
 

 

   

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για 

την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

 

 Αριστομένης Καββαθάς 

Α.Μ.: 1025390 

 
 
 

Επιβλέπων:  
 

Εμμανουήλ Αδαμίδης 
Αναπλ. Καθηγητής 

 
 
 

Διπλωματική εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του 

Πανεπιστημίου Πατρών 

 
ΠΑΤΡΑ, Σεπτέμβριος 2018 



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 
Αριστομένης Καββαθάς 
© [2018] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων iii 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε  

από τον  

 

Αριστομένη Καββαθά 

Α.Μ.: 1025390 

 
 
 

την 26 / 9 / 2018 

 

 

 

  

          

 



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας δεν υποδηλοί την αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. 

Κατά τη συγγραφή τηρήθηκαν οι αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων v 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά: 

 

- Το τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για 

τη δυνατότητα που μου έδωσε προκειμένου να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης. 

- Την Κα Εύα Σγουρού (Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός) και την Κα Παναγιώτα Κατσακιώρη 

(Δρ.Μηχανολόγος Μηχανικός), για την καθοδήγηση, την πολύτιμη συνεργασία, και τη 

μετάδοση των απαραίτητων για την παρούσα εργασία γνώσεων σχετικά με την 

επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. 

- Τον Επιβλέποντα Καθηγητή, κ.Εμμανουήλ Αδαμίδη, για τις συμβουλές, την 

επικοινωνία, και την εκτίμηση στο αντικείμενο και τα δείγματα των εργασιών μου. 

 

 

 



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων vi 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα ορισμένων συνθηκών υγείας και 

ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ανεμογεννητριών, και οι πιθανές 

επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η συλλογή των 

απαραίτητων στοιχείων έγινε με την υλοποίηση και αποστολή ενός ερωτηματολογίου σε 146 

εργαζομένους στην Ελλάδα, προερχόμενοι από διαφορετικές εταιρείες του κλάδου, και τη 

στατιστική ανάλυση στη συνέχεια των αποτελεσμάτων από τα 50 ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν από τους εργαζομένους. Η ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο της δομημένης μοντελοποίησης εξισώσεων (SEM), και τη χρήση του υπολογιστικού 

προγράμματος Lisrel για την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής μεθόδου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας αναπτύχθηκαν 3 θεωρητικές υποθέσεις οι οποίες 

ελέγχθηκαν με τη μέθοδο SEM και αποδείχθηκε ότι κρίνονται αποδεκτές, και επίσης 

πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση όσον αφορά πιθανές μυοσκελετικές παθήσεις που μπορεί 

να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την αποδοχή των 

υποθέσεων αυτών είναι αρχικά ότι υπάρχει μια επίδραση ορισμένων συγκεκριμένων 

συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος σε φαινόμενα που εκφράζουν προβλήματα ψυχικής 

υγείας από την πλευρά των εργαζομένων. Επίσης, η εικόνα αυτή της αρνητικής κατάστασης 

της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες δυσκολίες και το 

αίσθημα ανασφάλειας που παρατηρούνται στο εργασιακό περιβάλλον, επηρεάζουν και τη 

γενική υγεία των τεχνικών συντήρησης μέσω της εμφάνισης συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Τέλος, οι δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που παρατηρούνται στις συγκεκριμένες θέσεις 

εργασίας, επηρεάζουν τα επίπεδα δυσκολίας και ανασφάλειας που παρατηρούνται κατά τη 

συγκεκριμένη εργασία. Όσον αφορά τις πιθανές μυοσκελετικές παθήσεις, η έρευνα έδειξε ότι 

υπάρχουν κοινά σημεία εμφάνισης ενοχλήσεων στους εργαζομένους σε μεγάλα ποσοστά, και 

τα οποία είναι τα γόνατα, ο αυχένας, και το κάτω μέρος της ράχης.  

Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για 

την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 
Αριστομένης Καββαθάς 

 



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων vii 

 

ABSTRACT 
 

The object of the present thesis is to investigate some specific health and safety 

conditions during the maintenance works in wind turbines, and also the effects that these 

works have on the health of employees. In the framework of the current thesis paper the 

collection of necessary data was implemented via the formation of a questionnaire that was 

distributed to 146 maintenance technicians working in Greece, belonging to different 

companies in the same field, and later on with the statistical analysis performed on the data 

collected from the 50 questionnaires that were completed. The statistical analysis of the data 

was performed by using the method of structural equation modeling (SEM), and the software 

tool of Lisrel for the application of the SEM method. 

In the frame of the current research 3 hypotheses were developed that were checked 

and found that can be accepted by using the SEM method, and also a research was conducted 

in order to investigate possible musculoskeletal problems that the employees could face from 

the specific works. The conclusions derived from the acceptance of these hypotheses state 

initially that some specific factors in the particular work environment affect in a negative 

manner the employees’ mental health. Also, this negative condition of the workers’ mental 

health and the increased level of difficulties and sense of insecurity observed in the work 

environment, affect the general health condition of the maintenance technicians via the 

occurrence of certain problems. Finally, the adverse ergonomic factors observed in the 

particular work environment, affect the level of difficulties and insecurity observed during these 

works. Furthermore, regarding the issue of musculoskeletal problems, the research 

demonstrated that there are certain common problems detected and in high levels, and these 

are the annoyances on the neck region, the knees, and the low back area of the body. 

 

Investigation of the workers’ perceptions on maintenance works  

in wind turbines regarding health and safety at work  

  

Aristomenis Kavvathas 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ  & ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

 

Μονάδες μέτρησης ισχύος: 

 

• KW: KILOWATT (Μονάδα μέτρησης ισχύος) 

• MW: megawatt (1 MW = 1000 kW) 

• GW: gigawatt (1 GW = 1000 MW) 

 

 

Μονάδες μέτρησης ενέργειας: 

 

• TWH: Τεραβατώρα (1 TWh = 610 MWh)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  & ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η προστασία του περιβάλλοντος κατέχει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια στις 

πολιτικές των εταιρειών και των χωρών παγκοσμίως. Η παραγωγή μεγαλύτερων ποσοστών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και ειδικά από την αιολική ενέργεια, αποτελεί ένα βασικό 

στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και το 

φαινόμενο της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο των στρατηγικών για 

φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ενέργειας, έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο 

βαθμό τα τελευταία χρόνια η κατασκευή αιολικών πάρκων για την παραγωγή ανανεώσιμης 

ενέργειας, κάτι που επιφέρει και την ανάπτυξη των σχετικών θέσεων εργασίας στο 

συγκεκριμένο κλάδο. 

Ο τομέας της αιολικής ενέργειας αποτελεί ένα σχετικά νέο κλάδο στη βιομηχανία 

παραγωγής ενέργειας, με ανεμογεννήτριες που εξελίσσονται τεχνολογικά με το χρόνο, και 

διαδικασίες εργασίας που διαρκώς ανανεώνονται λόγω αυτών των αλλαγών. Οι νέοι 

εργαζόμενοι καλούνται να εργαστούν σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο, σε 

απομακρυσμένα περιβάλλοντα εργασίας, και σε συνθήκες εργασίας που περιλαμβάνουν την 

εργασία μέσα στον περιορισμένο χώρο μιας ανεμογεννήτριας. Η βιωσιμότητα των θέσεων 

εργασίας στο χώρο της αιολικής ενέργειας εξαρτάται από τα επίπεδα επαγγελματικής 

ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες αυτές δραστηριότητες, επομένως 

έχει ιδιαίτερη σημασία η έρευνα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που 

εργάζεται στον κλάδο αυτό, και το επίπεδο της υγείας και ασφάλειας που χαρακτηρίζει τις 

θέσεις αυτές, και ειδικότερα όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης των ανεμογεννητριών που 

αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.   

Όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, ένα 

σημαντικό ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές είναι το κατά πόσο υπάρχουν 

επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα, από τη λειτουργία των 



Διερεύνηση αντιλήψεων των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Π.Μ.Σ.: Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων 2 

 

ανεμογεννητριών, το οποίο αποδίδεται στον παραγόμενο θόρυβο και τη δημιουργία ήχων 

χαμηλών συχνοτήτων και υποήχων. Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν ορισμένα άρθρα και 

μελέτες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, με κάποια από αυτά να αναφέρονται σε 

συμπτώματα που έχουν αναφερθεί από κατοίκους που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα, τα οποία 

έχουν σχέση με κάποια προβλήματα υγείας, όπως είναι η διαταραχή ύπνου, η έντονη κόπωση, 

το στρες, και η κατάθλιψη (Abbasi et al., 2016). Στο θέμα αυτό όμως υπάρχουν και πολλές 

άλλες έρευνες και μελέτες που υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν έχει τεκμηριωθεί 

επιστημονικά επαρκώς το ζήτημα αν όντως υπάρχει σύνδεση μεταξύ των συμπτωμάτων υγείας 

και της λειτουργίας των ανεμογεννητριών που βρίσκονται σε κοντινές περιοχές, όπως 

αναφέρει η Dinola (2014) ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης στο θόρυβο από την 

ανεμογεννήτρια και των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων.  

Το ζήτημα των επιπτώσεων όμως που μπορεί να επιφέρει η λειτουργία των 

ανεμογεννητριών στην υγεία των ίδιων των εργαζομένων, είναι ένα θέμα που δεν έχει 

μελετηθεί ιδιαίτερα στη σχετική βιβλιογραφία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας πηγάζει από 

αυτό ακριβώς το πρόβλημα, ότι δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα όσον αφορά τις επιδράσεις στην 

υγεία του προσωπικού που εργάζεται στα αιολικά πάρκα. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη 

διερεύνηση των συνθηκών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, και τα πιθανά προβλήματα 

υγείας που μπορεί να επιφέρει η εργασία, στο προσωπικό που απασχολείται στη λειτουργία 

και συντήρηση των ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με τους Abbasi et al (2016), η έκθεση στο 

θόρυβο των εργαζομένων στις ανεμογεννήτριες επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία, 

αλλά η παρούσα εργασία ερευνά και άλλους παράγοντες στο συγκεκριμένο εργασιακό 

περιβάλλον που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων. 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια διερεύνηση σχετικά με τους 

παράγοντες εκείνους που μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των τεχνικών συντήρησης 

ανεμογεννητριών, τις συνθήκες που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και 

δυσκολία κατά την εργασία, και επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης πιθανώς 

μυοσκελετικών προβλημάτων των εργαζομένων. Η επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιείται 

με την ανάπτυξη τριών υποθέσεων και στη συνέχεια με τον έλεγχο αυτών σχετικά με το αν 
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μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ενώ ξεχωριστή διερεύνηση γίνεται για το θέμα των πιθανών 

μυοσκελετικών προβλημάτων. Οι 3 υποθέσεις προς διερεύνηση συνδέουν τους παρακάτω 

παράγοντες: 

1η Υπόθεση: Ένδειξη προβλημάτων ψυχικής υγείας, που επηρεάζονται από τις δυσκολίες και 

ανασφάλεια στην εργασία. 

2η Υπόθεση: Επιδείνωση της υγείας λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων, φαινόμενο που 

επηρεάζεται από την αρνητική ψυχική υγεία και από τις δυσκολίες και ανασφάλεια στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας. 

3η Υπόθεση: Αυξημένα επίπεδα ανασφάλειας και δυσκολιών στο χώρο εργασίας, που 

επηρεάζονται από τις δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας είναι η επαλήθευση ότι οι 3 αυτές 

υποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές, και επίσης η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

όσον αφορά τα πιθανά μυοσκελετικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, η αποδοχή των 3 

υποθέσεων θα αναδείξει ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας συμβάλλουν αρνητικά στην 

υγεία των εργαζομένων, αποδεικνύοντας έτσι ότι στις επιπτώσεις στην υγεία του προσωπικού 

που εργάζεται μέσα στην ανεμογεννήτρια, δεν εμπλέκεται μόνο ο παράγοντας του θορύβου, 

αλλά αποτελεί στην ουσία ένα πιο σύνθετο θέμα. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης εργασίας 

εστιάζει στο να αναδείξει ότι οι υψηλές απαιτήσεις στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και οι 

ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντά ο εργαζόμενος, αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν την 

υγεία του σε σημαντικό βαθμό. 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο ήταν η 

ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου, το οποίο εστάλη προς συμπλήρωση σε εργαζομένους του 

κλάδου ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τεχνικούς 

συντήρησης ανεμογεννητριών που εργάζονται σε διαφορετικές εταιρείες στην Ελλάδα. Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 50 τεχνικούς που ανήκουν σε 6 διαφορετικές εταιρείες 

στην Ελλάδα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της συντήρησης ανεμογεννητριών. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων, και ο έλεγχος των 3 

υποθέσεων έγινε με τη μέθοδο της δομημένης μοντελοποίησης  εξισώσεων (Structural 
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Equation Modeling-SEM). Το υπολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία του απαραίτητου μοντέλου και την εφαρμογή της μεθόδου SEM είναι το Lisrel. 

 

1.2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα εργασία δομείται ως εξής: 

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Το πρώτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή στο θέμα της εργασίας, παρουσιάζεται 

το πρόβλημα το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την εστίαση στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και 

οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επίσης, παρουσιάζεται συνοπτικά η 

μεθοδολογία που επιλέχθηκε καθώς και η δομή της εργασίας.  

 

Κεφάλαιο 2: Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Το δεύτερο Κεφάλαιο ξεκινά με μια εισαγωγή στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, 

και στη συνέχεια αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία από τη νομοθεσία στην Ελλάδα που 

αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί οργανισμοί 

και φορείς στην Ελλάδα σχετικά με τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και επίσης 

περιλαμβάνεται μια περιγραφή του θέματος της διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία. 

 

Κεφάλαιο 3: Επαγγελματική υγεία & ασφάλεια στην αιολική ενέργεια 

Το τρίτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει αρχικά πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με τον 

κλάδο της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως. Στη συνέχεια το Κεφάλαιο περιλαμβάνει το θέμα  

της υγείας και ασφάλειας στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, και επίσης παρουσιάζονται οι 

σημαντικότεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται στη φάση της κατασκευής και στη φάση της 

συντήρησης των αιολικών πάρκων. 
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Κεφάλαιο 4: Επίδραση των αιολικών πάρκων στην υγεία του  ανθρώπου 

Στο τέταρτο Κεφάλαιο δίνεται μια περιγραφή στο θέμα της επίδρασης της λειτουργίας 

των ανεμογεννητριών σε κατοίκους κοντινών περιοχών εστιάζοντας στο ζήτημα που αφορά το 

θόρυβο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θέμα των επιδράσεων από την εργασία στην 

ανεμογεννήτρια στην υγεία και ασφάλεια των τεχνικών συντήρησης, εστιάζοντας στο 

ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας.  

 

Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία 

Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση όσον αφορά την ανάπτυξη των 

συγκεκριμένων υποθέσεων της έρευνας, στη συνέχεια περιγράφεται η δημιουργία του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, και στο τέλος γίνεται η αναφορά στον τρόπο της 

στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της δομημένης μοντελοποίησης 

εξισώσεων (SEM), για τη δημιουργία του μοντέλου που εξασφαλίζει τον έλεγχο των 

υποθέσεων. 

 

Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα 

Στο έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα από τον έλεγχο των 

υποθέσεων καθώς και το μοντέλο που δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα Lisrel, καθώς και τα 

αποτελέσματα που αφορούν την ύπαρξη πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων στους 

εργαζομένους. 

