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Το πρόβλημα ασφάλειας σε χώρους εργασίας και ειδικότερα σε βιομηχανικούς χώρους 

εργασίας είναι μεγάλο και αυτό γίνεται σαφές από τα στατιστικές αναλύσεις εργατικών 

ατυχημάτων. Νομοθετικές διατάξεις επιβάλλουν πλήθος μέτρων ασφαλείας τα οποία 

δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται καθόλου ή τηρούνται ελλιπώς. Ένα από τα 

βασικότερα μέτρα ελέγχου κινδύνων είναι η διαδικασίας έκδοσης «Αδειών Εργασίας». 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα της εφαρμογής της 

διαδικασίας έκδοσης «Αδειών Εργασίας» για τον καλύτερο έλεγχο των κινδύνων που 

προκύπτουν και τη συμβολή αυτής στην βελτίωση της επίδοσης Ασφάλειας και Υγείας του 

βιομηχανικού χώρου εργασίας.  

Το Σύστημα Αδειών Εργασίας (ΣΑΕ) διασφαλίζει τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο 

έλεγχο των διαφόρων εργασιών που πραγματοποιούνται παράλληλα. Το ΣΑΕ αποτελεί ένα 

σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την εξασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας στο 

χώρο εργασίας, και δίνει στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί πολλά ποιοτικά οφέλη στην 

συνολική επίδοση Ασφάλειας και Υγείας.  

Σκοπός του ΣΑΕ, είναι ο καθορισμός της διαδικασίας για την έκδοση αδειών εργασίας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ο επαρκής έλεγχος των κινδύνων κατά τη διάρκεια όλων των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας. Για τη διασφάλιση της ορθής 

λειτουργίας του συστήματος, θα πρέπει να έχουν προκαθοριστεί για ποιές δραστηριότητες 

απαιτείται έκδοση Άδειας Εργασίας και για ποιές όχι.  

Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η σκοπιμότητα ύπαρξης μιας 

τέτοιας διαδικασίας, σε όλες τις φάσεις παραγωγής σε ενεργειακή βιομηχανία. Επίσης θα 

γίνει αναφορά σε κάθε διαφορετική περίπτωση και τύπο άδειας εργασίας (π.χ Θερμές 

εργασίες, Περιορισμένοι χώροι, Εκσκαφές, Απομόνωση εξοπλισμού, Ανύψωση φορτίων). 



Η συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιάσει τη Διαδικασία Έκδοσης για Άδειες Εργασίας η 

οποία εφαρμόζεται από το 2010 και έως σήμερα στο εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής 

Συνδυασμένου κύκλου, της Εταιρείας ELPEDISON POWER SA, το οποίο βρίσκεται στη 

περιοχή Θίσβη Βοιωτίας. 

 

 


