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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ», 
υλοποιήθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. το 2004 στα πλαίσια  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Για τον σχεδιασµό της µεθοδολογίας παρέµβασης  και την υλοποίηση της µελέτης, εργάστηκε µια 
επιστηµονική οµάδα διαφόρων ειδικοτήτων από το µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό του 
Ινστιτούτου σε συνεργασία µε εξωτερικούς  ειδικούς επιστήµονες. Συγκεκριµένα η οµάδα 
σχεδιασµού και υλοποίησης της µελέτης, απαρτίζεται από τους: 
� ∆ρίβα Σπύρο, Ειδικό Γιατρό Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), Συντονιστή της µελέτης 
� Κατσίρη Νίκο, Πολιτικό Μηχανικό-Υγιεινολόγο  
� Στώικου Γαριφαλία, Ειδικό Γιατρό Εργασίας 
� Πανούση Παναγιώτα, Μηχανολόγο Μηχανικό 
� Ραντίν Λορέτζο, Βιοµηχανικό Υγιεινολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
� Ζορµπά Κωνσταντίνα, Μεταλλειολόγος-Μηχανικός (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
� Μουρελάτου Ειρήνη, Τεχνολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
� Πινότσι ∆ήµητρα, Μαθηµατικό-Στατιστικό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
� Κωνσταντοπούλου Σοφία, Τεχνολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
� ∆οντά Σπύρο, Χηµικό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
 
Η µελέτη αναπτύχθηκε µε πρωτογενή έρευνα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυµάτων των 
πόλεων Χανιά, Χαλκίδα, Καλαµάτα, Ιωάννινα και Καβάλα καθώς επίσης και µε δευτερογενή 
βιβλιογραφική έρευνα.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων και ιδιαίτερα η 
επεξεργασία και διάθεση τους, συνδέονται άµεσα µε 
την υδατική ρύπανση, τη χρήση και γενικότερα µε τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων και αποτελεί 
σηµαντικό αντικείµενο της προστασίας του 
περιβάλλοντος στις σηµερινές κοινωνίες.  
Επιπλέον όµως οι διεργασίες που συντελούνται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας  λυµάτων (βιολογικοί 
καθαρισµοί), εµπεριέχουν µια πληθώρα βλαπτικών 
εργασιακών παραγόντων µε σοβαρές επιπτώσεις στην 
Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων. Η ύπαρξη 
βλαπτικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο δε 
συµβάλλει µόνο στην εµφάνιση συγκεκριµένων 
επαγγελµατικών νοσηµάτων, αλλά περιορίζει 
σηµαντικά και την ικανότητα του εργαζοµένου να 
αντιδράσει σωστά στα εξωτερικά ερεθίσµατα ή να 
παρακολουθήσει σύνθετες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις που 
οδηγούν στα εργατικά ατυχήµατα. 
Η εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών 
Κινδύνων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
υγρών αποβλήτων γνωστές και ως εγκαταστάσεις 
Βιολογικών Καθαρισµών, αποτελεί το κύριο 
αντικείµενο της µελέτης αυτής.  
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
 
Η Ελλάδα σηµείωσε µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών για την 
επεξεργασία των αστικών υγρών λυµάτων Στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχε, σε αντίθεση µε τις 
άλλες Χώρες της Ε.Ε., ελάχιστες εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος του 1997 είχαν καταγραφεί 241 
εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών. Ένα έτος µετά το 1998 καταγράφηκαν περίπου 270 και 
µέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ή τίθενται σε λειτουργία 290 βιολογικοί 
καθαρισµοί σε όλη τη χώρα. Το ποσοστό εξυπηρετούµενου πληθυσµού από αυτές τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων είναι περίπου το 50% του συνόλου του ελληνικού 
πληθυσµού. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της Ψυτάλλειας, το 
ποσοστό του συνολικά εξυπηρετούµενου, από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων,  πληθυσµού 
ξεπέρασε το 75%.  
Σε τουριστικές περιοχές ευρίσκεται ο µεγαλύτερος αριθµός µονάδων, καθώς η ανάγκη για 
καθαρότερο περιβάλλον ήταν και είναι πιο άµεση. Έτσι οι νοµοί Κυκλάδων κα Χαλκιδικής έχουν 
τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε σχέση µε τους υπόλοιπους νοµούς της χώρας. Οι νοµοί των 
περιφερειών Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας υπολείπονται σαφώς σε εγκαταστάσεις βιολογικών 
καθαρισµών. 
 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
 