 

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας, βάσει των 

αρχικών στόχων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, και περιγράφονται επίσης 

κάποιοι περιορισμοί της έρευνας και προοπτικές επέκτασης αυτής στο ζήτημα του 

ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο κλάδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

2.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ 
 

Οι στόχοι της εργασιακής ασφάλειας & υγείας περιλαμβάνουν κυρίως την αποφυγή 

τραυματισμών και ασθενειών των εργαζομένων, την προστασία του εργατικού δυναμικού από 

εργασιακούς κινδύνους, την εξασφάλιση ενός σωστού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και 

την προστασία της υγείας και ψυχικής ευεξίας. Η πρόληψη και προστασία των εργαζομένων 

μιας επιχείρησης από τους επαγγελματικούς κινδύνους αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του 

κάθε Εργοδότη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η αναφορά σε 

κάποιο κίνδυνο στην εργασία υποδηλώνει μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

κάποιο τραυματισμό, ασθένεια, ή ζημιά. Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας μπορεί να 

προέρχονται από το περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τα υλικά, ή τον ανθρώπινο παράγοντα. Η 

εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

πραγματοποιείται από τους αρμόδιους τεχνικούς και υγειονομικούς επιθεωρητές εργασίας. 

 

2.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία βασίζεται 

κυρίως σε συγκεκριμένους  νόμους που έχουν εκδοθεί, καθώς και σε ορισμένα Προεδρικά 

Διατάγματα. Ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα που αφορούσε θέματα υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα (Νόμος Γ.π.Λ.Δ 3934/1911). Το 1934, το 

Προεδρικό Διάταγμα 14/3/1934 «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων 

των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.» 

διατύπωσε κάποιες βασικές προδιαγραφές στο εργασιακό περιβάλλον. Το 1985 εκδόθηκε ο 

Νόμος 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», οι διατάξεις του οποίου ήταν 

ιδιαίτερης  σημασίας όσον αφορά τις συνθήκες επαγγελματικής  ασφάλειας και υγείας,  
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και το 1996 το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.17 με τίτλο: «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ», με εξίσου ιδιαίτερης σημασίας διατάξεις. Το 2010, εκδόθηκε ο Νόμος 3850: 

«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ο οποίος 

κωδικοποίησε όλους τους νόμους ασφάλειας και υγείας στην εργασία έως την έκδοσή του, 

συμπεριέλαβε τα Π.Δ. 17/1996 και 294/1988, και αντικατέστησε τον όρο «υγιεινή» με τον όρο 

«υγεία». Η εναρμόνιση του δικαίου στην Ελλάδα με τις ειδικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει οδηγήσει στην έκδοση αρκετών Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία 

υποβάλλονται για διαβούλευση στο σχετικό όργανο διαβούλευσης στην Ελλάδα, που είναι το 

Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ). 

 

2.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Το αρμόδιο Υπουργείο στην Ελλάδα για θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας 

είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), με 

τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία να αποτελεί την αρμόδια Υπηρεσία σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Το Εθνικό Σύστημα για την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελλάδα βασίζεται σε 3 άξονες, που είναι: α) η θέσπιση της 

σχετικής νομοθεσίας και των πολιτικών επαγγελματικής υγείας ασφάλειας, β) η δημιουργία 

των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και γ) η 

θέσπιση και λειτουργία των φορέων ελεγκτικού μηχανισμού των διατάξεων για την υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία. Η αρμόδια ελεγκτική αρχή σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων που 

αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε). Το συγκεκριμένο όργανο διενεργεί ελέγχους μέσω των Επιθεωρητών Εργασίας σε 

επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με κύριο έργο τη διαπίστωση εφαρμογής της 

εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται, την έρευνα περιπτώσεων 

παράνομης απασχόλησης και θεμάτων ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων, και την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την υγεία  
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και ασφάλεια στην εργασία (Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑΑ: http://www.ypakp.gr/). Εκτός από τις 

κρατικές υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, στην Ελλάδα υπάρχει και το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 1993, με 

σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Το 

συγκεκριμένο Ινστιτούτο έχει συμβουλευτικό ρόλο και αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Επίσης, ένας πολύ σημαντικός φορέας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

είναι και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός  για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European 

Agency for Health and Safety at Work, EU-OSHA). Ο συγκεκριμένος Οργανισμός ιδρύθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996, για το σκοπό της ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικής 

υγείας και ασφάλειας. Ο στόχος του συγκεκριμένου Οργανισμού είναι: α) η βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στην Ε.Ε., μέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής των 

πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και 

υγείας, και β) η βελτίωση της ποιότητας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μέσω της 

συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης όλων των τελευταίων και έγκυρων πληροφοριών που 

αφορούν τα πολύ σοβαρά θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑΑ: 

http://www.ypakp.gr/). 

 

2.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (International Labor 

Organization), κάθε μέρα πεθαίνουν εργαζόμενοι ως αποτέλεσμα εργατικών ατυχημάτων ή 

επαγγελματικών ασθενειών, με πάνω από 2,78 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο. Επίσης, 

υπάρχουν 374 εκατομμύρια μη θανατηφόρα περιστατικά κάθε χρόνο που σχετίζονται με την 

εργασία (τραυματισμοί και ασθένειες), πολλά από τα οποία οδήγησαν σε εκτεταμένη απουσία 

από την εργασία (ILO, 2018). Είναι προφανές ότι κάθε επιχείρηση και κάθε Εργοδότης οφείλει  

να εξασφαλίσει το σωστό έλεγχο των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, έτσι ώστε μέσα 

από τη σωστή αναγνώριση αυτών, να μπορεί στη συνέχεια να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τα 
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σωστά μέτρα πρόληψης που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Βάσει της σχετικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Νόμου 3850/2010, ο Εργοδότης 

έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όπου 

μεταξύ άλλων είναι η χρησιμοποίηση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (έστω και για ένα μόνο 

εργαζόμενο), οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στην περίπτωση που υπάρχουν 50 και άνω 

εργαζόμενοι, η γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων στην εργασία κινδύνων για την ασφάλεια 

και υγεία του προσωπικού,  η αναγγελία όλων των εργατικών ατυχημάτων εντός 24 ωρών στις 

αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, και η τήρηση βιβλίου ατυχημάτων. Η εκτίμηση των 

κινδύνων είναι μια αναλυτική εξέταση κάθε δραστηριότητας που είναι μέρος μιας εργασίας, 

με σκοπό να διερευνηθεί ποιες πηγές κινδύνου υπάρχουν και τον τρόπο που αν είναι δυνατό 

μπορούν να εξαλειφθούν, ενώ αν δεν είναι εφικτό η εξάλειψη των κινδύνων τότε 

πραγματοποιείται η μελέτη των μέτρων πρόληψης ή προστασίας που πρέπει να εφαρμοστούν 

για το έλεγχο των κινδύνων αυτών. Εκτός από τις υποχρεώσεις του Εργοδότη, η νομοθεσία 

αναφέρει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι όσον αφορά την υγεία 

και ασφάλεια, και συγκεκριμένα την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων υγείας και 

ασφάλειας, και τη φροντίδα για τη δική τους ασφάλεια αλλά και των άλλων που μπορεί να 

επηρεάζουν οι πράξεις ή παραλείψεις τους, σύμφωνα με τις δυνατότητες, την εκπαίδευση, και 

τις οδηγίες του Εργοδότη. 

Η αντιμετώπιση των θεμάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας πραγματοποιείται 

σήμερα στις περισσότερες επιχειρήσεις μέσω του συστήματος διαχείρισης της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία. Το σύστημα αυτό αποτελεί μέρος του γενικού συστήματος διοίκησης 

ενός οργανισμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της πολιτικής και τη διαχείριση 

της επικινδυνότητας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Οι βασικοί στόχοι ενός 

συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι ο εντοπισμός και η 

αξιολόγηση των κινδύνων, η μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης ενός εργατικού ατυχήματος, 

η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, και η συνεχής βελτίωση της 

επίδοσης του οργανισμού/επιχείρησης.  
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Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία από κάθε 

οργανισμό, η αξιολόγηση του συστήματος, καθώς και δυνατότητα παροχής απαιτήσεων 

διεθνώς αποδεκτών, επιτυγχάνονται με τα πρότυπα των συστημάτων διαχείρισης, όπως είναι 

τα εξής: «British Standard 8800 (1996): Guide to Occupational Health and Safety Management 

Systems», «OHSAS 18001 (2007): Occupational Health & Safety Management Systems-

Requirements», «ILO OSH-MS 2001: Guidelines on Occupational Safety & Health Management 

Systems», «ΕΛΟΤ 1801 (2002): Συστήματα διαχείρισης της υγείας & της ασφάλειας στην 

εργασία - Προδιαγραφή», και «ISO 45001:2018: Occupational Health and Safety Management 

Systems-Requirements with guidance for use». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

3.1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
 

Ο τομέας της αιολικής ενέργειας έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, λόγω των 

σχετικών στρατηγικών των χωρών για εξασφάλιση περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, προς αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. H αιολική ενέργεια αποτελεί μια 

καθαρή και ανανεώσιμη μορφή παραγωγής ενέργειας, μέσω της οποίας γίνεται εκμετάλλευση 

του αέρα μιας περιοχής με στόχο τη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετατροπή της κινητικής 

ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρική επιτυγχάνεται με τις εγκαταστάσεις/μηχανές που 

ονομάζονται ανεμογεννήτριες, και το σύνολο των ανεμογεννητριών σε μια περιοχή αποτελεί 

ένα αιολικό πάρκο, τα οποία διαχωρίζονται στα χερσαία (εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην 

ξηρά, συνήθως σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου), και στα υπεράκτια (κατασκευή του πάρκου 

εντός της θάλασσας). Η ονομαστική ισχύς των ανεμογεννητριών αναφέρεται από τους 

Κατασκευαστές χρησιμοποιώντας τη μονάδα μέτρησης kW (kilowatt) ή MW (megawatt), και 

έτσι από το σύνολο των ανεμογεννητριών σε ένα αιολικό πάρκο υπολογίζεται η συνολική 

δυναμικότητά του σε ισχύ. 

Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων παγκοσμίως έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, όπως και η δημιουργία θέσεων εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο. Σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC, 2018), η 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς παγκοσμίως στο τέλος του 2016 ήταν 486.8 GW (gigawatt), και 

αθροιστικά από το 2001 έως και το 2017 είχαμε μια ανοδική εικόνα στον αριθμό της 

εγκατεστημένης ισχύος παγκοσμίως, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.1 παρακάτω, με το σχετικό 

αριθμό να φτάνει το 2017 τα 539,123 GW.  
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Εικόνα 1.1: Παγκόσμια συγκεντρωτική κατάσταση εγκατεστημένης ισχύος από αιολική ενέργεια το διάστημα: 2001-2017. 

[Πηγή: Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας (GWEC-Global Wind Energy Council)] 

 

Τα προγνωστικά για τον κλάδο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας 

αναφέρουν ότι θα έχουμε το 2018 ποσοστά ανάπτυξης παραπλήσια με αυτά του 2017, ενώ 

από το 2019 και μετά θα υπάρχει σημαντική άνοδος, με το τελικό ποσοστό της συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος να φτάνει παγκοσμίως τα 840 GW μέχρι το τέλος του 2022.  

Επίσης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στατιστικά όσον αφορά τον αριθμό των 

θέσεων εργασίας στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον 

Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA, 2018). Συγκεκριμένα, στον τομέα όλων των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως το 2017 υπήρχαν  10,3 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας, εκ των οποίων οι 1,15 εκατομμύρια ανήκαν στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Στον 

τομέα αυτό της απασχόλησης στην αιολική ενέργεια το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων εργασίας 

κατέχει η Κίνα (44% του συνόλου), με τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθούν 

στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, όπως απεικονίζονται αναλυτικά στην εικόνα 1.2 

παρακάτω [(στον κάθετο άξονα οι θέσεις εργασίας σε εκατομμύρια (Million jobs) και στον 

οριζόντιο τα ονόματα των χωρών)]:       
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Εικόνα 1.2: Πρωτοπόρες χώρες παγκοσμίως στα ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο της αιολικής ενέργειας.  

[Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμης Ενέργειας  (IRENA-International Renewable Energy Council)] 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού 

Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA-International Renewable Energy Agency), η απασχόληση στον 

κλάδο της αιολικής ενέργειας το 2016 ήταν 344.000 θέσεις εργασίας, ενώ συγκριτικά με το 

προηγούμενο έτος σημειώθηκε άνοδος 10% (IRENA, 2018). 

Το 2017 αποτέλεσε μια πολύ σημαντική χρονιά ανάπτυξης για την αιολική ενέργεια 

στην Ευρώπη, τόσο στην κατασκευή χερσαίων όσο και υπεράκτιων αιολικών πάρκων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού “WindEurope” (WindEurope, 

2018), κατά τη διάρκεια του έτους 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε η εγκατεστημένη 

ισχύς από τα νέα αιολικά πάρκα τα 15,680 MW, από τα οποία τα 3,154 MW προήλθαν από τα 
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υπεράκτια αιολικά πάρκα. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2016), παρατηρήθηκε στην 

Ευρώπη μια αύξηση 9% όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ από τα χερσαία αιολικά πάρκα, 

ενώ στην περίπτωση των υπεράκτιων η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη και ίση με 101%. 

Επίσης, η ετήσια παραγωγή ενέργειας το 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση προερχόμενη από την 

αιολική ενέργεια έφτασε τις 336 τεραβατώρες (TWh), ικανοποιώντας τη ζήτηση σε ηλεκτρική 

ενέργεια κατά 11.6%. Στην εικόνα 1.3 παρακάτω, απεικονίζονται τα ποσοστά νέας 

εγκατεστημένης ισχύς από αιολική ενέργεια για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έτος 

2017: 

 

 

Εικόνα 1.3: Ποσοστά χωρών της Ε.Ε. σε νέα εγκατεστημένη ισχύ το 2017 από αιολική ενέργεια:  

Σύνολο 15,680 MW  (Πηγή: EuropeWind). 

 

Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1.3, η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 42% 

(6,581 MW), το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεύτερη θέση με 27.2% (4,270 MW), η Γαλλία την τρίτη 

θέση με 10.8% (1.694 MW), και η Ελλάδα βρίσκεται στην όγδοη θέση με ποσοστό 1.8% (282 

MW).  
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Τα στατιστικά της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια 

ανάπτυξη στο χώρο της αιολικής ενέργειας, με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύς από την 

αιολική ενέργεια να αυξάνει κάθε χρόνο, όπως απεικονίζεται αναλυτικά στην εικόνα 1.4 

παρακάτω, βάσει των στοιχείων από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας 

(ΕΛΕΤΑΕΝ, 2018): 

 

 

Εικόνα 1.4: Σύνολο εγκατεστημένης ισχύς (σε MW) ανά έτος από την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα.  

(Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ- Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας) 

 

3.2 Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας εξελίσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια 

παγκοσμίως, όπως αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα με τα σχετικά στατιστικά 

στοιχεία. Ο συγκεκριμένος κλάδος προσφέρει θέσεις εργασίας που έχουν σχέση με την 
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πράσινη ενέργεια και τα οφέλη του περιβάλλοντος, κάτι που δε συνεπάγεται όμως ότι 

εξασφαλίζει απαραίτητα και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, τόσο 

κατά την περίοδο μεταφοράς των εξαρτημάτων των ανεμογεννητριών προς την τοποθεσία της 

εγκατάστασης, όσο και στη φάση της κατασκευής των αιολικών πάρκων και στη φάση της 

λειτουργίας και συντήρησης των ανεμογεννητριών, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κινδύνους 

που μπορεί να επιφέρουν σοβαρούς ή και θανάσιμους τραυματισμούς. Η διαχείριση της 

επαγγελματικής  υγείας και ασφάλειας στο συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί πλέον ένα τεράστιας 

σημασίας κεφάλαιο για όλες τις εταιρείες του χώρου, μιας και ο τομέας και οι σχετικές 

τεχνολογίες ανεμογεννητριών αναπτύσσονται ραγδαία, και λόγω του συνεχώς αυξανόμενου 

αριθμού των εργαζομένων στο συγκεκριμένο κλάδο (EU-OSHA, 2013). Επίσης, το ζήτημα της 

σωστής επαγγελματικής εκπαίδευσης στους εργαζομένους του κλάδου, βάσει κανονισμών και 

προτύπων που να αναγνωρίζονται διεθνώς και από όλες τις εταιρίες, αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια των εργαζομένων (Steel, 2017).  

