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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ο άλζξσπνο αζρνιείηαη κε ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ηα άηνκα νξγαλψζεθαλ ζε πνιχ κηθξέο νκάδεο θαη άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχλ ηε
γε κε απιά εξγαιεία θαηαθέξλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα
λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ. Με ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
παξαηεξήζεθε ζηαδηαθά, παξνπζηάζηεθε αθφκα πην έληνλε ε αλάγθε γηα ηελ παξαγσγή
πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. πλεπψο, έγηλε ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε δψσλ, αιιά θαη ηε βειηίσζε γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, ηε ρξήζε
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο.
Μέρξη ην δέθαην έλαην αηψλα πνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο, νη θίλδπλνη ζρεηίδνληαλ θαηά θχξην ιφγν κε ηα άηνκα πνπ
εθηεινχζαλ θάπνηα εξγαζία θαη είραλ κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή θαηαπφλεζε,
θαζψο θαη κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.
ηνλ εηθνζηφ αηψλα κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ
θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο θαη αξγφηεξα ρξεζηκνπνηψληαο θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντφληα, έγηλε θαλεξή ε κεγάιε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ αζθνχληαη νη γεσξγηθέο εξγαζίεο.
Μεγαιχηεξεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχληαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ηα γεσξγηθά
κεραλήκαηα βνεζνχλ ή αληηθαζηζηνχλ ηνλ άλζξσπν, αληηκεησπίδνληαη αζζέλεηεο θαη
πξνβιήκαηα κε ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, άξα, ε παξαγσγή απμάλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη επάξθεηα αγαζψλ, θαζψο θαη λα γίλνληαη εμαγσγέο πξντφλησλ ζε άιιεο ρψξεο.
Όκσο, ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο δε ζπλεπάγεηαη κφλν πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη
κεηνλεθηήκαηα, αθνχ απμάλεηαη ε επηθηλδπλφηεηα ζε αηφκηθν επίπεδν θαη εκθαλίδνληαη
φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη θίλδπλνη γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.
ηηο κέξεο καο πνπ ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαη ππάξρεη πιήξεο εθκεράληζε
ζε θάζε ηνκέα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο εμειίζζεηαη πιένλ ζε
ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, ελψ βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ
αλζξψπνπ, αθνχ κπνξεί λα θαιχςεη πιένλ ηηο αλάγθεο ηνπ κε ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο θαη
κε ζσκαηηθή θαηαπφλεζε, πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνγλσζία, αιιά θαη
ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο. Απαηηείηαη θάπνηα εηδίθεπζε απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη θαηά
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θχξην ιφγν απφ ηνπο ρεηξηζηέο ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε
ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο ζε θάζε επίπεδν, ε εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα
ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη γεληθφηεξα ε απμεκέλε πξνζνρή αλάινγα κε ην
πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο.
ηε ρψξα καο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην γεσξγηθφ ηνκέα
παξαγσγήο απνηειεί πεξίπνπ ην 17% νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζηαδηαθά κεηψλεηαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν. Η δηαθνξά είλαη κεγάιε ζε ζρέζε κε θάπνηεο δεθαεηίεο πξηλ, αθνχ
ιίγν πξηλ ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν αθνξνχζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά
θαη ην έηνο 1961 ήηαλ ζην 53%. Όκσο, δέθα ρξφληα αξγφηεξα έπεζε ζην 35%.
Παξά ηε κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ, αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά ζε πνζνζηφ
πνπ είλαη ηξηπιάζην απφ ηα εξγαηηθά θαη πξνθαινχλ ζαλάηνπο, αθξσηεξηαζκνχο θαη άιινπο
ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. Κπξηφηεξεο αηηίεο είλαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ (ηερληθφο
εμνπιηζκφο), νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο θαη θπζηθά
ζπληειεί θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο.

Σερληθόο εμνπιηζκόο

Αλζξώπηλνο
Παξάγνληαο

Πεξηβάιινλ
Δξγαζίαο

Δθηέιεζε
γεσξγηθήο
εξγαζίαο

Αηύρεκα
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Καηά ζπλέπεηα, νη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ζπλνςίδνληαη ζε
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:
 Σερληθφο εμνπιηζκφο
 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο
 Αλζξψπηλνο παξάγνληαο
πλήζσο, εμεηάδνληαη νη δχν πξψηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο, γηα ην ιφγν φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο δχν
θαηεγνξίεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
1.1 Η έλλνηα ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ
Ο

ηερληθφο

εμνπιηζκφο

απνηειεί

ην

ζχλνιν ησλ

εξγαιείσλ, αιιά θαη ησλ

κεραλεκάησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο θαη ζηε βειηίσζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Απνηειείηαη απφ απιά εξγαιεία
ρεηξφο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, ζηε θξνληίδα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη
ζηε ζπγθνκηδή, κέρξη θαη απφ πην ζχλζεηα, φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξε, νη γεσξγηθνί
ειθπζηήξεο, ηα ρεηξνθίλεηα ζθαπηηθά θαη ηα ςεθαζηηθά, νη αληιίεο θαη ηα ππφινηπα
εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ ε ρξήζε ηνπο πξνθαιεί άκεζνπο ή έκκεζνπο θηλδχλνπο.
Πξνθαινχληαη, ινηπφλ, πάξα πνιιέο θνξέο αηπρήκαηα, ππάξρνπλ άκεζνη θίλδπλνη ή κπνξεί
λα ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αγξνηψλ θαη ην πεξηβάιινλ, δειαδή έκκεζνη
θίλδπλνη.

1.2 Ο γεσξγηθόο ειθπζηήξαο
Ο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο (ηξαθηέξ) πξνθάιεζε πνιιέο αιιαγέο ζηε γεσξγία, αθνχ
ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ εθκεράληζή ηεο. Παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά
κεραλήκαηα ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο, ζεσξείηαη ην πην ζπνπδαίν κεράλεκα ζην γεσξγηθφ
ηνκέα θαη κάιηζηα, ζχκθσλα κε ην γεσξγηθφ ειθπζηήξα ππνινγίδεηαη θαη ην πνζνζηφ
εθκεράληζεο ηεο θάζε ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπδχλακν, απηνθηλνχκελν φρεκα πνπ
βνεζά ηνπο αγξφηεο ζε φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπο, απφ ηηο πην απιέο κέρξη θαη ηηο πην ζχλζεηεο
κε ηε ρξήζε παξειθνκέλσλ. Δπίζεο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη κε ηε
ρξήζε λέσλ εθαξκνγψλ ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο γίλεηαη φιν θαη πην απνδνηηθφο, θαζψο θαη
πην αζθαιήο γηα θάζε ρεηξηζηή, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεηαη απαξαίηεηνο ζε νπνηαδήπνηε
γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε.
Απφ ην γεσξγηθφ ειθπζηήξα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πνιιέο κνξθέο έξγνπ, φπσο είλαη
γηα παξάδεηγκα, νη παξαθάησ:
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 Η έιμε, π.ρ. λα έιθεη έλα άξνηξν.
 Η ψζεζε, π.ρ. λα σζεί έλαλ ηζνπεδσηή.
 Η πεξηζηξνθηθή θίλεζε, δειαδή λα κεηαθέξνπκε πεξηζηξνθηθή ηζρχ απφ ην γεσξγηθφ
ειθπζηήξα ζηα κεραλήκαηα.
 Η πδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ είλαη ρξήζηκε ζηελ αλάξηεζε δηαθφξσλ γεσξγηθψλ
κεραλεκάησλ (παξειθφκελα).
 Η ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ κεηαδίδεηαη απφ ην γεσξγηθφ ειθπζηήξα πξνο ηα
κεραλήκαηα πνπ ηελ απαηηνχλ π.ρ. ιέηδεξ ηζνπεδσηή.
 Η θηλεηηθή ελέξγεηα γηα απηνκεηαθίλεζε.
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζσζηή επηινγή ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, αλάινγα
κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ν ρεηξηζηήο-αγξφηεο, νη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο ηαμηλνκνχληαη ζε
θαηεγνξίεο αλάινγα κε θάπνηα θξηηήξηα. Άξα, έρνπκε γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο κηθξήο
ηζρχνο 1 κέρξη 25 ΗΡ, κέζεο ηζρχνο 26 κέρξη 50 ΗΡ θαη κεγάιεο ηζρχνο γηα ειθπζηήξεο απφ
51 ΗΡ θαη πάλσ. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αμφλσλ πνπ θέξνπλ δηαθξίλνληαη ζε
κνλναμνληθνχο θαη δηαμνληθνχο. Άιιν έλα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη θαη ε εξγαζία γηα
ηελ νπνία πξννξίδεηαη ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο.

Δηθόλα 1. Γεσξγηθφο Διθπζηήξαο (ηξαθηέξ)
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Αλ θαη πξνθχπηνπλ πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ γεσξγηθνχ
ειθπζηήξα, παξάιιεια είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ πάξα πνιινί θίλδπλνη ζηηο γεσξγηθέο
εξγαζίεο γηα ην ιφγν φηη πξνθαινχληαη ζπρλά πνιχ ζνβαξά αηπρήκαηα, αθξσηεξηαζκνί
αθφκε θαη ζάλαηνη. Απφ κειέηεο θαη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα
αηπρήκαηα νθείινληαη ζε ιάζε ησλ ρεηξηζηψλ εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ησλ ηερληθψλ
γλψζεσλ πνπ έρνπλ νη ρεηξηζηέο, ηεο ππνηηκήζεσο ησλ θηλδχλσλ ζηελ αληηκεηψπηζε
δηαθφξσλ εηδηθψλ, αιιά θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, είηε απφ απξνζεμία
είηε απφ λεπξηθφηεηα είηε θαη απφ έιιεηςε λεθαιηφηεηαο ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο.

1.3 Αηπρήκαηα γεσξγηθώλ ειθπζηήξσλ
1.3.1 Λόγσ κε ηήξεζεο ηνπ θώδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο
Σα αηπρήκαηα, ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηελ θίλεζε γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ
(ηξαθηέξ) παξαηεξνχληαη

ζπρλά θαη νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζην ρεηξηζηή ιφγσ

απξνζεμίαο, θαθήο εθηίκεζεο θαη απεηξίαο. Απφ εθεί θαη πέξα κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε
ειιεηπή ζπληήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, θαζψο θαη ζε έιιεηςε ππνδνκψλ, π.ρ. ζην
θαθφ νδηθφ δίθηπν. Η απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ γεσξγηθνχ
ειθπζηήξα είλαη ν ρεηξηζηήο λα γλσξίδεη ν,ηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη
θπζηθά λα δηαζέηεη δίπισκα νδήγεζεο.
Η απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 17νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ, απεπζπλφκελνο ζηα θέληξα εθπαίδεπζεο γεσξγίαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο. Αθνχ πινπνηεζεί ε εμέηαζε θαη δηαπηζησζεί φηη γλσξίδεη ηνλ Κψδηθα Οδηθήο
Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ηφηε
θξίλεηαη θαηάιιεινο γηα ηελ νδήγεζή ηνπ θαη ηνπ ρνξεγείηαη ην δίπισκα.
Όηαλ θηλνχληαη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο ζε δεκφζηνπο δξφκνπο απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή, επεηδή θηλνχληαη είηε βαξέα νρήκαηα είηε νρήκαηα, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ κεγάιε
ηαρχηεηα. Φπζηθά ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ξπκνπιθείηαη έλα επηπιένλ θνξηίν ή είλαη ζπλδεδεκέλν θάπνην παξειθφκελν.
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Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ηα θψηα θαη νη αλαθιαζηήξεο, λα κελ αλαπηχζνληαη
ηαρχηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ 30ρηιηνκέηξσλ θαη ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ θιεηζηέο ζηξνθέο,
αλεθφξεο, απφηνκεο θιίζεηο ή θάπνηεο άιιεο αλσκαιίεο ζην νδφζηξσκα. Ο ρεηξηζηήο ηνπ
ηξαθηέξ ζα πξέπεη λα νδεγεί κε λεθαιηφηεηα θαη ρσξίο θφπσζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνβιέπεη ηνλ θίλδπλν, αιιά θαη λα αληηδξά εγθαίξσο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη
γεσξγηθνί ειθπζηήξεο είλαη ηζρπξά κεραλήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα παξάγνπλ
έξγν θη φρη γηα λα αλαπηχζζνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο.

Δηθόλα 2. Δκπινθή γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζε αηχρεκα ζε δεκφζην νδηθφ δίθηπν

Δθηφο απφ ηα ζήκαηα ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θξίλεηαη ζθφπηκν νη ρεηξηζηέο
ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη νη βνεζνί ηνπο λα γλσξίδνπλ ηα ζήκαηα πνπ γίλνληαη κε ηα
ρέξηα θαη αληηζηνηρνχλ ζε νξηζκέλεο εληνιέο πξνο απηνχο. Σα ζήκαηα απηά ηα θαζηέξσζε ε
Έλσζε Μεραληθψλ Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο ηεο Ακεξηθήο (ASAE) γηα ηελ επηθνηλσλία
ησλ ρεηξηζηψλ κε ηνπο βνεζνχο ηνπο ζε ζπλζήθεο, φπνπ επηθξαηεί πνιχο ζφξπβνο θαη θάησ
απφ εηδηθέο θαηαζηάζεηο. Με ηα ζήκαηα απηά δε γίλεηαη ε ζπαηάιε πνιχηηκνπ ρξφλνπ,
απνθεχγνληαη νη δεκηέο ζηα κεραλήκαηα ή θαη νπνηνδήπνηε αηχρεκα θαηά ηελ εξγαζία,
φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη δηάθνξνη ρεηξηζκνί ιφγσ θαθήο ζπλελλφεζεο.

1.3.2 Λόγσ θαθήο ζπληήξεζεο
Κάζε κεράλεκα θζείξεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη. Πξφθεηηαη γηα θπζηνινγηθή θζνξά
θαη είλαη κεγαιχηεξε ζηα κεραλήκαηα, φπσο είλαη νη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο, επεηδή
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δχζθνιεο, αιιά θαη πην απαηηεηηθέο ζπλζήθεο. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ
ηξαθηέξ είλαη πεξίπνπ 10.000 κε 12.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ηνπ, δειαδή
πεξίπνπ δέθα ρξφληα αλ ππνηεζεί φηη ζπαηαιψληαη 1.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ρξφλν.
Έθηαθηα γεγνλφηα, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε έλα αηχρεκα, είλαη δπλαηφ λα κεηψζνπλ ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ κεραλήκαηνο.
Δπνκέλσο, γηα λα πξνζεγγίζεη έλαο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ην κέζν φξν δσήο πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη θαλφλεο θξνληίδαο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ. Όινη απηνί νη θαλφλεο ζπλνιηθά, αθνξνχλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ
γεσξγηθνχ ειθπζηήξα.
Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί κε ζσζηφ ηξφπν ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο, λα είλαη
απνδνηηθφο θαη λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα ρξεηάδεηαη ε ζπληήξεζή ηνπ απφ ηνλ
ρεηξηζηή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Άξα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα
γλσξίδεη πνιχ θαιά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα
ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα αζθάιεηα. Πέξα απφ ηε ζπληήξεζε πνπ πξνβιέπεηαη θαη
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, επεηδή ιεηηνπξγεί ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο,
έλαο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα πξέπεη θαζεκεξηλά λα ειέγρεηαη πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία
ηνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη ηπρφλ βιάβεο, δηαξξνέο, βίδεο πνπ έρνπλ ραιαξψζεη θαη άιιεο
θζνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα.
Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο εθηειεί εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη
ηελ ηερληθή επηδεμηφηεηα. Με ηε ζσζηή ζπληήξεζε ελφο ηξαθηέξ κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο
πνπ ππάξρνπλ γηα αηχρεκα, αθνχ δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε βαζηθά κέξε ηνπ
γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα πέδεζεο (θξέλα), ην ζχζηεκα
δηεχζπλζεο (ηηκφλη) θαη ηα ειαζηηθά πνπ είλαη πνιχ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
ρεηξηζηή.