Συνήθως η κατάταξη των εγκαταστάσεων σχετικά µε τη δυναµικότητά τους  ποικίλλει µεταξύ των 
διαφόρων χωρών. Στην Ελλάδα δεν ακολουθείται µια καθορισµένη κατάταξη, έτσι υπάρχει µια 
εµπειρική κατάταξη της δυναµικότητάς τους ανάλογα µε το µέγεθος των εξυπηρετούµενων 
οικισµών. 
Σύµφωνα µε το βαθµό επεξεργασίας, που παρέχεται από τις διάφορες εγκαταστάσεις, µπορούν να 
καταγραφούν σε πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Πρωτοβάθµια 
επεξεργασία θεωρείται ο βαθµός επεξεργασίας, που περιλαµβάνει την αφαίρεση χονδρών 
αντικειµένων, άµµου και λιπών µε εσχάρωση, εξάµµωση και απολίπαυση καθώς και αφαίρεση 
αιωρουµένων στερεών µε πρωτοβάθµια καθίζηση. ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία θεωρείται κάθε 
βιολογική επεξεργασία και περιλαµβάνει το βιολογικό αντιδραστήρα και τη δευτεροβάθµια 
καθίζηση. Επίσης, χλωρίωση και ανοξικές διεργασίες περιλαµβάνονται σε αυτό το στάδιο. 
Τριτοβάθµια επεξεργασία θεωρείται, όταν λαµβάνει χώρα µία από τις παρακάτω διεργασίες ως 
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ξεχωριστή µονάδα επεξεργασίας: αποµάκρυνση αζώτου, φωσφόρου (βιολογική ή/και χηµική) και 
παθογόνων (υπεριώδης ακτινοβολία, αµµόφιλτρα και άλλα).   
 
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
 
Σε ποσοστό 92% των Ε.Ε.Λ. λειτουργούν σχάρες, από τις οποίες το 67% βρίσκονται σε κλειστό 
χώρο στο 84% των οποίων υπάρχει εγκατάσταση απόσµησης. Εξαµµωτές έχει δηλωθεί ότι διαθέτει 
το 84% των εγκαταστάσεων, το 40% των οποίων βρίσκονται σε κλειστούς χώρους ο οποίοι 
διαθέτουν στο σύνολό τους εγκατάσταση απόσµησης. Ο τύπος των εξαµµωτών που χρησιµοποιείται 
συχνότερα είναι ο «αεριζόµενος» (78% των Ε.Ε.Λ.), και σπανιότερα ο εξαµµωτής «βαρύτητας» 
(15% των Ε.Ε.Λ.). Στις λοιπές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται διάφοροι άλλου τύπου εξαµµωτές . 
Στο 38% των εγκαταστάσεων λειτουργεί πρωτοβάθµια καθίζηση, στο 90% δευτεροβάθµια 
επεξεργασία και στο 51% τριτοβάθµια επεξεργασία. 
Η δευτεροβάθµια επεξεργασία γίνεται στο 93% µε ενεργό ίλη, στο 4% µε αεριζόµενες λίµνες, ενώ 
σε αποσπασµατικές περιπτώσεις γίνεται µε βιολογικά φίλτρα και βιοδίσκους . 
Η τριτοβάθµια επεξεργασία γίνεται στο 52% των εγκαταστάσεων µε αφαίρεση αζώτου, στο 35% µε 
αφαίρεση φωσφόρου και στο 14% µε αφαίρεση στερεών. Απολύµανση γίνεται στο 87% των 
εγκαταστάσεων και γίνεται κατά κύριο λόγω µε υπερχλωριώδες νάτριο (84%). 
Πάχυνση ιλύος γίνεται στο 92% των βιολογικών καθαρισµών. Στο 59% εφαρµόζεται παχυντής 
βαρύτητας και στο υπόλοιπο 41% µηχανικός παχυντής. 
Στο 44% των εγκαταστάσεων εφαρµόζεται αερόβια χώνευση ιλύος και στο 13% αναερόβια 
χώνευση ιλύος. 
Αφυδάτωση ιλύος εφαρµόζεται στο 86% των Ε.Ε.Λ. κυρίως µε ταινιοφιλτρόπρεσσες (71%). 
Τέλος, η τελική διάθεση ιλύος γίνεται κατά κύριο λόγω σε ΧΥΤΑ (90%), και δευτερευόντως 
αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις (15%) ή διατίθενται για γεωργική χρήση (5%). 
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Σε 6 από τις 79 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων δηλώθηκε ότι έχουν λάβει χώρα εργατικά 
ατυχήµατα τα οποία αφορούν κυρίως σε πτώσεις. Οι ηµέρες απουσίας εξαιτίας εργατικού 
ατυχήµατος φτάνουν µέχρι και τις 145. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για επαγγελµατικές ασθένειες και 
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για λόγους υγείας. 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