Στις 2 παρακάτω ενότητες, περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τους 

εργαζόμενους στη φάση της κατασκευής και συντήρησης των χερσαίων αιολικών πάρκων, για 

να δοθεί μια γενική αποτύπωση των προβλημάτων και προκλήσεων κατά τη διάρκεια των 

συγκεκριμένων εργασιών, όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο 

της αιολικής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στις εργασίες συντήρησης στα χερσαία πάρκα, που 

σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

  

3.2.1  Κίνδυνοι στη φάση κατασκευής των χερσαίων αιολικών πάρκων 
 

Η φάση της κατασκευής των αιολικών πάρκων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

εργασιών και αποτελεί πιθανότατα το πιο επικίνδυνο κομμάτι όσον αφορά τις εργασίες στον 

κύκλο ζωής ενός αιολικού πάρκου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μελέτη και 

ανάπτυξη του απαραίτητου Υποσταθμού ανύψωσης τάσης με τις σχετικές εργασίες όπως είναι 

οι εκσκαφές και εγκατάσταση καλωδίων και η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, που περιλαμβάνουν  
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μεταξύ άλλων τις εργασίες οδοποιίας, τις εργασίες θεμελίωσης, τις καλωδιώσεις μέχρι τον 

Υποσταθμό, και τις εργασίες συναρμολόγησης των εξαρτημάτων των ανεμογεννητριών με τη 

χρήση γερανών (τα κομμάτια του πυλώνα, η άτρακτος (νασέλα) και τα φτερά της 

ανεμογεννήτριας). Ορισμένοι από τους κυριότερους κινδύνους που συναντώνται κατά τη 

διάρκεια κατασκευής είναι οι παρακάτω (EU-OSHA, 2013): 

- Κατάρρευση δομικών στοιχείων, φορτίων, ή αντικειμένων, κατά τη διάρκεια των 

εργασιών ανύψωσης. 

- Πτώση από ύψος. 

- Μηχανικοί κίνδυνοι, όπως είναι η επαφή με κινούμενα μέρη. 

 - Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, όπως βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση, φαινόμενα ηλεκτροστατικού  

ηλεκτρισμού, ή πτώση λόγω ηλεκτροπληξίας. 

 - Πυρκαγιά ή έκρηξη στην ανεμογεννήτρια. 

 - Χειρωνακτική διαχείριση φορτίων. 

 - Εργονομικοί κίνδυνοι – Φυσιολογικές επιδράσεις ως αποτέλεσμα ανύψωσης φορτίων  

μεγάλου βάρους και επαναλαμβανόμενων κινήσεων, κόπωση από την αναρρίχηση 

στην εσωτερική κατακόρυφη σκάλα της ανεμογεννήτριας, καθώς και από την εργασία 

σε περιορισμένους χώρους. 

 - Εργασία με χρήση επικίνδυνων ουσιών. 

 - Εργασία  σε περιορισμένους χώρους – Η άτρακτος (νασέλα) της ανεμογεννήτριας, 

θεωρείται λόγω της διαμόρφωσής της ως περιβάλλον εργασίας περιορισμένου χώρου. 

 - Περιβαλλοντικές επιδράσεις – Καιρικές συνθήκες (αέρας, κεραυνοί). 

 - Οργανωτικοί παράγοντες, όπως είναι η πίεση λόγω χρονικών περιορισμών, η

 έλλειψη/ανεπάρκεια εξοπλισμού ασφαλείας, η έλλειψη των ικανοτήτων που  

απαιτούνται στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, η εμπλοκή πολλών εταιρειών στο 

χώρο του εργοταξίου για την ίδια εργασία. 

 - Η έκθεση σε θόρυβο και δονήσεις. 

 - Η επείγουσα εκκένωση του προσωπικού από την ανεμογεννήτρια λόγω αλλαγής των 

καιρικών συνθηκών. 
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Η φάση της κατασκευής των αιολικών πάρκων περιλαμβάνει πολύ συχνά ανυψώσεις 

μεγάλων φορτίων σε μεγάλα ύψη, με τα φορτία αυτά να ξεπερνούν κάποιες φορές και τους 90 

τόνους ενώ τα σχετικά ύψη να βρίσκονται πάνω από τα 90 μέτρα. Η ανύψωση των μεγάλων 

αυτών εξαρτημάτων που απαιτούνται  κατά την ανέγερση των αιολικών πάρκων 

πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων γερανών, που πολλές φορές χρειάζεται να γίνει η 

συναρμολόγηση αυτών στο εργοτάξιο. Η απαίτηση για ανύψωση μεγάλων φορτίων σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι πολύ συχνά οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται ξαφνικά στα εν 

λόγω εργοτάξια (βουνά & οροσειρές σε μεγάλα υψόμετρα με μεγάλες ταχύτητες ανέμου), 

καθιστά το έργο της ανύψωσης των φορτίων αυτών ιδιαίτερα απαιτητικό με συγκεκριμένους 

κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια  και υγεία. Η εκτίμηση και η μελέτη των κινδύνων 

αυτών καθώς και οι σχεδιασμοί των συγκεκριμένων εργασιών με τις απαραίτητες οδηγίες 

ασφαλείας, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που οι εταιρείες του κλάδου διαχειρίζονται 

όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στη φάση της κατασκευής των πάρκων. Η εικόνα 1.5 

παρακάτω απεικονίζει την ανύψωση φορτίου (ρότορα) κατά τη διάρκεια ανέγερσης αιολικού 

πάρκου, με τη χρήση 2 γερανών στο εργοτάξιο (EU-OSHA, 2013):  
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Εικόνα 1.5: Ανύψωση φορτίου (ρότορα) κατά την ανέγερση αιολικού πάρκου.  

(Πηγή: EU-OSHA-2013) 

 

3.2.2 Κίνδυνοι στη φάση συντήρησης των χερσαίων αιολικών πάρκων 
 

Οι ανεμογεννήτριες ενός αιολικού πάρκου από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν όλες 

οι διαδικασίες ανέγερσης και δοκιμαστικής λειτουργίας, περνάνε στη φάση της λειτουργίας 

και συντήρησης, όπου ουσιαστικά λειτουργούν αυτόνομα ως μη επανδρωμένες μονάδες. Η 

ανάγκη του προσωπικού στη φάση της συντήρησης ανεμογεννητριών υπάρχει κυρίως στις 

περιόδους όπου απαιτείται η προληπτική συντήρηση βάσει των απαιτήσεων των 

Κατασκευαστών (π.χ. κάθε 6 μήνες), καθώς και σε περιπτώσεις βλαβών, ενώ το υπόλοιπο 

διάστημα οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι και εκτός του αιολικού πάρκου. Στη διάρκεια ζωής 

ενός αιολικού πάρκου οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν σε κάποιους σοβαρούς κινδύνους 
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λόγω πιθανών λειτουργικών αστοχιών μιας ανεμογεννήτριας, που μπορεί να περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω (EU-OSHA, 2014): 

- Κατάρρευση πυλώνα ανεμογεννήτριας. 

- Αστοχία / πτώση των φτερών της ανεμογεννήτριας. 

- Πυρκαγιά στην ανεμογεννήτρια. 

- Χτύπημα κεραυνού στην ανεμογεννήτρια. 

 

Όσον αφορά τη βαρύτητα των κινδύνων στον κύκλο ζωής ενός αιολικού πάρκου (Adem 

et al., 2016), στη φάση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας ο σημαντικότερος παράγοντας 

κινδύνου αναφέρεται ότι είναι η κατάρρευση των φτερών, ενώ στη φάση της συντήρησης είναι 

οι πτώσεις από ύψος.  

Οι εργασίες στα αιολικά πάρκα περιέχουν πάντα τις καιρικές συνθήκες ως παράγοντα 

που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες συντήρησης, αφού αφενός οι εργαζόμενοι 

καλούνται να εργάζονται σε τοποθεσίες που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα, και αφετέρου 

επειδή καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολες συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ορισμένες 

φορές κατά την εργασία τους μέσα στην ανεμογεννήτρια, όπως π.χ. οι υψηλές θερμοκρασίες 

τη θερινή περίοδο, το ενδεχόμενο ξαφνικής καταιγίδας, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το 

χειμώνα κλπ. 

Οι εργασίες στη φάση της συντήρησης ενός αιολικού πάρκου ορισμένες φορές 

παρουσιάζουν κάποιους όμοιους κινδύνους όπως και στη φάση της κατασκευής, λόγω ότι 

υπάρχει ανάγκη για ανύψωση μεγάλων φορτίων σε πολύ υψηλά σημεία, όπως π.χ. η ανάγκη 

αλλαγής του φτερού μιας ανεμογεννήτριας λόγω ξαφνικής ζημιάς από χτύπημα κεραυνού, η 

αλλαγή μεγάλων εξαρτημάτων όπως είναι το κιβώτιο ταχυτήτων και η γεννήτρια μέσα από την 

άτρακτο κλπ. Οι συγκεκριμένες εργασίες ανήκουν στις δραστηριότητες της μεγάλης 

διορθωτικής συντήρησης στα αιολικά πάρκα (large correctives), όπου απαιτείται η χρήση 

γερανών και μεγάλου αριθμού προσωπικού στο εργοτάξιο από διαφορετικές εταιρείες. Η 

διαχείριση της ασφάλειας στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

κεφάλαιο για τις εταιρείες του κλάδου, και η εκτίμηση των συγκεκριμένων επαγγελματικών 
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κινδύνων με τις σχετικές οδηγίες και τα μέτρα ασφάλειας υλοποιούνται από τα αρμόδια 

τμήματα των εταιρειών, με στόχο την εξασφάλιση των σωστών συνθηκών εργασίας και την 

αποφυγή των ατυχημάτων. 

Επίσης, εκτός από τις εργασίες της μεγάλης διορθωτικής συντήρησης, οι εργαζόμενοι 

στη φάση της λειτουργίας και συντήρησης πραγματοποιούν τις κύριες εργασίες της περιοδικής 

συντήρησης των ανεμογεννητριών, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εργασίες λίπανσης 

κινούμενων μερών μέσα στην άτρακτο της ανεμογεννήτριας, τις εργασίες επισκευής 

ηλεκτρολογικών στοιχείων ελέγχου, τις εργασίες αλλαγής εξαρτημάτων, τις εργασίες 

συντήρησης που χρειάζονται συγκεκριμένα ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα μέσα στην 

άτρακτο (όπως π.χ. η γεννήτρια) κλπ. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες απαιτούν 

την εργασία μέσα στην άτρακτο της ανεμογεννήτριας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που αντιμετωπίζουν οι 

τεχνικοί συντήρησης των ανεμογεννητριών, οφείλονται τόσο σε εξωτερικά αίτια όσο και στο 

περιβάλλον τις εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, τα εξωτερικά αίτια οφείλονται κυρίως στις 

καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις τοποθεσίες εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, 

καθώς και στο γεγονός ότι βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία από τις πλησιέστερες 

πόλεις, κάτι που καθιστά το έργο αντιμετώπισης μια κρίσιμης κατάστασης πιο σύνθετο. Πιο 

συγκεκριμένα, σε μια περίπτωση π.χ. τραυματισμού σε ένα αιολικό πάρκο, θα πρέπει να 

αναλογιστεί κανείς ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση στο χρόνο πρόσβασης ενός ασθενοφόρου 

στο εργοτάξιο λόγω της σχετικής απόστασης, καθώς επίσης και τον παράγοντα έλλειψης της 

κατάλληλης εκπαίδευσης από την πλευρά του ατόμου που θα παρέχει την απαιτούμενη 

βοήθεια, στην περίπτωση που αυτή πρέπει να γίνει μέσα στο εσωτερικό της ανεμογεννήτριας 

(Thomas, 2014). 

Εκτός από τα εξωτερικά αίτια, οι τεχνικοί συντήρησης έχουν να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες και τους κινδύνους που προκύπτουν από την εργασία μέσα στην εγκατάσταση της 

ανεμογεννήτριας. Αρχικά, οι εργαζόμενοι καλούνται να ανεβαίνουν μια κατακόρυφη σκάλα 

για να φθάσουν μέχρι την άτρακτο της ανεμογεννήτριας, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι και 

80 μέτρα, στις περιπτώσεις όπου το ασανσέρ εσωτερικά στην ανεμογεννήτρια είναι 
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χαλασμένο, ή στις ανεμογεννήτριες εκείνες που δε διαθέτουν ασανσέρ. Η εργασία μέσα στην 

άτρακτο στη συνέχεια αποτελεί εργασία σε ύψος, κάτι που προϋποθέτει την ανάγκη για την 

καλή φυσική κατάσταση και τις κατάλληλες περιοδικές ιατρικές εξετάσεις από την πλευρά των 

εργαζομένων. Οι τεχνικοί συντήρησης μέσα στην άτρακτο της ανεμογεννήτριας καλούνται 

επίσης να εργάζονται σε μέρη περιορισμένου χώρου (confined spaces), όπως είναι το σημείο 

ένωσης των φτερών (rotor/hub), κάτι που μπορεί να επιφέρει θέματα σχετικά με δυσμενείς 

εργονομικούς παράγοντες και πιθανά μυοσκελετικά προβλήματα. Επίσης, στη διάρκεια των 

εργασιών συντήρησης, οι εργαζόμενοι εκτίθενται και σε κινδύνους εγκλωβισμού από τα 

κινούμενα μέρη μέσα στην άτρακτο, σε ηλεκτρολογικούς κινδύνους από καλώδια μεγάλης 

τάσης, και σε πιθανά εγκαύματα από στοιχεία σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, η έκθεση σε 

αναθυμιάσεις και σκόνη, όπως επίσης και στο θόρυβο, είναι παράγοντες που μπορεί να 

προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στην υγεία των εργαζομένων, και πρέπει να παρακολουθείται 

και να μελετάται η επίδραση των συγκεκριμένων παραγόντων στην επίδραση των τεχνικών 

που εργάζονται μέσα στην ανεμογεννήτρια (EU-OSHA, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

 

4.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΟΝΤΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 

Η μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του κλάδου της αιολικής ενέργειας 

παγκοσμίως δημιούργησε παράλληλα και κάποια ερωτηματικά στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως 

σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πιθανών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων 

από το θόρυβο που παράγεται κατά τη λειτουργία. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, αυτές εστιάζονται κυρίως: α) στο θέμα της επιβάρυνσης του τοπίου, και β) στην 

απειλή για τα πουλιά. Στο πρώτο θέμα υπάρχει η άποψη από ορισμένους ότι ένα αιολικό 

πάρκο αποτελεί μια οπτική όχληση ως εικόνα, έστω και αν αυτά βρίσκονται κυρίως σε 

απομακρυσμένες βουνοκορφές, οπότε και ελαχιστοποιείται η οπτική αντίληψή τους. Επίσης, 

στις συζητήσεις αυτές όσον αφορά το συγκεκριμένο προβληματισμό για το περιβάλλον, θα 

είναι χρήσιμο να γίνεται αντιπαράθεση με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

έχουμε στις περιπτώσεις των δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από μη ανανεώσιμες 

πηγές, όπως π.χ. τη μόνιμη καταστροφή ορεινών όγκων και εκτάσεων από μεταλλευτικές 

δραστηριότητες για την εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, και τις καταστροφές στο περιβάλλον από 

τις εργασίες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου (ΕΛΕΤΑΕΝ, 2011).  

