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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

“Η μεταφορά ή η υποστήριξη ενός φορτίου

(συμπεριλαμβανομένων των: άρσης, απόθεσης, ώθησης, έλξης, 

μεταφοράς ή μετακίνησης) με τα χέρια ή με σωματική δύναμη.”



Προσαρμογή του ανθρώπου η της εργασίας;

Ο Προκρούστης



7 Αυχενικοί 
Σπόνδυλοι

12 Θωρακικοί 
Σπόνδυλοι

5 Οσφυϊκοί Σπόνδυλοι

Ιερόν οστό και λεκάνη

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ –
Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ?



Δεν είναι μόνο το βάρος...

• Στάση του σώματος

• Δυνάμεις

• Ταχύτητα/επιτάχυνση

• Επανάληψη

• Απότομες ή επαναλαμβανόμενες δονήσεις

• Φυσικές & διανοητικές ικανότητες

• Καιρικές συνθήκες, φωτισμός

• Πρόσφυση
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

• Στάδιο 1 – Προσδιορισμός των κινδύνων και των ατόμων που 
κινδυνεύουν

• Στάδιο 2 – Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων

• Στάδιο 3 – Απόφαση για τη λήψη μέτρων πρόληψη:       
(Τεχνικά μέτρα, Οργανωτικά μέτρα, Προσωπικά/ατομικά 
μέτρα)

• Στάδιο 4 – Ανάληψη δράσης

• Στάδιο 5 – Τεκμηρίωση, παρακολούθηση και έλεγχος



ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εκτίμηση θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα Η εκτίμηση των 
κινδύνων θα πρέπει να αναθεωρείται όποτε προκύπτουν σημαντικές μεταβολές:

• μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή την αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών
• χρήση νέας τεχνολογίας
• αύξηση του αριθμού των ημερών ασθενείας
• αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων
• νέες ή τροποποιημένες νομοθεσίες ή κανονισμοί.



Απαιτείται ολιστική προληπτική προσέγγιση
Για την αντιμετώπιση των MSD στην εργασία, μπορούν να ληφθούν διάφορες προληπτικές 
στρατηγικές. Τρία διαφορετικά επίπεδα πρόληψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
κατηγοριοποίηση αυτών των στρατηγικών:

➢ Η πρωτογενής πρόληψη, περιλαμβάνει τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων και τεχνικές / 
εργονομικές, οργανωτικές και προσανατολισμένες στο άτομο παρεμβάσεις

➢ Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της υγείας 
των εργαζομένων σε κίνδυνο

➢ Η τριτοβάθμια πρόληψη περιλαμβάνει δράσεις επιστροφής στην εργασία.



Τεχνικές παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας

Στοχεύουν στη μείωση του φυσικού φόρτου εργασίας και, συνεπώς,
στη μείωση του κινδύνου για MSDs στους εργαζομένους.

Αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν, μεταξύ άλλων, να επικεντρωθούν
στην εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τον
χειροκίνητο χειρισμό φορτίων, την εργασία σε δύσκολες στάσεις,
επαναλαμβανόμενες εργασίες και εργασίες στο χέρι, κ.λπ.



Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι τεχνικών παρεμβάσεων:

• Αυτοματοποίηση ή μηχανοποίηση: ιμάντες μεταφοράς,
ανυψωτικά οχήματα, ηλεκτρικά ανυψωτικά μηχανήματα,
συσκευές ανύψωσης ασθενών κ.λπ.

• Εργονομικός σχεδιασμός στο χώρο εργασίας: σχεδιασμός και
βελτιστοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει την
εργασία σε μια άνετη στάση. Ο εργονομικός σχεδιασμός θα
πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της
ανθρωπομετρίας (π.χ. τροποποίηση του φωτισμού)

• Εργονομικός εξοπλισμός και εργαλεία εργασίας (π.χ. εργονομικές
καρέκλες)



• Εξωσκελετοί: οι εξωσκελετοί είναι φορητές συσκευές που
ενισχύουν ή υποστηρίζουν τη φυσική ικανότητα του χρήστη.
Πρόκειται για συστήματα βοήθειας που φοριούνται στο σώμα
και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν σωματικά τους
εργαζόμενους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, και έτσι
μειώνουν την έκθεσή τους σε σχετικές φυσικές απαιτήσεις

• Προστατευτικός εξοπλισμός: επιβάλλεται σε μια ομάδα
εργαζομένων, όπως πίσω ζώνη (οσφυϊκά στηρίγματα),
νάρθηκες καρπού και προστατευτικά γόνατος

Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι τεχνικών παρεμβάσεων:



Classification of the semidirect methods according to the cause of the 
MSD

Repetitive Movements

• RULA method

• “Job Strain Index” method

• Posture and Repetition Risk Factor Index 

• IBV method

• OCRA method

• PLIBEL method

Strained Postures

• REBA method

• OWAS method

• Corlett method

• Vira method

• PATH method



Εξωσκελετός
• Είναι φορητές μηχανές που ενισχύουν τις ικανότητες των ατόμων που τα χρησιμοποιούν.

Μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και να μειώσουν την κόπωση.
• O εξωσκελετός περιέχει ένα πλαίσιο που περνά γύρω από το σώμα του χρήστη ή μέρος

του σώματος του χρήστη. Το πλαίσιο είναι μερικές φορές κατασκευασμένο από σκληρό
υλικό, όπως μέταλλο, και μερικές φορές από μαλακό υλικό, όπως ειδικά είδη υφάσματος.
Ορισμένοι εξωσκελετοί περιέχουν αισθητήρες, οι οποίοι παρακολουθούν και
ανταποκρίνονται στις κινήσεις των χρηστών.

• Ακριβώς όπως υπάρχουν διαφορετικά είδη πλαισίων για εξωσκελετούς, υπάρχουν επίσης
διαφορετικοί τρόποι τροφοδοσίας τους. Οι εξωσκελετοί μπορούν να είναι μηχανοκίνητοι ή
μηχανικοί. Μερικοί λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα

• Καθιστά ευκολότερο και ασφαλέστερο για τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τα χέρια
τους για να εκτελούν εργασία, ειδικά όταν εργάζονται με τα χέρια τους πάνω από το
κεφάλι τους ή κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

• Ο εξωσκελετός μειώνει πραγματικά την άσκηση που πρέπει να χρησιμοποιούν οι
εργαζόμενοι για να κάνουν τις δουλειές τους έως και 80 τοις εκατό.



Τύποι εξωσκελετών για εργάτες

➢Οι εξωσκελετοί συγκράτησης εργαλείων αποτελούνται από 
έναν βραχίονα με ελατήριο που κρατά ένα βαρύ εργαλείο στο 
ένα άκρο και συνδέεται με έναν εξωσκελετό και ένα αντίβαρο

➢ Εξωσκελετοί στήριξης ΟΜΣΣ

➢Εξωσκελετοί στήριξης βραχίονα άνω άκρου

➢Υποστήριξης στο σκύψιμο ή την παρατεταμένα ακίνητη θέση



Λιγότεροι Τραυματισμοί…

ΤΡΑΥΜΑΤΑ: 

1. Συσσωρευτικά τραυματικά σύνδρομα

2. πρόληψη τραυματισμών μαλακών ιστών και μυοσκελετικών
διαταραχών (MSDs) που προκαλούνται από ξαφνική ή 
παρατεταμένη έκθεση σε δύναμη, δόνηση, 
επαναλαμβανόμενη κίνηση και άβολη στάση



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Ανταποκρίνεται στις κινήσεις του χρήστη για να παρέχει το σωστό ποσό υποστήριξης που απαιτείται κάθε στιγμή. 
Το μηχανικό σύστημα τροχαλίας παρέχει ένα αυξανόμενο ποσό υποστήριξης καθώς ο χρήστης σηκώνει το χέρι του. 



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Μειώνουν το φορτίο στους μύες της πλάτης ενώ λυγίζουν και μειώνουν τους τραυματισμούς επαναλαμβανόμενου 
στρες. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι χρήστες διατηρούν τη σωστή στάση του σώματος για να μειώσουν τους μυϊκούς 

τραυματισμούς.



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

αποδείχθηκε ότι μειώνουν το φορτίο στο σώμα, επιτρέποντας στους μυς της πλάτης να ασκήσουν έως 
και 35% λιγότερη προσπάθεια.



