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YΛO Π O I H Σ H E P Γ OY
Η παρούσα μελέτη “Μεθοδολογικς οδηγς για την εκτίμηση και πρληψη
του επαγγελματικού κινδύνου” υλοποιήθηκε απ ομάδα εργασίας την οποία αποτελούσαν ο κ. Σπύρος Δρίβας, Ειδικς Ιατρς Εργασίας ως υπεύθυνος της
μελέτης, η κ. Κωνσταντίνα Ζορμπά, Μεταλλειολγος Μηχανικς ΕΜΠ και η
κ. Θεώνη Κουκουλάκη, Εργονμος Μηχανικς.
Η υλοποίηση της μελέτης και η έκδοση χρηματοδοτήθηκαν απ το Επιχειρησιακ Πργραμμα Βιομηχανίας (Δράση 3.3.1) του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, στα πλαίσια του έργου “Ενίσχυση ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.” του οποίου την διεύθυνση έχει ο κ. Χρήστος Ιωάννου, Δρ. Οικονομολγος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον F. BENVENUTI, Ειδικ Ιατρ Εργασίας
και Διευθυντή του Κέντρου Υγείας της Εργασίας του Ανώτατου Ινστιτούτου
Πρληψης και Ασφάλειας στην Εργασία (ISPESL), του οποίου η αμέριστη υποστήριξη υπήρξε σημαντική για την ολοκλήρωση του έργου.
Το φωτογραφικ υλικ που πλαισιώνει την παρούσα έκδοση, προέρχεται απ το αρχείο της κλωστοϋφαντουργίας «Pετσίνα» και το αρχείο του μηχανουργείου «Kούππα» που βρίσκονται στην κατοχή του Κέντρου Νεοελληνικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μας παραχωρήθηκε απ την κ.
Χριστίνα Αγριαντώνη, Δρ. Ιστορικ.
Η επιμέλεια της B’ έκδοσης έγινε απ τον Θανάση Σαμαρά, Kέντρο Tεκμηρίωσης - Πληροφρησης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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ΠΡOΛOΓOΣ A’ EKΔOΣHΣ
Είναι πολλοί πλέον αυτοί που απευθύνονται καθημερινά στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε για
να ζητήσουν πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται, είτε με τις επιδράσεις των
βλαπτικών παραγντων του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία
και τους τρπους εκτίμησης και προσδιορισμού αυτών, είτε με το περιεχμενο
αλλά και τις δυναττητες και μορφές εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας σε
θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
Εκφράζεται λοιπν σήμερα η ανάγκη για πληροφρηση η οποία δεν χαρακτηρίζεται μνο απ το στοιχείο της απλής ενημέρωσης, αλλά απαιτεί για την ολοκληρωσή της την τεκμηριωμένη εφαρμογή.
Δεν αρκεί πλέον η απλή ενημέρωση - πληροφρηση για τις επιδράσεις των
βλαπτικών παραγντων στην υγεία των εργαζμενων καθώς και των διατάξεων
των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, χωρίς την μεταφορά αυτών των πληροφοριακών στοιχείων στο εργασιακ περιβάλλον με τον ποιοτικ και ποσοτικ προσδιορισμ των βλαπτικών παραγντων, την εκτίμηση των επιδράσεών
τους στην υγεία των εργαζμενων καθώς και τις προτάσεις - συμβουλές για την
προστασία και πρληψη του επαγγελματικού κινδύνου.
Αυτή η θετική εξέλιξη που αναδεικνύει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της
γνώσης και της εφαρμογής, είναι πιστεύουμε αποτέλεσμα αφενς μεν της συνειδητοποίησης της έννοιας του επαγγελματικού κινδύνου, αφετέρου δε των
αναγκών που γέννησε η θέσπιση του Π.Δ 17/96.
Επανέρχεται λοιπν σήμερα ακμα πιο καίριο το ερώτημα, που εδώ και χρνια απασχολεί λους τους εμπλεκμενους στις διαδικασίες πρληψης του επαγγελματικού κινδύνου:
✓ πώς προσεγγίζεται και διερευνάται το εργασιακ περιβάλλον ;
Η απάντηση σ’ αυτ το ερώτημα δεν μπορεί να καθορίσει απ μνη της το
περιεχμενο μιας μεθοδολογίας εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, εάν
δεν χαρακτηρίζεται απ την λογική της “συμμετοχής των εργαζμενων στην
διερεύνηση του εργασιακού περιβάλλοντος”.
Η παρούσα έκδοση του “Μεθοδολογικού Οδηγού Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου” αναδεικνύει μια μεθοδολογία προσέγγισης και διερεύνησης του εργασιακού περιβάλλοντος, που βασίζεται κύρια στην λογική της συμμετοχικής διαδικασίας, με στχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος.
Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρταση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την “Γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου” σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 άρθρο 8, απευθύνεται σε λους τους εμπλεκομένους στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας
και πιστεύουμε τι αποτελεί μια σοβαρή συμβολή για την προαγωγή της Υγείας
και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
Αλέξανδρος Κρητικς
Πρεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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ΠΡOΛOΓOΣ B’ EKΔOΣHΣ
H μεγάλη απήχηση που είχε ο Mεθοδολογικς Oδηγς για την Eκτίμηση του
Eπαγγελματικού Kινδύνου στους εμπλεκμενους στις διαδικασίες προαγωγής
της Yγείας και Aσφάλειας στους εργασιακούς χώρους, ώθησε το EΛ.IN.Y.A.E.
στην δεύτερη έκδοση της μελέτης.
H δεύτερη έκδοση βελτιώθηκε με τις υποδείξεις λων αυτών που ευγενικά
προσέφεραν την γνώση και την εμπειρία τους και συμπληρώθηκε με λες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες πρληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Έτσι η νέα έκδοση «Mεθοδολογικς οδηγς για την εκτίμηση και πρληψη
του επαγγελματικού κινδύνου», αποτελεί έναν πλήρη οδηγ που στοχεύει χι
μνο στην τεκμηριωμένη εκτίμηση αλλά και στην πρληψη του επαγγελματικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος.