Σχετικά με το θέμα που έχει σχέση με την απειλή της ορνιθοπανίδας λόγω της 

πρόσκρουσης των πτηνών στις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με στοιχεία από την Ελληνική 

Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), τα πουλιά πολύ σπάνια επηρεάζονται 

άμεσα από τις ανεμογεννήτριες, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι για κάθε 10.000 θανάτους 

πουλιών, λιγότερο από ένας προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες. Επίσης, πρέπει να 

λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

πραγματοποιούνται στη φάση αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου και επηρεάζουν το 
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σχεδιασμό του, εξετάζονται και οι παράγοντες που έχουν σχέση με τις ιδιαιτερότητες της 

ορνιθοπανίδας σε μια περιοχή, έτσι ώστε να υπάρχουν οι ελάχιστες επιπτώσεις ή να έχουμε 

την πλήρη εξάλειψη των πιο σπάνιων επιπτώσεων, κυρίως όσον αφορά την παραγωγική 

διαδικασία.  

Εκτός από τα 2 παραπάνω θέματα που αφορούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

ανεμογεννητριών, ένας ακόμη προβληματισμός είναι και το θέμα της παραγωγής θορύβου 

από τις ανεμογεννήτριες και τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν για την υγεία των 

κατοίκων κοντινών περιοχών. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες και 

άρθρα σχετικά με το θέμα των επιπτώσεων από το θόρυβο, και για το αν τελικά οι 

ανεμογεννήτριες μπορεί να διαπιστωθεί ότι προκαλούν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας 

στους τοπικούς πληθυσμούς.  

Τα 2 είδη θορύβου που παράγονται από μια ανεμογεννήτρια είναι: α) Ο μηχανικός 

θόρυβος στο εσωτερικό της ατράκτου (νασέλας) της ανεμογεννήτριας λόγω της λειτουργίας 

των ηλεκτρομηχανολογικών εξαρτημάτων (κιβώτιο ταχυτήτων, γεννήτρια, κινούμενα μέρη), ο 

οποίος και μειώνεται συνεχώς με τις νέες τεχνολογίες μηχανολογικού σχεδιασμού των 

ανεμογεννητριών, και β) Ο αεροδυναμικός θόρυβος, που παράγεται από την περιστροφή των 

πτερυγίων της ανεμογεννήτριας κατά τη λειτουργία, και ουσιαστικά είναι και αυτός ο θόρυβος 

που αποτελεί το αντικείμενο των σχετικών συζητήσεων και μελετών, όσον αφορά τις 

επιδράσεις στην υγεία. 

Σχετικά με την κατανόηση του ήχου, ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί τους ήχους που 

έχουν συχνότητες μεταξύ 20 Hz έως 20.000 Hz. Οι ήχοι που έχουν συχνότητες χαμηλότερες 

από 20 Hz ονομάζονται υπόηχοι, και αυτοί που είναι κάτω από 200 Hz θεωρούνται ήχοι 

χαμηλών συχνοτήτων. Τα 2 αυτά είδη του ήχου (υπόηχοι και ήχοι χαμηλών συχνοτήτων) 

αποτελούν το θέμα ορισμένων αντιπαραθέσεων σχετικά με το αν προκαλούν επιπτώσεις στην 

υγεία των κατοίκων που βρίσκονται κοντά σε περιοχές αιολικών πάρκων. Η ένταση του ήχου 

συνήθως αναφέρεται με το μέγεθος ντεσιμπέλ (dB), όπου το 0 dB αποτελεί το κατώτατο όριο 

για να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί έναν ήχο, ενώ το όριο του πόνου είναι περίπου στα 140 

dB.  
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Σύμφωνα με ορισμένα άρθρα στη βιβλιογραφία, έχουν υπάρξει κάποια στοιχεία για 

συμπτώματα στην υγεία που έχουν σχέση με την έκθεση στο θόρυβο από τις ανεμογεννήτριες, 

σε άτομα που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται κάποια συμπτώματα 

όπως είναι  οι διαταραχές ύπνου, οι ημικρανίες, ο ίλιγγος, και η κόπωση, και τα οποία 

οφείλονται στους υπόηχους και στους ήχους χαμηλών συχνοτήτων που παράγονται από τη 

λειτουργία της ανεμογεννήτριας (Farboud et al., 2013). Συχνά στη σχετική βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι ενδέχεται να υπάρχει σημαντική επιρροή στους ανθρώπους από τους ήχους 

που παράγονται από τις ανεμογεννήτριες (Frey &  Hadden, 2017). 

Το θέμα της έκθεσης στο θόρυβο που προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες, 

συναντάται σε πολλά άρθρα και μελέτες στη βιβλιογραφία, με στόχο να δοθούν απαντήσεις 

στο ζήτημα αν τελικά υπάρχει θέμα ή όχι για την υγεία των κατοίκων που ζουν σε κοντινές 

περιοχές από τα αιολικά πάρκα. Βάσει της εργασίας του Chapman (2015), υπάρχουν πολλές 

μελέτες και ερευνητικά άρθρα που δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη επιστημονική 

σύνδεση μεταξύ πιθανών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και της έκθεσης στο θόρυβο 

από τις ανεμογεννήτριες. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση 

Αιολικής Ενέργειας στο θέμα αυτό, οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά 

σε πλέον αθόρυβες μηχανές που καλύπτουν αυστηρές προδιαγραφές εκπομπών θορύβου, και 

σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 200 μέτρων, ο αεροδυναμικός θόρυβος από την περιστροφή 

των πτερυγίων συνήθως καλύπτεται πλήρως από το φυσικό θόρυβο του ανέμου μέσα στα 

φύλλα των δέντρων και θάμνων της περιοχής. Ο πίνακας 1 παρακάτω απεικονίζει ενδεικτικά 

τα επίπεδα της έντασης του ήχου (σε μονάδα db (A)), για κάποιες δραστηριότητες και πηγές, 

έτσι ώστε να γίνει μια κατανόηση του επιπέδου της ηχητικής έντασης από ένα αιολικό πάρκο 

συγκριτικά με άλλα γνωστά παραδείγματα παραγωγής θορύβου (ΕΛΕΤΑΕΝ, 2011).  
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΗΓΗΣ  
ΘΟΡΥΒΟΥ (ΜΕΤΡΑ) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΗΓΗ 

ΤΙΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
DB(A) 

- ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΗΣ 0 

- ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 20-40 

- ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 35 

350 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 35-45 

100 Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (40 KM/H) 55 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 

100 ΦΟΡΤΗΓΟ (30 KM/H) 65 

7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 95 
 

Πίνακας 1: Όρια θορύβου διαφορετικών κατηγοριών.  

[Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ]. 

 

4.2 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Στη βιβλιογραφική αναζήτηση όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην 

υγεία η λειτουργία των αιολικών πάρκων λόγω θορύβου και άλλων ίσως παραγόντων, είναι 

χαρακτηριστικό ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα και μελέτες όσον αφορά τον αντίκτυπο 

στις τοπικές κοινωνίες, δεν υπάρχουν αντίστοιχα για το εργατικό δυναμικό. Πιο συγκεκριμένα, 

δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες ή έρευνα όσον αφορά το αν έχουμε και σε τι βαθμό 

επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων που πραγματοποιούν τις εργασίες συντήρησης μέσα 

στην ανεμογεννήτρια. Η παρούσα εργασία για τον παραπάνω λόγο εστιάζει στις πιθανές 

επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων που μπορεί να υπάρχουν λόγω των εργασιών 

συντήρησης στις ανεμογεννήτριες, λόγω των παραγόντων και δυσκολιών του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος εργασίας. Το ενδιαφέρον όσον αφορά τις πιθανές αυτές επιπτώσεις εστιάζεται 

μεταξύ άλλων στους εξής τομείς: 

1. Τη διερεύνηση για το αν οι τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών αντιμετωπίζουν ή όχι 

συμπτώματα προβλημάτων υγείας που προέρχονται από παράγοντες στο εσωτερικό 

της ανεμογεννήτριας. Ορισμένα από τα συμπτώματα που αναφέρονται στη 
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βιβλιογραφία ότι έχουν παρατηρηθεί σε πληθυσμούς κοντινών περιοχών λόγω του 

θορύβου από τις ανεμογεννήτριες, έχουν ληφθεί υπόψη σε ορισμένες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου της παρούσας εργασίας, όπως είναι η διαταραχή ύπνου, οι 

πονοκέφαλοι, η έντονη κόπωση, και τα προβλήματα ακοής.  

2. Την αναζήτηση όσον αφορά περιπτώσεις πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων λόγω 

της φύσης της συγκεκριμένης εργασίας και των δυσμενών εργονομικών παραγόντων. 

Συγκεκριμένα, οι τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών καλούνται πολύ συχνά να 

πραγματοποιούν αναρρίχηση σε κατακόρυφη σκάλα ύψους πολλών μέτρων (από 45 

μέτρα στις χαμηλότερες ανεμογεννήτριες μέχρι και πάνω από 80 μέτρα στις 

μεγαλύτερες), καθώς και να εργάζονται για πολύ ώρα σε περιορισμένους χώρους και 

με επίπονες στάσεις σώματος.  

3. Τη διερεύνηση από την πλευρά των εργαζομένων σχετικά με κάποιους παράγοντες 

στην εργασία τους που μπορεί να έχουν σχέση και να επηρεάζουν την απόδοσή τους, 

όπως μεταξύ άλλων ο βαθμός δυσκολίας που περιέχει η εργασία στον κλειστό και 

περιορισμένο χώρο της ατράκτου της ανεμογεννήτριας, οι δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν συχνά στα αιολικά πάρκα λόγω ότι βρίσκονται κυρίως σε 

βουνοκορφές και τοποθεσίες με μεγάλα υψόμετρα, και η πιθανότητα ύπαρξης 

αισθημάτων ανασφάλειας κατά την εργασία.     

 

Σύμφωνα με μια πιλοτική έρευνα που έγινε σε εργαζομένους του αιολικού πάρκου 

Manjil στο Ιράν, όσον αφορά τον αντίκτυπο του θορύβου από την ανεμογεννήτρια στη γενική 

υγεία των εργαζομένων, που στη συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται σε θέματα που 

αναδεικνύουν προβλήματα ψυχικής υγείας (όπως είναι η κατάθλιψη και η 

νευρικότητα/αϋπνία),  παρατηρήθηκε ότι ο θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες επηρεάζει 

αρνητικά τη γενική υγεία των εργαζομένων (Abbasi et al., 2016). Στη συγκεκριμένη έρευνα 

συμμετείχαν 53 εργαζόμενοι του πάρκου, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε 3 ομάδες βάσει της 

θέσης εργασίας τους (συντήρηση ανεμογεννητριών, φύλαξη πάρκου, υπάλληλοι γραφείων). Η 

συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η ομάδα της συντήρησης είχε χειρότερους δείκτες όσον 
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αφορά τη γενική τους υγεία, συγκριτικά με τα άτομα των άλλων 2 ομάδων που δεν εργάζονταν 

μέσα στις ανεμογεννήτριες. Στη συγκεκριμένη έρευνα ο όρος γενική υγεία περιελάμβανε τη 

συνολική εικόνα από τους παρακάτω επιμέρους παράγοντες/προβλήματα: σωματικά 

συμπτώματα, νευρικότητα και αϋπνία, αντικοινωνική συμπεριφορά, και κατάθλιψη.  

Όσον αφορά τα πιθανά μυοσκελετικά προβλήματα που μπορεί ενδεχομένως να 

αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών, ο πόνος χαμηλά στη μέση 

εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στο προσωπικό που ασχολείται με τις εργασίες συντήρησης 

στις ανεμογεννήτριες, και αποτελεί ένα μεγάλο προβληματισμό σχετικά με την επαγγελματική 

τους υγεία. Tο συμπέρασμα αυτό βγήκε μετά από τη σχετική έρευνα σε 151 άτομα του 

προσωπικού συντήρησης, σε 17 αιολικά πάρκα στην Κίνα, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου 

(Jia et al., 2016).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

5.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε και εστάλη προς συμπλήρωση στους τεχνικούς 

συντήρησης ανεμογεννητριών, χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των τριών υποθέσεων, καθώς και για την 

έρευνα σχετικά με πιθανά μυοσκελετικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 

τεχνικοί συντήρησης λόγω της εργασίας τους. Οι τρεις υποθέσεις που διερευνήθηκαν είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Ορισμένα φαινόμενα ένδειξης προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, 

επηρεάζονται από το αυξημένο επίπεδο δυσκολιών και ανασφάλειας στο εργασιακό 

τους περιβάλλον, καθώς και από τις δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που 

παρατηρούνται στο χώρο εργασίας τους. 

2. Η επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων από την εμφάνιση συγκεκριμένων 

προβλημάτων λόγω της εργασίας τους, επηρεάζεται τόσο από ορισμένα φαινόμενα 

ένδειξης προβλημάτων ψυχικής υγείας, όσο και από το επίπεδο αυξημένων δυσκολιών 

και ανασφάλειας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο εργασιακό τους περιβάλλον.  

3. Τα αυξημένα επίπεδα ανασφάλειας και δυσκολιών στο περιβάλλον εργασίας των 

τεχνικών συντήρησης ανεμογεννητριών, επηρεάζονται από τις δυσμενείς εργονομικές 

συνθήκες που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο.  

 

Η πρώτη υπόθεση προς διερεύνηση έχει επηρεαστεί από το συμπέρασμα των  Abbasi 

et al. (2016), που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η έκθεση στο θόρυβο των εργαζομένων στις 

ανεμογεννήτριες επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Στη συγκεκριμένη υπόθεση της 

παρούσας εργασίας η πρόταση προς διερεύνηση υποστηρίζει ότι κάποια φαινόμενα που  
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αναδεικνύουν προβλήματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων, επηρεάζονται από 2 

συγκεκριμένους παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας τους, και είναι: α) Το 

αυξημένο επίπεδο δυσκολιών και ανασφάλειας λόγω της φύσης των εργασιών, και β) Οι 

δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. 

Τα φαινόμενα που αναδεικνύουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στη συγκεκριμένη υπόθεση, 

και στα οποία επικεντρώθηκε η παρούσα εργασία, είναι η κατάθλιψη, η νευρικότητα/αϋπνία, 

η διαταραχή ύπνου, και το στρες. Εκτός από τα φαινόμενα κατάθλιψης και νευρικότητας/ 

αϋπνίας, τα οποία  αναφέρονται και στην εργασία των Abbasi et al. (2016), το πρόβλημα της 

διαταραχής ύπνου και το στρες επιλέχθηκαν λόγω του ότι αναφέρονται συχνά στη σχετική 

βιβλιογραφία, όπως και στην έρευνα των Abbasi et al. (2016), ως σχετικά προβλήματα που 

έχουν αναφερθεί από πληθυσμούς που βρίσκονται κοντά σε αιολικά πάρκα.   

