν θνξείν θαη
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο απφ έλα άηνκν, ξπκνπιθνχκελνπο.
 Σν κέζν θαηάζβεζεο ην νπνίν ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη
αλάπηπμε νδεγηώλ ρξήζεσλ ηνπ είλαη ν ππξνζβεζηήξαο.

Σα πιηθά θαηάζβεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
ππξθαγηψλ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:


Νεξφ φπνπ ε θαηαζβεζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ λα
απνξξνθά ζεκαληηθά πνζά ζεξκφηεηαο απφ ηελ εζηία θσηηάο, νπφηε θαη
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αηκνπνηείηαη. Σαπηφρξνλα, απνκνλψλεη ζεξκηθά φιε ηελ πεξηνρή ηεο εζηίαο. Σν
εθηνμεπφκελν λεξφ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αληηθείκελα ζηηο πεξηνρέο
πνπ θαίγνληαη.


Σν

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) φπνπ ε θαηαζβεζηηθή ηνπ δξάζε νθείιεηαη

ζηελ αξαίσζε ηνπ αέξα θαη ηνπ νμπγφλνπ ηεο θαχζεο. Υξεζηκνπνηείηαη κε
επηηπρία ζαλ θαηαζβεζηηθφ πιηθφ αδξαλέο, κε αγψγηκν ειεθηξηθά θαη «θαζαξφ»
επεηδή δελ αθήλεη θαηάινηπα κεηά ηε ρξήζε ηνπ. Δίλαη θαηάιιειν γηα ρψξνπο
πνπ πεξηέρνπλ πγξά ή αέξηα θαχζηκα, ρψξνπο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεζηζκέλα θαχζηκα πιηθά ,ζηεξεά θαχζηκα γεληθά
Η ρξήζε ηνπ CΟ2 επηηξέπεηαη ζε ρψξνπο Η/Τ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, σο θαζαξνχ
κέζνπ, λα απνθεχγεηαη φκσο ε θαη' επζείαλ βνιή επί ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ππφ
ιεηηνπξγία.


Ξεξέο ή ρεκηθέο ζθφλεο ε θαηαζβεζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζηε
δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζηελ αιπζίδα ηεο θσηηάο. Οη πην δηαδεδνκέλεο μεξέο
ρεκηθέο ζθφλεο έρνπλ ζαλ βαζηθφ πιηθφ ην δηζαλζξαθηθφ θάιην ή λάηξην.
Θεσξεηηθά κπνξνχλ λα ζβήζνπλ νπνηαδήπνηε θσηηά. Πξνζθέξνληαη γηα
θαηαζβέζεηο ζε πεξηβάιινλ πςειψλ ηάζεσλ, αλ θαη έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη ηα
θαηάινηπα ηεο ζθφλεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο δεκηέο ζε εγθαηαζηάζεηο
θαη λα απνηειέζνπλ επηθίλδπλνπο ξππαληέο. Γεληθά, φπνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο
δεκηψλ απφ ηα θαηάινηπα, νη μεξέο ζθφλεο απνηεινχλ άξηζηε ιχζε.



Αεξαθξφο θαηάζβεζεο, AFFF φπνπ νη βαζηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δξα σο
θαηαζβεζηηθφ κέζν είλαη κε ην «πλίμηκν» ηεο θιφγαο, θαζψο ηελ θαιχπηεη θαη ηελ
απνκνλψλεη απφ ην νμπγφλν ηνπ αέξα θαη κε ηελ ςχμε ηεο θιεγφκελεο
επηθάλεηαο ιφγσ ηεο βαζκηαίαο απνβνιήο θαη εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ
αθξφ. πζηήκαηα αθξνχ πςειήο δηφγθσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
απνζήθεο, ρψξνπο θχιαμεο αξρείσλ θαη βηβιηνζήθεο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη δηφηη
ππάξρεη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αζθπθηηθνχ πεξηβάιινληνο.



Αινγνλνκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο (Halons) φπνπ ε θαηαζβεζηηθή ηνπο δξάζε
ζηεξίδεηαη ζηελ αληηθαηαιπηηθή επέκβαζε ζηηο αιπζίδεο ηεο θαχζεο. Απφ ην 1994
έρεη απαγνξεπζεί ε παξαγσγή ηνπο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ
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θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο ηεο ζηξαηφζθαηξαο. Οη ρξήζηεο Halons
έρνπλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο.


Δλαιιαθηηθνί Αέξηνη Παξάγνληεο νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
(1) πζηήκαηα αδξαλνχο αεξίνπ: Σα αδξαλή αέξηα είλαη θαζαξνί θαηαζβεζηηθνί
παξάγνληεο ειεθηξηθά κε αγψγηκνη. Αδξαλέο αέξην φπσο ην άδσην κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλν ηνπ, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο
θαη κίγκαηα αεξίσλ, ηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ είλαη ην άδσην θαη ην
αξγφ.
(2) πζηήκαηα Αεξίσλ Αινγνλαλζξάθσλ: Έλαο αξηζκφο θαηαζβεζηηθψλ αεξίσλ
αινγνλαλζξάθσλ κε πνιχ ρακειφ ή κεδεληθφ δπλακηθφ θαηαζηξνθήο
φδνληνο, έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.

