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Με τον όρο “θερµές εργασίες” νοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η 
χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισµού που µπορεί 
να προκαλέσει θερµότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισµα, η 
στεγανοποίηση, το πελέκηµα, το τρύπηµα, το κάρφωµα (καθήλωση) και   
οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερµότητας, εκτός εάν εκτελείται µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερµοκρασία των εργαλείων και της    
εργασίας κάτω των 100οC. 
Η εκτέλεση θερµών εργασιών πρέπει να γίνεται µόνο από εκπαιδευµένο 
προσωπικό και πρέπει πάντα να λαµβάνονται τα προβλεπόµενα προληπτι-
κά µέτρα. Επίσης υποχρεωτική είναι η κατοχή άδειας για τους 
ηλεκτροσυγκολλητές και τους οξυγονοκολλητές. 
Κίνδυνοι: 
Οι βασικότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών συνοψίζονται 
στα ακόλουθα: 
- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης (π.χ. από πτώση, διαρροή ή υπερθέρµανση 
φιαλών αερίων, ανάφλεξη οργανικών ή εύφλεκτων ουσιών στο χώρο εργα-
σιών) 
- Κίνδυνος εγκαυµάτων 
- Ψυχική πίεση 
- Κίνδυνος από έκθεση σε φυσικούς παράγοντες: Μη ιοντίζουσα ακτινοβολί-
α, θόρυβος, θερµικό περιβάλλον (έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίας και ηλια-
κή ακτινοβολία κατά τους θερινούς µήνες, έκθεση σε χαµηλές θερµοκρασίας 
κατά τους χειµερινούς µήνες, αν οι εργασίες εκτελούνται σε ηµιυπαίθριους –
υπαίθριους χώρους) 
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
- Κίνδυνος από έκθεση σε χηµικούς παράγοντες: Εισπνοή επικίνδυνων αερί-
ων που παράγονται από την τήξη των µετάλλων, από την καύση των διαφό-
ρων ελαίων, ακαθαρσιών, χρωµάτων που βρίσκονται στα υπό κατεργασία 
τεµάχια,από την παρατεταµένη επαφή της φλόγας µε το µέταλλο 
- Εργονοµικοί παράγοντες κινδύνου, σε περίπτωση πολύωρης ή άβολης 
θέσης εργασίας, κατά τη µεταφορά φιαλών αερίων (για εργασίες οξυγονο-
κόλλησης /οξυγοκοπής) και άλλων υλικών / εξοπλισµού 
- Κίνδυνος τραυµατισµού από εκτινάξεις σωµατιδίων ή πτώση αντικειµένων 
(π.χ. φιαλών αερίου ή τεµαχίων προς κατεργασία). 
Μέτρα Προστασίας: 
Τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εκτέλεση θερ-
µών εργασιών είναι τα εξής: 
Σε ακτίνα µεγαλύτερη από 10 µέτρα από το σηµείο που γίνονται οι εργασίες-
πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω µέτρα: 
- Να αποµακρύνονται όλα τα εύφλεκτα κινητά αντικείµενα, στερεά και υγρά, 
ησκόνη και τα εύφλεκτων υλικά επένδυσης ή µόνωσης, ξηρών χόρτων κ.λ.π. 
- Να καλύπτονται µε πυρίµαχα καλύµµατα τα εύφλεκτα δοµικά στοιχεία, 
εξαρτήµατα και εγκαταστάσεις, όπως επενδύσεις τοίχων και οροφών, κτλ 
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- Να σφραγίζονται όλα τα ανοίγµατα σε οροφές τοίχους και δάπεδα, απ΄ 