Η δεύτερη υπόθεση προς διερεύνηση έχει στόχο να επιβεβαιώσει τη σύνδεση μεταξύ 

κάποιων φαινομένων επιδείνωσης της υγείας των εργαζομένων λόγω συγκεκριμένων 

προβλημάτων που επιφέρει η εργασία τους, με την αρνητική κατάσταση της ψυχικής τους 

υγείας αλλά και των αυξημένων δυσκολιών και επιπέδου ανασφάλειας του περιβάλλοντος 

εργασίας τους. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη υπόθεση υποστηρίζεται ότι ορισμένα φαινόμενα 

επιδείνωσης της υγείας των τεχνικών επηρεάζονται τόσο από ορισμένα προβλήματα ένδειξης 

προβλημάτων ψυχικής υγείας, όσο και από το επίπεδο των αυξημένων δυσκολιών και 

ανασφάλειας στον εργασιακό τους χώρο. Τα προβλήματα που εκφράζουν την επιδείνωση της 

υγείας των εργαζομένων στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι τα εξής:  α) Η έντονη κόπωση, β) Η 

εμφάνιση πονοκεφάλων, και γ) Τα προβλήματα ακοής. Το πρώτο φαινόμενο (έντονη κόπωση), 

πηγάζει από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργασία που αφορά τη συντήρηση των 

ανεμογεννητριών εμπεριέχει τη συχνή αναρρίχηση στην κάθετη εσωτερική σκάλα της 

ανεμογεννήτριας μέχρι αρκετά μεγάλα ύψη (π.χ. 78 μέτρα), καθώς και από το γεγονός ότι 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των εργαζομένων στο ερωτηματολόγιο που εστάλη, υπήρξαν 

μεγάλα ποσοστά εμφάνισης ενοχλήσεων σε σημεία του σώματος (π.χ. γόνατα, κάτω μέρος 

ράχης, αυχένας). Όσον αφορά τα προβλήματα εμφάνισης πονοκεφάλων αλλά και 

προβλημάτων ακοής, αυτά έχουν επιλεγεί αφού βάσει της βιβλιογραφίας έχουν αναφερθεί 
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σχετικά προβλήματα από άτομα που κατοικούν σε κοντινές περιοχές από τα αιολικά πάρκα, 

όπως αναφέρονται και στην έρευνα των Farboud et al. (2013).  

Η τρίτη υπόθεση προς διερεύνηση έχει στόχο να επιβεβαιώσει τη σύνδεση μεταξύ των 

αυξημένων δυσκολιών και επιπέδου ανασφάλειας που παρατηρούνται στο εργασιακό 

περιβάλλον των τεχνικών συντήρησης ανεμογεννητριών, και των δυσμενών εργονομικών 

συνθηκών που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση αυτή 

υποστηρίζει ότι οι αυξημένες δυσκολίες και το αίσθημα ανασφάλειας  στο εργασιακό 

περιβάλλον επηρεάζεται από τους δυσμενείς εργονομικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν το 

συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Οι δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το 

περιβάλλον εργασίας μέσα στην ανεμογεννήτρια, αποτελεί ένα θέμα που σύμφωνα με τους Jia 

et al (2016) έχει σχέση με τα φαινόμενα εμφάνισης πόνου χαμηλά στη μέση, δηλαδή με το 

συγκεκριμένο αυτό μυοσκελετικό πρόβλημα. Επομένως, η τρίτη υπόθεση της παρούσας 

εργασίας ερευνά το κατά πόσο το σοβαρό αυτό θέμα των δυσμενών εργονομικών παραγόντων 

επηρεάζει το αυξημένο επίπεδο δυσκολιών και ανασφάλειας που παρατηρούνται από την 

πλευρά των εργαζομένων. 

Επίσης, εκτός  από τις 3 συγκεκριμένες υποθέσεις προς διερεύνηση, 

πραγματοποιήθηκε και μια έρευνα όσον αφορά τις πιθανές μυοσκελετικές παθήσεις που 

ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα πηγάζει από την έρευνα των Jia et al. (2016), όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι ο 

πόνος χαμηλά στη μέση (LBP) μεταξύ του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης των 

αιολικών πάρκων παρουσιάζεται σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για 

την επαγγελματική υγεία. Το θέμα της ύπαρξης ή όχι του συγκεκριμένου προβλήματος όπως 

και τυχόν άλλων μυοσκελετικών παθήσεων διερευνάται μέσα από 3 συγκεκριμένες ερωτήσεις 

στο ερωτηματολόγιο και την ανάλυση των σχετικών απαντήσεων. 
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5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι συνολικά 24 και είναι χωρισμένες σε 4 ενότητες, οι 

οποίες είναι οι παρακάτω: 

➢ Ενότητα Α: Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν 4 ερωτήσεις σχετικά με ορισμένα 

προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, όπως η ηλικία, και το επίπεδο σπουδών. 

➢ Ενότητα Β: Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 10 ερωτήσεις και 

αφορούν πιθανά προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων από τις συγκεκριμένες 

εργασίες. Επίσης, οι 3 από τις 10 ερωτήσεις βασίστηκαν στο σκανδιναβικό 

ερωτηματολόγιο για την ανάλυση μυοσκελετικών συμπτωμάτων (NMQ),  με στόχο την 

διερεύνηση διαφόρων σχετικών προβλημάτων/ενοχλήσεων. 

➢ Ενότητα Γ: Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις που αφορούν κάποιους 

εργονομικούς παράγοντες στο χώρο της εργασίας των τεχνικών συντήρησης 

ανεμογεννητριών. Οι 4 συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν τις εργονομικές 

συνθήκες έχουν επιλεχθεί από την ερευνητική εργασία των Jia et al (2016), οι οποίοι 

έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργονομικών παραγόντων και της εμφάνισης 

των προβλημάτων πόνου χαμηλά στη μέση των εργαζομένων. 

➢ Ενότητα Δ: Η τέταρτη ενότητα αποτελείται από 6 ερωτήσεις που αφορούν την 

υποκειμενική αξιολόγηση από την πλευρά των ερωτηθέντων, όσον αφορά 

συγκεκριμένους παράγοντες στην εργασία τους, όπως είναι το επίπεδο ανασφάλειας 

κατά τη διάρκεια των εργασιών, η προσαρμογή στις απαιτήσεις στη θέση εργασίας, 

κλπ.  

 

Οι ερωτήσεις στις ενότητες Γ και Δ καθώς και κάποιες από την ενότητα Β, έχουν 

διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η απάντηση να μπορεί να δοθεί σε κλίμακα 1-5, με το 

μικρότερο αριθμό στην απάντηση να υποδηλώνει την πιο αρνητική εκδοχή στο ερώτημα, ενώ 

όσο αυξάνεται ο αριθμός επιλογής να αυξάνεται η θετική ανταπόκριση στο συγκεκριμένο 

ερώτημα. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε αφενός για την πιο εύκολη συμπλήρωση του  
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ερωτηματολογίου, και αφετέρου για τη διευκόλυνση όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που έγινε στη συνέχεια με το υπολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε 

(Lisrel).  

Ο τρόπος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με την online 

πλατφόρμα «Google Drive», εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανωνυμία από την πλευρά 

των ερωτηθέντων, την ευκολία και ταχύτητα στον τρόπο συμπλήρωσης, και το αίσθημα 

απάντησης με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφού με τον τρόπο αυτό οι ερωτηθέντες δεν 

«ελέγχονται» μετά τη συμπλήρωση από τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Η ενημέρωση για 

το σκοπό της εργασίας και η αποστολή του σχετικού “link” για την online συμπλήρωση, 

πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο μηχανικό υγείας & ασφάλειας της κάθε εταιρείας, σε 

συνέχεια σχετικής επικοινωνίας που έγινε και αίτημα για συμμετοχή στην έρευνα της 

παρούσας εργασίας. Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους εργαζομένους 

περιλαμβάνεται αυτούσιο στο παράρτημα της παρούσας εργασίας (Π.1). 

Το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 8 από τις κυριότερες εταιρείες στην Ελλάδα, που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της συντήρησης ανεμογεννητριών, και οι οποίες φαίνονται 

στον πίνακα 2 παρακάτω. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποια σχετική λίστα σε κάποια υπηρεσία 

στην Ελλάδα που να καταγράφει όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

λειτουργίας και συντήρησης των ανεμογεννητριών, το κριτήριο επιλογής έγινε βάσει σχετικής 

έρευνας στο χώρο καθώς και από στοιχεία και τα στατιστικά που υπάρχουν στην ΕΛΕΤΑΕΝ 

(Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), με στόχο την επιλογή των μεγαλύτερων 

και πιο γνωστών εταιρειών του κλάδου, όπου κάποιες από αυτές είναι παράλληλα και 

Κατασκευαστές ανεμογεννητριών (π.χ. Siemens-Gamesa, Vestas, Enercon). 

Από τις 8 αυτές εταιρείες συμμετείχαν στην έρευνα οι 6 από αυτές όπως φαίνεται στον 

πίνακα 3, στους εργαζομένους των οποίων εστάλη ηλεκτρονικά το “link” για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Τα συνολικά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν ήταν 50 (ποσοστό 

34.25% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων από τις 6 εταιρείες που συμμετείχαν). Στο 

παράρτημα Π.2. της παρούσας εργασίας εμφανίζονται τα στατιστικά από όλες τις απαντήσεις 

που συλλέχθηκαν από τους εργαζομένους. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Paralos Energy PC 

Rokas/Iberdrola 

Enel Green Power Hellas S.A. 

Enteka 

EDF 

Enercon 

Vestas 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
 

Πίνακας 2: Λίστα εταιρειών στις οποίες ζητήθηκε να συμμετέχουν  

στο ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Paralos Energy PC 

Rokas/Iberdrola 

Enel Green Power Hellas S.A. 

Enteka 

Enercon 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

 

Πίνακας 3: Λίστα εταιρειών οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα. 
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5.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΣ SEΜ  
 

Ο έλεγχος των τριών υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων/απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη 

στατιστική ανάλυση ονομάζεται Δομημένη Μοντελοποίηση Εξισώσεων, γνωστή ως «SEM» 

(από τα αρχικά των λέξεων: «Structural Equation Modeling»), και το υπολογιστικό πρόγραμμα 

που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της μεθόδου SEM είναι το Lisrel, βάσει και των 

οδηγιών χρήσης που παρέχει η εταιρεία παροχής του λογισμικού σύμφωνα με τον Mels 

(2018). 

Η μέθοδος SEM αποτελεί μια σύνθετη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης η οποία επιτρέπει 

τον έλεγχο πολλαπλών συσχετίσεων με τεχνικές της στατιστικής, στην περίπτωση που 

υπάρχουν πολλές μεταβλητές, και αναζητείται ο έλεγχος όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ τους.  Αρχικά διατυπώνεται μια υπόθεση προς διερεύνηση, και στη συνέχεια 

διατυπώνεται η υπόθεση αυτή με ένα μοντέλο. Στη συνέχεια, η μέθοδος SEM χρησιμοποιείται 

για να διαπιστωθεί πόσο καλή προσαρμογή έχουν τα στοιχεία από το δείγμα του πληθυσμού 

που χρησιμοποιήθηκε, στο μοντέλο που εκφράζει την υπόθεση προς διερεύνηση. Το 

υπολογιστικό πρόγραμμα Lisrel αποδεικνύει την ύπαρξη ή όχι της καλής προσαρμογής μεταξύ 

μετρήσεων και μοντέλου, και η υπόθεση προς διερεύνηση γίνεται αποδεκτή στην περίπτωση 

που το πρόγραμμα δείξει ικανοποιητική προσαρμογή. 

Τα 2 μοντέλα που συνδυάζονται στη μέθοδο SEM είναι τα εξής: α) Το μοντέλο 

μέτρησης (measurement model), και β) το δομημένο μοντέλο (structural model). Η υπόθεση 

προς διερεύνηση εκφράζεται με το μοντέλο μέτρησης, και αποτελείται από τις λανθάνουσες  

μεταβλητές, τις παρατηρούμενες μεταβλητές, και το διάγραμμα δρόμων. Οι λανθάνουσες 

μεταβλητές είναι οι μεταβλητές που εκφράζουν κάποια υποθετικά κατασκευάσματα, και 

ορίζονται από τις παρατηρούμενες μεταβλητές, οι οποίες αποτελούν τις απαντήσεις στα  

ερωτήματα που τέθηκαν στους τεχνικούς βάσει του ερωτηματολογίου που εστάλη. Το 

διάγραμμα δρόμων χρησιμοποιείται για να απεικονίσει από ποιες παρατηρούμενες 

μεταβλητές ορίζονται οι λανθάνουσες μεταβλητές, και συμβολίζεται με ένα ευθύγραμμο βέλος 
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από τη λανθάνουσα στην παρατηρούμενη μεταβλητή, ενώ η συνδιακύμανση μεταξύ των 

λανθανουσών μεταβλητών απεικονίζεται με ένα μη ευθύγραμμο διπλό βέλος. Το μοντέλο 

μέτρησης ερευνά αν ο τρόπος που εκφράζονται οι λανθάνουσες μεταβλητές από τις 

παρατηρούμενες μεταβλητές, συμφωνεί με τη θεωρία/υπόθεση προς διερεύνηση. Το δεύτερο 

μοντέλο της μεθόδου SEM είναι το δομημένο μοντέλο, το οποίο δείχνει επιπλέον του 

μοντέλου μέτρησης το πώς σχετίζονται οι λανθάνουσες μεταβλητές μεταξύ τους, τις όποιες 

συσχετίσεις ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ των λανθανουσών ή παρατηρούμενων 

μεταβλητών, καθώς και πιθανά σφάλματα από τις μετρήσεις (τα οποία συμβολίζονται με ένα 

ευθύγραμμο βέλος προς την παρατηρούμενη μεταβλητή). 

Τα πρόγραμμα Lisrel που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της μεθόδου SEM 

παρουσιάζει ορισμένα στατιστικά καλής προσαρμογής, από τα οποία κρίνεται αν υπάρχει καλή 

προσαρμογή των μετρήσεων από το δείγμα, στο μοντέλο που εκφράζει την υπόθεση προς 

διερεύνηση. Τα κυριότερα κριτήρια καλής προσαρμογής είναι τα εξής: α) Το «Chi-Square» (χ²), 

όπου μια σημαντική τιμή αυτού του δείκτη σε προκαθορισμένο επίπεδο «α» δείχνει μη καλή 

προσαρμογή, β) ο δείκτης «GFI» (Goodness of Fit Index), όπου η καλή προσαρμογή υπάρχει 

στην περίπτωση που ο δείκτης αυτός έχει τιμή ίση ή μεγαλύτερη από 0.90, γ) ο δείκτης «AGFI» 

(Adjusted Goodness of Fit Index), ο οποίος αποτελεί μια παραλλαγή του δείκτη «GFI» 

προσαρμόζοντας το δείκτη στους βαθμούς ελευθερίας, με την ίδια ελάχιστη τιμή για καλή 

προσαρμογή (0.90), δ) ο δείκτης «NFI» (Normed Fit Index), ο οποίος βασίζεται στη σύγκριση 

του μοντέλου προς διερεύνηση με ένα υποθετικό μοντέλο (null model) στο οποίο οι 

συνδιακυμάνσεις στον πίνακα συνδιακύμανσης των λανθανουσών μεταβλητών είναι ίσες με 

μηδέν, ενώ η καλή προσαρμογή εκφράζεται με τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 0.90, ε) το «RMR» 

(root mean square residuals), το οποίο είναι ο δείκτης που χρησιμοποιεί την τετραγωνική ρίζα 

των μέσων τετραγωνικών διαφορών ανάμεσα στις διασπορές και συνδιασπορές από το δείγμα 

και των αντίστοιχων που προβλέπονται από το μοντέλο, όπου η καλή προσαρμογή εδώ 

εκφράζεται με τιμές πιο κοντά στο μηδέν, και ζ) το «RMSEA» (Root Mean Square Error of 

Approximation), όπου είναι ο δείκτης που για τιμές κάτω από 0.05, εκφράζει την καλή 

προσαρμογή των στοιχείων του δείγματος στο μοντέλο. 
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Ο έλεγχος των τριών υποθέσεων προς διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με την 

υλοποίηση ενός σύνθετου μοντέλου στο υπολογιστικό πρόγραμμα Lisrel, το οποίο εφαρμόζει 

τη μέθοδο της δομημένης μοντελοποίησης εξισώσεων που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα. Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει και τις 4 λανθάνουσες μεταβλητές που 

εμπλέκονται στον έλεγχο των τριών υποθέσεων και αναλύονται παρακάτω, όλες τις 

παρατηρούμενες μεταβλητές που εκφράζουν τις 4 αυτές λανθάνουσες μεταβλητές (14 στο 

σύνολο), και επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ όλων των λανθανουσών μεταβλητών για τον έλεγχο 

των συγκεκριμένων υποθέσεων.  