1.3.3 Λόγσ αλαηξνπήο ηνπ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα
Σα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα
ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζαλαηεθφξα. χκθσλα κε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη θαηά κέζν φξν ζην 60% ησλ αηπρεκάησλ κε γεσξγηθφ
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ειθπζηήξα θαη ζπλεπάγνληαη πνιχ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, ζαλάηνπο αιιά θαη
θαηαζηξνθή ησλ κεραλεκάησλ. Οη αηηίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλαηξνπή είλαη
πνιιέο θαη νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απξνζεμία, ζηελ θαθή εθηίκεζε απφ ηε κεξηά
ηνπ ρεηξηζηή, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ γλψζεσλ επάλσ ζηα αίηηα πνπ ηελ
πξνθαινχλ.
Γη’ απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα δίλεηαη πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηελ νδήγεζε, αιιά θαη
ζηελ επζηάζεηα ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα θαη ηδηαίηεξα φηαλ εξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηελ αλαηξνπή ηνπ. Η εξγαζία ζε εδάθε κε αλσκαιίεο,
ραληάθηα ή άιια εκπφδηα, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε αλχςσζε ή έιμε θνξηίσλ είλαη κεξηθά
απφ ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ αλαηξνπή. Υξεηάδεηαη ν ρεηξηζηήο εθηφο απφ λεθαιηφηεηα λα
δηαζέηεη θαη εκπεηξία, ψζηε λα πξνιακβάλεη ηνλ θίλδπλν θαη λα αληηδξά εγθαίξσο. Η
θακπίλα αζθαιείαο θαη ε δψλε αζθαιείαο κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ην ρεηξηζηή, θαζψο
θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κε βάξε αληηζηάζκεζεο πνπ κπαίλνπλ ζην
κπξνζηηλφ κέξνο.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαηξνπή πξνο ηα πιάγηα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδεηαη κε επζηάζεηα ν
ειθπζηήξαο, ζα πξέπεη ε θαηαθφξπθε επζεία γξακκή, ε νπνία δηέξρεηαη απφ ην θέληξν
βάξνπο ηνπ ειθπζηήξα λα ζπλαληά ηε βάζε ζηεξίμεσο ηνπ, δειαδή ηελ επηθάλεηα πνπ
νξίδεηαη απφ ηα αθξαία ζεκεία ζηεξίμεο, ηνπο ηξνρνχο. Όηαλ δελ ζπκβαίλεη απηφ ν
ειθπζηήξαο αλαηξέπεηαη, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζην ζρήκα 2.

ρήκα 1. Κέληξν βάξνπο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα
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ρήκα 2. Αλαηξνπή ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα φηαλ ε θαηαθφξπθε λνεηή γξακκή
κεηαηνπίδεηαη εθηφο ηεο επηθάλεηαο πνπ νξίδνπλ ηα αθξαία ζεκεία ζηήξημεο.
Γεληθά, ην θέληξν βάξνπο ζηνπο γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην
ζεκείν πνπ ηέκλνληαη δχν λνεηέο, θάζεηεο γξακκέο, απφ ηηο νπνίεο ε νξηδφληηα πεξλά 25
εθαηνζηά πεξίπνπ πάλσ απφ ηνλ πίζσ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη ρσξίδεη ζηε κέζε ην ηξαθηέξ,
ελψ ε θάζεηε λνεηή επζεία πεξλά 60 εθαηνζηά πεξίπνπ κπξνζηά απφ ηνλ ίδην άμνλα, φπσο
θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3 πνπ αθνινπζεί.

Δηθφλα 3. Κέληξν βάξνπο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα
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Όκσο ε ζέζε απηή ηνπ θέληξνπ βάξνπο δελ είλαη ζηαζεξή θαη αιιάδεη αλάινγα κε
ηνλ ηχπν, αιιά θαη ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθψλ, ηα πξφζζεηα βάξε πνπ θέξεη ν ειθπζηήξαο θαη
ηα εξγαιεία πνπ ζπλδένληαη ζε απηφλ. Δπίζεο ν ειθπζηήξαο κπνξεί λα αλαηξαπεί πξνο ηα
πιάγηα ιφγσ ηεο θπγνθέληξνπ δπλάκεσο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ θίλεζή ηνπ κε κεγάιε
ηαρχηεηα ζηηο ζηξνθέο, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηελ εηθφλα 4.

Δηθφλα 4. Αλαηξνπή πξνο ηα πιάγηα εμαηηίαο κεγάιεο ηαρχηεηαο ζε ζηξνθή.

Η ζηαζεξφηεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ζηξνθέο ζε νξηδφληηα εδάθε είλαη κηθξή, ζηελ
πεξίπησζε πνπ είλαη κηθξή ε βάζε ζηήξημεο ή φηαλ βξίζθεηαη ςειά ην θέληξν βάξνπο ηνπ
ειθπζηήξα ιφγσ ησλ θνξηίσλ. Η επζηάζεηα κεηψλεηαη πνιιέο θνξέο ζηηο ζηξνθέο, φηαλ
κεηψλεηαη ε πίεζε ηνπ αέξα ζηνπο αεξνζαιάκνπο ησλ εμσηεξηθψλ ηξνρψλ θαζψο θαη θαηά
ηελ ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ.
Οη θίλδπλνη ηεο πιάγηαο αλαηξνπήο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα
άξνζεο θεθιηκέλσλ εδαθψλ, φπνπ θπξίσο νη ηξνρνθφξνη ειθπζηήξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
εξγάδνληαη κε κεγαιχηεξε θιίζε, ιφγσ θίλεζεο ησλ δχν ηξνρψλ εληφο ηεο απιαθηάο, φζν
θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πάλσ ζε επίπεδεο επηθάλεηεο ζε πεξηπηψζεηο αλσκαιηψλ.
Πιάγηεο αλαηξνπέο ζπκβαίλνπλ αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δηάξξεμεο ηνπ πίζσ αεξνζαιάκνπ,
αιιά θπξίσο ηνπ κπξνζηηλνχ, ιφγσ ηεο δεκηνπξγνχκελεο ξνπήο ζηξέςεσο. Καηά κέζν φξν,
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη ειθπζηήξεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε αζθάιεηα ζε εδάθε
πνπ έρνπλ θιίζε κέρξη θαη 25%.
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ρεηηθά κε ηελ αλαηξνπή πξνο ηα πίζσ, ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο είλαη δπλαηφλ λα
αλαζεθσζεί πξνο ηα εκπξφο θαη λα αλαηξαπεί πξνο ηα πίζσ κε άμνλα πεξηζηξνθήο ηνλ
άμνλα πεξηζηξνθήο ησλ νπηζζίσλ ηξνρψλ ή κε άμνλα πεξηζηξνθήο κηα λνεηή επζεία, ε
νπνία πεξλάεη απφ ηε δψλε επαθήο ησλ ηξνρψλ κε ην έδαθνο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θηλεηήξαο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ηνλ θηλεί θαη ηνλ
πξνσζεί θαηά ηελ εξγαζία δηακέζνπ ησλ θηλεηήξησλ ηξνρψλ πνπ πεξηζηξέθεη (θηλνχκελα
κέξε). Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν νη ηξνρνί απηνί αθηλεηνπνηεζνχλ, κπινθαξηζζνχλ θαη
κεηαβιεζνχλ ζε αθίλεηα κέξε, ηφηε ην πιαίζην ηνπ ειθπζηήξα είλαη απηφ πνπ ζα ζηξαθεί
γχξν απφ ηνλ άμνλα θη ν άμνλαο απηφο είλαη ν άμνλαο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ. Σν κπξνζηηλφ
κέξνο ηνπ ειθπζηήξα αλαζεθψλεηαη θαη κάιηζηα, κπνξεί λα αλαηξαπεί απφηνκα ν
ειθπζηήξαο πξνο ηα πίζσ. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή είλαη επθνιφηεξν ζηελ ηζρχ ηνπ
θηλεηήξα, λα αλαζεθψζεη ην ηκήκα ηνπ ειθπζηήξα, πνπ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο
παξά λα πεξηζηξέςεη ηνπο ηξνρνχο ηνπ θαη λα ηνλ πξνσζήζεη. Η αλαηξνπή απηή κπνξεί λα
ζπκβεί εάλ γίλνπλ ηα παξαθάησ ζθάικαηα απφ ηνλ ρεηξηζηή.
Πξώηνλ, απφηνκε εκπινθή ηνπ ζπκπιέθηε, δειαδή, δε ζα πξέπεη λα αθήλεηαη απφηνκα
ν πνδνκνριφο ηνπ ζπκπιέθηε.
Γεύηεξνλ, ε απφηνκε επηηάρπλζε ή ην απφηνκν πάηεκα γθαδηνχ θαη κάιηζηα φηαλ ν
ειθπζηήξαο θηλείηαη κε βαξχ θνξηίν ζε αλήθνξν κε κεγάιε θιίζε.
Σξίηνλ, ε απφηνκε εκπινθή ηνπ ζπκπιέθηε, φηαλ νη θηλεηήξηνη ηξνρνί δελ είλαη
δπλαηφλ λα θηλεζνχλ θαη λα πεξηζηξαθνχλ εμαηηίαο εκπνδίσλ ή επεηδή είλαη βπζηζκέλνη ζε
ιαζπσκέλν έδαθνο θ.ι.π.
Σέηαξηνλ, ην ηζρπξφ θαη απφηνκν θξελάξηζκα, φηαλ νη θηλεηήξηνη ηξνρνί δελ είλαη
δπλαηφ λα νιηζζήζνπλ.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φηαλ έλαο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο έιθεη νξηζκέλν θνξηίν,
αλάινγα κε ην χςνο πνπ ζπλδέεηαη ην θνξηίν, ζε ζρέζε κε ην έδαθνο, αλαπηχζζνληαη
δηαθνξεηηθέο ξνπέο σο πξνο ηε δψλε επαθήο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ κε ην έδαθνο. Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε αληίζηαζε (κεγάιν θνξηίν) ζηνλ ειθπζηήξα θη φζν πςειφηεξα
βξίζθεηαη ην ζεκείν ζπλδέζεσο ηνπ παξειθφκελνπ ζηνλ ειθπζηήξα, ηφζν επθνιφηεξα απηφο
αλαηξέπεηαη. Γηα λα κελ αλαηξαπεί ν ειθπζηήξαο απφ ηελ αηηία απηή, ηνπνζεηνχληαη
πξφζζεηα βάξε ζην εκπξφο ηκήκα ηνπ.
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Δηθφλα 5. Γχν πεξηπηψζεηο αλαηξνπήο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα πξνο ηα πίζσ.

1.3.3.1 Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε αλαηξνπώλ
Γηα ην μεθίλεκα ζα πξέπεη ε ζχκπιεμε λα γίλεηαη πξννδεπηηθά θαη καιαθά. Ο ρεηξηζκφο
απηφο είλαη απφιπηα απαξαίηεηνο, φηαλ πξφθεηηαη ν ειθπζηήξαο λα θηλεζεί ζε ιαζπψδεο
έδαθνο, λα δηαβεί ραληάθηα, λα μεθηλήζεη, ελψ νη θηλεηήξηνη νπίζζηνη ηξνρνί βξίζθνληαη
κέζα ζ’ έλα ιάθθν ή ηέινο λα μεθηλήζεη φηαλ βξίζθεηαη ζε αλήθνξν. Σν απφηνκν μεθίλεκα
κε ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλε αλχςσζε ηνπ κπξνζηηλνχ
ηκήκαηνο ηνπ κεραλήκαηνο θαη πηζαλή αλαηξνπή. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη
θαηά ηελ θίλεζε ζε θαηήθνξν πνπ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηαρχηεηαο, ην πάηεκα ηνπ
ζπκπιέθηε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ. Μεξηθά απφ ηα κέηξα πξφιεςεο ησλ αλαηξνπψλ
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Όηαλ εθηεινχληαη εξγαζίεο κε βαξηά παξειθφκελα πίζσ, ηφηε ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη αληίβαξα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ηξαθηέξ, δειαδή ζηε κάζθα ή ζηνπο
κπξνζηηλνχο ηξνρνχο.
Όηαλ ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο «θνιιήζεη» ζην έδαθνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
φπηζζελ γηα λα απειεπζεξσζεί, αιιηψο ππάξρεη θίλδπλνο γηα αλαηξνπή ηνπ.
Γηα ην ιφγν φηη ν ρξφλνο γηα λα αλαηξαπεί πιήξσο έλαο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο είλαη
ειάρηζηνο θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 0,5 έσο θαη 1,5 δεπηεξφιεπηα ζα πξέπεη κε ηηο πξψηεο
ελδείμεηο λα γίλεη ακέζσο ε απνζχκπιεμε ζηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζην
ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Δπίζεο, ην μεθίλεκα, θαηά ηελ έιμε ζεκαληηθψλ βαξψλ,
ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αξγφ ξπζκφ θαη ρσξίο θακία απνιχησο βηαζχλε.
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 Μία αθφκα έλδεημε είλαη φηη ην θξέλν ζα πξέπεη λα παηηέηαη πάληα ζηαδηαθά θαη πνηέ
απφηνκα θαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πεξηπηψζεηο έιμεο ζεκαληηθψλ θνξηίσλ ζε θαηεθνξηθνχο
δξφκνπο.

 Ο ειθπζηήξαο πνπ πξφθεηηαη λα αγνξαζηεί ζα πξέπεη λα έρεη φζν ην δπλαηφ ρακειά ην
θέληξν βάξνο ηνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα απνβαίλεη θαη ζε βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
κεραλήκαηνο.

 Δπίζεο, είλαη επηθίλδπλε ε ζχλδεζε γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κε κεραλήκαηα πνπ
ρξεηάδνληαη ηππνδχλακε κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ απηφο αλαπηχζζεη.

 Σέινο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θίλεζε κε κεγάιε ηαρχηεηα ζηηο ζηξνθέο θαη
κάιηζηα ζε επηθιηλή, ραιαξά εδάθε.

1.3.4 Λόγσ ησλ παξειθνκέλσλ ηνπ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα

Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα παξειθφκελα ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ελλννχληαη ηα
γεσξγηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη θαη έιθνληαη απφ απηφλ, κφλα ηνπο ή θαη ζε
ζπλδπαζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, πξσηνγελή θαη
δεπηεξνγελή, αιιά θαη ζε άιιεο εξγαζίεο, φπσο ζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχο ςεθαζκνχο,
ιίπαλζε θαη ζπνξά.

Σα κεραλήκαηα απηά φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξε, ηα πεξηζηξνθηθά άξνηξα
(θξέδεο), νη ζβάξλεο, νη θαιιηεξγεηέο, νη θχιηλδξνη, νη ηζνπεδσηέο θαη νη δηάθνξεο
παξαιιαγέο ηνπο, ζπλδένληαη κε ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ
ειθπζηήξα κε ην ζχλδεζκν ηξηψλ ζεκείσλ. Μάιηζηα, πξφθεηηαη γηα δπν πιατλέο ρπηέο ιάκεο
θαη γηα κηα θεληξηθή ξάβδν, ζε νπέο ησλ νπνίσλ γίλεηαη εχθνια ε ζχλδεζε ησλ
κεραλεκάησλ κε ηε ρξήζε ζπξκάηηλσλ αζθαιεηψλ. Με ηηο ιάκεο πξαγκαηνπνηείηαη ε
πιεπξηθή ηαθηνπνίεζε (θεληξάξηζκα), ελψ κε ηελ θεληξηθή ξάβδν ε θαζ’ χςνο ξχζκηζε.
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Δπηπιένλ, ζπλδένληαη θαη κε ην δπλακνδφηε (Ρ.Σ.Ο.) ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ν
νπνίνο δίλεη πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζηα κεραλήκαηα απηά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε
θαηεξγαζία ηνπ ρσξαθηνχ. Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ηνπ δπλακνδφηε πξνο ηα γεσξγηθά
κεραλήκαηα γίλεηαη κε έλαλ ηειεζθνπηθφ άμνλα, ν νπνίνο ζηα άθξα ηνπ έρεη ζηαπξνεηδείο
ζπλδέζκνπο. Σν κήθνο απμνκεηψλεηαη γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηηο
αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο.

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα νγθψδε θαη βαξηά κεραλήκαηα κε αηρκεξά πεξηζηξεθφκελα κέξε,
πξνθαινχληαη ζπρλά αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ σο
απνηέιεζκα πνιινχο ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, αθξσηεξηαζκνχο, αιιά δπζηπρψο θαη
ζαλάηνπο. Απαηηείηαη, ινηπφλ, πνιχ κεγάιε πξνζνρή φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ, αιιά θαη φηαλ ζπλδένπκε ή απνζπλδένπκε θάπνην παξειθφκελν κε ηνλ γεσξγηθφ
ειθπζηήξα ή αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα δηνξζψζνπκε θάπνηα βιάβε.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ζπρλφηεξεο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ θαη πσο κπνξνχλ λα
απνθεπρζνχλ.

Αηπρήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε ζχλδεζε θάπνηνπ παξειθφκελνπ, αιιά θαη
θαηά ηελ απνζχλδεζε ηνπ θαη ζα πξέπεη ν ρεηξηζηήο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη λα
ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο. Ο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα πξέπεη λα
αθηλεηνπνηείηαη κε ρεηξφθξελν, ελψ είλαη ζθφπηκν λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
θηλεηήξα. Η ζχλδεζε κε ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά, έηζη ψζηε
λα γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν θαη λα ξπζκίδεηαη θαηάιιεια ην κεράλεκα.

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εξγαζηεί
ζσζηά ν ρεηξηζηήο ηνπ ηξαθηέξ θαη ε ελδπκαζία ηνπ λα είλαη ε θαηάιιειε κε γάληηα,
θιεηζηά παπνχηζηα θαη φρη θαξδηά ξνχρα πνπ κπνξεί λα πηαζηνχλ θαη λα πξνθιεζεί
αηχρεκα. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα επηδηνξζσζεί θάπνην κεράλεκα θαη πξέπεη λα
κείλεη αλπςσκέλν, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη επηπιένλ εηδηθά ζηεξίγκαηα, επεηδή ηηο πην
πνιιέο θνξέο πξνθαιείηαη πηψζε ηνπο αθφκα θαη φηαλ ν ειθπζηήξαο βξίζθεηαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο. Πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία ηα παξειθφκελα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα
θαηεβαζκέλα.
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Όκσο, πνιιά είλαη θαη ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ εθηεινχκε εξγαζίεο κε ηε
βνήζεηα παξειθφκελσλ θαη νθείινληαη ζε απξνζεμία ηνπ ρεηξηζηή, κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ
αζθαιείαο ή αθφκα θαη ζηελ παξνπζία ηξίησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, φπσο είλαη ε παξνπζία
κηθξψλ παηδηψλ.

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δπλακνδφηε (Ρ.Σ.Ο.),
πνπ δίλεη πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζηα παξειθφκελα κε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 100 ζηξνθέο ην
ιεπηφ. Σα ζπλεζέζηεξα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ φηαλ ζε ζηηγκέο απξνζεμίαο θαξδηά ξνχρα,
θνξδφληα, αιπζίδεο θαη καθξηά καιιηά, εκπιέθνληαη ζηνλ άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο κε
απνηέιεζκα λα πηάλνληαη θαη λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα κε ηαρχηεηα 1,5 κέηξα
αλά δεπηεξφιεπην παξαζχξνληαο θάπνην κέινο ή θαη νιφθιεξν ηνλ ρεηξηζηή. Ληγφηεξν
ζπλεζηζκέλν είλαη λα θαηαζηξαθεί ν ελδηάκεζνο ζπλδεηηθφο άμνλαο, δειαδή λα
απνζπλδεζεί ή λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα, θαζψο είλαη ηειεζθνπηθφο ή λα ζπάζεη θαη
λα ηξαπκαηίζεη ηνλ ρεηξηζηή πνπ βξέζεθε θνληά.

Σέηνηνπ είδνπο ζνβαξά αηπρήκαηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ρξεζηκνπνηφληαο εηδηθέο
πξνθπιαθηηθέο δηαηάμεηο, (πιαζηηθνί ή κεηαιιηθνί ζσιήλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ ελδηάκεζν
άμνλα) θαη νη νπνίεο δελ πεξηζηξέθνληαη. Δπίζεο, ηα ξνχρα ηνπ ρεηξηζηή θαη ηα ππνδήκαηά
ηνπ ζα πξέπεη λα κελ είλαη πνιχ θαξδηά. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρ.Σ.Ο. πξέπεη λα ειέγρεηαη
ην κήθνο πξφζδεζεο ηνπ παξειθφκελνπ κεραλήκαηνο, έηζη ψζηε θαηά ηηο ζηξνθέο ή θαηά
ηελ αλχςσζε ησλ εξγαιείσλ λα κελ πξνθαιείηαη δηαρσξηζκφο ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ
άμνλα.

Δηθφλα 6. Πξνζηαηεπηηθφο βξαρίνλαο πνπ θαιχπηεη ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο
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Γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα βξίζθνληαη
ζην ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηέηνηα κεραλήκαηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ εξγαζηά θαη θαηά
θχξην ιφγν κηθξά παηδηά. Ο ρεηξηζηήο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα έρεη πάληνηε
ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ην ρψξν, φπνπ θηλείηαη θαη λα θνξά ηε δψλε αζθαιείαο ζην θαζηζκά ηνπ.
Γελ πξέπεη λα θάζεηαη άιιν άηνκν ζηνλ ειθπζηήξα εθηφο αλ ππάξρεη δεχηεξν θάζηζκα.

ε πεξίπησζε πνπ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ην κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ε
ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα πξηλ γίλεη θάπνηνο έιεγρνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη φηαλ
ρεηξηδφκαζηε πεξηζηξνθηθά άξνηξα, φηαλ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο εμαηηίαο εκπινθήο
θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ άμνλα πνπ θέξεη ηα καραίξηα. Δπηπιένλ, πξηλ ην απνκαθξχλνπκε
ζα πξέπεη πξψηα λα ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα, δηφηη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα μεθηλήζεη απφηνκα
ε ιεηηνπξγία ηνπ, δηψρλσληαο ην εκπφδην κε απνηέιεζκα λα πηαζηεί θάπνην κέινο κε
δπζάξεζηα επαθφινπζα.

1.4 Γεληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα
Δλδεηθηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ, αιιά
θαη θάζε πφηε ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ν ειθπζηήξαο.
 Η εκεξήζηα ζπληήξεζή ηνπ ή γηα ηελ αθξίβεηα ε ζπληήξεζή ηνπ κεηά απφ 10 ψξεο
εξγαζία.
 Η εβδνκαδηαία ζπληήξεζε ή γηα ηελ αθξίβεηα ε ζπληήξεζε κεηά απφ 60 ψξεο
εξγαζία.
 Η ζπληήξεζε κεηά απφ 120 ψξεο εξγαζίαο πνπ θαηά θαλφλα είλαη εξγαζία 15 – 45
εκεξψλ θαη είλαη γλσζηή θαη σο κεληαία ζπληήξεζε.
 Η ζπληήξεζε θαηφπηλ 240 σξψλ εξγαζίαο, πνπ είλαη ζπλήζσο ε εξγαζία 1-3
κελψλ θαη θαιείηαη θαη δίκελε ζπληήξεζε.
 Η ζπληήξεζε κεηά απφ 500-600 ψξεο δνπιεηά πνπ θαηά θαλφλα πξφθεηηαη γηα
6κελε ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα.
 Η ζπληήξεζε κεηά απφ 1000-1200 ψξεο δνπιεηά πνπ θαηά θαλφλα είλαη ελφο
ρξφλνπ ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα.
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Δπηπιένλ, παξαθάησ ζεκεηψλνληαη θαη κεξηθέο πξφζζεηεο ελδείμεηο.
Πξψηνλ, ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο, ζπλεπψο, ζα
πξέπεη θαηφπηλ ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο λα απνκαθξχλνληαη φια ηα ζθνππίδηα, νη ιάζπεο θαη
ηα ιάδηα, ηα νπνία έρνπλ βξεζεί απφ πηζαλή ππεξρείιηζε ζηνλ θνξκφ ηνπ ειθπζηήξα.
Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη νη βίδεο θαη νη πξνθπιαθηήξεο λα βξίζθνληαη πνιχ θαιά
ζθηγκέλνη, γηα λα κελ πξνθιεζεί νπννηαδήπνηε κεραληθή βιάβε, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγνχλ φια ηα θψηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή, αιιά παξάιιεια θαη φισλ ησλ
άιισλ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην δξφκν.
Σξίηνλ, θάζε εκέξα πξηλ ην μεθίλεκα ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα
ειέγρνληαη φια ηα ζεκεία πνπ πξνθαινχληαη ζπλήζσο βιάβεο, πξνιαβαίλνληαο έηζη πηζαλά
ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ηξαθηέξ.
Σέηαξηνλ, δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαθή ρξήζε ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα θαη ζα πξέπεη
λα ηεξνχληαη φιεο νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ
πξνζαξκνγή ησλ παξειθφκελσλ κεραλεκάησλ.
Δπνκέλσο, κέζσ ησλ παξαπάλσ ελδείμεσλ επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο
ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, έρνληαο κεγαιχηεξεο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο, ελψ παξάιιεια
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη γηα ην ρεηξηζηή, αιιά θαη γηα φζνπο εξγάδνληαη θνληά ζηνλ
ειθπζηήξα.

1.4.1 πζηάζεηο αζθάιεηαο – Κίλδπλνη

Σε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί
ν ρεηξηζηήο φηη δελ ππάξρνπλ γχξσ θαη θνληά άιια άηνκα θαη φηη ν ρεηξνκνριφο βξίζθεηαη
ζηε ζέζε ελαπνζέζεσο ησλ αλαξηεκέλσλ εξγαιείσλ ζην έδαθνο. Μεξηθέο ππνδείμεηο πνπ ζα
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη νη παξαθάησ.

Πξψηνλ, λα κε ζηέθεηαη θαλείο αλάκεζα ζηνλ ειθπζηήξα θαη ζηα παξειθφκελα παξά
κφλν φηαλ νη ρεηξνκνρινί ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζην λεθξφ ζεκείν θαη ην
ρεηξφθξελν δεκέλν.
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Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ κε ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία
πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηεο ζχλδεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ πδξαπιηθή
πίεζε ή θέξεη κεραληθφ θνξηίν. ηελ πεξίπησζε απηή δελ πξέπεη λα πιεζηάδεη θαλείο ηα
ρέξηα ή ηα πφδηα ηνπ ζην ρψξν ηεο αθηίλαο δξάζεο ηεο εμάξηεζεο ηεο ζχλδεζεο.

Σξίηνλ, δε ζα πξέπεη πνηέ θαη ζε θακία πεξίπησζε λα δνθηκάζεηε λα έιμεηε θάηη απφ
ηνλ πάλσ δεζκφ, επεηδή ν ειθπζηήξαο κπνξεί λα αλαηξαπεί.

Σέηαξηνλ, ε ηζρχο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θεξφκελα ή ειθφκελα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία
ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ ηζρχ ηνπ ειθπζηήξα ζηελ έιμε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
αληίζηαζε έιμεο είλαη ζρεηηθά κεγάιε ν ειθπζηήξαο είλαη δπλαηφ λα αλαηξαπεί.

Πέκπηνλ, φηαλ ζηακαηάεη ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο δε ζα πξέπεη λα κέλνπλ ηπρφλ
αλαξηεκέλα κεραλήκαηα ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα αλπςσκέλα, αιιά ζα πξέπεη λα γίλεη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έδαθνο.

1.5 Υεηξνθίλεηα ζθαπηηθά κεραλήκαηα
Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα ρεηξνθίλεηα ζθαπηηθά κεραλήκαηα
είλαη ε παγίδεπζε ζε πεξηζηξεθφκελα κέξε, νη ηξαπκαηηζκνί θαη αθξσηεξηαζκνί, ε έθζεζε
ζε θαηξηθά θαηλφκελα, ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε, θαζψο θαη ε έθζεζε ζε ππεξηψδε
αθηηλνβνιία.

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αζθαιήο ρξήζε ησλ ρεηξνθίλεησλ ζθαπηηθψλ
κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή σο
πξνο ηε ρξήζε, αιιά θαη σο πξνο ηε ζπληήξεζε ηνπο, θαζψο θαη λα επηιέγνληαη φια εθείλα
ηα πηζηνπνηεκέλα κεραλήκαηα, ηα νπνία ηεξνχλ ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη θέξνπλ
ηε ζήκαλζε «C.E.». Γε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αθαίξεζε ησλ πξνθπιαθηήξσλ ή ησλ
πξνζηαηεπηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ησλ κεραλεκάησλ, αθνχ ε
παγίδεπζε ζε ηέηνηα ζεκεία είλαη θαη ε βαζηθή πεγή πξφθιεζεο πνιχ ζνβαξψλ
αηπρεκάησλ. Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα κέηξα ηεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη λα είλαη
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ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο. Δπίζεο, λα ληψζεη ηε ζηγνπξηά φηη έρεη ην ρψξν λα θηλεζεί κε ην
κεράλεκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην εκπφδην, ην νπνίν ζα κπινθάξεη ηα
πεξηζηξεθφκελα καραίξηα λα γίλεη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα ην απνκαθξχλεη.

Δπηπιένλ, δε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πεξηζζφηεξα ζθαπηηθά εξγαιεία απφ απηά
πνπ πξνβιέπνληαη, νχηε θαη ζα πξέπεη λα αθπξψλεηαη ε ιαβίδα αζθαιείαο, αιιά νχηε θη
άιια εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Αθφκα, πξηλ θηλεζεί πξνο ηα πίζσ ν ρεηξηζηήο
ηνπ κεραλήκαηνο, ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο πίζσ ηνπ
θαη έλα δε ζα πξέπεη λα εξγαδφκαζηε ζε αλψκαια, νιηζζεξά ή ιαζπψδε εδάθε. Δίλαη
αλαγθαίν λα αθνινπζείηαη ε ζσζηή κέζνδνο γηα ηε θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε ηνπ
ζθαπηηθνχ ζε θάπνην φρεκα θαη λα δεηείηαη βνήζεηα, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπί
πξφζζεηα, νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ δε ζα πξέπεη λα εθζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Θα πξέπεη πάληα λα έρνπλ θαιχςεη
ην θεθάιη ηνπο, λα δηαθφπηνπλ ζπρλά ηελ εξγαζία ηνπο θάλνληαο ηα απαηηνχκελα
δηαιιείκκαηα θαη λα έρνπλ καδί ηνπο δξνζεξφ λεξφ.

Δηθφλα 7. Υεηξνθίλεην ζθαπηηθφ
θαη νη άμνλεο πνπ θέξνπλ ηα καραίξηα.
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1.6 Δξγαιεία ρεηξόο θαη άιια κεραλήκαηα
Όηαλ εθηειείηαη θάπνηα γεσξγηθή εξγαζία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία ρεηξφο, φπσο
είλαη παξαδείγκαηνο ράξε, ηα αιπζνπξίνλα, ηα ηξππάληα, ηα θιαδεπηήξηα ή θαη ηα ππφινηπα
κεραλήκαηα,

κπνξνχλ

λα

ζπκβνχλ

δηάθνξα

αηπρήκαηα,

ηα

νπνία

πξνθαινχλ

αθξσηεξηαζκνχο, ειεθηξνπιεμία, θαζψο θαη άιινπ είδνπο ηξαπκαηηζκνχο. Πξψηα απ’ φια,
θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηεξνχληαη ηα κέηξα ηεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζα πξέπεη ηα εξγαιεία
λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα κελ πξνθαινχλ ππεξβνιηθνχο ζνξχβνπο θαη
θξαδαζκνχο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζσζηή
ζπληήξεζή ηνπο. Έλα ζεκαληηθφ κέηξν ειέγρνπ απνηειεί θαη ε ρξήζε σηναζπίδσλ, κάζθαο
πξνζψπνπ ή πξνζσπίδαο, θξάλνπο θ.ι.π. Καιφ ζα είλαη λα πξφθεηηαη γηα εξγνλνκηθά
κεραλήκαηα, πνπ έρνπλ κφλσζε ζηε ιαβή θαη ζηα θαιψδηα θαη ν ρεηξηζηήο λα κελ
πξνρσξάεη ζηελ αθαίξεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα θηλεηά κέξε. Κάζε
εξγαιείν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξγαζία πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζθνπφ
λα ηελ πινπνηεί.

ηε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ ζπζηήλεηαη ε απαηηνχκελε ζπληήξεζε θαη απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κεηαθνξά, αιιά θαη ηε ρξήζε. Δπηπιένλ, αλαιφγσο ησλ δπζθνιηψλ
πνπ εληνπίδνληαη ζε θάζε εξγαζία, απαηηείηαη θη έλα δεχηεξν άηνκν γηα λα επηβιέπεη ηελ
θαηάζηαζε. Κάζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζα πξέπεη λα έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ε ζέζε εξγαζίαο είλαη
άλεηε θαη ηδηαίηεξα αζθαιήο. Δπίζεο, αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε θνξεηήο ζθάιαο ή φηαλ ν ρεηξηζηήο βξίζθεηαη
πάλσ ζε δέληξν θαη λα ππάξρεη ε δηαβεβαίσζε φηη κεηαθηλνχληαη ζπλερψο φια ηα εκπφδηα
απφ ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην πξηφλη.