Δημήτρης Πολίτης
Aντιπρεδρος EΛ.IN.Y.A.E.
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H Eκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, ως δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο «πληροφοριακ μέσο», στο σχεδιασμ και την οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης
στο εργασιακ περιβάλλον, με στχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας
των εργαζμενων.
Η Eκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι το προϊν μιας συνεχούς
διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο λων των ενεργειών πληροφρησης,
τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, απ την φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις
προσδιορισμού των βλαπτικών παραγντων, συμπεριλαμβανομένων και των
πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην
ανθρώπινη υγεία.
Ο δυναμικς χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας εκφράζεται μέσω της αξιολγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρληψη της υγείας των εργαζμενων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων σε
σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.
Τα πληροφοριακά στοιχεία της Eκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου,
θα ήταν ακατάλληλα για τον προγραμματισμ των διαδικασιών πρληψης, εάν
αυτή, λειτουργούσε μνο σαν ένα μέσο αποθήκευσης τεχνικών πληροφοριών.
&πως μως κάθε συμμετοχική διαδικασία, έτσι και η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου χαρακτηρίζεται απ το στοιχείο της γνώσης.
Αποτελεσματική γνώση είναι αυτή που γεννιέται απ μια συλλογική διαδικασία κριτικής ανάλυσης της πραγματικτητας του εργασιακού περιβάλλοντος.
Η γνώση βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τη συμμετοχή των εργαζμενων
την προσανατολίζει στην εντπιση των κινδύνων για τον προγραμματισμ της
πρληψης, ενώ η συμμετοχή εμπεδώνει και καλλιεργεί τη γνώση με την ενεργή
επέμβαση των εργαζμενων στις διαδικασίες εκτίμησης των βλαπτικών παραγντων.
Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ 17/1996, και πρέπει να αποτελεί ένα βασικ στοιχείο κατοχύρωσης
της εργατικής άποψης και πρωτοβουλίας, δια μέσου της ενεργού συμμετοχής
των εργαζμενων στις διαδικασίες προσδιορισμού των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και σε αυτές της πρληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.
Μια απ τις βασικές συνιστώσες ανάλυσης, μελέτης αλλά και ενεργού συμμετοχής στο γενικτερο μοντέλο εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, εί-
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ναι η “ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”, πως αυτή ορίζεται σήμερα
στην Ιατρική της Εργασίας και την Βιομηχανική Υγιεινή, ως:
• Το σύνολο των εργαζμενων που εκτίθενται σε ομοειδείς επαγγελματικούς κινδύνους, ικανούς να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία τους.
Η Ομοιογενής Ομάδα Εργαζμενων είναι εκείνο το ζωνταν κύτταρο που απορρίπτοντας την “παθητική εξουσιοδτηση”, συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες εκτίμησης και πρληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου.
Η Ομοιογενής Ομάδα Εργαζμενων δεν αποτελεί μνο έναν τρπο για την
απκτηση γνώσης και εμπειρίας αλλά είναι συγχρνως και ένα μέσο για τον έλεγχο των συνθηκών του εργασιακού χώρου.