Οι λανθάνουσες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν για την έρευνα της παρούσας 

εργασίας, καθώς και οι αντίστοιχες παρατηρούμενες μεταβλητές που τις ορίζουν, εκφράζονται 

αναλυτικά σύμφωνα με τους παρακάτω ορισμούς: 

 

1η λανθάνουσα μεταβλητή: 

“AdvErgFact” = Δυσμενείς εργονομικές συνθήκες εργασίας. 

 

Παρατηρούμενες μεταβλητές για τον ορισμό της 1ης λανθάνουσας μεταβλητής: 

E1 – Ερώτηση 15 του ερωτηματολογίου: 

- Πόσο συχνά εργάζεστε έχοντας το σώμα σας σε επίπονη στάση (βαθύ κάθισμα), όπως 

φαίνεται στη φωτογραφία παρακάτω; 

(1: Ποτέ – 5: Πάρα πολύ συχνά = πάνω από 4 ώρες την ημέρα) 

 

E2 – Ερώτηση 16 του ερωτηματολογίου: 

- Πόσο συχνά πραγματοποιείτε απαιτητικές ανυψώσεις φορτίων κατά την εργασία σας;  

(1: Ποτέ – 5: Πάρα πολύ συχνά = πάνω από 2 φορές σε 1 λεπτό, ή πάνω από συνολικά 2 ώρες την ημέρα) 
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E3 – Ερώτηση 17 του ερωτηματολογίου: 

- Πόσο συχνά χτυπάτε επαναλαμβανόμενα με το γόνατό σας κάποιο σημείο/εξάρτημα 

κατά την εργασία σας, όπως για παράδειγμα στη φωτογραφία παρακάτω; 

 

(1: Ποτέ – 5: Πάρα πολύ συχνά = πάνω από μία φορά στο 1 λεπτό, ή πάνω από συνολικά 2 ώρες την 
ημέρα) 

 

E4 – Ερώτηση 18  του ερωτηματολογίου: 

- Πόσο συχνά κατά την εργασία σας πιάνετε με το ένα χέρι κάποιο βαρύ ή και ογκώδες 

αντικείμενο που δε συγκρατείται από αλλού;  

(1: Ποτέ – 5: Πάρα πολύ συχνά = πάνω από συνολικά 4 ώρες την ημέρα) 

 

 

2η Λανθάνουσα μεταβλητή: 

“WorkDifInsec” = Αύξηση επιπέδου ανασφάλειας & δυσκολιών από την εργασία. 

 

Παρατηρούμενες μεταβλητές για τον ορισμό της 2ης λανθάνουσας μεταβλητής: 

D1 – Ερώτηση 21 του ερωτηματολογίου: 

- Σε τι βαθμό νιώθετε ανασφάλεια κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης μέσα 

στην ανεμογεννήτρια;  

(1: Κανένα αίσθημα ανασφάλειας – 5: Πολύ μεγάλη ανασφάλεια) 

D2 – Ερώτηση 22 του ερωτηματολογίου: 

- Κατά πόσο ο περιορισμένος χώρος μέσα στην ανεμογεννήτρια συμβάλλει στη δυσκολία 

που παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης;   

(1: Δεν παίζει ρόλο – 5: Πολύ σημαντικός παράγοντας) 
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D3 – Ερώτηση 23 του ερωτηματολογίου: 

- Κατά πόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη δυσκολία που 

παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης; 

(1: Καθόλου – 5: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό) 

 

 

3η λανθάνουσα μεταβλητή: 

“MenthealthProb” = Αύξηση φαινομένων ένδειξης προβλημάτων ψυχικής υγείας των 

εργαζομένων. 

 

Παρατηρούμενες μεταβλητές για τον ορισμό της 3ης λανθάνουσας μεταβλητής: 

M1 – Ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου: 

- Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά εμφάνισης κατάθλιψης, από την 

αρχή που ξεκινήσατε ως τεχνικός συντήρησης έως και σήμερα; 

(1: Καθόλου – 5: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό) 

M2 – Ερώτηση 10 του ερωτηματολογίου: 

- Πόσο συχνά έχετε εμφάνιση φαινομένων νευρικότητας και αϋπνίας; 

(1: Ποτέ – 5: Πάρα πολύ συχνά) 

M3 – Ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου: 

- Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά εμφάνισης διαταραχής ύπνου, από 

την αρχή που ξεκινήσατε ως τεχνικός συντήρησης έως και σήμερα; 

(1: Καθόλου – 5: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό) 

M4 – Ερώτηση 8  του ερωτηματολογίου: 

- Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά εμφάνισης στρες, από την αρχή 

που ξεκινήσατε ως τεχνικός συντήρησης έως και σήμερα; 

(1: Καθόλου – 5: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό) 
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4η λανθάνουσα μεταβλητή: 

“GenHealthProb” = Επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων λόγω συγκεκριμένων 

προβλημάτων από την εργασία τους. 

Παρατηρούμενες μεταβλητές για τον ορισμό της 4ης λανθάνουσας μεταβλητής: 

G1 – Ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου: 

- Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά εμφάνισης έντονης κόπωσης, από 

την αρχή που ξεκινήσατε ως τεχνικός συντήρησης έως και σήμερα;; 

(1: Καθόλου – 5: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό) 

G2 – Ερώτηση 7 του ερωτηματολογίου: 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά εμφάνισης πονοκεφάλων, από την 

αρχή που ξεκινήσατε ως τεχνικός συντήρησης έως και σήμερα; 

(1: Καθόλου – 5: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό) 

G3 – Ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου: 

Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε φαινόμενα που υποδεικνύουν προβλήματα ακοής; 

(1: Ποτέ – 5: Πάρα πολύ συχνά) 

 

O περιορισμός στη στατιστική ανάλυση μέσω της μεθόδου SEM, έγκειται στο γεγονός 

ότι η μέθοδος δεν μπορεί να ελέγξει τις κατευθύνσεις που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών, και ο ερευνητής είναι αυτός που κάνει αυτή την επιλογή βάσει των υποθέσεων 

της έρευνας. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα περιορισμό στη μέθοδο όσον αφορά την 

αναπαραγωγή του πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης βάσει αυτού που προκύπτει από τα 

στοιχεία των μετρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα 

μοντέλα που να εξασφαλίζουν την καλή προσαρμογή, και επομένως την αποδοχή των 

υποθέσεων. Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου που την ξεχωρίζει από άλλες είναι ότι 

παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα για το διαχωρισμό των άμμεσων και έμμεσων σχέσεων 

μεταξύ των μεταβλητών, καθώς και τη δυνατότητα για την ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα σε 

λανθάνουσες μεταβλητές χωρίς τυχαίο σφάλμα (Structural Equation Modeling/Path Analysis, 

2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ LISREL 
 

Το συγκεκριμένο μοντέλο που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με το  υπολογιστικό 

πρόγραμμα Lisrel για τον έλεγχο των τριών υποθέσεων, φαίνεται στην εικόνα 1.6 παρακάτω: 

 

Εικόνα 1.6: Δομημένο Μοντέλο Εξισώσεων για τον έλεγχο των τριών υποθέσεων. 

 

Σύμφωνα με τους δείκτες καλής προσαρμογής που εμφανίζει το πρόγραμμα Lisrel στα 

αναλυτικά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο μοντέλο, παρατηρείται καλή προσαρμογή των 

στοιχείων των μετρήσεων στο μοντέλων, κάτι που αποδεικνύει ότι μπορούν να γίνουν 

αποδεκτές οι 3 υποθέσεις. Τα αναλυτικά στοιχεία που δίνει το πρόγραμμα Lisrel, όπως επίσης 

και όλοι οι υπολογισμοί στο πρόγραμμα Excel που χρησιμοποιήθηκαν για το σχηματισμό του 

πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως είσοδος στο πρόγραμμα 

Lisrel για την υλοποίηση του μοντέλου, παρατίθενται στο παράρτημα (Π.4).  
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6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Όσον αφορά το θέμα των πιθανών μυοσκελετικών παθήσεων που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση μέσα από τη συγκεκριμένη κατηγορία ερωτήσεων 

στο ερωτηματολόγιο που εστάλη. Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, 

εμφανίζουν τα εξής στοιχεία (όλα τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις παρατίθενται 

αναλυτικά στο παράρτημα Π.2): 

 
Α. Περιοχές του σώματος όπου υπήρχαν πιθανόν ενοχλήσεις τους τελευταίους 12 μήνες: 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση τα 3 μεγαλύτερα ποσοστά κατείχαν τα εξής σημεία ενοχλήσεων: 

α) Γόνατα – 74% 

β) Κάτω μέρος ράχης – 44%  

γ) Αυχένας – 38%  

 

Β. Περιοχές του σώματος εμφάνισης ενοχλήσεων οι οποίες δημιούργησαν πρόβλημα στους 

εργαζομένους στην εκτέλεση των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους στη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών: 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση τα 3 μεγαλύτερα ποσοστά κατείχαν τα εξής σημεία ενοχλήσεων: 

α) Γόνατα – 52% 

β) Καθόλου ενοχλήσεις – 30%  

γ) Κάτω μέρος ράχης – 28% 

 

Γ. Περιοχές του σώματος εμφάνισης ενοχλήσεων τους τελευταίους 12 μήνες για τις οποίες οι 

εργαζόμενοι πήγαν σε κάποιο γιατρό: 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση τα 3 μεγαλύτερα ποσοστά κατείχαν τα εξής σημεία ενοχλήσεων: 

α) Καθόλου ενοχλήσεις – 52% 

β) Γόνατα – 24%  

γ) Κάτω μέρος ράχης – 20%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 –  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 ΣΥΝΟΨΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων και 

συνθηκών υγείας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης 

ανεμογεννητριών, και των επιπτώσεων που επιφέρει στην υγεία των εργαζομένων η 

απασχόλησή τους στον κλάδο της λειτουργίας και συντήρησης στα αιολικά πάρκα. Το 

πρόβλημα που οδήγησε στην έρευνα της παρούσας εργασίας είναι το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν αρκετές μελέτες στη σχετική βιβλιογραφία όσον αφορά την επίδραση των 

συνθηκών του συγκεκριμένου περιβάλλοντος εργασίας στην υγεία των εργαζομένων, αφού τα 

περισσότερα ερευνητικά άρθρα επικεντρώνονται στην επίδραση που έχει η λειτουργία των 

αιολικών πάρκων στην υγεία των τοπικών πληθυσμών, αλλά όχι στους εργαζομένους. 

Ορισμένα άρθρα στη βιβλιογραφία που έχουν επικεντρωθεί σε προβλήματα στο προσωπικό 

που εργάζεται στις ανεμογεννήτριες, αναφέρονται σε 2 βασικά θέματα, τα οποία είναι τα εξής: 

α) Η επίδραση του θορύβου στην ψυχική υγεία των τεχνικών συντήρησης ανεμογεννητριών, 

και β) Το θέμα των ενοχλήσεων χαμηλά στη μέση που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα 

επαγγελματικής υγείας των εργαζομένων στη συντήρηση των ανεμογεννητριών, και συνδέεται 

με θέματα εργονομικών παραγόντων. Η παρούσα εργασία εξετάζει και πρόσθετους 

παράγοντες εκτός του θορύβου και των μυοσκελετικών θεμάτων, οι οποίοι θεωρείται ότι 

επηρεάζουν τα επίπεδα υγείας και ασφάλειας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να γίνει μια διερεύνηση 

σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του 

προσωπικού που εκτελεί εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών, τις συνθήκες που μπορεί να 

συμβάλλουν στην αύξηση της ανασφάλειας και των δυσκολιών στο χώρο εργασίας, και να 

εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο της ύπαρξης πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων των 

εργαζομένων. Οι παράγοντες που εξετάζονται και θεωρούνται ότι είναι σημαντικοί για την 

έρευνα της παρούσας εργασίας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις αυξημένες δυσκολίες και το  
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επίπεδο ανασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας, τις δυσμενείς εργονομικές συνθήκες, και 

συγκεκριμένα προβλήματα ένδειξης ψυχικής υγείας (διαταραχή ύπνου, στρες, κατάθλιψη και 

νευρικότητα/αϋπνία), και γενικής υγείας (έντονη κόπωση, εμφάνιση πονοκεφάλων, και 

προβλήματα ακοής) που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι. 

Προκειμένου να γίνει η σχετική διερεύνηση για το σκοπό της παρούσας εργασίας, 

χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της ανάπτυξης ενός ερωτηματολογίου το οποίο 

συμπληρώθηκε από τεχνικούς συντήρησης ανεμογεννητριών διαφορετικών εταιρειών στην 

Ελλάδα, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος τριών υποθέσεων καθώς και η 

εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, από τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη 

δημιουργία ενός μοντέλου στο υπολογιστικό πρόγραμμα Lisrel, το οποίο εφαρμόζει τη μέθοδο 

της δομημένης μοντελοποίησης εξισώσεων (structural equation modeling-SEM). Τα 

αποτελέσματα που εμφάνισε το πρόγραμμα Lisrel όσον αφορά τα κριτήρια αποδοχής, 

αποδεικνύουν ότι οι 3 υποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές, και παρακάτω έχουμε τη 

σύνοψη αυτών: 

 

1η Υπόθεση: 

Ορισμένα φαινόμενα ένδειξης προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, επηρεάζονται 

από το αυξημένο επίπεδο δυσκολιών και ανασφάλειας στο εργασιακό τους περιβάλλον, 

καθώς και από τις δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που παρατηρούνται στο χώρο εργασίας 

τους. 

 

2η Υπόθεση: 

Η επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων από την εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων 

λόγω της εργασίας τους, επηρεάζεται τόσο από ορισμένα φαινόμενα ένδειξης προβλημάτων 

ψυχικής υγείας, όσο και από το επίπεδο αυξημένων δυσκολιών και ανασφάλειας που 

παρουσιάζει το συγκεκριμένο εργασιακό τους περιβάλλον.  
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3η Υπόθεση 

Τα αυξημένα επίπεδα ανασφάλειας και δυσκολιών στο περιβάλλον εργασίας των τεχνικών 

συντήρησης ανεμογεννητριών, επηρεάζονται από τις δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο.  

 

Βάσει των παραπάνω, το ερευνητικό συμπέρασμα από την παρούσα εργασία είναι ότι 

η ψυχική υγεία των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης ανεμογεννητριών, είναι 

ένα σύνθετο πρόβλημα, που δεν επηρεάζεται μόνο από τον παράγοντα του θορύβου όπως 

εμφανίζεται στην εργασία των Abbasi et al (2016), αλλά και από άλλους παράγοντες και 

συγκεκριμένα όπως αναδείχθηκε από την υπόθεση 1, από τις δυσμενείς εργονομικές συνθήκες 

και τα αυξημένα επίπεδα δυσκολιών και ανασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επίσης, η παρούσα 

εργασία ανέδειξε και το συμπέρασμα ότι τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την έντονη 

κόπωση, την εμφάνιση πονοκεφάλων, και τα προβλήματα ακοής, επηρεάζονται τόσο από τη 

μειωμένη ψυχική ευεξία των εργαζομένων, όσο και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο 

περιβάλλον εργασίας τους.  

Επομένως, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει σαφώς μια αρνητική επιρροή από 

τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των 

εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης στις ανεμογεννήτριες. Το συγκεκριμένο  

εργασιακό περιβάλλον περιέχει παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία και τη 

σωματική κατάσταση των εργαζομένων, κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις 

εταιρείες του κλάδου, όσον αφορά μελλοντικές δράσεις και ενέργειες προκειμένου να 

βελτιωθούν οι συγκεκριμένες συνθήκες. 