Δπί πξνζζέησο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αιπζνπξίνλν ζε θιεηζηφ ρψξν, εθηφο
απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο απηφο αεξίδεηαη αξθεηά θαιά. Όηαλ απνζεθεχεηαη ην
αιπζνπξίνλν θαη φηαλ κεηαθέξεηαη, ε θαδέλα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ηνλ θαηάιιειν
ηξφπν, φπσο θαη φια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα
ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζεπαζηή. Φπζηθά, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο
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κεγάινπ θηλδχλνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ αιπζνπξίνλνπ, ελδείθλπηαη λα παξαβξίζθεηαη δεχηεξν
πξφζσπν ζην κέξνο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αιπζνπξίνλν.

Δηθφλα 8. Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο

Αλαθνξηθά θαη κε ην ρεηξηζκφ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, λα γίλεηαη ε ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, λα
ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία φηαλ απνζεθεχνληαη θαη παξαζθεπάδνληαη ηα
ζθεπάζκαηα θαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη
δειεηεξηάζεηο, παζήζεηο ζην δέξκα, εγθαχκαηα ή αθφκα θαη άιιεο ζνβαξέο ρξφληεο
παζήζεηο. Δπί πξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη λα
θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο, ψζηε λα κε γίλνληαη ςεθαζκνί φηαλ θπζά άλεκνο. Σα
κεραλήκαηα ελλνείηαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα λα κελ ππάξρνπλ
δηαξξνέο. Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έλαο θαιφο θαζαξηζκφο γηα λα
απνκαθξχλνληαη ηα ππνιιείκκαηα.

Αθφκα, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια νη πξνθπιαθηήξεο ζηα ζπζηήκαηα
κεηάδνζεο θίλεζεο, αιιά θαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ δηαξξνήο ξεχκαηνο πςειήο επαηζζεζίαο
γηα ξεπκαηνδφηεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Αλαγθαίν είλαη λα αγνξάδνληαη κεραλήκαηα κε
ιηγφηεξν ζφξπβν θαη θξαδαζκνχο θαη εξγαιεία πνπ πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο,
δειαδή είλαη ειαθξηά, βνιηθά ζην ρεηξηζκφ, αθνχ έρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο
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ρεηξνιαβέο θαη θαιή θαηαλνκή ηνπ βάξνπο θαη ηαηξηάδνπλ θαιά ζηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη. Δπίζεο, έρνπλ θαιπκκέλα ηα θηλνχκελα κέξε ηνπο, ειεθηξηθά κνλσκέλε
ιαβή, δελ θάλνπλ πνιχ ζφξπβν νχηε θαη δνλήζεηο θαη δηαζέηνπλ δηαηάμεηο αζθαιείαο.

Δηθφλα 9. Υεηξνθίλεην ςεθαζηηθφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΣΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 Ννκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα εξγαζίαο ζηε γεσξγία
Η γεσξγία απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ηνκέα. Απφ ην έηνο 1919 πνπ ηδξχζεθε ε
Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο, εγθξίζεθαλ δψδεθα ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Παξφι’ απηά, δελ ππάξρεη θάπνην
νινθιεξσκέλν δηεζλέο πξφηππν πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζην γεσξγηθφ ηνκέα.
Σν 1988 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκπεξηέιαβε ηε γεσξγία ζην πξφγξακκα δξάζεο γηα
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή. Μάιηζηα, έλα ρξφλν κεηά, ην έηνο 1989, ε Οδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία εθαξκφζηεθε ζε φινπο ηνπο
θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή θαη ζηε γεσξγία. Η ελ ιφγσ Οδεγία
(89/391/ΔΟΚ) απνθαιείηαη θαη σο «Οδεγία Πιαίζην».
Δπνκέλσο, πεξηιακβάλεη γεληθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε επαγγεικαηηθψλ
θηλδχλσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο πγείαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ, ηελ
ελεκέξσζε, αιιά θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηνπο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκνζηνχλ φιεο απηέο νη γεληθέο αξρέο. Η νδεγία απηή εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο
δεκφζηνπο θαη ηδησηθνχο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη νη βηνκεραληθέο, νη
γεσξγηθέο, νη εκπνξηθέο, νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαςπρήο θ.ι.π. ρεηηθέο
νδεγίεο ππάξρνπλ θαη ζε δηαηάμεηο φπσο:
 Υψξνη εξγαζίαο (89/654/ΔΟΚ)
Η νδεγία απηή δε ζρεηίδεηαη κε αγξνχο, δάζε θη άιιεο εθηάζεηο πνπ είλαη κέξνο δαζηθήο
ή γεσξγηθήο επηρείξεζεο, αιιά βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ νηθνδνκεκέλε δψλε ηεο
επηρείξεζεο.
 Υεκηθνί παξάγνληεο (98/24/ΔΚ)
 Βηνινγηθνί παξάγνληεο (2000/54/ΔΚ)
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 Δμνπιηζκφο εξγαζίαο (89/655/ΔΟΚ)
 Δμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο (89/656/ΔΟΚ)
 Καξθηλνγφλα (90/394/ΔΟΚ)
Μηα νδεγία πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή, απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εζληθήο
λνκνζεζίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε κέιε. ε θάζε θξάηνο-κέινο ην εζληθφ δίθαην πνπ
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, δειαδή
ππάξρεη ειεπζεξία επηινγήο ζρεηηθά κε ην ηξφπν πνπ επηηπγράλνληαη.
Αξ. Κνηλνηηθήο Σίηινο

Δλαξκόληζε

Οδεγίαο
89/391/ΔΟΚ

ε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο

ΠΓ 17/96

βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ εξγαζία.
89/654/ΔΟΚ

ε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο

ΠΓ 16/96

ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή
θαη αζθάιεηα.
90/394/ΔΟΚ

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία

ΠΓ 399/94

ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηελ έθζεζε
ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο ζηελ
εξγαζία.
2000/54/ΔΚ

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία

ΠΓ 186/95

ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηελ έθζεζε

ΠΓ 174/97

ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο ζηελ εξγαζία. ΠΓ 15/99
98/24/ΔΚ

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο

ΠΓ 338/2001

αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδφκελσλ
απφ ηελ έθζεζε ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο.
90/269/ΔΟΚ

ε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο

ΠΓ 397/94

απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα
ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ.
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89/655/ΔΟΚ

ε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο

ΠΓ 395/94

απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα

ΠΓ 89/99

ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.
Πίλαθαο 1. Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ζε ζρέζε κε
ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηε γεσξγία.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Οδεγία 89/655/ΔΟΚ ηνπ 1989 πνπ γίλεηαη ελαξκφληζή ηεο κε
ηα Π.Γ. 395/94 θαη Π.Γ. 89/99 θαη αλαθέξεηαη ζηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία
ηνπο, εθαξκφδεηαη ζε θάζε είδνο εμνπιηζκνχ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν κεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη
απφ ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη λα δηαζέηεη δηαθφπηεο αζθάιεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπο δηαθφπηεο εθηάθηνπ αλάγθεο. Αλαθνξηθά κε ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα είλαη ζε ηζρχ
πην ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

2.2 Η έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
Χο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ε πηζαλφηεηα λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ζηελ πγεία ή αθφκα ζηελ πνηφηεηα δσήο ελφο αλζξψπνπ ή αθφκα θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο. Οπνηαδήπνηε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ή αθφκα θαη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε δσή ελφο αηφκνπ.
Οη θίλδπλνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε εξγαζηαθνπο θαη κε εξγαζηαθνχο
θηλδχλνπο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο έγθεηηαη ζηελ απνδνρή έθζεζεο ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο
πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία, αιιά θαη ζηελ έθζεζε ζε κε εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο πνπ
γίλεηαη ρσξίο ηε ζέιεζή καο. ίγνπξα δε γίλεηαη λα εμαιεηθζνχλ εληειψο νη θίλδπλνη απηνί,
αιιά πξέπεη λα κεηψλνληαη. Κάζε θίλδπλνο δεκηνπξγεί κία επηθίλδπλε θαηάζηαζε θαη σο
επηθηλδπλφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί ε πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί έλα δπζκελέο απνηέιεζκα θαη
λα θαλνχλ νη ζπλέπεηεο απηνχ. Ο θίλδπλνο είλαη θάηη ην νπνίν ππάξρεη απφ ηελ αξρή, ελψ ε
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επηθηλδπλφηεηα πεξηθιείεη ηελ πηζαλφηεηα ε ζπγθεθξηκέλε πεγή λα πξνθαιέζεη θάπνηα
βιάβε.
Η αλαθνξά ζηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν πεξηθιείεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδφκελσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έθζεζε ζε παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ν επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο είλαη
δπλαηφ λα ζπζρεηηζηεί κε ηε ζπρλφηεηα έθζεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζε θάπνην θίλδπλν πνπ
ελέρεη ν εξγαζηαθφο ρψξνο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ν ζφξπβνο, νη ρεκηθέο νπζίεο θ.ι.π.,
αιιά θαη νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ απηήλ ηελ έθζεζε. Έλα αηχρεκα
ραξαθηεξίδεηαη σο εξγαηηθφ φηαλ ζπκβαίλεη ζηνλ εξγαδφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο ή κε αθνξκή ηελ εξγαζία.
Οη θίλδπλνη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:
Σελ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχλ νη θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλαο ηξαπκαηηζκφο σο ζπλέπεηα ηεο έθζεζεο ζε δηάθνξεο πεγέο
θηλδχλνπ, κεραλέο, επηθίλδπλεο νπζίεο θ.ι.π.
Σε δεχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
πηζαλφηεηεο λα λνζήζνπλ νη εξγαδφκελνη ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε ρεκηθνχο, θπζηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο.
ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ δηάθνξεο πεγέο θηλδχλσλ, φπσο ιφγνπ ράξε, νη αληίμνεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη εξγνλνκηθνί θίλδπλνη θ.ι.π. Οη ιφγνη ησλ θηλδχλσλ εκθαλίδνληαη ζηε
δνκή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
ην γεσξγηθφ ηνκέα αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο εκθαλίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα
πξνβιήκαηα πγείαο, αιιά θαη νη αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. Οη επαγγεικαηηθνί
θίλδπλνη, ινηπφλ, ζηε γεσξγία παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 Φπζηθνί θίλδπλνη
 Υεκηθνί θίλδπλνη
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 Βηνινγηθνί θίλδπλνη
 Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη
Φπζηθνί θίλδπλνη
Οη θπζηθνί θίλδπλνη ζηελ εξγαζία πξνθαινχλ πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία
ησλ εξγαδφκελσλ θαη επζχλνληαη αξθεηέο θνξέο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα. Κάπνηνη απφ ηνπο
θπζηθνχο θηλδχλνπο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε αθηηλνβνιία, ν ζφξπβνο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,
νη δνλήζεηο θ.ι.π.
Οη αγξφηεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο, αθνχ
είλαη εθηεζηκέλνη ζηνλ ήιην πεξηζζφηεξεο ψξεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο
εξγαδφκελσλ. Αλαθνξηθά κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ αθηηλνβνιία, νη παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε έθζεζε ζε επηθίλδπλν ζεξκηθφ πεξηβάιινλ ηελ ψξα
εξγαζίαο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
- Σελ παζνινγία απφ ζεξκφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
- Σελ παζνινγία απφ ςπρξφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Η έθζεζε ζε ππεξβνιηθφ ζφξπβν ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο
κεραλεκάησλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηελ πγεία φπσο γηα παξάδεηγκα
αθνπζηηθή θφπσζε, θαηάζιηςε, κφληκε απψιεηα αθνήο, απμεκέλε πίεζε, θαξδηαθά
πξνβιήκαηα θαη άιια αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία ζην
ρψξν εξγαζίαο εμαηηίαο ηνπ ζνξχβνπ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο
πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα αγνξάδεηαη απφ ηελ αξρή ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη λα
ζπληεξείηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν. Δπηπιένλ, ε εξγαζία πξέπεη λα είλαη ζσζηά νξγαλσκέλε γηα
λα απνθεχγεηαη ε ζπλερφκελε έθζεζε ζην ζφξπβν, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέηξα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θνξψληαο πνιιέο θνξέο σηναζπίδεο, θαη λα ππάξρεη ελεκέξσζε θαη
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.
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χκθσλα κε ηελ νδεγία Κ.Γ.Π 317/2006 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Πξνζηαζία απφ ην
ζφξπβν» νη εκεξήζηεο ηηκέο έθζεζεο ζην ζφξπβν αλά 8σξν εξγαζίαο είλαη νη παξαθάησ:
 Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο: 87 dB (A)
 Αλψηεξεο ηηκέο γηα αλάιεςε δξάζεο: 85 dB (A)
 Καηψηεξεο ηηκέο γηα αλάιεςε δξάζεο: 80 dB (A)
Ο ζφξπβνο κπνξεί λα έρεη αξθεηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ,
φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα έλα βνπεηφ ή αθφκα θαη θάπνηνη κε θπζηνινγηθνί ζφξπβνη ζην
απηί, αθφκα θαη ε βιάβε ή ε απψιεηα αθνήο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε πξνζσξηλή είηε
κφληκε. Δπίζεο, κεηψλεηαη ε αηνκηθή πξνζνρή, εμαληιείηαη, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ
αυπλίεο, άγρνο θαη εθλεπξηζκφο ή αθφκα θαη λα εληνπίδνληαη αλαπλεπζηηθέο, πεπηηθέο,
λεπξνινγηθέο θαη θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο.
Γεσξγηθά Μεραλήκαηα
Μεραλή ζπγθνκηδήο ηεχηισλ

91,7 dB (A)

Δξππζηξηνθφξνο ειθπζηήξαο

97,5 dB (A)

Αιπζνπξίνλν

103,9 dB (A)

Φεθαζηήξαο θαξπνθφξσλ θαιιηεξγεηψλ

85-100 dB (A)

Υξήζε ειθπζηήξσλ
Με ραξηνθνπηηθή κεραλή κε δηζθνθφξν καραίξη

91,1 dB (A)

Με ςαιίδη θπηηθψλ θξαθηψλ

89,6 dB (A)

Με ςεθαζηήξα θαξπνθφξσλ θαιιηεξγεηψλ

97,9 dB (A)

Με θακπίλα

73-90 dB

Άλεπ θακπίλαο

91-99 dB

ε πιήξε επηηάρπλζε

105 dB

Με πιήξεο θνξηίν

120 dB
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Όρεκα γηα φια ηα εδάθε

100 dB

Πίλαθαο 2. Παξάδεηγκα ζηάζκεο ζνξχβνπ ζηε γεσξγία

Βιάβε ή απώιεηα
αθνήο (πξνζσξηλή ή
κόληκε)

Αϋπλίεο, άγρνο,
εθλεπξηζκόο

Θόξπβνο

Μείσζε αηνκηθήο
πξνζνρήο,
εμάληιεζε
πξνζνρήο

Γηαηαξαρέο:
Αλαπλεπζηηθέο,
Καξδηαγγεηαθέο,
Πεπηηθέο,
Νεπξνινγηθέο

ρήκα 3. Οη επηπηψζεηο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.

Άιινο έλαο θίλδπλνο πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηνπο ρεηξηζηέο ησλ γεσξγηθψλ
κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ είλαη νη δνλήζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ηνπο
θαη θαηαπνλνχλ πεξηζζφηεξν ηα ρέξηα (αιπζνπξίνλν, ηξππάληα, ζθαπηηθά κεραλήκαηα,
άιια εξγαιεία) ή αθφκα θαη νιφθιεξν ην ζψκα, παξαδείγκαηνο ράξε αλ πξφθεηηαη γηα
ρεηξηζηέο γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ.

Οη ρεηξηζηέο εξγαιείσλ ή θαη άιισλ ρεηξνθίλεησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ
θηλδπλεχνπλ απφ αγγεηαθέο, λεπξνινγηθέο θαη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ησλ άλσ άθξσλ. Γη’
απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
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αγνξά θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, κέηξα γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία (γάληηα), ηε ζσζηή
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.