Αυτς ο έλεγχος συγκεκριμενοποιείται με την ποιοτική διερεύνηση και ποσοστοποίηση των βλαπτικών παραγντων, δηλαδή την μετατροπή τους σε μετρήσιμα μεγέθη.
Η εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι λοιπν μια συλλογική διαδικασία που απαιτεί, για να είναι επιστημονικά πλήρης και αποτελεσματική, συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών, κατάλληλα προσαρμοσμένων σε κάθε εργασιακ χώρο ή και θέση εργασίας.
Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν:
✓ τον εντοπισμ των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζμενων
που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία.
✓ την εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζμενων, απ τις παραγωγικές διαδικασίες.
✓ την εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιδράσεών του στην υγεία.
✓ τον προγραμματισμ και την διαχείριση των διαδικασιών πρληψης.
Αυτ το σχέδιο εκτίμησης, μπορεί να οδηγήσει στις εξής πιθανές υποθέσεις
επαγγελματικού κινδύνου για κάθε εργασιακ χώρο ή θέση εργασίας:
• στη μη παρουσία κινδύνων έκθεσης στον εργασιακ χώρο.
• στην παρουσία κινδύνων ελεγχμενης έκθεσης, στα επίπεδα που ορίζει η
κείμενη Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία.
• στην παρουσία κινδύνων μη ελεγχμενης έκθεσης.
Στην πρώτη περίπτωση δεν αναδεικνύονται κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία.
Στη δεύτερη περίπτωση οι κίνδυνοι που προκύπτουν απ την παραγωγική
διαδικασία, μπορούν να τεθούν υπ συνεχή έλεγχο, με την περιοδική και σωστά
προγραμματισμένη διαχείριση των διαδικασιών πρληψης, πως αυτή ορίζεται
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στο ισχύον Νομοθετικ πλαίσιο και σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική της προστασίας και πρληψης της υγείας των εργαζμενων.
Στην τρίτη περίπτωση πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και κατά προτεραιτητα, οι επεμβάσεις πρληψης του επαγγελματικού κινδύνου πως αυτές καθορίζονται απ τα άρθρα 4, 6 και 7 του Π.Δ 17/96 και την κείμενη Νομοθεσία.
H εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλεται να είναι πλήρης και
αντικειμενική, στοχεύοντας σε μία τεκμηριωμένη επέμβαση στο εργασιακ περιβάλλον. Πρέπει να αναπτύσσεται και να ολοκληρώνεται σύμφωνα με συγκεκριμένους μεθοδολογικούς οδηγούς, οι οποίοι ορίζουν τις διαφορετικές φάσεις που δομούν την διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και επιτρέπουν την ομοιογενή ανάπτυξή της.
Ο προτεινμενος μεθοδολογικς οδηγς περιέχει:
1. Μια προκαταρκτική φάση ορισμού και ταξινμησης των επαγγελματικών κινδύνων, σύμφωνα με το μοντέλο που περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο.
2. Τις οδηγίες για την ομοιογενή ανάπτυξη των τριών φάσεων επέμβασης που
συνιστούν την διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο.
3. Μια σχηματική απεικνιση της διαδικασίας εκτίμησης του επαγγελματικού
κινδύνου, που παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο.
4. Την αναγνώριση/εντοπισμ των επαγγελματικών κινδύνων στους “χώρους
γραφείων”, στο τέταρτο κεφάλαιο.
5. Την μορφή των εντύπων καταγραφής των αναγκαίων πληροφοριών, για την
εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, στο πέμπτο κεφάλαιο.
Συγκεκριμένα στο 5ο Κεφάλαιο υπάρχουν τα υποδείγματα:
*