4.3Δίδε ππξνζβεζηήξσλ
Οη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο είλαη ζπλήζσο ηχπνπ Α, Β θαη C, & D θαη ζε δηάθνξα θηιά
φπσο 1,2,5,6 θαη 12 Kg θαη πεξηέρνπλ CO2 ή ζθφλε θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ. Παιαηφηεξα
ππήξραλ θαη ππξνζβεζηήξεο κε Halνn 1211 ή 1311 ην νπνίν ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο
πνπ πξνθαιεί ζην φδνλ έρεη θαηαξγεζεί .Αθνινπζψληαο ηηο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο γηα
ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο ηεο ζηξαηφζθαηξαο, 120 ρψξεο ζπκθψλεζαλ
ηελ άκεζε θαηάξγεζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ βαξχλνληαη γη' απηή ηελ θαηαζηξνθή.
Σν Halon 1211 θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο ελψ ην Halon
1301 ζε ζπζηήκαηα νιηθήο θαηάθιηζεο. Η εκεξνκελία παχζεο παξαγσγ‟εο „εηαλ 31
Γεθεκβξίνπ 1993Οη ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα πεξλνχλ έιεγρν ζπληήξεζεο αλά έηνο
απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θάηη πνπ
ζεκαίλεη αλάδεπζε ηνπ πιηθνχ ηνπο θαη έιεγρν ηεο πίεζεο. Αλαγφκσζε γίλεηαη κφλν
ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη θπζηθά επαλέιεγρνο. Όινη νη θνξεηνί
ππξνζβεζηήξεο πξέπεη ππνρξεσηηθά θάζε έηνο λα ζπληεξνχληαη θαη θάζε 5 έηε λα
πεξλνχλ ηεζη πδξαπιηθψλ δνθηκψλ θαη αλ ν ππξνζβεζηήξαο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
δελ ρξεηάδεηαη αλαγφκσζε αιιά κφλν ζπληήξεζε.
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Καηεγνξίεο θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ:
1.Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα.

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζ' έλα επξχ
πεδίν θαπζίκσλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπζθεπψλ ππφ
ειεθηξηθή ηάζε. Πξνθχιαμε πξέπεη λα ιεθζεί, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επαθή κε
ζηεξεφ CO2 πνπ ίζσο δεκηνπξγεζεί θαη κε θάζε θξχν ηκήκα ηνπ ζσιήλα θαη ηεο
ρνάλεο εθξνήο γηα λα κελ επέιζεη έγθαπκα απφ ην ςχρνο. Σν CO2 δελ είλαη
δαπαλεξφ αιιά ηα δνρεία απνζήθεπζήο ηνπ είλαη ζρεηηθά βαξηά θαη ν ζφξπβνο
ηνπ εθθπνκέλνπ αεξίνπ κπνξεί λα παληθνβάιεη κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
Μφιηο ην αέξην δηαρπζεί ε αλάθιεμε είλαη πηζαλή. Η ρξήζε ηνπ CO2 επηηξέπεηαη
ζε ρψξνπο Η/Τ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, σο θαζαξνχ κέζνπ, λα απνθεχγεηαη φκσο ε
θαη' επζείαλ βνιή επί ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ππφ ιεηηνπξγία.
πλνπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θνξεηνχ Ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ Άλζξαθνο:
Σξαβήμηε ηελ πεξφλε
Κξαηήζηε ηελ άθξε ηεο ρνάλεο απφ ηελ εηδηθή ιαβή απφ θανπηζνχθ ή μχιν.
(Πξνζνρή -78°C)
Κξαηήζηε απφζηαζε πάλσ απφ 1 έσο 3 κέηξα
ηνρεχζηε ηελ Βάζε ηεο εζηίαο
Παηήζηε ηελ ζθαλδάιε
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ηγνπξεπηείηε φηη ε εζηία έρεη ζβήζεη
Αεξίζαηε ηνλ ρψξν
2.πξέη αθξνχ.

Σα ζπξέη αθξνχ AFFF είλαη έλα γεληθήο ρξήζεο θαηαζβεζηηθφ πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζ' έλα επξχ πεδίν εχθιεθησλ πγξψλ θαη πιηθψλ. Οη ππξνζβεζηήξεο
ςεθαζκνχ αθξνχ είλαη ζρεηηθά ειαθξνί θαη εχρξεζηνη θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο
ππνθαηάζηαηα ηνπ Halon 1211 ζε απηνθίλεηα. Δπίζεο είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ζσζηή
ππξνπξνζηαζία νρεκάησλ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ. Γελ ππάξρνπλ επαξθήο ζρεηηθέο
νδεγίεο πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία, θαη πξνηείλεηε αληί
απηψλ ηελ ρξήζε θφλεσο.
3.Ξεξή ζθφλε.
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Η μεξή ζθφλε γεληθήο ρξήζεο (ABC) είλαη έλα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ θαηαζβεζηηθφ
πιηθφ πνπ θάλεη ηαρχηαηε θαηαπνιέκεζε ππξθαγηάο ζε θαχζηκα πγξά θαη επίζεο κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλζξαθνχρα πιηθά. Ιδαληθνί γηα ππξθαγηέο κεηάιισλ. Σν
πξφβιεκα ηνπ αλαγθαίνπ θαζαξηζκνχ κεηά ηελ ρξήζε, δελ είλαη ζεκαληηθφ,
ζπγθξηλφκελν κε ηηο απψιεηεο θαη ηηο δεκηέο εμαηηίαο ηεο ππξθαγηάο.
πλνπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θνξεηνχ Ππξνζβεζηήξα Ξεξάο Κφλεσο:
Σξαβήμηε ηελ πεξφλε
Κξαηήζηε απφζηαζε πάλσ απφ 1 εσο 3 κέηξα
ηνρεχζηε ηελ Βάζε ηεο εζηίαο
Παηήζηε ηελ ζθαλδάιε
ηγνπξεπηείηε φηη ε εζηία έρεη ζβήζεη
Αεξίζαηε ηνλ ρψξν
4.Ππξνζβεζηήξεο λεξνχ.