Οη δνλήζεηο ζε νιφθιεξν ζψκα αθνξνχλ ρεηξηζηέο γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη άιισλ
νρεκάησλ. Μπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξεο δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, πξνβιεκαηηθή
ηζνξξνπία θαη θίλεζε, δηάθνξνπο πνλνθεθάινπο, αιιά θαη βιάβεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε.
Οη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ξπζκηδφκελα θαζίζκαηα πνπ λα
απνζβέλνπλ ηηο δνλήζεηο θαη αλαξηήζεηο πνπ λα είλαη θαηάιιειεο, πξνθεηκέλνπ λα
απνξνθνχλ ηνπο θξαδαζκνχο. Δπίζεο, εάλ είλαη εθηθηφ λα απνθεχγεηαη ε νδήγεζε ζηνπο
δξφκνπο πνπ έρνπλ ιαθνχβεο ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνζαξκφδεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο.
Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ελεκέξσζε, θαζψο θαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.

Δηθφλα 10. Έθζεζε ζε θπζηθφ θίλδπλν (ππεξβνιηθφο ζφξπβνο).

Υεκηθνί θίλδπλνη
ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιιέο ρεκηθέο νπζίεο, δειαδή
θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα, αληηβηνηηθά θαη νξκφλεο. Όκσο, νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο
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ζρεηίδνληαη κε ηα ιηπάζκαηα, ηα εληνκνθηφλα, κπθεηνθηφλα, βαθηεξηνθηφλα θ.ι.π.
Μάιηζηα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ πξνθχςεη θαη δηαθνξεηηθνί
ηξφπνη έθζεζεο κέζσ ηεο εηζπλνήο, ηεο θαηάπνζεο ή λα δηεηζδχζεη ζηνλ νξγαληζκφ απφ ην
δέξκα ή απφ ηα κάηηα θ.ι.π. Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα νθείινληαη
ζε θαηεπζείαλ έθζεζε ή αθφκα θαη ζε έκκεζε έθζεζε. Μαθξνπξφζεζκα, ε εηζπλνή ρεκηθψλ
νπζηψλ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε πνιχ ζνβαξέο θαη βαξηέο αζζέλεηεο ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ, αθφκα θαη θαξθίλν.

Όηαλ ε έθζεζε ζε θπηνθάξκαθα είλαη πνιχ ζπρλή, απηφ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο. Η έθζεζε απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ ε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ
γίλεηαη ζε μεξέο θαη ζεξκέο κέξεο. Αθφκα θαη κία πιεγή πνπ έρεη θαλείο, είλαη δπλαηφ λα
απμήζεη ηελ απνξξφθεζε θπηνθαξκάθσλ θαη απηφ θαζηζηά φιν θαη πην ζεκαληηθή ηε ιήςε
κέηξσλ αζθαιείαο. Δπίζεο, νη ρεκηθέο νπζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαη εξεζηζκφ ζηα
κάηηα, ηε κχηε, βήρα, δχζπλνηα, εμαλζήκαηα θ.ι.π. Μάιηζηα, ν θαξθίλνο ζην ζηνκάρη, ην
δέξκα, ηνλ εγθέθαιν, ζην θάξπγγα, ηα λεθξά θαη ην ιεκθηθφ ζχζηεκα ζπλδένληαη άκεζα κε
ην γεσξγηθφ επάγγεικα.

Δηθφλα 11. Έθζεζε ζε ρεκηθφ θίλδπλν (θπηνθάξκαθα).
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Βηνινγηθνί θίλδπλνη
ην γεσξγηθφ ηνκέα ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο βιαβεξψλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ φπνπ
εθηίζεληαη νη αγξφηεο. Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία,
πεξηθιείνπλ ηνπο κχθεηεο, ηα βαθηήξηα, ηα αθάξεα, ηα παξάζηηα θ.ι.π. Οη βηνινγηθνί
παξάγνληεο είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θηλδχλνπ.
1ε νκάδα
Δίλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη απίζαλν λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα ζηνλ
άλζξσπν.
2ε νκάδα
Δίλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα ζην άηνκα
θαη πηζαλφηαηα λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα
λα εμαπισζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
3ε νκάδα
Δίλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηνλ
άλζξσπν θαη ζπληζηνχλ ζνβαξφηαην θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηνί κπνξνχλ λα
δηαδνζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά ππάξρεη πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή.
4ε νκάδα
Δίλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζνβαξή αζζέλεηα ζηνλ άλζξσπν θαη
απνηεινχλ πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηνί πηζαλφηαηα λα
παξνπζηάζνπλ πςειφ θίλδπλν δηάδνζεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δελ ππάξρεη θάπνηα
απνηειεζκαηηθή πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή αγσγή.

Οη βηνινγηθνί είλαη παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηεο
ηεζζάξσλ εηδψλ:
 Γεξκαηνινγηθέο παζήζεηο
 Γειεηεξηάζεηο
 Λνηκψμεηο πνπ νθείινληαη ζε παξάζηηα, ηνχο ή βαθηήξηα
 Αιιεξγίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηεο έθζεζεο ζε κνχρια, ζθφλεο,
αθάξεα θ.ι.π.
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Δηθφλα 12. Έθζεζε ζε βηνινγηθφ θίλδπλν (κχθεηεο, βαθηήξηα, αθάξεα θ.ι.π.).

Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη
Πξφθεηηαη γηα θηλδχλνπο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ
ππάξρεη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη

ζηηο νξγαλψζεηο πνπ είλαη

εληαγκέλνη. Οη ιφγνη πνπ εκθαλίδνληαη νη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη ζηε δνκή πνπ έρεη ε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ σζεί ηνπο αλζξψπνπο αλαγθαζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο
εξγαζίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απηνί νη θίλδπλνη, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ε
εξγαζία κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κεηψλνληαη νη επίπνλεο ζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.
Βέβαηα, απηφ δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ θαη γη’ απηφ ην ιφγν πξνθχπηνπλ δηάθνξεο παζήζεηο,
ηδηαίηεξα κπνζθειεηηθέο πνπ είλαη θαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο ησλ επαγγεικαηηθψλ
αζζελεηψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Αγξνηηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αγξνηψλ είλαη νη
εμήο:
 Η πηνζέηεζε άβνισλ ζηάζεσλ γηα ην ζψκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ζθχςηκν
ή ην γνλάηηζκα.
 Η εξγαζία πνπ γίλεηαη κε ηα ρέξηα ηελησκέλα πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ θεθαιηνχ,
φπσο π.ρ. φηαλ καδεχεη θαλείο θξνχηα απφ ηα δέληξα.
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 Η νδήγεζε γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ πνπ εθζέηνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα ζε
θξαδαζκνχο, φηαλ ην έδαθνο παξνπζηάδεη αλσκαιίεο.
 Η δηαθίλεζε βαξέσλ θνξηίσλ, αλχςσζε, θαηέβαζκα, ψζεζε, έιμε, κεηαθνξά,
δειαδή φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά θαξπψλ, θπηψλ ή
δψσλ.
 Η άζθεζε κεγάιεο δχλακεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζθάςηκν.
 Η επαλάιεςε ησλ θηλήζεσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ην θιάδεκα δέληξσλ θ.ι.π.
 Η ρξεζηκνπνίεζε αιπζνπξίνλσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ ππνβάιιεη
ηα ρέξηα ζε θξαδαζκνχο.

Δηθφλα 13. Έθζεζε ζε εξγνλνκηθφ θίλδπλν (θξαδαζκνί ζηα άλσ άθξα).

Ιδηαίηεξα κεγάινο είλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ρεηξηζηέο γεσξγηθψλ
κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ηνλ απνηεινχλ νη δνλήζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε
ρξήζε ηνπο θαη θαηαπνλνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα ρέξηα (π.ρ. αιπζνπξίνλν, ηξππάληα,
ζθαπηηθά κεραλήκαηα, άιια εξγαιεία) ή θαη νιφθιεξν ην ζψκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ
πξφθεηηαη γηα ρεηξηζηέο γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ.
Αλαθνξηθά κε ηηο δνλήζεηο ησλ άλσ άθξσλ, νη ρεηξηζηέο εξγαιείσλ ή άιισλ
ρεηξνθίλεησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θηλδπλεχνπλ απφ

αγγεηαθέο, λεπξνινγηθέο θαη

κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ησλ άλσ άθξσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
κέηξα, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ηα νπνία είλαη ε αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, νη
ρακειέο δνλήζεηο, ε ζήκαλζε C.E., ν απνζβεζηήξαο ζηηο ιαβέο, ηα κέηξα αηνκηθήο
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πξνζηαζίαο θπξίσο ηα γάληηα, ε ζσζηή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ε ελεκέξσζε θαη ηαηξηθή
παξαθνινχζεζε.
Οη δνλήζεηο ζε νιφθιεξν ζψκα αθνξνχλ ηνπο ρεηξηζηέο γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαζψο
θαη άιισλ νρεκάησλ. Πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, πξνβιεκαηηθή ηζνξξνπία θαη
θίλεζε, πνλνθεθάινπο, παζήζεηο ηνπ πξνζηάηε θαη βιάβεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Θα
πξέπεη ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ ξπζκηδφκελα θαζίζκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηηο δνλήζεηο θαη
αλαξηήζεηο θαη είλαη θαηάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθνχλ ηνπο θξαδαζκνχο. Δπηπιένλ,
εάλ είλαη δπλαηφ λα απνθεχγεηαη ε νδήγεζε ζε δξφκνπο πνπ έρνπλ ιαθθνχβεο ή έζησ λα
πξνζαξκφδεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη ζπλερψο ελεκέξσζε γηα ηνπο
ηξφπνπο ρξήζεο θαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.

Γνλήζεηο άλσ άθξσλ
Αιπζνπξίνλν
8 m/s2 – 16 m/s2
Με όξην
2,5 m/s2 – 5 m/s2
Γνλήζεηο νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο
Γ. ειθύζηεξαο
0,4 m/s2 – 0,9 m/s2
Με όξην
0,5 m/s2 – 1,15 m/s2
Πίλαθαο 3. Γνλήζεηο άλσ άθξσλ θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο.

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη δνλήζεηο απφ ηα ζπλεζηζκέλα γεσξγηθά
εξγαιεία μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα επηηξεπηά φξηα, ελψ νη ρεηξηζηέο ησλ γεσξγηθψλ
ειθπζηήξσλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δνλήζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο νξίσλ θηλδχλνπ.
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Δηθφλα 14. Γεμηά: ζχλδξνκν ηνπ άζπξνπ δαθηχινπ ιφγσ δνλήζεσλ ζηα άλσ άθξα.
Αξηζηεξά: πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ απνζβέλνπλ ηηο δνλήζεηο (Μ.Α.Π).

2.3 Δξγαζία ζε ζεξκό θαη ςπρξό πεξηβάιινλ

Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη θάησ απφ δπζκελείο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο είλαη
δπλαηφ λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα απφ ππεξβνιηθή άλνδν ή πηψζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζψκαηνο. Οη αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πξνβιεπφκελεο ζε θάπνηα
επαγγέικαηα, φπσο ζηα νξπρεία ή εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο πάγνπ ή κπνξεί θαη λα
πνηθίιινπλ αλαιφγσο κε ηελ επνρή γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο,
φπσο γηα παξάδεηγκα νη αγξφηεο, θ.ι.π.

2.3.1 Δξγαζία ζε ζεξκό πεξηβάιινλ
Η επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηνχο πνπ
αζρνινχληαη κε ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Σα αζθαιή φξηα ζεξκνθξαζίαο ζεσξνχληαη 30ν
C γηα ειαθξά εξγαζία, 26,5ν C γηα κέηξηα θαη 25ν C γηα βαξηά εξγαζία. Δάλ ε εξγαζία
ππεξβαίλεη απηά ηα φξηα, απαηηνχληαη πνιχ ζπρλά δηαιείκκαηα. Οη αγξφηεο ζε ζεξκφ
πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή πξφζιεςε
λεξνχ θαη λα έρνπλ εμνπιηζηεί κε ηνλ θαηάιιειν ξνπρηζκφ. Δπίζεο, ε εξγαζία ζα πξέπεη λα
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δηαθφπηεηαη φηαλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ππεξβεί ηνπο 38ν C. Οη πάζρνληεο απφ
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη θαη νη πην επαίζζεηνη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

Η ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζε θαλνληθά
επίπεδα αλάκεζα ζηνπο 36°C θαη 38°C. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη αχμεζε πέξα απφ
απηά ηα φξηα, ν νξγαληζκφο είλαη δπλαηφ λα αληηδξάζεη απμάλνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ
αίκαηνο ζην δέξκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ζεξκνθξαζία ηνπ
δέξκαηνο θαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο απνβάιιεη ηελ πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα κέζσ ηνπ
δέξκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο εμαθνινπζεί λα πξνζιακβάλεη πην γξήγνξα
ζεξκφηεηα θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ηελ απνβάιεη κε ηελ αχμεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζην
δέξκα θαη ηεο εθίδξσζεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο παξνπζηάδεη ζπλερή
άλνδν θαη ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα ζεξκηθή θαηαπφλεζε.

Ο βαζκφο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ αγξφηε, νη ηθαλφηεηεο πνπ έρεη γηα εξγαζία θαη ε
αζθάιεηά ηνπ ζηνπο ρψξνπο πνπ εξγάδεηαη επεξεάδνληαη απφ ηέζζεξηο πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ αθηηλνβνινχκελε ζεξκφηεηα θαη ηελ
ηαρχηεηα ηνπ αέξα. Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε, ε ειηθία,
ην βάξνο, ε θπζηθή θαηάζηαζε, ν κεηαβνιηζκφο, ε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο ή ε
θαηαλάισζε θαξκάθσλ επεξεάδνπλ ηελ επαηζζεζία ελφο αηφκνπ ζηε ζεξκφηεηα.

Όζν παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα
γηα εξγαζία. Καζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά έλα βαζκφ, αθνχ πεξάζεη ην φξην ησλ
24°C, κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα γηα εξγαζία ζε πνζνζηφ 4%. Όηαλ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο πέξα απφ ηνπο 26°C, εμαζζελεί ε δχλακε, παξνπζηάδνληαη ιάζε, κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη θφπσζε θαη εμάληιεζε κε επαθφινπζν λα απμάλεηαη ε
πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Σν ζεξκφ πεξηβάιινλ δελ πξνζθέξεη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη
κεηψλεη ηε ζσκαηηθή απφδνζε ηνπ αηφκνπ, αθνχ ε ζεξκφηεηα πξνθαιεί φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα.
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Χζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη ε ππεξβνιηθή έθζεζε ζε ζεξκφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη
δπλαηφ λα πξνθαιέζεη δηάθνξεο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζεξκφηεηα κε πξψηα
ζπκπηψκαηα, ηα εμαλζήκαηα απφ ηε ζεξκφηεηα, θαζψο θαη ε ιηπνζπκία. Αλ έλαο αγξφηεο
δελ θαηαιάβεη ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε, ψζηε λα ηελ αληηκεησπίζεη έγθαηξα, κπνξεί λα
νδεγεζεί ζε νδελεξέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε, ε
ζεξκνπιεμία, ε ζεξκηθή εμάληιεζε θαη νη ζεξκηθέο θξάκπεο.

Η ζεξκνπιεμία απνηειεί θαη ηελ πην ζνβαξή επίπησζε έθζεζεο ζε ζεξκφ πεξηβάιινλ.
ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζεξκνπιεμία πεξηθιείνληαη ε ζηέξεζε χπλνπ, ε
παρπζαξθία, ε θαθή θπζηθή θαηάζηαζε, ε αθπδάησζε, ε έιιεηςε εγθιηκαηηζκνχ, νη
δηαηαξαρέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθίδξσζε θ.ι.π. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ
θαη ν βαξχο ξνπρηζκφο, ε θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη ε ρξήζε θαξκάθσλ πνπ ξπζκίδνπλ
ηε ζεξκνθξαζία.