Όσον αφορά το θέμα των μυοσκελετικών παθήσεων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι 

τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών, παρατηρήθηκε από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

ότι υπάρχουν σε μεγάλα ποσοστά ενοχλήσεις από την εργασία, τους τελευταίους 12 μήνες της 

απασχόλησής τους, κυρίως στις εξής περιοχές του σώματος: Γόνατα, αυχένας, και κάτω μέρος 

ράχης. Το γεγονός αυτό φανερώνει την ύπαρξη ενός σοβαρού θέματος σχετικά με τη σωματική 

καταπόνηση από τη συγκεκριμένη εργασία, κάτι που αναδεικνύεται και από την ερώτηση 20 
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του ερωτηματολογίου που αφορά την υποκειμενική αξιολόγηση για την κατάσταση της υγείας 

του εργαζομένου, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν σημάδια κόπωσης στο σώμα, όπου μόλις 

14% των ερωτηθέντων απάντησε ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

 

7.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Τα συμπεράσματα βάσει του αντικειμένου της  παρούσας εργασίας ανέδειξαν κάποια 

σημαντικά στοιχεία που έχουν σχέση με τις συνθήκες εργασίας των τεχνικών συντήρησης 

ανεμογεννητριών, τόσο σε θέματα που αφορούν την ψυχική και σωματική τους υγεία, όσο και 

σε ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τις αυξημένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κλάδου. 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει των απαντήσεων 50 εργαζομένων του 

κλάδου, προερχόμενοι από διαφορετικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

Ο περιορισμός της έρευνας στην παρούσα εργασία αφορά καταρχήν τη συγκεκριμένη 

μεθοδολογία που εμπεριέχει τη χρήση του ερωτηματολογίου, λόγω της εξάρτησης από τη 

συμμετοχή των εργαζομένων και την επιθυμία τους να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη 

έρευνα. Το μέγεθος του δείγματος όσον αφορά τη μέθοδο SEM μπορεί να επηρεάσει τα 

αποτελέσματα, και αναζητείται πάντα ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός συμμετεχόντων. Ένας 

ακόμη περιορισμός σχετικά με τη μέθοδο SEM αποτελεί το γεγονός ότι οι επιλογές του 

ερευνητή όσον αφορά τις μεταβλητές και τις συνδέσεις μεταξύ τους, περιορίζει σε ένα βαθμό 

τη δυνατότητα του μοντέλου να δημιουργήσει τον πίνακα συνδιακυμάνσεων όπως 

παρατηρήθηκε από το δείγμα. 

Η παρούσα εργασία βάσει των στόχων και αποτελεσμάτων που ανέδειξε, παρέχει και 

τη βάση για τη συνέχεια στην έρευνα των συνθηκών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σε 

ένα νέο σχετικά κλάδο, δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στην υγεία 

των εργαζομένων από την εργασία στον κλάδο της συντήρησης ανεμογεννητριών. Ως συνέχεια 

της συγκεκριμένης μελέτης και μελλοντικής διερεύνησης, προτείνονται τα εξής: 

- Επέκταση της έρευνας σε εργαζομένους του κλάδου με τη συμμετοχή από εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας, καθώς και σε υπεράκτια αιολικά πάρκα. 
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- Διερεύνηση των συνθηκών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των τεχνικών  

συντήρησης ανεμογεννητριών με κατάλληλη μέθοδο μετρήσεων παραγόντων στον 

εργασιακό χώρο (πχ. όσον αφορά το θόρυβο, την περιεκτικότητα του αέρα σε 

ουσίες/σκόνη κλπ.). 
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Π3 - ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 

Η μέθοδος της δομημένης μοντελοποίησης εξισώσεων (SEM) αποτελεί μια σύνθετη 

μέθοδο στατιστικής ανάλυσης, η οποία επιτρέπει μέσω κάποιων μεθόδων της στατιστικής τον 

έλεγχο και επιβεβαίωση μιας θεωρίας που έχει διατυπώσει ο ερευνητής. Η έκφραση της 

συγκεκριμένης θεωρίας γίνεται μέσω ενός μοντέλου που αναπτύσσει ο ερευνητής, και στη 

συνέχεια η αποδοχή αυτής γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί από το δείγμα των μετρήσεων προσαρμόζονται ικανοποιητικά στο μοντέλο του 

ερευνητή. Στη συγκεκριμένη μέθοδο περιλαμβάνονται κάποιες βασικές γνώσεις από τον κλάδο 

της στατιστικής, και στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες για την 

καλύτερη κατανόηση της μεθόδου, αλλά και των παραμέτρων που έχουν υπολογιστεί στο 

πρόγραμμα Excel και οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Π.4 της παρούσας εργασίας. 

Αρχικά, η μέθοδος SEM αποτελεί μια τεχνική που παρέχει τη δυνατότητα για τον 

έλεγχο πολλαπλών συσχετίσεων, όταν υπάρχουν πολλές μεταβλητές. Η συσχέτιση (correlation) 

όπως και η συνδιακύμανση (covariance), αποτελούν ένα μέτρο που υποδεικνύει αν υπάρχει 

κάποια γραμμική σχέση ανάμεσα σε 2 τυχαίες μεταβλητές. Ο όρος διασπορά (variance) 

χρησιμοποιείται στη στατιστική για να δείξει το βαθμό που είναι συγκεντρωμένες οι τιμές της 

τυχαίας μεταβλητής ως προς τη μέση τιμή από ένα δείγμα μετρήσεων (Μανατάκης, 2006). Η 

τυχαία μεταβλητή στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εκφράζει την απάντηση σε κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου. Οι τιμές της διασποράς και συνδιακύμανσης 

χρησιμοποιούνται από τον ερευνητή για τη δημιουργία του πίνακα διακύμανσης-

συνδιακύμανσης (variance-covariance) από τις μετρήσεις του δείγματος, ο οποίος και 

χρησιμοποιείται ως είσοδος στο πρόγραμμα Lisrel που εφαρμόζει τη μέθοδο SEM για τη 

δημιουργία του μοντέλου.  

Η μέθοδος SEM εφαρμόζει επίσης την τεχνική της πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple 

regression) του κλάδου της στατιστικής. Η παλινδρόμηση είναι μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ 2 μεταβλητών, όπου η μία από αυτές  
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είναι μια τυχαία μεταβλητή, και στην ανάλυση παλινδρόμησης αναζητείται ο τρόπος που 

εξαρτάται η τυχαία μεταβλητή από την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η σχέση μεταξύ των 2 αυτών 

μεταβλητών (τυχαία και ανεξάρτητη) εκφράζεται με ένα μαθηματικό μοντέλο (εξίσωση) που 

περιλαμβάνει τις 2 μεταβλητές. Η εξίσωση αυτή αποτελεί τη μαθηματική έκφραση για τη 

«βέλτιστη καμπύλη» που περνά από τα σημεία του γραφήματος, που είναι στην ουσία οι τιμές 

των 2 μεταβλητών (Μανατάκης, 2006). Το απλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης εμφανίζει 

την περίπτωση όπου η «βέλτιστη καμπύλη» είναι μια ευθεία γραμμή, και η σχετική 

μαθηματική εξίσωση για το μοντέλο αυτό είναι η παρακάτω: 

 

 

 

Στην παραπάνω εξίσωση, η μεταβλητή “Υ” αποτελεί την τυχαία μεταβλητή, η “x” αποτελεί την 

ανεξάρτητη μεταβλητή, οι 2 όροι των “β” αποτελούν τους συντελεστές παλινδρόμησης, και με 

“ε” το σφάλμα. Στην περίπτωση που έχουμε περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές 

και μία τυχαία μεταβλητή, η σχετική μαθηματική εξίσωση εκφράζει το μοντέλο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης, και είναι η παρακάτω: 

 

 

 

Επίσης, η τεχνική SEM εφαρμόζει τη μέθοδο της ανάλυσης δρόμων (path analysis) και της 

ανάλυσης παράγοντα (factor analysis). Στη μέθοδο SEM η επικυρωτική ανάλυση παράγοντα 

ερευνά αν ο τρόπος που έχουν οριστεί οι παράγοντες του ερευνητή (οι λανθάνουσες 

μεταβλητές) από τις παρατηρούμενες μεταβλητές, συμφωνεί με τη θεωρία υπό εξακρίβωση 

της έρευνας. Η ανάλυση δρόμων υποθέτει αρχικά τις θεωρητικές σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών (causal relationships), και στην ουσία συγκρίνει τους συντελεστές παλινδρόμησης 

μεταξύ του μοντέλου του ερευνητή και αυτών που προκύπτουν από τις μετρήσεις, με τελικό 
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στόχο την επιλογή του μοντέλου εκείνου που με βάσει τα κριτήρια καλής προσαρμογής, 

εκφράζει καλύτερα τη θεωρία προς διερεύνηση. Το πρόγραμμα Lisrel εμφανίζει μια τιμή για το 

στατιστικό τεστ   , το οποίο μαθηματικά εκφράζεται από την παρακάτω συνάρτηση: 

 

 

Στην παραπάνω εξίσωση, οι όροι εκφράζουν τα εξής: 

 

• FMIN = H συνάρτηση ελαχιστοποίησης της διαφοράς των 2 πινάκων συνδιακύμανσης, 

δηλαδή του Σ(θ) που είναι ο πίνακας συνδιακύμανσης του πληθυσμού που 

προσδιορίζεται από το μοντέλο, και του S που είναι ο πίνακας συνδιακύμανσης του 

δείγματος. 

• Ν = Το μέγεθος του δείγματος. 

 

Ο ερευνητής αρχικά διατυπώνει τη θεωρία ότι: Σ = Σ(θ), η οποία αποτελεί τη μηδενική 

υπόθεση, και η μη απόρριψη αυτής της υπόθεσης συνεπάγεται ότι τα δεδομένα του δείγματος 

προσαρμόζονται με ικανοποιητικό τρόπο στο μοντέλο του ερευνητή. 

 

Τα δομημένα μοντέλα εξισώσεων εκφράζονται μαθηματικά με κάποιες εξισώσεις 

πινάκων, όπως φαίνονται παρακάτω: 
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Στην πρώτη εξίσωση που αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του δομημένου μοντέλου, οι όροι 

που εμφανίζονται είναι οι εξής: 

 

- Τα στοιχεία του πίνακα “η” εκφράζουν τις ενδογενείς λανθάνουσες μεταβλητές 

(εξαρτημένες σε μία τουλάχιστον εξίσωση). 

- Τα στοιχεία του πίνακα “ξ” εκφράζουν τις εξωγενείς λανθάνουσες μεταβλητές 

(ανεξάρτητες μεταβλητές σε όλες τις εξισώσεις). 

- Ο πίνακας “Β” εμφανίζει τους συντελεστές παλινδρόμησης (όσον αφορά τις σχέσεις 

των μεταβλητών “η”). 

- Ο πίνακας “Γ” εμφανίζει τους συντελεστές παλινδρόμησης (όσον αφορά τις σχέσεις των 

μεταβλητών “η” και “ξ”). 

- Ο πίνακας “ζ” αποτελείται από τα στοιχεία που εκφράζουν το σφάλμα στις εξισώσεις 

μεταξύ “η” και “ξ”. 

 

Στη δεύτερη και τρίτη εξίσωση που εκφράζουν μαθηματικά το μοντέλο μέτρησης, οι επιπλέον  

όροι που εμφανίζονται είναι οι εξής: 

 

- Τα στοιχεία του πίνακα “y”, που εκφράζουν τα παρατηρούμενα στοιχεία των 

λανθανουσών μεταβλητών “η”. 

- Τα στοιχεία του πίνακα “x”, που εκφράζουν τα παρατηρούμενα στοιχεία των 

λανθανουσών μεταβλητών “ξ”. 

- Ο πίνακας “δ”, που αποτελείται από τα στοιχεία που εκφράζουν τα λάθη των 

μετρήσεων των εξωγενών λανθανουσών μεταβλητών. 

- Τα στοιχεία του πίνακα “Λx”, που εκφράζουν τους συντελεστές παλινδρόμησης των 

στοιχείων των πινάκων “x” και “ξ”. 

- Τα στοιχεία του πίνακα “Λy”, που εκφράζουν τους συντελεστές παλινδρόμησης των 

στοιχείων των πινάκων “y” και “η”. 
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Η γραφική απεικόνιση ενός δομημένου μοντέλου εξισώσεων φαίνεται στην εικόνα 2.25 

παρακάτω (The Form of Structural Equation Models, 1996): 

 

Εικόνα 2.25: Γραφική απεικόνιση του δομημένου μοντέλου εξισώσεων. 
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Π4 –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ LISREL – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

O πίνακας διακύμανσης-συνδιακύμανσης που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στην είσοδο του 

προγράμματος Lisrel, για την υλοποίηση του μοντέλου της παρούσας εργασίας, φαίνεται 

παρακάτω στον πίνακα 4 (στο πρόγραμμα Lisrel έχουν δοθεί οι αριθμοί με όλα τα δεκαδικά 

τους ψηφία, όπως έχουν υπολογιστεί από το πρόγραμμα Excel): 

 

 

Πίνακας 4: Πίνακας διακύμανσης-συνδιακύμανσης για τη δημιουργία του μοντέλου SEM στο Lisrel. 

 

Οι τιμές στη διαγώνιο αποτελούν τις τιμές της διασποράς των μεταβλητών, ενώ τα υπόλοιπα 

νούμερα κάτω από τη διαγώνιο αποτελούν τις τιμές της συνδιακύμανσης των ζευγών των 

μεταβλητών. Ο πίνακας 5 παρακάτω απεικονίζει τα γράμματα/μεταβλητές: Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, D1, 

D2, D3, M1, M2, M3, M4, G1, G2 και G3, που δίνονται στο πρόγραμμα Lisrel, και εκφράζουν τις 

παρατηρούμενες μεταβλητές που αντιστοιχούν στις απαντήσεις των ερωτήσεων 15, 16, 17, 18, 

21, 22, 23, 9, 10, 5, 8, 6, 7 και 11, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 5: Αντιστοιχία μεταβλητών-ερωτήσεων στον πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης. 