Οη ππξνζβεζηήξεο λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλζξαθνχρα πιηθά φπσο μχια θαη
πθάζκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο. Σν λεξφ είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθφ σο ςπθηηθφ κέζν θαη ε επαλάθιεμε είλαη επνκέλσο δχζθνιε. Οη
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ππξνζβεζηήξεο λεξνχ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πγξά θαχζηκα πιηθά
φπσο βελδίλε ή έιαηα.
πλνπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θνξεηνχ Ππξνζβεζηήξα Νεξνχ:
Σξαβήμηε ηελ πεξφλε
Κξαηήζηε απφζηαζε πάλσ απφ 1 εσο 3 κέηξα
ηνρεχζηε ηελ Βάζε ηεο εζηίαο
Παηήζηε ηελ ζθαλδάιε
ηγνπξεπηείηε φηη ε εζηία έρεη ζβήζεη
Αεξίζαηε ηνλ ρψξν
5.Λάδηα & ιίπε

Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ ππάξρεη ζηελ Δπξψπε.
6. Αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο
Απηνί νη ππξνζβεζηήξεο είλαη σο απεπζείαο ππνθαηάζηαηα ηνπ Halon 1211 ζε
θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο, γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ
αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο, θπξίσο ησλ θαηεγνξηψλ HCFCs θαη HFCs. Υαξαθηεξηζηηθφο
εθπξφζσπνο είλαη ν θαηαζβεζηηθφο παξάγνληαο NAF PIII πνπ ζηνρεχεη λα
ππνθαηαζηήζεη ην Halon 1211 ζε εθαξκνγέο θνξεηνχ ππξνζβεζηήξα θαη απ' επζείαο
ςεθαζκνχ. Παξνπζηάδεη ODP : 0.017 , GWP : 0.068 θαη ALT : 3.3 έηε. Δίλαη θαηάιιειν
γηα ππξθαγηέο ηχπσλ Α,Β,C θαη θπξίσο φηαλ απαηηνχληαη: αδξαλέο θαη ειεθηξηθά κε
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αγψγηκν πιηθφ, θαζαξφηεηα κεηά ηελ ρξήζε θαη κηθξφο ρψξνο / φγθνο απνζήθεπζεο.
Δθαξκνγέο φπνπ κπνξεί νη ελ ιφγσ αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο λα απνηειέζνπλ
ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ Halon 1211 είλαη ρψξνη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη Η/Τ, ρεκηθά
θαη επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα, ζηξαηησηηθά νρήκαηα θαη κεραλέο αεξνζθαθψλ
απηνθίλεηα, ρψξνη απνζήθεπζεο ή δηαθίλεζεο εχθιεθησλ πγξψλ, ρψξνη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.

πλνπηηθφο Πίλαθαο γηα ηα πιηθά ησλ ππξνζβεζηήξσλ :
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4.4πληήξεζε ππξνζβεζηήξα
Ο ππξνζβεζηήξαο αλαβαζκίδεηαη πξνο φθεινο φισλ ησλ θαηαλαισηψλ, γηαηί ηνπο
δηαζθαιίδεη φηη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πάλσ ζηελ ππξφζβεζε
έρεη αλαβαζκηζηεί. ηελ Διιάδα ην 60% ησλ ππξθαγηψλ πνχ έζβεζαλ έγθαηξα ρσξίο
ζεκαληηθέο απψιεηεο νθείιεηαη κφλν ζηνπο ππξνζβεζηήξεο πνχ ππήξραλ ζην ρψξν ηεο
ππξθαγηάο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Έηζη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ππξνζβεζηήξα είλαη κηα
εξγαζία πνπ πξέπεη λα γίλεηε θάζε ρξφλν ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ ππεχζπλα
θαη λα δηαζθαιίδεη ε εηαηξία πνπ ζα ζπληεξεί ηνχο ππξνζβεζηήξεο , φηη εάλ πνηέ
ρξεηαζηεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηε ζα είλαη απφιπηα απνηειεζκαηηθνί αιιηψο ππάξρνπλ
κεγάινη θίλδπλνη .Σν πξψην πξάγκα πνπ βιέπνπκε πάλσ ζε έλα ππξνζβεζηήξα είλαη
φηη δελ ππάξρεη ε ιέμε αλαγφκσζε ζηελ ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ . Οη φξνη είλαη
ζπληήξεζε ,πεξαηηέξσ ζπληήξεζε ,εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο είλαη νη φξνη πνπ
αληηθαζηζηνχλ ηε ιέμε αλαγφκσζε.
4.4.1Γηαδηθαζία Δηήζηαο πληήξεζεο
Η δηαδηθαζία εηήζηαο ζπληήξεζεο αθνξά φινπο ηνπο ηχπνπ ππξνζβεζηήξσλ φπσο
1. Ππξνζβεζηήξεο κε απνζεθεπκέλε πίεζε: ζθφλε, αθξφο, λεξφ θαη halon.
2. Ππξνζβεζηήξεο κε ζθξαγηζκέλε πίεζε.
3. Ππξνζβεζηήξεο κε θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ : αθξφο, λεξφ
4. Ππξνζβεζηήξεο κε θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ : ζθφλεο
5. Ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Βήκα 1ν:
Έιεγρνο ηνπ δείθηε αζθαιείαο θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ κεραληζκνχ γηα πξνζδηνξηζκφ αλ ν
ππξνζβεζηήξα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.
Βήκα 2ν :
Όηαλ ζηνλ ππξνζβεζηήξα είλαη πξνζαξκνζκέλνο έλαο ελδεηθηηθφο κεραληζκφο πίεζεο,
πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο αλ απηφο δελ ιεηηνπξγεί ειεχζεξα ή ε ελδεηθλπφκελε πίεζε είλαη
έμσ απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όηαλ
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ζηνλ ππξνζβεζηήξα δελ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ελδεηθηηθφο κεραληζκφο πίεζεο, πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζχλδεζε πνπ παξέρεηαη κε ζθνπφ ηε επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο
ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο.
Βήκα 3ν :
Έιεγρνο γηα δηάβξσζε, θνηιψκαηα, ρηππήκαηα ή βιάβεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πεξηνξίζνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππξνζβεζηήξα.
Βήκα 4ν :
Ο ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα δπγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα
γίλεη ζχγθξηζε ηεο κάδα ηνπ κε απηήλ πνπ είρε θαηαγξαθεί φηαλ ν ππξνζβεζηήξαο
ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε απψιεηαο πεξηερνκέλνπ ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10%, ν ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα αλαγνκσζεί ή λα
απνζπξζεί .
Βήκα 5ν :
Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζε θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ρξήζεο ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη
ησλ ζηνκίσλ εθθέλσζεο θαη βεβαίσζε φηη δελ εκπνδίδνληαη θαη δελ έρνπλ ξαγίζεη,
θζαξεί ή θαηαζηξαθεί αλ είλαη απαξαίηεην πξέπεη λα αλαλεσζνχλ.
Βήκα 6ν :
Έιεγρνο ζηελ νξζφηεηα θαη ησλ επαλάγλσζησλ ησλ νδεγηψλ ρξήζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ.
Βήκα 7ν :
Άλνηγκα ηνπ ππξνζβεζηήξα, μεβηδψλνληαο ην πψκα ηεο θνξπθήο θαη απνκάθξπλζε
ηνπ θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ.
Βήκα 8ν :
Η αξρηθή γφκσζε πξέπεη λα ρπζεί ζε έλα θαζαξφ δνρείν θαη λα ειεγρζεί αλ έρεη
μαλαρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όηαλ ην θαηαζβεζηηθφ
74