Κιηληθά θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζεξκνπιεμία είλαη νη βιάβεο ηνπ
εγθεθάινπ, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 41,1νC θαη ε έιιεηςε εθίδξσζεο. Η
ηειεπηαία παξαηεξείηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ, ζε πνζνζηφ απφ 25% έσο θαη 50%.
Η εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία δελ είλαη δπλαηφ λα αληαλαθιά πάληα ηε ζεξκνθξαζία
επαίζζεησλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ. Η ζεξκνθξαζία ησλ 42νC πξνθαιεί πήμε ησλ πξσηετλψλ
θαη ξεπζηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ ζα
παξακείλεη θάπνηνο ζε πςειή ζεξκνθξαζία, φρη κφλν ην πφζν πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία
απηή. Οη λεπξνινγηθέο βιάβεο πνηθίιινπλ θη απηέο, άιιεο έρνπλ πην ειαθξηά κνξθή θη
άιιεο πην βαξηά. Η ζλεζηκφηεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη
κάιηζηα ζηνπο επηδψληεο κπνξεί λα παξακείλνπλ θη νξηζκέλα πξνβιήκαηα.

Η ζεξκνπιεμία είλαη, ινηπφλ, ε πην ζνβαξή κνξθή ησλ παζήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε
ζεξκφηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη ππεξβνιηθά πςειή,
πξνθαιείηαη ζάλαηνο. Δάλ δελ ππάξρεη γξήγνξε αληηκεηψπηζε θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν,
ε ζεξκνπιεμία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκα θαη ην ζάλαην. Σα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ ηε
ζεξκνπιεμία, ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ άκεζα ζην λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζνχλ
θαηεπζείαλ νη πξψηεο βνήζεηεο.
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Σν ζχκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζθηεξφ κέξνο, λα αθαηξεζεί ν εμσηεξηθφο ηνπ
ξνπρηζκφο θαη ην δέξκα ηνπ λα βξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνβνιή ζεξκφηεηαο
κέζσ ηεο εμάηκηζεο. Σα πγξά πξέπεη λα αλαπιεξσζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, φηαλ ηα
άηνκα έρνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Αλ αλαγλσξηζηεί εγθαίξσο ε ζεξκνπιεμία, κπνξεί θαη λα
αληηκεησπηζηεί θαη απηφ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν πξφιεςεο κηαο κφληκεο εγθεθαιηθήο
βιάβεο ή ζαλάηνπ. Όζνη έρνπλ ππνζηεί ζην παξειζφλ ζεξκνπιεμία πνπ αληηκεησπίζηεθε κε
επηηπρία πηζαλφηαηα λα είλαη πην επαίζζεηα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ζεξκφηεηαο ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ αζζέλεηα, αιιά δελ παξνπζηάδνπλ καθξνπξφζεζκα
πξνβιήκαηα.

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ ηαρπθαξδία θαη ππφηαζε. πλήζεηο είλαη θαη νη
δηαηαξαρέο ηεο πήμεο. Νεθξηθή αλεπάξθεηα παξαηεξείηαη θαη ζην 10% ησλ αζζελψλ, ελψ
ζην 23% έρεη παξαηεξεζεί κε θαξδηνγελέο πλεπκνληθφ νίδεκα. ε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο
εκθαλίδεηαη θαη έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.
Άιιεο λφζνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξκφηεηα είλαη:
Η ζπγθνπή από ζεξκόηεηα
πκβαίλεη ζε αγξφηεο πνπ εξγάδνληαη φξζηνη ζε ζεξκφ πεξηβάιινλ. Πξηλ ηελ απψιεηα
ζπλείδεζεο απμάλεηαη ε θαξδηαθή ζπρλφηεηα, φκσο φρη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Δίλαη
επηθίλδπλε γηα φζνπο εξγάδνληαη ζε ζθάιεο θαη ζθαισζηέο ή αθφκα θαη γηα ηνπο ρεηξηζηέο
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ πξηλ απφ ηε ζπγθνπή πξνεγήζεθε θαη άζθεζε,
πξφθεηηαη γηα ζεξκνπιεμία.

Η ζεξκηθή εμάληιεζε
Δκθαλίδεηαη σο αδπλακία λα ζπλερηζηνχλ νη γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη δηαθέξεη απφ ηε
ζεξκνπιεμία, αθνχ δελ παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο θαη ε ζεξκνθξαζία δελ
ππεξβαίλεη ηνπο 40,5νC. πλήζεο είλαη ε αθπδάησζε, ελψ ζε αγξφηεο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ
εξγαζία ηνπο κεηά απφ αλεπαξθή ζεξαπεία ηεο ζεξκηθήο εμάληιεζεο παξαηεξήζεθε
ζεξκνπιεμία. Η ζεξκηθή εμάληιεζε, ινηπφλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ απψιεηα
κεγάισλ πνζνηήησλ πγξψλ ιφγσ εθίδξσζεο θαη εθδειψλεηαη κε δηάθνξα θιηληθά
ζπκπηψκαηα, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα κνηάδνπλ κε ζπκπηψκαηα ζεξκνπιεμίαο, φπσο είλαη
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παξαδείγκαηνο ράξε, ε κεγάιε εθίδξσζε, ε αδπλακία, νη νπηηθέο δηαηαξαρέο, ε έληνλε
δίςα, ε δάιε, ε λαπηία, θεθαιαιγία, ε δηάξξνηα, νη κπτθέο θξάκπεο, ην ιαράληαζκα, ε
κπξκεθίαζε ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ. Παξαηεξείηαη ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θαλνληθή ή
ειαθξψο απμεκέλε.

Οη αγξφηεο πνπ πέθηνπλ ζχκαηα ζε ήπηα πεξηζηαηηθά ζεξκηθήο εμάληιεζεο κπνξνχλ λα
ζπλέιζνπλ θαηεπζείαλ φηαλ απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζεξκφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο γίλεη ε
ρνξήγεζε πγξψλ αλαπιήξσζεο. Πξνο ην παξφλ δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί κφληκεο
ζπλέπεηεο. Αλακθίβνια, ε ζεξκηθή εμάληιεζε δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ειαθξά,
επεηδή ηα ζπκπηψκαηά ηεο κνηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζεξκνπιεμίαο
πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα επείγνληα ηαηξηθά πεξηζηαηηθά.

Οη ζεξκηθέο θξάκπεο
Πξφθεηηαη γηα πνιχ επψδπλεο κπτθέο ζπζπάζεηο ιφγσ ηεο απψιεηαο άιαηνο θαηφπηλ
έληνλεο κπτθήο πξνζπάζεηαο. Θεξαπεχεηαη κε ηελ αλάπαπζε, αιιά θαη κε ηε ρνξήγεζε
πγξψλ αιαηνχρσλ. ηα αγξνηηθά επαγγέικαηα, νη ζεξκηθέο θξάκπεο απνηεινχλ επψδπλνπο
κπτθνχο ζπαζκνχο πνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ κεκνλσκέλα ή αθφκα θαη ζπλδπαζηηθά
κε άιιεο δηαηαξαρέο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο. πλήζσο, νη θξάκπεο εκθαλίδνληαη ηηο θνξέο
πνπ εθηεινχληαη βαξηέο ζσκαηηθέο εξγαζίεο ζε ζεξκφ πεξηβάιινλ θαη παξφιν πνπ πίλνπλ
κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, δε γίλεηαη επαξθήο αλαπιήξσζε άιαηνο.

Καηά ζπλέπεηα, πξνθαινχληαη επψδπλεο θξάκπεο ηφζν ζηα ρέξηα φζν θαη ζηα πφδηα ή
ζην ζηνκάρη πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή θαηφπηλ απηήο.
Θεξκηθέο θξάκπεο κπνξνχλ πξνθχπηνπλ φρη κφλν φηαλ πεξηζζεχνπλ άιαηα, αιιά θαη φηαλ
ππάξρεη έιιεηκκα. Γη΄απηφ ην ιφγν, ινηπφλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
δηάθξηζε απηψλ πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο θνηλέο θξάκπεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα επίπνλεο εξγαζίαο. Οη γλσζηέο θνηλέο θξάκπεο είλαη δπλαηφ λα ζεξαπεπηνχλ κε
αλάπαπζε, αιιά θαη κε καιάμεηο, ελψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζεξκηθήο θξάκπαο
θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαπιεξσζεί ε απψιεηα άιαηνο πίλνληαο λεξφ κε άιαηα.
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Γηα ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε
ζεξκφηεηα είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη θάπνηα πξφιεςε ή αθφκα θαη ν θίλδπλνο εκθάληζήο
ηνπο λα κεησζεί. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεξκηθήο επηβάξπλζεο ησλ αηφκσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ
πξνζαξκνζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο, είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ
ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ νη αγξφηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα εξγάδνληαη ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Η πην απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε
πξνθχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ην ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ κεζφδσλ, φπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα, ηα κεραληθά κέζα ειέγρνπ, αιιά θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

2.3.2 Δξγαζία ζε ςπρξό πεξηβάιινλ

Πνιινί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε
ππνζεξκίαο ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ. Η
ζεξκφηεηα θεχγεη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε ηε κεηαθνξά ή αθφκα θαη κε ηε
εμάηκηζε. Η ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ηνπο
βαζηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο. Αθφκα θη αλ ηα ξνχρα έρνπλ βξαρεί
είλαη πηζαλφ λα εθδεισζεί ππνζεξκία. Όκσο, ππνζεξκία κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απφ ηελ
εμάληιεζε ή θαη απφ αθηλεηνπνίεζε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ.

Σα άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ αηζζάλνληαη ξίγνο, πξνθαιείηαη
αλαθαηαλνκή ηνπ αίκαηνο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο έρνληαο σο
απνηέιεζκα ηε δηνχξεζε, ηελ αθπδάησζε θαη πξνβιήκαηα απφ ηελ ςχμε ησλ άθξσλ.
Καζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο πέθηεη, γηα θάζε βαζκφ πηψζεο, ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο
επηβξαδχλεηαη θαηά 6%.

Όκσο, ε έθζεζε ζε ςπρξφ πεηβάιινλ έρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ θαξδηά, αθνχ ζηελ αξρή
πξνθαιείηαη ηαρπθαξδία θαη κεηά αθνινπζεί επηβξάδπλζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ,
πξνθαινχληαη δηαηαξαρέο ζηελ αγσγή θαη ηειηθά αζπζηνιία. Μάιηζηα, αλ ε ζεξκνθξαζία
θαηέβεη θάησ απφ ηνπο 28ν C, είλαη πην απμεκέλε ε ζπρλφηεηα γηα επηθίλδπλεο αξξπζκίεο.
Δπί πξφζζεηα, ε δπζαξζξία θαη ε αδεμηφηεηα παξαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο
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αλάκεζα ζηνπο 32ν θαη ηνπο 35ν C θαη απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο γηα
αηπρήκαηα ζε ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο
πέζεη θάησ απφ ηνπο 20ν C, παξαηεξείηαη πηψζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο θαη νη αζζελείο
δε κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε εξεζίζκαηα.

Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ έθζεζε ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ είλαη πάξα πνιιέο, αιιά δε
ζπλνδεχνληαη φιεο αλαγθαία απφ ππνζεξκία ηνπ ζψκαηνο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ απψιεηα
δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη θξπνπαγήκαηα πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγσ ηα άλσ θαη θάησ
άθξα θαη ζπαληφηεξα ην πξφζσπν. Δλδερνκέλσο, λα πξνθιεζνχλ θαη νξηζκέλεο κφληκεο
βιάβεο γηα ηα άηνκα απηά.

ίγνπξα, ε πξφιεςε είλαη απαξαίηεηε. Θα πξέπεη λα γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδφκελσλ, λα ππάξρνπλ ζπρλά δηαιείκκαηα φηαλ δνπιεχνπλ ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ, λα
επηβξαδχλεηαη ν ξπζκφο εξγαζίαο γηα ηελ απνθπγή ηεο εθίδξσζεο θαη ηελ απψιεηα ηεο
ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ. Φπζηθά, ν
εθεδξηθφο ξνπρηζκφο είλαη απαξαίηεηνο, φπσο επίζεο θαη ε απνθπγή ησλ νηλνπλεπκαηψδε
πνηψλ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο. Αλαγθαία είλαη θαη ε εμαζθάιηζε επαξθψλ πνζνηήησλ
ζεξκίδσλ, αιιά θαη ε ρξήζε δεξκαηηθψλ αινηθψλ γηα ηελ πξφιεςε μήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο.

46

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΣΙ
ΓΔΧΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
3.1 Γηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία
Η δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε
φισλ ησλ κέηξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα πνηνηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε άκεζε επίπησζε ε
εξγαζία λα πξνζειθχεη ηνπο εξγαδφκελνπο, αθνχ είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν
απαιιαγκέλε απφ εξγαηηθά αηπρήκαηα, αιιά θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. Οη λφκνη θαη νη
θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνζηαηεπηεί ε αζθάιεηα θαη ε πγεία ησλ
εξγαδφκελσλ ζηε δνπιεηά ηνπο, αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ.

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ζα πξέπεη ν θάζε εξγνδφηεο λα πξνρσξάεη ζηελ εθαξκνγή
ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πξνρσξψληαο
ζε δηεπζεηήζεηο πνπ είλαη ηαηξηαζηέο ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ζηε θχζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, απαηηείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο
ησλ επηρεηξήζεσλ ε εηνηκαζία γξαπηήο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε
ελεκέξσζε ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ε εμαζθάιηζε εμσηεξηθψλ
ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ. Με ηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο
κέηξσλ ζα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα εθηηκεζεί ην κέγεζφο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα κεησζνχλ ή αθφκα θαη λα
εμαιεηθζνχλ εληειψο νη θίλδπλνη. Σν Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο επζχλεηαη γηα ηελ
επηηήξεζε εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε πγεία
ζηελ εξγαζία. Ο εξγνδφηεο αθνινπζεί ηηο παξαθάησ αξρέο πξφιεςεο:

 Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ εθείλσλ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ.
 Απνθπγή ησλ θηλδχλσλ.
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 Καηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ εθεί πνπ πεγάδνπλ.
 Δλεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ, αιιά θαη θαιή νξγάλσζε
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε αζθάιεηα.

Δηθφλα 14. Δθηίκεζε θηλδχλνπ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο.

Άιιεο αξρέο πξφιεςεο είλαη νη εμήο:
 Αλάιεςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ.
 Δπίβιεςε

ηεο

εθαξκνγήο

κέηξσλ

αζθαιείαο,

πγείαο

θαη

επεκεξίαο

ησλ

εξγνδνηνχκελσλ ή άιισλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ηνλ
ηξφπν πνπ δηεπζχλεηαη ε επηρείξεζε.

Κάζε εξγνδφηεο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα εθηηκά ηνλ θίλδπλν, δειαδή λα εληνπίδεη απφ πνχ
κπνξεί λα πξνέιζεη θαη λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηελ πγεία ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηξίησλ
πξνζψπσλ. Άξα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θάζε θνξά φια ηα θαηάιιεια κέηξα,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη θαλέλα άηνκν δελ θηλδπλεχεη λα ηξαπκαηηζηεί ζην ρψξν
ηεο εξγαζίαο ηνπ ή λα λνζήζεη απφ ηελ έθζεζή ηνπ ζε άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Γη’ απηφ
ην ιφγν, ινηπφλ, είλαη αλαγθαίν λα εληνπηζηνχλ νη πεγέο ηνπ θηλδχλνπ, λα θαζνξηζηεί πνηνο
κπνξεί λα πάζεη ζσκαηηθή βιάβε ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ, λα
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αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ επαξθείο πξνθπιάμεηο, λα γίλεη
πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξζνχλ θαη ζην ηέινο λα γίλεη έλαο έιεγρνο ηεο
εθηίκεζεο ή λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αλαζεψξεζε, εάλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.

Δπίζεο, νξηζκέλνη εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη πην επαίζζεηνη ζε ζρέζε κε ηνπο
ππφινηπνπο θαη λα ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ:

 Οη λένη θαη νη ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη.
 Σν αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ.
 Σν πξνζσπηθφ κε εηδηθέο αλάγθεο.
 Σν πξνζσπηθφ πνπ έρεη ήδε νξηζκέλα πξνβιήκαηα πγείαο.
 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη λα παίξλεη θάπνηα θάξκαθα.
 Οη έγθπεο εξγαδφκελεο.
 Οη εξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο πνπ δελ αεξίδνληαη.