όπου διέρχονται σωληνώσεις, καλώδια, συστήµατα µεταφοράς αντικειµέ-
νων καθώς και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις. 
- Να υπάρχουν τα κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα και οι εργασίες να 
επιτηρούνται από το προσωπικό πυρόσβεσης. 
Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 
- H καλή λειτουργία και κατάσταση των συστηµάτων και µέσων πυρόσβε-
σης πριν από την έναρξη των εργασιών. 
- Οι συσκευές κοπής και συγκόλλησης σε ότι αφορά τη διάταξη εργασίας 
και χρήσης τους. 
- Οι κλειστοί χώροι για το ενδεχόµενο ύπαρξης επικίνδυνης ατµόσφαιρας 
και σωστής εξαέρωσης καθώς και της αποµάκρυνσης εύφλεκτων υλικών. 
- Το άτοµο που επιτηρεί την εκτέλεση των εργασιών γνωρίζει να χρησιµο-
ποιεί τον εξοπλισµό και τη σήµανση του συναγερµού. 
- Ο έλεγχος µετά την εκτέλεση των εργασιών για εστίες ή πυρκαγιές που 
υποβόσκουν σε χώρους κοντά στο χώρο όπου έγιναν οι εργασίες. 
- Η γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η ακριβής 
αναφορά προς αυτή, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθε-
σίας του συµβάντος, των υλικών που καίγονται και κάθε άλλης σχετικής 
πληροφορίας. 
Εργασιακό περιβάλλον: 
- Τα δάπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να έχουν τέτοια διάταξη 
και κλίση ώστε να µην λιµνάζουν νερά και να πληρούν τις προδιαγραφές. 
ολισθηρότητας, πυρασφάλειας και αντοχής. 
- Να εξασφαλίζεται αερισµός των χώρων εργασίας και άµεση απαγωγή 
των παραγοµένων από τις συγκολλήσεις αεριών, έτσι ώστε να προστα-
τεύονται οι εργαζόµενοι από ενδεχόµενη εισπνοή των αερίων αλλά και να 
εξασφαλίζεται η αποφυγή δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας. 
- Οι θέσεις συγκολλήσεων πρέπει να καλύπτονται µε κατάλληλα αδιαφα-
νή και άφλεκτα πετάσµατα έτσι ώστε να προστατεύονται οι παρακείµενες 
θέσεις εργασίας ή εργαζόµενοι από την εκτόξευση διάπυρων µεταλλικών 
σωµατιδίων ή από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία. 
- Όλες οι οδεύσεις διαφυγής στο χώρο όπου εκτελούνται οι θερµές      
εργασίες να διατηρούνται ελεύθερες εµποδίων. 
- Να µην καπνίζει κανείς και να µη γίνεται χρήση γυµνής φλόγας στο   
χώρο εργασίας. 
Συσκευές και µέσα συγκολλήσεων: 
- Ο εξοπλισµός πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Κατά τις ερ-
γασίες συντήρησής του, δεν πρέπει να βρίσκεται υπό τάση. 
- Να φυλάτε τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης καθαρά και σε άριστη 
κατάσταση και να προστατεύετε τη µόνωση από φθορά. 
- Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού     
ρεύµατος, ο πίνακας να παραµένει κλειδωµένος και προφυλαγµένος από 
καιρικές συνθήκες, τα καλώδια να είναι ελεγµένα για τυχόν φθορές και οι 
διαδροµές τους να µη δηµιουργούν εµπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο 
χώρο. 
- Οι φιάλες πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και να φέρουν 
τα εξής διακριτικά: έγχρωµο χαρακτηρισµό ανάλογο του περιεχοµένου 
τους, αριθµό µητρώου, χωρητικότητα και βάρος κενών φιαλών, τις      
αντίστοιχες ηµεροµηνίες υποβολής τους σε ειδική δοκιµή και έλεγχο από 
την οικεία επιχείρηση διάθεσης αερίων, τη µέγιστη επιτρεπτή πίεση του 
περιεχόµενου αερίου και τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής. 
- H µεταφορά των φιαλών πρέπει να εκτελείται µε απόλυτη ασφάλεια. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γερανών µε µαγνήτη. Σε περίπτωση που 
χρησιµοποιηθεί καρότσι για τη µεταφορά, αυτό πρέπει να φέρει τους   
κατάλληλους υποδοχείς και τα κατάλληλα µέσα συγκράτησής τους. 
- Κατά τη χρησιµοποίηση ή αποθήκευση των φιαλών , πρέπει να        
δένονται ασφαλώς προς αποφυγή αιφνίδιας πτώσης ή µετατόπισής τους. 
- Απαγορεύεται να τοποθετούνται φιάλες κοντά σε εστίες φωτιάς και   
γενικά πηγές θερµότητας. Οι φιάλες πρέπει επίσης να προφυλάσσονται 
από ηλιακές ακτίνες, κρούσεις –χτυπήµατα. 
- Να υπάρχει σήµανση στο χώρο αποθήκευσης των φιαλών. 

- Αν υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση στο χώρο αποθήκευσης των       

φιαλών, να είναι αντιπυρική. 

 ΕΝΕΤΑ 