πιηθφ βξίζθεηαη ζε μερσξηζηφ δνρείν, πξέπεη λα γίλεη απνκάθξπλζε ηνπ δνρείν απηνχ
θαη λα ειέρζε γηα δηαξξνέο.

Δάλ ην δνρείν έρεη παξνπζηάζεη δηαξξνή πξέπεη λα

πεηαρηεί.
Βήκα 9ν :
Δμέηαζε

ηεο ζθφλε ηνπ ππξνζβεζηήξα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νξαηά ζεκάδηα

πεγκάησλ, ζβνιηάζκαηνο ή μέλσλ ζσκάησλ. Η ζθφλε πξέπεη λα αλαηαξαρζεί
αλαπνδνγπξίδνληαο θαη θνπλψληαο ηνλ ππξνζβεζηήξα πξνζέρνληαο ψζηε λα κελ ρπζεί
ε ζθφλε.

Δάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε πεγκάησλ, ζβνιηάζκαηνο ή μέλσλ

ζσκάησλ, ή αλ ε ζθφλε δελ ξέεη ειεχζεξα, ή αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, πξέπεη λα
πεηαρηεί φιε ηε ζθφλε θαη λα γίλεη αλαγφκσζε.

Βήκα 10ν :
Καζαξηζκφο θαη αεξηζκφο ηα άιια ηκήκαηα ηνπ ππξνζβεζηήξα δίλνληαο ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηηο ηξχπεο εμαεξηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζην πψκα. Πξέπεη ν ζθηγθηήξαο ηνπ
ζηνκίνπ ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα (αλ είλαη πξνζαξηεκέλνο), ν ζσιήλαο εζσηεξηθήο
εθθέλσζεο θαη ε βαιβίδα εμαεξηζκνχ λα κελ εκπνδίδνληαη.
Έιεγρνο αλ δηαθηλείηαη ειεχζεξα ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ
εθθέλσζεο (αλ ππάξρεη).

Πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε ηα θηλνχκελα κέξε θαη ηα

ζπεηξψκαηα κε έλα ιηπαληηθφ, φπσο ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Βήκα 11ν :
Όηαλ νη ππξνζβεζηήξεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα απνζπάηαη ν κεραληζκφο
ιεηηνπξγίαο, πξέπεη λα απνζπαζηεί θαη λα ειεγρζεί

ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπ

κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθθέλσζεο . Πξέπεη λα
γίλεη ν απαξαίηεηνο θαζαξηζκφο, δηφξζσζε ή αλαλέσζε θαζψο θαη πξνζηαζία απφ ηε
δηάβξσζε ηα θηλνχκελα κέξε θαη ηα ζπεηξψκαηα κε έλα ιηπαληηθφ, φπσο ζπληζηάηαη
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Βήκα 12ν :
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Δμέηαζε εμσηεξηθά ην θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ έρεη δηάβξσζε ή δεκηά. Δάλ ην
θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ έρεη ππνζηεί κεραληθή βιάβε ή έρεη δηαβξσζεί. Πξέπεη λα
γίλεη δπγηζηεί ην θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ θαη ζχγθξηζε ηνπ βάξνο ηνπ κε απηφ πνπ
είλαη ζεκεησκέλν επάλσ ζην θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ.

Δάλ ην θηαιίδην

πξνσζεηηθνχ αεξίνπ έρεη ππνζηεί απψιεηα πεξηερνκέλνπ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
10% ηνπ αξρηθνχ πεξηερνκέλνπ, ή κηθξφηεξν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή, πξέπεη λα ζεηή εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε κε έλα
θηαιίδην πξνσζεηηθνχ αεξίνπ φπσο ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.