3.2 Λήςε κέηξσλ γηα αζθαιείο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην γεσξγηθό
ηνκέα
Αλακθίβνια, φζνη αζρνινχληαη κε ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο αζθνχλ επηθίλδπλα
επαγγέικαηα, αθνχ εθηίζεληαη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο πεξηθιείνληαη
κεραλήκαηα, ρεκηθά πξντφληα, δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θ.ι.π. Όινη απηνί νη
παξάγνληεο, αιιά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδφκελσλ πξνθαινχλ πνηθίιινπο
ηξαπκαηηζκνχο.
Όηαλ ππάξρεη πξφιεςε δηαζθαιίδεηαη φηη δε ζα ζπκβεί νπνηαδήπνηε βιάβε. Οη
δξαζηεξηφηεηεο,

νη

νπνίεο

ρξεζηκνπνηνχληαη

ζηελ

πξφιεςε

ησλ

ηξαπκαηηζκψλ

αλαθέξνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.
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Η πξψηε θαηεγνξία είλαη νη κεραληθέο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζην
δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ινηπά αληηθείκελα.
Η δεχηεξε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηηο εθαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο πνπ είλαη
δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ ππφ ηε κνξθή ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ.
Η ηξίηε θαηεγνξία ζπλίζηαηαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο, νη νπνίεο
έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ρξεηάδνληαη έλα ζπλδπαζκφ φισλ
απηψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ επηηπρία. Η λνκνζεζία έρεη
απνηειέζεη κέζνδν γηα λα γίλεη ε πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ ζηα αγξνθηήκαηα. Οη
κεραληθέο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο έρνπλ ζρέζε κε ηε ζσζηή θαη ηε ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ
γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ απνζθνπεί ζηελ αζθάιεηα ηνπ γεσξγηθνχ επαγγέικαηνο. Ο
γεσξγφο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε παιηψλ εξγαιείσλ κε θαηλνχξηα θαη
λα αθνινπζήζεη φιεο ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο.
Οη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θακπίλεο θαη πξνζηαηεπηηθά
πιαίζηα γηα λα κε βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ν θαιιηεξγεηήο, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
πξνζηαζία απφ ην ζφξπβν. Σα θαζίζκαηα ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε βάζε ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα ππάξρεη πιήξεο πξνζηαζία απφ ηνπο θξαδαζκνχο. Η αιιαγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο
είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ζε πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Η ηθαλφηεηα λα εθηηκάηαη πξνζσπηθά ν θίλδπλνο θαη ε
δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα γηα ηνπο
γεσξγνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Η πιεηνλφηεηα ησλ θηλδχλσλ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ, κε αθφκα θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη ιακβάλνληαο ηα
θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο. Χο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) ελλννχκε ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ ζα πξέπεη λα θνξάεη ν αγξφηεο ηελ ψξα πνπ εξγάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεπηεί απφ θηλδχλνπο θαη φια εθείλα ηα εμαξηήκαηα εμνπιηζκνχ πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί γη’ απηφλ ην ζθνπφ. Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο δηαρσξίδνληαη ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο:
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 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ην πξφζσπν θαη ηα κάηηα (π.ρ.
γπαιηά)
 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθνήο (π.ρ. σηναζπίδεο)
 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνξκνχ (π.ρ. θφξκεο)
 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θεθαιηνχ (π.ρ. θξάλνο)
 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα άλσ άθξα (π.ρ. γάληηα)
 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα θάησ άθξα (π.ρ. κπφηεο)
 Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ (π.ρ. κάζθα)
Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα δηαιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ, αιιά θαη λα γίλεηαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζε απηφ πνπ
επηδηψθεη ν ρξήζηεο. Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο.
αθέζηαηα, ε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ απφ έλα άηνκν πνπ αζρνιείηαη κε γεσξγηθέο
εξγαζίεο, πξνυπνζέηεη φηη εθείλνο έρεη φιν ην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηα
εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη γηα ηα
κέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ γηα πξνθχιαμε. Λφγνπ ράξε, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξνληαη θαη απνζεθεχνληαη νη ρεκηθέο νπζίεο. Η αλαγλψξηζε
ηεο εηηθέηαο παίδεη παξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα εθαξκνζηεί ζσζηά ην πξντφλ, αιιά
θαη γηα λα πξνζηαηεπηεί ν ρξήζηεο.
Όιεο νη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο έρνπλ εηηθέηεο, ψζηε λα κπνξεί θάζε εξγαδφκελνο
λα αληιήζεη ην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Όκσο, ε γλψζε ζρεηηθά
κε ην πψο ζα αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο παίδεη αθφκα πην θαζνξηζηηθφ ξφιν θη
επηηπγράλεηαη κε ηππνπνηεκέλεο ιέμεηο θηλδχλνπ. Η εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο πγείαο
ηνπ αηφκνπ πνπ αζρνιεηηαη κε γεσξγηθέο εξγαζίεο κπνξεί λα επέιζεη κφλν φηαλ
αθνινπζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη κε αθξίβεηα φιεο νη νδεγίεο, επεηδή αιιηψο ζα ππάξρνπλ
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν γηα ηνλ ίδην ην γεσξγφ, αιιά πηζαλφηαηα λα επηβαξχλνπλ θαη
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ.
Η αιήζεηα είλαη φηη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πεξηνξίδεηαη ν
θίλδπλνο δειεηεξίαζεο απφ ρεκηθέο νπζίεο. Οη πηζαλφηεηεο έθζεζεο ζε ρεκηθέο νπζίεο
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κεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Γελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ θαηά πφζν
ηνμηθφ είλαη ην θπηνθάξκαθν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα επίπεδα έθζεζεο είλαη ζε ρακειά
επίπεδα, δηφηη ηφηε θαη ν θίλδπλνο είλαη ρακειφο. Όηαλ ππάξρεη ε γλψζε ησλ γεσξγψλ γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, είλαη πην πηζαλή ε
πξφιεςε ζηελ έθζεζε ζε απηά.
Αλακθηζβήηεηα, ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε
πηζαλήο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν. Παξφιν πνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, ε ρξήζε ηνπο δελ έρεη
δηαδνζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Όζνη αζρνινχληαη κε γεσξγηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα, ζπρλά
ππνβαζκίδνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ έρνπλ ηα ηζρπξά θπηνθάξκαθα θαη δελ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο
αζθαιείαο. Οη ειιηπείο γλψζεηο αζθαιψλ πξαθηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη νη
ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
είλαη πηζαλφ λα βιάςνπλ ηνπο γεσξγνχο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ πηζαλφ θίλδπλν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ή αθφκα θαη ε
παξάιεηςε ρξήζεο ηνπ είλαη πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή θπηνθαξκάθσλ. Ο αηνκηθφο
εμνπιηζκφο πνπ πξνζηαηεχεη ην γεσξγφ δελ είλαη ππνθαηάζηαην ησλ ζσζηψλ πξαθηηθψλ
εξγαζίαο, αιιά θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλάκα κε απηά, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε πγεία ησλ εξγαδφκελσλ.
Πνιιέο θνξέο παξά ην γεγνλφο φηη νη γεσξγνί μέξνπλ πφζν αλαγθαία είλαη ε ρξήζε ηνπ
θαηάιιεινπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ, πξνηηκνχλ λα κελ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ιφγν
φηη ην ζεσξνχλ πεξηηηφ ή άβνιν. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή πγξαζία πεξηνξίδνπλ ηε
ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ αλαπλεπζηήξσλ, καζθψλ
πξνζψπνπ θαη θνξκψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο δελ είλαη επλντθέο γηα ηελ εξγαζία, αιιά
επεξεάδεηαη ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γεσξγψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν εμνπιηζκφο δελ είλαη θαηάιιεινο εθεί
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή δελ εθαξκφδεη κε ζσζηφ ηξφπν ζην ρξήζηε, δελ είλαη δπλαηφ λα
πξνζηαηεχζεη.
Η γεσξγία είλαη έλαο απφ ηνπο πην επηθίλδπλνπο θιάδνπο ιφγσ ησλ αηπρεκάησλ πνπ
ζπλδένληαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη πνιιέο θνξέο είλαη ζχκαηα κε
ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αιιά θαη ζχκαηα ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ. ηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη κνξθέο απαζρφιεζεο πνπ
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θπξηαξρνχλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, είλαη ε νηθνγελεηαθή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη
ε απηναπαζρφιεζε, αθνχ είλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο γεσξγηθέο εξγαζίεο
εθηεινχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αγξνθηήκαηνο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Η
απηναπαζρφιεζε θαη ε παξαδνρή φηη ε γεσξγηθή θαιιηέξγεηα απνηειεί ζπρλά νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε είλαη κία πξφθιεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα, αιιά θαη ηελ πγεία ζηε
γεσξγία. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην γεσξγηθφ ηνκέα παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία. ε
απηέο, ινηπφλ, πεξηιακβάλνληαη ε ζπληήξεζε:
 κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ, θαζψο θαη ε επηζθεπή ηνπο.
 ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
 νδψλ πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ νδφζηξσκα.
 πεξηβφισλ, αγξνηθηψλ θαη θηηξίσλ.
 ησλ απνζεθεπηηθψλ ζαιάκσλ, ησλ δεμακελψλ θνπξψδνπο ηιχνο, θαζψο θαη ησλ
δεμακελψλ απνζήθεπζεο ησλ ζηηεξψλ.
 ζπζηεκάησλ απνζηξάγγηζεο θαη άξδεπζεο.
Πνιινί είλαη νη θίλδπλνη, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηε γεσξγία
εθ ησλ νπνίσλ θάπνηνη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ηνπο θηλδχλνπο εληάζζνληαη:
Οη κεραληθνί θίλδπλνη
πλδένληαη κε ηε ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζξαπζηήξεο,
θαη νη εγρπηήξεο πγξψλ ππφ πςειή πίεζε.
Οη ειεθηξηθνί θίλδπλνη
Δληνπίδνληαη φηαλ εθηεινχληαη εξγαζίεο κε ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ ή φηαλ
ζπληεξνχληαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο.
Οη ζεξκηθνί θίλδπλνη
πλδένληαη κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ ζπγθφιιεζεο ή ζέξκαλζεο ζηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ κε ζεξκέο επηθάλεηεο ή ηε ζπληήξεζε
πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ.
Οη ρεκηθνί θίλδπλνη
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Έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο ή θαη κε ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη επηθίλδπλεο νπζίεο.
Οη θίλδπλνη πξόθιεζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο
ρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ κε επηθίλδπλεο θαη
εθξεθηηθέο νπζίεο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε νη δεμακελέο, νη απνζεθεπηηθνί ζάιακνη ή νη
δεμακελέο θαπζίκσλ.
Οη βηνινγηθνί θίλδπλνη
πλδένληαη άκεζα κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε εγθαηαζηάζεηο κνιπζκέλεο απφ
βηνινγηθνχο παξάγνληεο, δεμακελέο, ηάθξνπο θαη ππνδνκέο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ,
Οη εξγνλνκηθήο θύζεσο θίλδπλνη
ρεηίδνληαη κε ιαλζαζκέλεο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο ή εξγαιεία ησλ νπνίσλ ν ζρεδηαζκφο
παξνπζηάδεη εξγνλνκηθέο αηέιεηεο.
Δξγαζία ζε θιεηζηνύο ρώξνπο
Όζνη εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο,
αθνχ νη ρψξνη απηνί δελ αεξίδνληαη θαιά θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηελ πγεία
ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα βιάβεο ζην αλαπλεπζηηθφ.

Οη πην ζπλεζηζκέλνη παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ πνπ
είλαη ζρεηηθνί κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηε γεσξγία είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζπλέρεηα:
 Οη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί.
 Η πίεζε ηνπ ρξφλνπ.
 Η θφπσζε.
 Η έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο.
 Η έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
 Η απνπζία πιεξνθφξεζεο.
 Η κνλαρηθή θχζε ηεο εξγαζίαο.
54

 Η έιιεηςε πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ.
 Οη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο.
Μεξηθά ελδεηθηηθά κέηξα πξφιεςεο πνπ ζα πξέπεη λα παξζνχλ είλαη ηα παξαθάησ:
 Καηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ.
 Διαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ, εάλ δελ είλαη εθηθηή ε εμάιεηςή ηνπ κε ηελ ηήξεζε ησλ
αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο.
 Υξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, πεξηθιείνληαο θαη φια ηα κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο.
 Αλάιεςε εξγαζίαο κφλν αλ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.
Όηαλ εθηειείηαη ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ θαη πινπνηείηαη ν
ηερληθφο έιεγρφο ηνπο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αζθαιείο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, φπσο
είλαη γηα παξάδεηγκα:
 Να ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Να ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ην κεράλεκα, πξνηνχ γίλεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε.
 Να αζθαιηζηνχλ εθείλα ηα κέξε πνπ πηζαλφηαηα λα θηλεζνχλ ή λα πεξηζηξαθνχλ.
 Να ππάξρεη ε ζηγνπξηά φηη ην κεράλεκα έρεη ηεζεί πξάγκαηη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ρσξίο
λα μεραζηεί θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο αλάζρεζεο πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα.
 Να πξαγκαηνπνηείηαη ε ελαηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ αζθαιείαο πξνηνχ ηεζεί
απφ ηελ αξρή ζε ιεηηνπξγία ην κεράλεκα.

Δξγαζία ζε ύςνο
Η ζπληήξεζε θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη κεραλεκάησλ ζε αγξνθηήκαηα κπνξεί
λα ρξεηάδεηαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο. Πνιχ ζπρλέο είλαη νη πηψζεηο ησλ
εξγαδφκελσλ απφ ζηέγεο, απφ νρήκαηα, απφ ζθάιεο ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν αθαηάιιειν
εμνπιηζκφ πξφζβαζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη θάπνηα κέηξα
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο:
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Δηθφλα 15. Δξγαζία ζε χςνο.
 Να απνθεχγεηαη ε εξγαζία ζε χςνο.
 Να ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πξφζβαζεο γηα ζπγθξάηεζε απφ
πηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηκάληεο αζθαιείαο.
 Να ππάξρεη ε ζηγνπξηά φηη ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά είλαη δπλαηφ λα αλέξρνληαη θαη λα
θαηέξρνληαη κε αζθάιεηα.
 Να ηνπνζεηνχληαη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θηλδχλνπ ζε θηίξηα πνπ έρνπλ
εχζξαπζηεο ζηέγεο.
 Να θνξνχληαη αληηνιηζζεηηθά ππνδήκαηα αζθαιείαο ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
νρήκαηα.
 Να απνθεχγεηαη ε ρξήζε ζθάιαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αζθαιέζηεξνο ηξφπνο
γηα λα εθηειεζηεί κηα εξγαζία.
 Να ππάξρεη ε ζηγνπξηά φηη ε ζθάια δελ είλαη δπλαηφ λα γιηζηξήζεη θαη φηη ε βάζε ηεο
είλαη ζηαζεξή ζε επίπεδε επηθάλεηα ζρεκαηίδνληαο γσλία πεξίπνπ 70 κνηξψλ.