Εξωσκελετός – Παραδείγματα (SWISSPORT)
• Η στήριξη σε όρθια στάση και στάση ήταν αντιληπτή από όλους από το Swissport – LiftSuit
• Όσο υψηλότερο είναι το φορτίο, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξη
• Η περιορισμένη άνεση και η αυξημένη θερμότητα από την χρήση του LiftSuit ήταν ένα πρόβλημα
• Διάφορα μεγέθη πρέπει να παραχθούν για την βελτίωση της εφαρμογής και της άνεσης



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Ο ρομποτικός εξωσκελετός, που αποτελείται από ένα σύστημα στήριξης ποδιών και χεριών, μπορεί να
ανυψώσει περίπου 200 κιλά οι οποίοι θα αισθάνονται σαν να μεταφέρουν φορτίο 5 κιλών,
πολλαπλασιάζοντας τη δύναμή τους με συντελεστή 20.



Εξωσκελετός - Παραδείγματα



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Αυτός ο εξωσκελετός ζυγίζει περίπου 5 κιλά και κοστίζει περίπου 3000 $



Μερικά μοντέλα είναι απλοί βραχίονες που βοηθούν τους εργαζόμενους να σηκώσουν βαριά εργαλεία, ενώ άλλοι 
πληρέστεροι εξωσκελετοί, προσφέρουν υποστήριξη ώμου ή βραχίονα.

Εξωσκελετός - Παραδείγματα



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Αυτό το κοστούμι εξωσκελετού λειτουργεί με τη χρήση κινητήρων για στήριξη και αντιστάθμιση βάρους έως και 
62 κιλών (28 kg) που ανυψώθηκε από έναν εργαζόμενο.



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Οι Ολόσωμες στολές παρέχουν υποστήριξη και επιπλέον αντοχή.



Εξωσκελετός – Παραδείγματα (FORD)

Οι εργαζόμενοι σε δεκαπέντε εργοστάσια παραγωγής Ford χρησιμοποιούν το EksoVest του για να μειώσουν την 
επιβάρυνση από εργασίες, όπως η εγκατάσταση γραμμών φρένων κάτω από ένα ανυψωμένο αυτοκίνητο.



Εξωσκελετός - Παραδείγματα

Οι καρέκλες χωρίς καρέκλα είναι ελαφροί εξωσκελετοί που φοριούνται που κλειδώνουν στη θέση τους και 
υποστηρίζουν τους χρήστες καθώς σκύβονται ή στέκονται στην ίδια θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Ονομάζονται καρέκλες χωρίς καρέκλες επειδή μπορούν να υποστηρίξουν τους χρήστες



Κόστος 

• Απαιτείται μείωση από την τρέχουσα τιμή περίπου 3.000 $ έως 45.000 $ ανά εξωσκελετό -
για να καταστεί πιο προσιτή

• Οι μυοσκελετικές παθήσεις των εργαζομένων κοστίζουν στους εργοδότες (ΗΠΑ) περίπου
15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως

• Για άτομα που είναι επιφορτισμένα με την ανύψωση, τη διαλογή και τη μετακίνηση
βαρειών αντικειμένων για οκτώ ώρες βάρδιας, ο εξωσκελετός θα μπορούσε να σημαίνει τη
διαφορά μεταξύ της εξάντλησης και της εξουθένωσης και της επαρκούς ενέργειας για ένα
γύρο παιχνιδιού με τα παιδιά…

• Οι εξωσκελετοί βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν καταπληκτικά επιτεύγματα



Μηχανική Υποβοήθηση – Εξωσκελετός: 
ενδιαφέροντα Video

1. https://www.yammer.com/swissport.com/threads/1219084627

2. https://www.bbc.com/news/av/uk-england-coventry-warwickshire-48140728

3. https://www.youtube.com/watch?v=lWmFEoDjUc4

4. https://www.youtube.com/watch?v=ymYVBLFL63s

https://www.yammer.com/swissport.com/threads/1219084627
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-coventry-warwickshire-48140728
https://www.youtube.com/watch?v=lWmFEoDjUc4
https://www.youtube.com/watch?v=ymYVBLFL63s


Προβληματισμοί 
➢ Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει τους όρους εργασίας, αλλά 

μήπως προκαλεί νέα προβλήματα;
➢ Τα υλοποιούμενα μέτρα παρακολουθούνται και ελέγχονται ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι είναι αποτελεσματικά και δεν δημιουργούν πρόσθετους 
κινδύνους;

➢ Η χρήση τέτοιας τεχνολογίας μήπως μειώσει την απαιτούμενη 
προσπάθεια για βελτίωση της εργονομίας και των εργασιακών συνθηκών 
στην παραγωγική διαδικασία;

➢ Οργανωτικές παρεμβάσεις;
➢ Προσωπικές παρεμβάσεις;
➢ Συμμετοχική προσέγγιση;



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