Μπνξεί λα

ηζρχνπλ νη εζληθνί θαλνληζκνί θαζψο θαη νη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
αθνξνχλ δνρεία πίεζεο.
Βήκα 13ν :
Αιιαγή ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο θαη παξεκβχζκαηα
(ξνδέιεο) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Δάλ ππάξρεη δηάθξαγκα

πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ειαζηηθφ ζσιήλα, ην δηάθξαγκα απηφ ζα αλαλεψλεηαη πάληα.
Βήκα 14ν :
Δζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηε βνήζεηα θσηηζηηθνχ θαζεηήξα γηα δηάβξσζε ή θζνξά ηεο
εζσηεξηθήο επέλδπζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεη ζε μερσξηζηά
δνρεία γηα πξφζζεηα θαη λα γίλεη αλαλέσζε αλ παξνπζηάδνπλ δηαξξνή ή δεκία.
Βήκα 15ν :
Δμέηαζε ηνπ ππξνζβεζηήξα ζθφλεο θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.

Δζσηεξηθφο

έιεγρνο κε ηε βνήζεηα θσηηζηηθνχ θαζεηήξα θαζψο θαη γηα δηάβξσζε θαη θζνξά ηεο
εζσηεξηθήο επέλδπζεο .
Βήκα 16ν :
Σνπνζέηεζε μαλά ηεο αξρηθή γφκσζε κέζα ζηνλ ππξνζβεζηήξα, ή αληηθαηάζηαζε ηεο.
Βήκα 17ν :
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πλαξκνιφγεζε μαλά ηνπ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ξαλαπξνζαξκφζεη

ηνπ δηαθφπηε αζθαιείαο (κεραληζκφο πνπ απνηξέπεη ηελ

απξφζεθηε ιεηηνπξγία) θαη αλ είλαη απαξαίηεην ηνπνζέηεζε λένπ θαισδίνπ αζθαιείαο.
Βήκα 18ν :
πκπιήξσζε ιεπηνκεξψο ηελ εηηθέηα ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο.

4.4.2Γηαδηθαζία Πεξαηηέξσ πληήξεζεο
ηε πεξαηηέξσ ζπληήξεζε, ε νπνία γίλεηαη θάζε 5 ρξφληα ππάξρνπλ ηα πην θάησ
ζηάδηα:
1) Έιεγρνο ηεο

ηε ιεηηνπξγίαο ησλ ελδεηθηηθψλ κεραληζκψλ πίεζεο, ησλ

ππξνζβεζηήξσλ, φπνπ απηνί είλαη πξνζαξκνζκέλνη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
2) Δθθέλσζε φισλ ησλ ηχπσλ ππξνζβεζηήξσλ εθηφο απφ εθείλνπο κε halon θαη
CO2.
3) Αλαλέσζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ εάλ ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη ρξφλν δσήο ηνπ
κέρξη 5 ρξφληα ή εμέηαζε ηνπ.
4) Δμέηαζε δηεμνδηθψο κε κεγεζπληηθφ θαθφ γηα δηάβξσζε, δεκία, θνηιψκαηα θαη
ρηππήκαηα, ηα εμήο:
- πψκαηα θαη βαιβίδεο
- δείθηεο
- ηνλ ειαζηηθφ ζσιήλα θαη ην ζηφκην εθθέλσζεο
5)Δμεηάζε δηεμνδηθά ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ηνπ ππξνζβεζηήξα γηα δηάβξσζε,
θνηιψκαηα, εγθνπέο, ρηππήκαηα ή δεκία ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο, ρξεζηκνπνηψληαο
θσηηζηηθφ θαζεηήξα θαη θαζξέθηε.

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα ζεκεία

ζπγθφιιεζεο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηα ζεκεία ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα γίλεη
αθνινπζία ρξήζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
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6)Δμέηαζε θαη έιεγρνο γηα ηελ νξζφηεηα φισλ ησλ δηαθνπηψλ σο πξνο ην
ζπείξσκα, ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηελ επηθάιπςε.
7)Δπαλαθνξά

ζε

θαηάζηαζε

ιεηηνπξγίαο

θαη

ζπλαξκνιφγεκα

μαλά

ηνπ

ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα γίλεη αλαγφκσζε.
8)Σνπνζέηεζε λέαο αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσκα ηεο εηηθέηα ειέγρνπ.

4.4.3Γηαδηθαζία Δξγαζηεξηαθνύ Διέγρνπ
Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γίλεηαη κία θνξά ζηα 10 ρξφληα δσήο ηνπ ππξνζβεζηήξα, θαη
ππάξρνπλ ηα πην θάησ ζηάδηα αλαιπηηθά:
1) Λχζηκν εληειψο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ππξνζβεζηήξα θαη απφξξηςε ησλ
θαηεζηξακκέλσλ εμαξηήκαηα θαη αληηθαηάζηαζε κε θαηλνχξγηα.
2) ψκαηα ππξνζβεζηήξσλ ζηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία
δελ ζα ειέγρνληαη αιιά ζα απνζχξνληαη πξνο θαηαζηξνθή.
3) Έιεγρνο ηεο πίεζεο ησλ πσκάησλ ηεο θνξπθήο θαη, αλ παξέρεηαη κεραληζκφο
παχζεο, νινθιήξσζε ηεο εθθέλσζεο ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ ψζηε λα ειεγρηεί
ε

πίεζε ηεο θηάιεο ή λα θαζνξηζηεί ε πίεζε ηνπ κεραληζκνχ αζθαιείαο.