3.3 Πξσηνβνπιίεο θαη εθζηξαηείεο γηα ηελ πξόιεςε εξγαδνκέλσλ ζηε
γεσξγία
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Τπάξρεη πνηθηιία πξσηνβνπιηψλ θαη εθζηξαηεηψλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηφκσλ πνπ
εθηεινχλ γεσξγηθέο εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ
απηέο:
Αξρηθά, νη εκεξίδεο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζην πιαίζην
ησλ Safety and Health Awareness Days (SHAD) είλαη εθδειψζεηο ησλ νπνίσλ ε
δηνξγάλσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην έρνληαο σο ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε,
αιιά θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γεσξγία ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο.
Σν PreventAgri απνηειεί έλα πξφγξακκα, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην Βέιγην θαη έρεη σο
ζθνπφ ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, αιιά θαη ησλ
ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα. ε απηφ πεξηθιείνληαη δξάζεηο ελίζρπζεο
ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο έξεπλαο θαη παξέκβαζεο.
Δπηπιένλ, ην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηεο Απζηξίαο πξνζθέξεη ζηνπο
αγξφηεο θίλεηξα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηηο αγξνηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο θαη κάιηζηα γηα ην ζθνπφ απηφ πξνρσξάεη ζηελ απνλνκή πηζηνπνηεηηθψλ
αζθάιεηαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο είλαη κηα κνξθή γηα ηελ επηβξάβεπζε ησλ αγξνηψλ
πνπ απνδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηηο
εθκεηαιιεχζεηο ηνπο.
Γηα λα απνλεκεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθαξκνγή
απζηεξψλ θξηηεξίσλ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε:
 Η ζπκκφξθσζε απέλαληη ζε έλα γεληθφ πξφηππν πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη
ηεο αζθάιεηαο.
 Η ρξήζε αζθαινχο εμνπιηζκνχ.
 Η ρξήζε αζθαιψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
 Η ρξήζε νρεκάησλ γηα ηα νπνία πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο.
 Η ρξήζε θηηξίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο.
 Ο βαζκφο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο.
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 Ο βαζκφο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο έρνληαο σο γλψκνλα ηελ αζθάιεηα, δειαδή ηε
ρνξήγεζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηελ παξνρή θνπηηνχ πξψησλ βνεζεηψλ, ηελ
ηήξεζε ηαθηνπνηεκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θ.ι.π.
Κάπνηα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Σν πξψην παξάδεηγκα απνηειεί ε θηλεηή κνλάδα επηζθεπήο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ
θαη νρεκάησλ (Mobile Werkstatt Allgau GmbH, Γεξκαλία). Σα ζχγρξνλα γεσξγηθά
κεραλήκαηα θαη νρήκαηα ρξεηάδνληαη ηερληθφ έιεγρν πςεινχ επηπέδνπ απφ επαγγεικαηίεο
ηερληθνχο πνπ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη λα έρνπλ ηθαλφηεηεο
ζηνπο ηνκείο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο.
Η δεκηνπξγία ηεο θηλεηήο κνλάδαο επηζθεπψλ γηα ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη
νρήκαηα νθείιεηαη ζε αγξφηεο θαη κάιηζηα δηαζέηεη φια ηα εξγαιεία, αιιά θαη ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δνθηκέο θαη ηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
δηεμαρζνχλ επηζθεπέο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη θαη κηα νκάδα ηερληθψλ ζπληήξεζεο πνπ
αλαιακβάλνπλ ηελ θαηεπζείαλ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ζε
κεραλήκαηα θαη νρήκαηα.
Σν δεχηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ε αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή επηζθεπή
ζεξκνθεπίσλ θπηνθαιιηεξγεηψλ, ληθεηήο βξαβείνπ θαιήο πξαθηηθήο (Technic Vof, εηαηξεία
εμεηδηθεπκέλε ζηελ θαηεξγαζία γπαιηνχ, Κάησ Υψξεο). Ο ηνκέαο ηεο θπηνθαιιηέξγεηαο ζε
ζεξκνθήπηα έρεη γλσξίζεη πάξα πνιχ κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία έηε. ηηο κέξεο καο
πιένλ ηα ζεξκνθήπηα είλαη ςειφηεξα θαη νη αγσγνί απνζηξάγγηζεο ησλ ζηεγψλ
παξνπζηάδνληαη ζηελνί. Πξφθεηηαη γηα εμειίμεηο, νη νπνίεο επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπο.
Οη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν θαζεκεξηλά θαη κπνξεί λα θνπνχλ, λα πέζνπλ
απφ θάπνην χςνο ή αθφκα κπνξεί θαη λα ππνζηνχλ έληνλε ζσκαηηθή θαηαπφλεζε. Με ηελ
πξσηνβνπιία πνπ πήξε ν θιάδνο ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ ζεξκνθεπίσλ θαη
επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαιιηεξγεηψλ θεπεπηηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη κε ηε
ζπκκεηνρή πιεζψξαο επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κε αξθεηή εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε ησλ
ζεξκνθεπίσλ, αλαπηχρζεθε κηα θαηλνχξηα θαη αζθαιήο κέζνδνο γηα ηελ επηζθεπή ησλ
γπάιηλσλ ζηεγψλ.
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Πξαγκαηνπνηήζεθε, ινηπφλ, ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε
επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ γπάιηλσλ ζηεγψλ, πνπ
απνηειείηαη απφ ην φρεκα ζπληήξεζεο κε ζαθή ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ θαη απφ ηελ
θηλεηή πιαηθφξκα πνπ κεηαθέξεη ην φρεκα επηζθεπψλ απφ ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε. Οη
εξγαδφκελνη αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ζπληήξεζεο ζπκκεηείραλ κε ελεξγφ ηξφπν ζηελ
αλάπηπμε ηνπ νρήκαηνο επηζθεπψλ. Η ρξήζε ηνπ απνθιείεη λα πξνθχςνπλ ηξαπκαηηζκνί
απφ πηψζεηο παινπηλάθσλ, αιιά παξάιιεια θαη ν θίλδπλνο γηα πηψζε ηνπ εξγαδφκελνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηείλεη πξνο εμάιεηςε. Δπηπιένλ, έρεη
παξαηεξεζεί αηζζεηή κείσζε γηα ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εθηέιεζε επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
4.1 Πξνηάζεηο
Σα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο είλαη εθηεζεηκέλα ζε θηλδχλνπο. Ο
βαζηθφηεξνο παξάγνληαο φριεζεο είλαη ν ζφξπβνο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη πάξα πνιχ ζηελά κε
ην κέγεζνο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη κε ην σξάξην εξγαζίαο θη φρη κε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ εμνπιηζκφ. Οη αγξφηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελεκέξσζε θαη πιήξε
θαηάξηηζε γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο
ζρεηηθνχο κε ην ζφξπβν. Η θαηάξηηζε θαη ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα είδε θαη
ηα κέηξα ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο, ηε ζσζηή ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ
αθνήο πεξηθιείνληαο ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο
εληνπηζκνχ θαη αλαθνξάο ζπκπησκάησλ ησλ αθνπζηηθψλ βιαβψλ.

Η έθζεζε ζε ρεκηθέο νπζίεο ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο θαη ν
αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ επέλδπζε ελφο κέξνπο ηνπ εηζνδήκαηφο
ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ζε αληίζηνηρα κέζα πξνζηαζίαο. Οη
πξνζβνιέο απφ ηερληθά κέζα θαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη.
Γεληθφηεξα, ε εκπεηξία θαη ε κάζεζε ζα έπξεπε λα ζεκαίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο κε βάζε ηα βηψκαηα, δειαδή λα κελ πηνζεηείηαη κία παζεηηθή ζηάζε,
αληίζεηα, λα εληζρπζεί ε χπαξμε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο,
αιιά θαη ε ρξήζε έληππσλ κέζσλ θαη ε πξνβνιή ληνθηκαληέξ.

Η έθζεζε ησλ αγξνηψλ ζε έλα ειεχζεξν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ νδεγεί ζε
αχμεζε ησλ αηπρεκάησλ. Καιφ ζα ήηαλ λα ππάξμνπλ επηδνηήζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη
ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη αχμεζε ησλ εγγπήζεσλ γηα ην εηζφδεκα ηνπ
γεσξγνχ θη φρη κφλν γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ε θφπσζε θαίλεηαη
λα θαηαβάιιεη πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο θαη λα κεηψλεη ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο σζψληαο
ζε πην ζπρλνχο ηξαπκαηηζκνχο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη φιν θαη πην αλαγθαία ε νξγαλσκέλε
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γεσξγηθή εθπαίδεπζε ή έζησ ε ελεκέξσζε απφ ληνθηκαληέξ. Η εθπαίδεπζε απηή ζα πξέπεη
λα αλαθέξεηαη ζηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ, ζηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ, αιιά θαη ζηε δηαθνξά
ησλ ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ δχν θχισλ ζρεηηθά κε ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο. ε απηφ
απαηηείηαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε εξγνλνκηθά δεηήκαηα ηαηξνί κε γεσπφλνπο.

Ο βαξχο εμνπιηζκφο, νη ζφξπβνη, ν θαπλφο, νη δνλήζεηο θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία
πξνθαινχλ δηαηαξαρέο, δαιάδεο, πνλνθεθάινπο θαη νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα. Σα
πξνβιήκαηα απηά γίλνληαη αθφκα πην επηθίλδπλα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ απεηξία ζην
ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο
εξγαζίαο κε πνιιά θαη ζπρλα δηαιιείκκαηα. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ζα είρε κεγάιε
ζεκαζία ε πξφζζεηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε γηα λα ρεηξίδνληαη ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ,
αιιά θαη ζε ζέκαηα εξγνλνκίαο.

Καηά θχξην ιφγν είλαη πην δεθηηθνί ζε πξνγξάκκαηα γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο νη άληξεο
πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, νη άληξεο κε κεγάια εηζνδήκαηα, θαζψο θαη νη λεαξέο γπλαίθεο.
Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί θαλείο λα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε
ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη λα ηα πξνζαξκφζεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ζηηο
αλάγθεο ηέηνησλ νκάδσλ γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Η ηάζε πνπ ππάξρεη γηα ελεκέξσζε
πάλσ ζε εμεηδηθεπκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξε, νη ρεκηθέο
νπζίεο, εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ λεαξψλ γεσξγψλ πνπ παξνπζηάδεη πςειφ εθπαηδεπηηθφ
επίπεδν γηα ιφγνπο πεξηέξγεηαο θαη θφβνπ.

Φπζηθά, ε ελεκέξσζε γηα θηλδχλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα γεληθφηεξν εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γεσξγψλ θαη γηα ηνπο πην ζπγθεθξηκέλνπο
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρεηξηζκφ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Άξα, ηα
πξνγξάκκαηα γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα θάπνηνπ θνξέα
εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ην γεληθφ θαη λα εζηηάδνπλ ζε πην ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα.

πλήζσο, ην πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζηνλ αλδξηθφ θαη γπλαηθείν γεσξγηθφ
πιεζπζκφ απνηειεί θίλεηξν γηα παξαπάλσ ελεκέξσζε. Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ αγξφηεο πνπ αζρνινχληαη πνιιά ρξφληα ζην
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επάγγεικα απηφ θαη ρεηξίδνληαη εληνκνθηφλα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη
θφξκεο πξνζηαζίαο δε ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε ζην ρεηξηζκφ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,
αιιά νχηε θαη ζην ρεηξηζκφ ρεκηθψλ θαξκάθσλ. Δάλ δε ρξεζηκνπνηείηαη, ιφγνπ ράξε,
θφξκα, απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα ιπζνχλ κφλν κε ελεκέξσζε, αιιά
ζα πξέπεη λα δνζνχλ θαη θάπνηεο ηερληθέο ιχζεηο απφ ηε βηνκεραλία.

Η αμία ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλαγλσξίδεηαη απν ηνπο γεσξγνχο κφλν σο
πξνο ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ θη φρη αζζελεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο.
Μία πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα νμπλζεί ε πξφζιεςε ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα
θπηνθάξκαθα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα κέζα είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή
πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί, π.ρ. θαξθίλνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, κέζσ νξγαλσκέλεο
εθπαίδεπζεο ληνθηκαληέξ, αθηζψλ, ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ. Δλδερνκέλσο, νη αγξνηηθνί ηαηξνί
λα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψζνπλ πεξηζζφηεξν θαη πην ζπζηεκαηηθά ηνπο γεσξγνχο.

Η πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαξθήο θαη θαηαλνεηή, αιιά θαη λα είλαη εθηθηφ λα
εθαξκνζηεί άκεζα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. πλεπψο, ζα είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ε
εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη λα ιεθζεί ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε
θαηάιιειε κέξηκλα γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πγεία.

Με άιια ιφγηα, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
ηελ έθζεζε ζε επηθίλδπλνπο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη ζηελ πξφθιεζε
ηξαπκαηηζκψλ. Δίλαη βέβαην φηη ε επηθηλδπλφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο δελ είλαη δπλαηφ λα
αιιάμεη, αιιά κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ν θφλδπλνο κε ηελ νξζνινγηθε ζπκπεξηθνξά ησλ
γεσξγψλ. Η έθζεζε ζε θηλδχλνπο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο
ζρεηίδεηαη άκεζα κε παξάγνληεο, φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξε, ε εληαηηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο θαη ην κέγεζνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γεσξγψλ. Οη άληξεο εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν
ζε θηλδχλνπο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ νη γπλαίθεο ζε θπηνθάξκαθα θαη άιιεο
βιαβεξέο ρεκηθέο νπζίεο.
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Η ηθαλφηεηα πνπ έρεη θαλείο λα αλαγλσξίδεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ απνηειεί
ηελ θαιχηεξε κέζνδν πξφιεςεο. Άξα, παξνπζηάδεηαη φιν θαη πην έληνλε ε ελεκέξσζε ζε
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πγηεηλή, αθνχ παξαηεξείηαη κεησκέλε
γλψζε απηψλ γηα ην ιφγν φηη ε αμία ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο δελ αλαγλσξίδεηαη
απφ ηελ πιεπξά ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ. Η αλάγθε εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο θξίλεηαη επηηαθηηθή θαη απαηηείηαη λα πξνζεγγηζηεί ην πξφβιεκα θαη ε πγηεηλή
θαη αζθάιεηα λα ελζσκαησζνχλ ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο.

4.2 πκπεξάζκαηα

Ο γεσξγηθφο ηνκέαο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Κάζε ρξφλν ζπκβαίλνπλ πνιιά αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο
γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη είλαη πεξίπνπ ηξηπιάζηα απφ ηα εξγαηηθά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηηζκνί έρνπλ λα θάλνπλ κε άλδξεο (70%) θαη θαηά
θχξην ιφγν κε Έιιελεο, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90%.
Παξά ηε κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ, αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά ζε
πνζνζηφ πνπ είλαη ηξηπιάζην απφ ηα εξγαηηθά θαη πξνθαινχλ ζαλάηνπο, αθξσηεξηαζκνχο
θαη άιινπο ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. Κπξηφηεξεο αηηίεο είλαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ
(ηερληθφο εμνπιηζκφο) ή ησλ εξγαιείσλ, νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο
εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ χςε θαη θπζηθά ζπληειεί
θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ, νη πεξηζζφηεξνη
θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ, ζθαπηηθψλ θαη ςεθαζηηθψλ
κεραλεκάησλ, θαζψο θαη άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο. Μάιηζηα, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ ζα
πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ν γεσξγφο, ε θφπσζε, αιιά θαη ε έιιεηςε
θαηάξηηζεο θαη ππνδνκψλ ζπληεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ.
ην γεσξγηθφ ηνκέα αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο εκθαλίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα
πξνβιήκαηα πγείαο, αιιά θαη νη αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. Οη επαγγεικαηηθνί
θίλδπλνη ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνπο θπζηθνχο, ηνπο ρεκηθνχο, ηνπο
βηνινγηθνχο θαη ηνπο εξγνλνκηθνχο θηλδχλνπο.
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Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα,
δειαδή λα ππάξρεη θάπνηα πξφιεςε. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα εθηηκψληαη νη θίλδπλνη πνπ δελ
είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Αθφκα, ζα πξέπεη λα
αθνινπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ εθεί πνπ πεγάδνπλ θαη παξάιιεια λα
ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ, θαζψο θαη
θαιή νξγάλσζε γηα λα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο κε αζθάιεηα.
Δηδηθφηεξα, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα δηαιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ, αιιά θαη λα γίλεηαη ε θαηάιιειε πξνζεξκνγή ζε απηφ
πνπ επηδηψθεη ν ρξήζηεο. Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
θαηαζθεπή ηνπο. αθέζηαηα, ε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ απφ έλα άηνκν πνπ αζρνιείηαη κε
γεσξγηθέο εξγαζίεο, πξνυπνζέηεη φηη εθείλνο έρεη φιν ην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ
γηα ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη γηα
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ γηα πξνθχιαμε.
Πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ θαη λα κελ ράλνληαη δσέο, ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ θαλνληζκνί αζθαιείαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαζψο θαη λα
ιακβάλνληαη κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε ε πνιηηεία θαη νη αξκφδηνη θνξείο λα
ζπληεινχλ ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, αιιά θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη γηα φινπο
εθείλνπο ηνπο θηλδχλνπο κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη αληηκέησπνο, αθφκα θαη ζηηο πην
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ.
Δίλαη αλαγθαίν λα ζεζπίδνληαη νη θαηάιιεινη λφκνη, δειαδή απηνί πνπ απαγνξεχνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη βιάπηνπλ ηνπο αγξφηεο θαη ην πεξηβάιινλ άκεζα,
αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε έκκεζν ηξφπν. Δπί πξφζζεηα, θαιφ ζα
ήηαλ λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηνπ εηζαγφκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ
δηαηίζεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σέινο θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηνπ
αγξνηηθνχ αηπρήκαηνο απφ ην εξγαηηθφ θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ
ζχκαηνο λα απνδεκησζεί.
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