α)  κίνδυνοι για την Ασφάλεια 
 

• Περιστασιακή  έκθεση  σε υψηλά επίπεδα θορύβου   
• Κίνδυνος  ολίσθησης 
• Κίνδυνος  πτώσης  από  ύψος   
• Κίνδυνος  πτώσης  µέσα  στις  δεξαµενές   
• Μηχανικοί  κίνδυνοι  από  κινούµενα  µέρη µηχανών,  εργαλεία  χειρός,  µεταφορικά  

µηχανήµατα 
• Μη  εργονοµικές  θέσεις  εργασίας 
• Κίνδυνοι  ηλεκτροπληξίας   
• Κίνδυνος  έκρηξης  στη  περίπτωση  αναερόβιας  ζύµωσης 
• Κίνδυνος  εγκαυµάτων  από  καυστικές και διαβρωτικές χηµικές ουσίες 

 
β)  κίνδυνοι για την Υγεία 
 

• Έκθεση  σε  χηµικές  ουσίες (FeClSO4, NaOH, Na2S2O5, H2O2, H2SO4) 
• Εισπνοή  σκόνης, αναθυµιάσεων (διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του άνθρακα, χλώριο, 

υδρόθειο, µεθάνιο, ατµοί πετρελαιοειδών) 
• Κίνδυνος  µολύνσεων 
• Ανεπαρκής  απολύµανση  χώρων  και  µηχανηµάτων (αυξηµένη µολυσµατικότητα από 

παθογόνους µικροοργανισµούς και ιούς) 
• Παρουσία  τρωκτικών (Λεπτοσπείρωση) 
• Περίπτωση  εισόδου  µη  επεξεργασµένων  εργοστασιακών  αποβλήτων 
• Εργασία µε θόρυβο 
• Εργασία µε ανεπαρκή φωτισµό 
• Εργασία µε ανεπαρκή αερισµό 
• Εργασία µε υπερβολική υγρασία κατά το καλοκαίρι  ή το χειµώνα 
• Εργασία µε αυξηµένη θερµοκρασία κατά το καλοκαίρι και µειωµένη κατά τη χειµερινή 

περίοδο 
 
γ)  Εγκάρσιοι  ή εργονοµικοί κίνδυνοι 
 

• Εργασία  σε  βάρδιες 
• Εργασία  υπό  πίεση  µε έντονους ρυθµούς 
• Ανεπαρκής  ενηµέρωση  των  εργαζοµένων  για  τις  χηµικές  ουσίες και γενικότερα για τις 

συνθήκες εργασίας 
• Ανεπαρκής χώρος εργασίας 
• Εργασία µε ιδιόµορφο αντικείµενο (λύµατα) 
• Εργασία µονότονη και επαναληπτική 
• Εργασία µε υψηλό βαθµό ευθύνης 
• Εργασία µε υψηλή πνευµατική κόπωση 
• Εργασία µε χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

 
 
 
 
 

 5