Αληηθαηάζηαζε ησλ ηα ειαηησκαηηθψλ ηκεκάησλ.
4) Αληηθαηάζηαζε ή έιεγρνο ηνπ κεραληζκνχ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
5) πλαξκνιφγεζε θαη αλαγφκσζε ηνπ ππξνζβεζηήξα, θαη εθαξκνγή λέαο
αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσζε ηεο εηηθέηα ειέγρνπ.

4.5Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο ζηελ ρξήζε ππξνζβεζηήξα
Η αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ
επηθίλδπλσλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη πηζαλψλ αζηνρηψλ κεραλνινγηθψλ
εμνπιηζκψλ πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζην ππξνζβεζηήξα πνπ ιφγν θαθήο ζπληήξεζεο
ή ζην ιάζνο ηξφπν ρξήζεο ηνπ απφ ηνλ εξγαδφκελν ή ηνλ νπνηνδήπνηε πνπ ζα ηνλ
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ρξεζηκνπνηήζεη ,απαηηεί ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ αλάιπζεο αλζξσπίλνπ ιάζνπο. Η
αλάιπζε

ηνπ

αλζξψπηλνπ

ιάζνπο

ηξνθνδνηεί

ζηνλ

εληνπηζκφ

επηθίλδπλσλ

θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηε αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ ππξνζβεζηήξα. Πην θάησ
παξνπζηάδεηε έλαο πίλαθαο κε έμη ζηήιεο κε ηελ κέζνδν FLIM φπνπ είλαη κεζνδνινγία
πνπ ρξεζηκνπνίεη πνιχ θξηηήξηα αλάιπζε θαη γίλεηε εθηίκεζε αλζξψπηλνπ ιάζνπο.
 Ο πίλαθαο ιαζψλ έρεη 6 ζηήιεο. Η πξψηε ζηήιε πεξηέρεη νθηψ
ζεκαληηθέο εξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ηνλ
ππξνζβεζηήξα ψζηε λα ζβήζεη κηα θσηηά . Η δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηηο
εηζφδνπο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο ηηο πιεξνθνξίεο γηα
θάζε εξγαζία. ηελ ηξίηε παξαηεξνχληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη θάπνηνο ψζηε λα ζβήζεη ηελ θσηηά. Η ηέηαξηε ζηήιε
παξνπζηάδεη ηα πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε θάζε εξγαζία. ηελ
πέκπηε ζηήιε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπλέπηεο ιαζψλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηα πηζαλά ιάζε. Σέινο, ζηελ έθηε ζηήιε

γίλεηε αλάιπζε ιαζψλ

παξνπζηάδνληαη ηα πεξηζψξηα δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ.
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Στήμα 4.1(α): Πίνακες λαθών για εκηίμηζη ηοσ λάθοσς ζηην τρήζη πσροζβεζηήρα
ακολοσθώνηας ηις οδηγίες τρήζης ηοσ.

80

Στήμα 4.1 (β): Πίνακες λαθών για εκηίμηζη ηοσ λάθοσς ζηην τρήζη πσροζβεζηήρα
ακολοσθώνηας ηις οδηγίες τρήζης ηοσ.
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Στήμα 4.1(γ): Πίνακες λαθών για εκηίμηζη ηοσ λάθοσς ζηην τρήζη πσροζβεζηήρα
ακολοσθώνηας ηις οδηγίες τρήζης ηοσ
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4.6 Οδεγίεο ρξήζε ππξνζβεζηήξα
Η πεξηγξαθή θαη ε γλσξηκία πνπ έγηλε πην πάλσ κε ηνλ ππξνζβεζηήξα θαη γεληθφηεξα
κε ην ζηνηρεηφ ηεο θσηηάο θαη φιε ε αλάιπζε ηεο, είλαη κηα απαξαίηεηε γλψζε, φρη κφλν
γηα ηνπο ρξεζηέο θαη ηδηνθηήηεο, αιιά γηα ηνλ θάζε πνιίηε ν φπνηνο αλά πάζα ζηηγκή
κπνξεί λα ην θέξεη ε ηχρε ηνπ θαη λα βξεζεί θνληά ζε κηα αλάθιεμε. Η ρξήζε ηνπ
ππξνζβεζηήξα είλαη ζρεηηθά απιή θαη ζίγνπξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ
νπνηνδήπνηε θαη νη πηζαλφηεηεο λα ζβεζηεί ε θσηηά είλαη πνιχ πςειέο.
Αθνινπζψληαο ηηο πην θάησ νδεγίεο ρξήζεο κπνξεί θάπνηνο λα πξνιάβεη θαη λα ζβήζεη
κηα θσηηά:

1. Γηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ,ε αληίδξαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη
ηαρχηαηε.
2. Αλ ππάξρεη έλαο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ηφηε ε θσηηά ζα
δεκηνπξγεζεί θαη ζα αλαπηπρηεί .
• ΚΑΤΙΜΗ ΤΛΗ
• ΑΔΡΑ (νμπγφλν)
• ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ

3. Να γίλεη κηα εξεπλά ηνπ ρψξνπ

θαη αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο ηεο

θσηηάο αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα πνπ δεκηνπξγήζεθε .
4. Πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ αλ ππάξρνπλ άιια άηνκα γηα ηελ θσηηά ,λα
γίλεη άκεζε απνκάθξπλζε ηνπο θαη εμαζθάιηζε αζθαινχο ζέζεο .
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5. Αλ ε θσηηά είλαη κηθξήο έθηαζεο θνίηαμε γηα ππξνζβεζηήξα.
 Αλ φρη θάιεζε ηελ ππξνζβεζηηθή βνήζεηα θαη απνκαθξχλζνπ απφ ηνλ
ρψξν, αιιηψο αθνινχζα ην βήκα 6.