 

 

Τα συνολικά στοιχεία/εντολές που δόθηκαν στο υπολογιστικό πρόγραμμα Lisrel για τη 

δημιουργία του μοντέλου της παρούσας εργασίας, φαίνονται παρακάτω: 

 

Observed Variables 
 
E1 E2 E3 E4 D1 D2 D3 M1 M2 M3 M4 G1 G2 G3  
 
Covariance Matrix 
 
1.06489795918367 
 
0.329795918367347 0.61061224489796 
 
0.577551020408163 0.338775510204081 1.47959183673469 
 
0.351836734693877 0.385306122448979 0.375510204081633 1.0269387755102 
 
0.2 0.379591836734694 0.26530612244898 0.293877551020408 1.55102040816326 
 
0.433877551020408 0.410612244897959 0.553061224489796 0.401632653061224 0.461224489795918 1.40448979591837  

 
0.353469387755102 0.42530612244898 -0.0571428571428572 0.382857142857143 0.412244897959184 0.657959183673469 
1.29959183673469 
 
0.245714285714286 0.213877551020408 0.518367346938776 0.0759183673469387 0.375510204081633 0.393469387755102 
0.142040816326531 1.36979591836735 
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0.466530612244898 0.251428571428571 0.491836734693877 0.295510204081633 0.277551020408163 0.551428571428571 
0.217142857142857 0.879183673469388 1.49428571428571 

 
0.309387755102041 0.161632653061224 0.359183673469388 0.181224489795918 0.359183673469388 0.431020408163265 
0.200816326530612 0.642448979591837 0.761632653061225 1.01877551020408 

 
0.439183673469388 0.413061224489796 0.269387755102041 0.354285714285714 0.412244897959184 0.564081632653061 
0.499591836734694 0.868571428571429 0.939591836734693 0.596734693877551 1.53632653061224 

 
0.479183673469388 0.199183673469388 0.424489795918367 0.135510204081633 0.261224489795918 0.660408163265306 
0.255510204081633 0.621224489795918 0.631836734693878 0.586938775510204 0.708571428571429 1.12816326530612 

 
0.323265306122449 0.18530612244898 0.559183673469388 0.267755102040816 0.355102040816327 0.324081632653061 
0.166530612244898 0.684081632653061 0.748571428571429 0.55265306122449 0.60734693877551 0.535510204081633 1.10040816326531 

 
0.305714285714286 0.260408163265306 0.536734693877551 0.257959183673469 0.281632653061224 0.282857142857143 
0.010612244897959 0.498775510204082 0.642040816326531 0.301224489795918 0.504489795918367 0.35265306122449 
0.311020408163265 1.09755102040816  
 

Sample size = 50 
Latent Variables AdvErgFact WorkDifInsec MentHealthProb GenHealthProb 
Relationships 
E1=AdvErgFact 
E2=AdvErgFact 
E3=AdvErgFact 
E4=AdvErgFact 
D1=WorkDifInsec 
D2=WorkDifInsec 
D3=WorkDifInsec 
M1=MentHealthProb 
M2=MentHealthProb 
M3=MentHealthProb 
M4=MentHealthProb 
G1=GenHealthProb 
G2=GenHealthProb 
G3=GenHealthProb 
 
MentHealthProb = WorkDifInsec AdvErgFact  
GenHealthProb = MentHealthProb WorkDifInsec    
WorkDifInsec = AdvErgFact  
 
Path Diagram 
 
Method of Estimation: Maximum Likelihood 
 
End of Problem 
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Τα αναλυτικά στοιχεία και οι υπολογισμοί που δίνει το πρόγραμμα Lisrel, δίνοντας ως είσοδο 

όλα τα παραπάνω, είναι τα εξής: 

 

 
DATE:  9/ 2/2018 
                                  TIME: 16:22 
 
 
                          L I S R E L  9.30 (STUDENT) 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                         http://www.ssicentral.com 
 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2017 
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
 
 The following lines were read from file C:\Documents and Settings\Panos 
Kavathas\Desktop\Correction model.spl: 
 
 Observed Variables 
 E1 E2 E3 E4 D1 D2 D3 M1 M2 M3 M4 G1 G2 G3 
 Covariance Matrix 
 1.06489795918367 
 0.329795918367347 0.61061224489796 
 0.577551020408163 0.338775510204081 1.47959183673469 
 0.351836734693877 0.385306122448979 0.375510204081633 1.0269387755102 
 0.2 0.379591836734694 0.26530612244898 0.293877551020408 1.55102040816326 
 0.433877551020408 0.410612244897959 0.553061224489796 0.401632653061224 
0.461224489795918 1.40448979591837 
 0.353469387755102 0.42530612244898 -0.0571428571428572 0.382857142857143 
0.412244897959184 0.657959183673469 1.29959183673469 
 0.245714285714286 0.213877551020408 0.518367346938776 0.0759183673469387 
0.375510204081633 0.393469387755102 0.142040816326531 1.36979591836735 
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 0.466530612244898 0.251428571428571 0.491836734693877 0.295510204081633 
0.277551020408163 0.551428571428571 0.217142857142857 0.879183673469388 
1.49428571428571 
 0.309387755102041 0.161632653061224 0.359183673469388 0.181224489795918 
0.359183673469388 0.431020408163265 0.200816326530612 0.642448979591837 
0.761632653061225 1.01877551020408 
 0.439183673469388 0.413061224489796 0.269387755102041 0.354285714285714 
0.412244897959184 0.564081632653061 0.499591836734694 0.868571428571429 
0.939591836734693 0.596734693877551 1.53632653061224 
 0.479183673469388 0.199183673469388 0.424489795918367 0.135510204081633 
0.261224489795918 0.660408163265306 0.255510204081633 0.621224489795918 
0.631836734693878 0.586938775510204 0.708571428571429 1.12816326530612 
 0.323265306122449 0.18530612244898 0.559183673469388 0.267755102040816 
0.355102040816327 0.324081632653061 0.166530612244898 0.684081632653061 
0.748571428571429 0.55265306122449 0.60734693877551 0.535510204081633 
1.10040816326531 
 0.305714285714286 0.260408163265306 0.536734693877551 0.257959183673469 
0.281632653061224 0.282857142857143 0.010612244897959 0.498775510204082 
0.642040816326531 0.301224489795918 0.504489795918367 0.35265306122449 
0.311020408163265 1.09755102040816 
 Sample size = 50 
 Latent Variables AdvErgFact WorkDifInsec MentHealthProb GenHealthProb 
 Relationships 
 E1=AdvErgFact 
 E2=AdvErgFact 
 E3=AdvErgFact 
 E4=AdvErgFact 
 D1=WorkDifInsec 
 D2=WorkDifInsec 
 D3=WorkDifInsec 
 M1=MentHealthProb 
 M2=MentHealthProb 
 M3=MentHealthProb 
 M4=MentHealthProb 
 G1=GenHealthProb 
 G2=GenHealthProb 
 G3=GenHealthProb 
 MentHealthProb = WorkDifInsec AdvErgFact 
 GenHealthProb = MentHealthProb WorkDifInsec 
 WorkDifInsec = AdvErgFact 
 Method of Estimation: Maximum Likelihood 
 End of Problem 
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 Sample Size =    50 
 
                                                                                 
 
         Covariance Matrix        
 
                  D1         D2         D3         M1         M2         M3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1      1.551 
       D2      0.461      1.404 
       D3      0.412      0.658      1.300 
       M1      0.376      0.393      0.142      1.370 
       M2      0.278      0.551      0.217      0.879      1.494 
       M3      0.359      0.431      0.201      0.642      0.762      1.019 
       M4      0.412      0.564      0.500      0.869      0.940      0.597 
       G1      0.261      0.660      0.256      0.621      0.632      0.587 
       G2      0.355      0.324      0.167      0.684      0.749      0.553 
       G3      0.282      0.283      0.011      0.499      0.642      0.301 
       E1      0.200      0.434      0.353      0.246      0.467      0.309 
       E2      0.380      0.411      0.425      0.214      0.251      0.162 
       E3      0.265      0.553     -0.057      0.518      0.492      0.359 
       E4      0.294      0.402      0.383      0.076      0.296      0.181 
 
         Covariance Matrix        
 
                  M4         G1         G2         G3         E1         E2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       M4      1.536 
       G1      0.709      1.128 
       G2      0.607      0.536      1.100 
       G3      0.504      0.353      0.311      1.098 
       E1      0.439      0.479      0.323      0.306      1.065 
       E2      0.413      0.199      0.185      0.260      0.330      0.611 
       E3      0.269      0.424      0.559      0.537      0.578      0.339 
       E4      0.354      0.136      0.268      0.258      0.352      0.385 
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Covariance Matrix        
 
                  E3         E4    
            --------   -------- 
       E3      1.480 
       E4      0.376      1.027 
 
 Total Variance = 17.182 Generalized Variance = 0.0219                                   
 
 Largest Eigenvalue = 6.810 Smallest Eigenvalue = 0.219                                    
 
 Condition Number = 5.580 
  
 
                                                                               
Number of Iterations = 18           
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         Measurement Equations 
 
  
       D1 = 0.570*WorkDifI, Errorvar.= 1.226 , R² = 0.210 
 Standerr                             (0.268)             
 Z-values                              4.568              
 P-values                              0.000   
  
       D2 = 0.925*WorkDifI, Errorvar.= 0.549 , R² = 0.609 
 Standerr  (0.337)                    (0.217)             
 Z-values   2.745                      2.523              
 P-values   0.006                      0.012   
  
       D3 = 0.661*WorkDifI, Errorvar.= 0.862 , R² = 0.336 
 Standerr  (0.264)                    (0.205)             
 Z-values   2.509                      4.199              
 P-values   0.012                      0.000   
  
       M1 = 0.890*MentHeal, Errorvar.= 0.578 , R² = 0.578 
 Standerr                             (0.140)             
 Z-values                              4.115              
 P-values                              0.000   
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       M2 = 1.004*MentHeal, Errorvar.= 0.486 , R² = 0.675 
 Standerr  (0.173)                    (0.132)             
 Z-values   5.807                      3.669              
 P-values   0.000                      0.000   
  
       M3 = 0.724*MentHeal, Errorvar.= 0.494 , R² = 0.515 
 Standerr  (0.145)                    (0.115)             
 Z-values   5.011                      4.308              
 P-values   0.000                      0.000   
  
       M4 = 0.924*MentHeal, Errorvar.= 0.682 , R² = 0.556 
 Standerr  (0.177)                    (0.163)             
 Z-values   5.228                      4.188              
 P-values   0.000                      0.000   
  
       G1 = 0.703*GenHealt, Errorvar.= 0.634 , R² = 0.438 
 Standerr                             (0.146)             
 Z-values                              4.327              
 P-values                              0.000   
  
       G2 = 0.692*GenHealt, Errorvar.= 0.622 , R² = 0.435 
 Standerr  (0.162)                    (0.143)             
 Z-values   4.269                      4.341              
 P-values   0.000                      0.000   
  
       G3 = 0.535*GenHealt, Errorvar.= 0.811 , R² = 0.261 
 Standerr  (0.158)                    (0.170)             
 Z-values   3.381                      4.775              
 P-values   0.001                      0.000   
  
  
       E1 = 0.649*AdvErgFa, Errorvar.= 0.644 , R² = 0.395 
 Standerr  (0.149)                    (0.157)             
 Z-values   4.364                      4.088              
 P-values   0.000                      0.000   
  
       E2 = 0.562*AdvErgFa, Errorvar.= 0.295  , R² = 0.518 
 Standerr  (0.109)                    (0.0838)             
 Z-values   5.136                      3.516               
 P-values   0.000                      0.000    
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E3 = 0.692*AdvErgFa, Errorvar.= 1.001 , R² = 0.324 
 Standerr  (0.179)                    (0.231)             
 Z-values   3.873                      4.325              
 P-values   0.000                      0.000   
  
       E4 = 0.589*AdvErgFa, Errorvar.= 0.680 , R² = 0.338 
 Standerr  (0.148)                    (0.159)             
 Z-values   3.971                      4.283              
 P-values   0.000                      0.000   
  
 
         Structural Equations 
 
  
 WorkDifI = 0.805*AdvErgFa, Errorvar.= 0.352 , R² = 0.648 
 Standerr  (0.301)                    (0.300)             
 Z-values   2.679                      1.173              
 P-values   0.007                      0.241   
  
 MentHeal = 0.257*WorkDifI + 0.371*AdvErgFa, Errorvar.= 0.643 , R² = 0.357 
 Standerr  (0.394)          (0.382)                    (0.232)             
 Z-values   0.651            0.972                      2.767              
 P-values   0.515            0.331                      0.006   
  
 GenHealt = 0.154*WorkDifI + 0.954*MentHeal, Errorvar.= -0.0969, R² = 1.097 
 Standerr  (0.174)          (0.229)                     (0.146)             
 Z-values   0.890            4.168                      -0.664              
 P-values   0.374            0.000                       0.507   
  
 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 
 
 
 NOTE: R² for Structural Equations are Hayduk's (2006) Blocked-Error R² 
 
         Reduced Form Equations 
 
 WorkDifI = 0.805*AdvErgFa, Errorvar.= 0.352, R² = 0.648 
 Standerr  (0.304)                                        
 Z-values   2.652                                        
 P-values   0.008          
  
 MentHeal = 0.578*AdvErgFa, Errorvar.= 0.666, R² = 0.334 
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 Standerr  (0.178)                                        
 Z-values   3.255                                        
 P-values   0.001          
  
 GenHealt = 0.675*AdvErgFa, Errorvar.= 0.544, R² = 0.456 
 Standerr  (0.199)                                        
 Z-values   3.398                                        
 P-values   0.001          
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
            AdvErgFa    
            -------- 
               1.000 
  
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
            WorkDifI   MentHeal   GenHealt   AdvErgFa    
            --------   --------   --------   -------- 
 WorkDifI      1.000 
 MentHeal      0.555      1.000 
 GenHealt      0.684      1.039      1.000 
 AdvErgFa      0.805      0.578      0.675      1.000 
 
 W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite 
 
                                 Log-likelihood Values 
 
                        Estimated Model          Saturated Model 
                        ---------------          --------------- 
 Number of free parameters(t)        33                      105 
 -2ln(L)                        586.058                  508.922 
 AIC (Akaike, 1974)*            652.058                  718.922 
 BIC (Schwarz, 1978)*           715.155                  919.685 
 
*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 
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                           Goodness-of-Fit Statistics 
 
 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      72 
 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              77.136 (P = 0.3179) 
 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                72.740 (P = 0.4534) 
  
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              5.136 
 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 30.492) 
  
 Minimum Fit Function Value                            1.543 
 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.103 
 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.610) 
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0378 
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0920) 
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          0.594 
  
 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                2.863 
 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (2.760 ; 3.370) 
 ECVI for Saturated Model                              4.200 
 ECVI for Independence Model                           6.884 
  
 Chi-Square for Independence Model (91 df)           316.189 
  
 Normed Fit Index (NFI)                                0.756 
 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.971 
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.598 
 Comparative Fit Index (CFI)                           0.977 
 Incremental Fit Index (IFI)                           0.979 
 Relative Fit Index (RFI)                              0.692 
  
 Critical N (CN)                                      66.313 
  
  
 Root Mean Square Residual (RMR)                       0.0978 
 Standardized RMR                                      0.0797 
 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.828 
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.749 
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.568 
 
                           Time used 0.141 seconds 
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Δείκτες Ικανοποιητικής Προσαρμογής 

 

Σύμφωνα με τους παρακάτω δείκτες από τα αποτελέσματα που έδειξε το πρόγραμμα Lisrel, 

παρατηρείται μια ικανοποιητική προσαρμογή: 

 

•  (13) = 77.136  

(τιμή μικρότερη από τη θεωρητική τιμή στους ίδιους βαθμούς ελευθερίας και στο 
επίπεδο σημαντικότητας α=0.05, επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση)  
 

• GFI = 0.828  

(0: Καμία προσαρμογή – 1: Τέλεια προσαρμογή. Η τιμή αυτή κοντά στο 0.9 δείχνει 

ικανοποιητική προσαρμογή ) 

• AGFI = 0.749 

(0: Καμία προσαρμογή – 1: Τέλεια προσαρμογή. Η τιμή αυτή κοντά στο 0.9 δείχνει 

ικανοποιητική προσαρμογή) 

• NFI = 0.756 

(0: Καμία προσαρμογή – 1: Τέλεια προσαρμογή. Η τιμή αυτή κοντά στο 0.9 δείχνει 

ικανοποιητική προσαρμογή) 

• RMSEA = 0.0378 

(τιμές κάτω από 0.05 δείχνουν καλή προσαρμογή) 

 

 

Tο πρόγραμμα Lisrel εμφανίζει με ξεχωριστή επιλογή από το χρήστη, τα επιμέρους μοντέλα 

που φαίνονται παρακάτω, τα οποία και συνθέτουν το τελικό μοντέλο (basic model): 
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X-Model (Μοντέλο X): 

 

Εικόνα 2.26: Lisrel - Μοντέλο X.  

 

Y-Model (Μοντέλο Y): 

 

Εικόνα 2.27: Lisrel - Μοντέλο Y. 
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Structural Model (Δομικό Μοντέλο): 

 

Εικόνα 2.28: Lisrel – Δομικό Μοντέλο.  

 

Basic Model (Βασικό Μοντέλο): 

 

Εικόνα 2.29: Lisrel – Βασικό Μοντέλο.  
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Υπολογισμοί στο Excel για την εύρεση τιμών του πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης: 
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