έντυπο καταγραφής των στοιχείων της επιχείρησης και των παραγωγικών
διαδικασιών καθώς και της ανάπτυξης των διαδικαστικών φάσεων της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.

*

έντυπο καταγραφής των υπαρχντων κινδύνων καθώς και το προτεινμενο
πργραμμα επέμβασης για την διαχείριση των διαδικασιών πρληψης.

*

υπδειγμα συνοπτικού εντύπου καταγραφής και αναγνώρισης των κινδύνων του εργασιακού χώρου.

Με βάση τις οδηγίες και την ακολουθία ενεργειών που προτείνει ο συγκεκριμένος μεθοδολογικς οδηγς, οι εμπλεκμενοι (Εργοδτης, Υπηρεσία Προστασίας και Πρληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου και Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας), με την ενεργή συμμετοχή των εργαζμενων θα προχωρήσουν
στην υλοποίηση των διάφορων φάσεων, που συνιστούν την διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και στην συμπλήρωση των “εντύπων καταγραφής”, που παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφαλαίο.
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Τα “έντυπα καταγραφής” έτσι πως είναι δομημένα, επιτρέπουν:

I. την ανάπτυξη μιας έκθεσης σχετικά με την “εκτίμηση του επαγγελματικού
κινδύνου”, για κάθε εργασιακ χώρο ή θέση εργασίας.
II. την περιγραφή των μέτρων πρληψης και προστασίας που προτείνονται, για
τους κινδύνους που εντοπίστηκαν.
III. τον σχεδιασμ του ολοκληρωμένου προγράμματος επέμβασης για την πρληψη και προστασία της υγείας των εργαζμενων (τεχνική, οργανωτική, ιατρική), με στχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Στα συνημμένα παραρτήματα παρατίθενται:
✓ παράρτημα 1: Κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζμενων.
✓ παράρτημα 2: Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζμενων που προέρχονται απ την έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.
✓ παράρτημα 3: Πρωτκολλα για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζμενων, εκτεθειμένων στον επαγγελματικ κίνδυνο.
✓ παράρτημα 4: Εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζμενων.
✓ παράρτημα 5: Σύμβολα επικινδυντητας για τις χημικές ουσίες.
✓ παράρτημα 6: Παραδείγματα επεμβάσεων πρληψης και μέτρα ασφάλειας
σε περιπτώσεις επαγγελματικού κινδύνου απ έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες του εργασιακού χώρου.
✓ παράρτημα 7: Οι έννοιες των Οριακών Τιμών Έκθεσης.
✓ παράρτημα 8: Υπδειγμα ερωτηματολογίου για την συλλογή της υποκειμενικής εκτίμησης της Ομοιογενούς Ομάδας Εργαζμενων.
✓ παράρτημα 9: Το Νομοθετικ πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζμενων.
Τα συνημμένα παραρτήματα επιτρέπουν μια ευρεία και διαφοροποιημένη αναφορά, περί της τυπολογίας των επαγγελματικών κινδύνων (παραρτήματα 1,
2, 4), πως επίσης δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πηγές κινδύνων
και τους εργασιακούς βλαπτικούς παράγοντες, καθώς και για τις επεμβάσεις
πρληψης του επαγγελματικού κινδύνου (παραρτήματα 5, 6, 7, 8), που μπορούν
να καταγραφούν στο προτεινμενο “έντυπο καταγραφής” (έντυπο 3).

19

K E º A § A I O

1

TA•INOMH™H
KAI OPI™MO™
TøN
E¶A°°E§MATIKøN
KIN¢YNøN

1

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™

21

TA•INOMH™H KAI OPI™MO™ TøN E¶A°°E§MATIKøN KIN¢YNøN
Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που πηγάζουν απ κάθε επαγγελματική δραστηριτητα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες ομάδες:
1η ομάδα:
κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος, που οφείλονται σε :
◆ κτιριακές δομές.
◆ μηχανές.
◆ ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
◆ επικίνδυνες ουσίες.
◆ πυρκαϊές - εκρήξεις.
2η ομάδα:
κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε:
◆ χημικούς παράγοντες.
◆ φυσικούς παράγοντες.
◆ βιολογικούς παράγοντες.