6. Γηαζθάιηζε δηάδξνκν δηαθπγήο θαη εγθαηάιεηςεο γηα ηελ πεξίπησζε
ρακέλνπ έιεγρνπ ηεο θσηηάο


Αλ ράζεηο ηνλ έιεγρν ηεο θσηηάο αθνινχζεζε ηνλ δηάδξνκν γηα λα
εγθαηαιείςεηο, κελ ζέζεηο ζε θίλδπλν ηελ δσή ζνπ, δηαθνξεηηθά
αθινχζεζε ην βήκα 7.

7.Κιείλε ηηο πφξηεο πίζσ ζνπ γηα λα επηβξαδχλεηο ηελ έιεπζε ηεο θσηηά

8.Κάιεζε αθφκε έλα ή δπν ελήιηθα άηνκα κε ππξνζβεζηήξεο

ή άιια

θαηαζβεζηηθά πιηθά φπσο λεξφ, βξεγκέλε πεηζέηα, ή βξεγκέλε θνπβέξηα
θαη θαηαπνιεκήζηε φινη καδί ηελ θσηηά.
 Αλ δελ ππάξρνπλ άιια άηνκα ηφηε αθινχζεζε ζην βήκα 9 θαη αγλφεζε ην
βήκα 8.

9.Δάλ βξίζθεζαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν , θξφληηζε ν αέξαο λα θχζεη ζηελ
πιάηε ζαο θαη φρη ζην πξφζσπν.
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 Αλ βξίζθεζαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν αθνινχζα ην βήκα 10 θαη αγλφεζε ην
βήκα 9.

10. Η θαηάζβεζε λα αθφινπζε εκηθχθιηα ζηξαηεγηθή θαη φρη θπθιηθή,
πάληα κε ηνλ αέξα ζηελ πιάηε.

11.Γηάιεμε ηνλ ζσζηφ ππξνζβεζηήξα αλάινγα κε ησλ ηχπν ηεο
 ηεξεά: ππξνζβεζηήξα ηχπνπ A
 Τγξά: ππξνζβεζηήξαο ηχπνπ Β


Αέξηα: ππξνζβεζηήξαο ηχπνπ C



Ηιεθηξηθφ ξεχκα: ππξνζβεζηήξαο ηχπνπ D



Αθνχ δηαιέμεηο ηνλ ζσζηφ ππξνζβεζηήξα πξνρψξα ζην επφκελν βήκα
πνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ γηα θαηάζβεζε ηεο θσηηάο.

12. Σν επάλσ κέξνο ηνπ ππξνζβεζηήξα, κνηάδεη κε αλνηρηφ ξάκθνο
πνπιηνχ. Σν „„θάησ ξάκθνο‟‟ είλαη ην ζεκείν πνπ κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε
θαη λα κεηαθέξνπκε ηνλ ππξνζβεζηήξα, επφκελνο ζεθψζεην θαη
κεηαθεξηφ .
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13. Σνλ κεηαθέξνπκε ζε κηα απφζηαζε απφ ηελ θσηηά 2-3 κέηξα θαη ηνλ
αθήλνπκε λα παηήζεη ζην έδαθνο.

14. Έιεγμε ην καλφκεηξν ηνπ ππξνζβεζηήξα.

Δίλαη ν δείθηεο ζηελ πξάζηλε πεξηνρή;
ΝΑΙ

Ο ππξνζβεζηήξαο είλαη ιεηηνπξγηθφο.

ΟΥΙ

Βξεο άιινλ ππξνζβεζηήξα.

 Αλ ην καλφκεηξν δελ είλαη ζηελ πξάζηλε πεξηνρή ηφηε επηζηξέθσ ζην βήκα 5, αλ
είλαη ηφηε πξνρψξα ζην βήκα 15.

15. Αλάινγα κε ηνλ ππξνζβεζηήξα πνπ θξαηψ ζηέθνκαη αληίζηνηρα ζηελ
θσηηά.
Ση ππξνζβεζηήξαο είλαη;

 Ξεξάο ζθφλεο

 Co2

ηάζνπ 3-4κέηξα απφ ηηο θιφγεο

ηάζνπ 1,5 κ απφ ηηο θιφγεο
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16.Κξάηεζε ηνλ ππξνζβεζηήξα φξζην.

17. Δληνπίδνπκε ηνλ θξίθν-αζθάιεηαο θαη κε ηνλ δείθηε καο (δάρηπιν) θαη
ηνλ ηξαβάκε απφηνκα. Ο ππξνζβεζηήξαο είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε.



ΠΡΟΟΥΗ:
Πξηλ αθαηξέζεηο ηνλ θξίθν-αζθάιεηαο, κελ παηήζεηο ην ¨άλσ ξάκθνο¨ γηαηί δελ
θαηεβαίλεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ην ζηξάβσκα ηνπ ¨άλσ ξάκθνπο¨ πξνο ηα
θάησ. Έηζη αθφκε θη αλ αθαηξέζεηο κεηά ηνλ θξίθν αζθάιεηαο ν ππξνζβεζηήξαο
δελ ιεηηνχξγεη επεηδή δελ ππάξρεη πιένλ πεξηζψξην θίλεζεο πξνο ηα θάησ άξα
επέζηξεςε ζην βήκα 5 γηα άιιν ππξνζβεζηήξα.
Αλ αθαηξέζεηο ην θξίθν αζθάιεηαο πξηλ πηέζεηο ην ‟‟άλσ ξάκθνο‟‟ πήγαηλε ζην
βήκα 18.

