
Κίνδυνοι και προστασία



Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα;

Το Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών
φορτίων ή φορέων ηλεκτρικού φορτίου, κατά μήκος ενός
ηλεκτροφόρου αγωγού.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κρύβει αρκετούς κινδύνους για
τους οποίους θα πρέπει να είναι κανείς ενημερωμένος αφού η
τεχνολογία της εποχής μας στηρίζεται στον ηλεκτρισμό. Οι
κίνδυνοι από τη λανθασμένη χρήση του ηλεκτρισμού είναι
πολλοί και μεταξύ τους ξεχωρίζει ο άμεσος κίνδυνος κατά της
ζωής.



 Πυρκαγιά:
 - Πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρικό τόξο, βραχυκύκλωμα
 - Πυρκαγιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση, καταστροφή της

μόνωσης των αγωγών
 -Πυρκαγιά που προκαλείται λόγω υψηλών θερμοκρασιών,

κ.λπ.

Έκρηξη:
 - Έκρηξη σε ατμόσφαιρα εύφλεκτων μιγμάτων εξαιτίας

σπινθήρων από στατικό ηλεκτρισμό, λειτουργία διακοπτών
κ.λπ.



 Ηλεκτροπληξία:
 - Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού 

τόξου  (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης)
 -Επικίνδυνα ρεύματα που διέρχονται μέσα από το 

ανθρώπινο σώμα (μέση και χαμηλή τάση)



Ορισμός ηλεκτροπληξίας
 Ηλεκτροπληξία ονομάζεται η διέλευση του ηλεκτρικού

ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και συμβαίνει
όταν μεταξύ δύο σημείων του σώματος υπάρχει τάση
(διαφορά δυναμικού) ικανή, ώστε να επιτευχθεί ροή του
ρεύματος που είναι ανάλογη με την (ηλεκτρική)
αντίσταση του σώματος.



Πρόκληση ηλεκτροπληξίας
 • Επαφή με ενεργό αγωγό (ακροδέκτη).
 • Επαφή με φθαρμένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς της

μόνωσής του ή χτυπημένο) ηλεκτροφόρο καλώδιο.
 • Επαφή με ηλεκτρική συσκευή ή μηχανισμό που έχει βλάβη

με αποτέλεσμα τη δημιουργία
 βραχυκυκλώματος ή διαρροής.
 • Εκφόρτωση στατικού ηλεκτρισμού (π.χ. Πυκνωτές ή ακόμα

και κεραυνός).



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προληπτικές ενέργειες:
 • Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα μέσα στους Πίνακες Διανομής

πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση.
 • Η δίοδος πρόσβασης προς τους Πίνακες Διανομής πρέπει

να είναι μονίμως ελεύθερη για σκοπούς συντήρησης ή
αποκοπής της ηλεκτρικής παροχής σε περίπτωση έκτατης
ανάγκης.

 • Ξετυλίξτε τα καλώδια σας.



Αποφυγή ηλεκτροπληξίας:
 ΠΟΤΕ μη δουλεύετε σε υγρά πατώματα όταν έρχεστε σε

επαφή με ηλεκτρικά κυκλώματα.
 ΠΟΤΕ μη στερεώνετε καλώδια σε μεταλλικές κατασκευές π.χ.

σκαλωσιές, σωλήνες κ.α.
 ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ την ύπαρξη φθαρμένων ή με πρόχειρες

ενώσεις καλωδίων.
 ΠΟΤΕ μη δουλεύετε μόνοι σας. Πάντα να υπάρχει κάποιο

άλλο άτομο δίπλα σας να διακόψει την παροχή αν χρειαστεί.



 ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ να πιάνετε κυκλώματα με τα δύο σας χέρια.
Το ρεύμα όταν διέρχεται από το ένα χέρι στο άλλο, διασχίζει
την καρδιά σας.

 Επιλέγετε μόνο εγκεκριμένα προϊόντα από επώνυμους
κατασκευαστές και από σοβαρές επιχειρήσεις πώλησης
ηλεκτρολογικού υλικού.

 ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ κάνουμε μπάνιο με
αναμμένο θερμοσίφωνο ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 http://www.texnikosasfaleias.gr/RTE/my_documents/my_files
/82ilektrismos.pdf

 http://www.filarakos.gr/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%
BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%
B3%CE%AF%CE%B1/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%
BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B
7%CE%BE%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD
%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%
CE%AC%CE%BE/

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%C
E%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%C
F%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1

http://www.texnikosasfaleias.gr/RTE/my_documents/my_files/82ilektrismos.pdf
http://www.texnikosasfaleias.gr/RTE/my_documents/my_files/82ilektrismos.pdf
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