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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
Ο ηλεκτρισμός είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη πηγή ενέργειας. Έχει συμβάλλει στην 
βελτίωση/ευκολία της καθημερινής μας ζωής αλλά συχνά δεν χρησιμοποιείται με την 
απαιτούμενη προσοχή. Δεν έχουμε μεγάλους αριθμούς εργατικών ατυχημάτων από 
ηλεκτρικό ρεύμα, όμως το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι θανατηφόρα. 
 
Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που εκδηλώνονται κατά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι: 

• Ηλεκτροπληξία, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο σώμα του 
ανθρώπου και ακόμη το θάνατο, όπως επίσης και εγκαύματα (στις 
περιπτώσεις ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις υψηλής τάσης). 

• Πυρκαγιά, που οφείλεται στην υπερθέρμανση στοιχείων της εγκατάστασης 
από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση, όπως επίσης και από υπερθέρμανση 
συσκευών. 

• Έκρηξη, σε χώρους με εύφλεκτα αέρια ή σκόνες, που οφείλεται στη 
δημιουργία σπινθήρων από στοιχεία της εγκατάστασης (διακόπτες, ρελέ) ή 
από εργαλεία, όπως επίσης και στην ύπαρξη πολύ θερμών επιφανειών 
άλλων ηλεκτρικών στοιχείων (λάμπες πυρακτώσεως). 

 
Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι πρόληψης των ατυχημάτων από το ηλεκτρικό ρεύμα 
είναι: 

• Χρήση ρελέ διαφυγής έντασης 
• Χρήση ρελέ διαφυγής τάσης 
• Άμεση γείωση 
• Απομόνωση των στοιχείων ή αγωγών (π.χ. χρήση ειδικών καναλιών για την 

δίοδο των καλωδίων) 
• Χρήση εργαλείων με διπλή μόνωση 
• Υποβιβασμός της τάσης κάτω από 50V με χρήση μετασχηματιστή, όπου αυτό 

είναι εφικτό 
• Χρήση μονωμένων δαπέδων 
• Ηλεκτρική απομόνωση μέρους της εγκατάστασης με χρήση ειδικού 

μετασχηματιστή απομόνωσης 
 
Ένα σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια πρόληψης των ατυχημάτων από το 
ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο τακτικός μακροσκοπικός έλεγχος των στοιχείων της 
εγκατάστασης. Συγκεκριμένα: 

• Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι στεγανού τύπου, να ασφαλίζουν ή να 
κλειδώνουν, να φέρουν τις κατάλληλες ασφάλειες και όχι πρόχειρες γέφυρες, 
να έχουν εύκολη πρόσβαση και κατάλληλη σήμανση. 

• Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έχουν αγωγό γείωσης, να μην είναι 
φθαρμένα, να συνδέονται μεταξύ τους σωστά και όχι με πρόχειρο τρόπο, να 
είναι στερεωμένα στους τοίχους ή να κρέμονται από την οροφή, να μην 
κρέμονται από καρφιά ή μεταλλικά άγκιστρα γιατί θα φθαρούν εύκολα και να 
μην σέρνονται στο πάτωμα και μέσα σε λάδια ή υγρά. 

• Οι πρίζες λήψης και παροχής ρεύματος πρέπει να έχουν πάντα επαφή 
γείωσης, να είναι στεγανού τύπου, να μην υπερφορτώνονται , να μην είναι 
στερεωμένες χαλαρά, να μην είναι σπασμένες, να μην παίρνουν ρεύμα από 
αυτές καλώδια με γυμνές άκρες. 
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• Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να είναι στεγανού τύπου και να μην είναι 
σπασμένοι. 

• Τα φωτιστικά σώματα δεν πρέπει να είναι σπασμένα ή καμένα και να 
καθαρίζονται τακτικά. 

 
Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να διαθέτουν γείωση ή να είναι διπλής 
μόνωσης, ενώ σε χώρους με υγρασία ή με κίνδυνο έκρηξης να τροφοδοτούνται με 
ρεύμα 42V(χρήση μετασχηματιστή). 
 