18. Πηάζε ην ειαζηηθφ ζψκα θαηάζβεζεο πνπ θνηηάδεη πξνο ηα θάησ, θαη
θξάηεζε ην κε ην αξηζηεξφ ρέξη.

19. Πίεζε ηνλ κνριφ ελεξγνπνίεζεο εληειψο πξνο ηα θάησ κε ην δεμί ρέξη
θαη άθεζε ηνλ, ην θαηαζβεζηηθφ πιηθφ μερχλεηαη ζηελ θσηηά.
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20. Καηάζβεζε ηελ θσηηά Η δηάξθεηα ηεο εθηφλσζεο ηνπ θαηαζβεζηηθνχ
πιηθνχ, είλαη ην πνιχ 15 sec γηα έλαλ 6 kg ππξνζβεζηήξα.

 Έρεηο ζηεξεφ θαχζηκν;

 Έρεηο πγξφ θαχζηκν;



Έρεηο δηαξξένλ θαχζηκν;

ηφρεπζε ζηελ εζηία ηεο θσηηάο

ηφρεπζε ζηελ βάζε ηεο θσηηάο

ηφρεπζε ζην ζεκείν δηαξξνήο

21. Μελ απνκαθξχλεζαη ακέζσο απφ ην ζεκείν ηεο θσηηάο δηφηη κπνξεί λα
ππάξμεη αλαδσπχξσζε.


Αλ ππάξμεη αλαδσπχξσζε ηφηε επέζηξεςε ζην βήκα 11 γηα λα εμαθνινπζήζεηο
ηελ δηαδηθαζίαο θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο.
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22. Αλαγφκσζε ακέζσο ηνπο ππξνζβεζηήξεο κεηά ηε ρξήζε ηνπο.



ΠΡΟΟΥΗ:

Ο ππξνζβεζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξέπεη λα αλαγνκσζεί ακέζσο αιιηψο δελ
ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλ ρξεηαζηεί μαλά θαη ζα είλαη άρξεζηφο. Δπίζεο πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ρξήζεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζσζηά φπσο
αλαθεξζήθαλ αλαιπηηθά πην πάλσ.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δηαηξηβή παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ
κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάπνηνο θαη λα ζβήζεη κηα θσηηά κε ηελ ρξήζε
ππξνζβεζηήξα. Δπίζεο έγηλε κηα γεληθή αλαθνξά ζηα βνεζήκαηα θαη εγρεηξίδηα
εξγαζίαο, ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο θαη αλαιχζεθε πην ζπγθεθξηκέλα
ε ππξαζθάιεηα. Αλαιχζεθε δειαδή ν φξνο θσηηά , δειαδή πσο κπνξεί λα αξρίζεη
θαη λα εμαπισζεί κηα θσηηά ,ζηνπο ηξφπνπο θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο αιιά θαη νη
επηπηψζεηο ηεο ζηνλ άλζξσπν. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε κηα πιήξεο αλάιπζε ηνπ
ππξνζβεζηήξα ,ζηα είδε ηνπ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ, ζηελ επηθηλδπλφηεηα κε αλάπηπμε
πηλάθσλ θαζψο θαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ.
Έγηλε ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεξαξρηθήο αλάιπζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ζην
δηάγξακκα ξνήο απνθάζεσλ έηζη ψζηε ζηελ ζπλέρεα λα αλαπηπρζνχλ νη νδεγίεο
ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν θάζε εξγαδφκελνο αιιά
θαη γεληθά ν θαζέλαο απφ εκάο θαη λα ζβήζεη κηα θσηηά γηα λα είλαη αζθαιέο θαη λα
κελ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ δσή ηνπ. Απφ ηεο δηαδηθαζίεο απηέο πξνθχπηνπλ θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα
Πην αλαιπηηθά:


Αξρηθά, είλαη σθέιηκν λα δεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα ξνήο ηεο εξγαζίαο
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο Ιεξαξρηθήο Αλάιπζεο ηεο Δξγαζίαο (Hierarchical
Task Analysis). Σν δηάγξακκα απηφ δείρλεη ζηνλ εξγαδφκελν ηελ πνξεία πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ζηελ πεξίπησζε
απηή είλαη ε ρξήζε ππξνζβεζηήξα, αλάινγα πάληα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.



Πεξαηηέξσ, είλαη ρξήζηκν ν εξγαδφκελνο λα αλαηξέρεη ζε έλα πίλαθα, ν νπνίνο
ζα παξνπζηάδεη ηηο εξγαζίεο, ηα ιάζε - ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ - θαη πηζαλέο ιχζεηο ησλ ιαζψλ απηψλ. Οπφηε, ν
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ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα ηνλ εξγαδφκελν γηαηί
πξνιακβάλεη ην αλζξψπηλν ιάζνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνληαη βιάβεο
πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζηα κεραλήκαηα ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππξνζβεζηήξα,
θαζψο επίζεο θαη πηζαλνί θίλδπλνη βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα ζε
πεξίπησζε αλάπηπμεο θσηηάο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί κπνξνχκε λα πξνιάβνπκε
πνιιέο ζπλέπηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ είηε ζηνλ άλζξσπν είηε θαη ζηα θηήξηα
ή πεξηνχζηεο. Δίλαη έλα θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν θαζέλαο καο έηζη κε
ηελ γλψζε απηή κπνξνχκε λα είκαζηε αζθαιέο θαη λα πξνιάβνπκε ηα πάληα . Γηα ηνπο
αλσηέξσ ιφγνπο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηεξνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη φιεο νδεγίεο
ζπληήξεζεο γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ.

.
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