3η ομάδα:
εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε:
◆ οργάνωση εργασίας.
◆ ψυχολογικούς παράγοντες.
◆ εργονομικούς παράγοντες.
◆ αντίξοες συνθήκες εργασίας.

1. ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος, περικλείουν την πιθαντητα να προκληθεί τραυματισμς ή βλάβη στους εργαζμενους, ως συνέπεια της έκθεσης στην επικίνδυνη κατάσταση.
Η φύση της επικίνδυνης κατάστασης, καθορίζει την αιτία και το είδος του
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τραυματισμού ή της βλάβης, που μπορεί να είναι μηχανική, ηλεκτρική, χημική,
θερμική κλπ.
Στο παράρτημα 1 παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα κινδύνων για την ασφάλεια.

2. ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›·.
Οι κίνδυνοι για την υγεία είναι αυτοί που περικλείουν την πιθαντητα να
προκληθεί αλλοίωση στην βιολογική ισορροπία των εργαζμενων (ασθένεια),
ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε παραγωγικές διαδικασίες που επιτρέπουν την έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Στο παράρτημα 2 παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα κινδύνων για την υγεία.

3. ∂ÁÎ¿ÚÛÈÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ.
Αυτοί οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται απ την αλληλοεπίδραση της σχέσης εργαζμενου και οργάνωσης εργασίας στην οποία είναι ενταγμένος.
Οι αιτίες αυτών των κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρμογή του ανθρώπου
στις απαιτήσεις της εργασίας.
Ο σχεδιασμς των επεμβάσεων για την πρληψη ή/και την προστασία των
εργαζμενων απ αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να στοχεύει σε μία δυναμική
ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού περιβάλλοντος, με βασική συντεταγμένη την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, προσαρμογή
που προϋποθέτει την γνώση των φυσιολογικών αλλά και παθολογικών μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος.
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¢IA¢IKA™TIKE™ ºA™EI™ EKTIMH™H™
TOY E¶A°°E§MATIKOY KIN¢YNOY
Η διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου ακολουθεί μεθοδολογικούς οδηγούς (κατάλληλα προσαρμοσμένους σε κάθε εργασιακή πραγματικτητα) που πως αναφέρθηκε, οδηγούν στον εντοπισμ των πηγών κινδύνου, στην εξακρίβωση, καθώς και στην εκτίμηση του μεγέθους (ποσοτικς
προσδιορισμς) των κινδύνων έκθεσης, με απώτερο στχο την διαμρφωση ενς “χάρτη κινδύνων” του υπ εξέταση εργασιακού περιβάλλοντος.

1. ∂ÓÙÔÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (ÚÒÙË Ê¿ÛË).
Αυτή η φάση περιλαμβάνει μια επιμελημένη και πλήρη περιγραφή/καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας των υπ εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας.
Η περιγραφή/καταγραφή αφορά:
1. το προϊν της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τον γκο/ποστητα της
παραγωγής, την περιγραφή της τεχνολογίας παραγωγής (τεχνολογικ κύκλο), των μηχανών, των εγκαταστάσεων, των χρησιμοποιούμενων υλών και
ουσιών.
2. την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, των διαδικασιών συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων, την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων καθώς και την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση φορτίων και προϊντων.
3. τον προορισμ χρήσης των χώρων εργασίας (εργαστήριο, γραφείο, αποθήκη κλπ).
4. τα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (επιφάνεια, χωρητικτητα, ανοίγματα κλπ).
5. τα χαρακτηριστικά της Ομοιογενούς Ομάδας ή των ομοιογενών ομάδων
Εργαζμενων στα υπ εξέταση τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας (αριθμς εργαζμενων, φύλο, βάρδιες εργασίας, εργασιακή ηλικία κλπ).
6. τις πληροφορίες που προέρχονται απ την ιατρική παρακολούθηση, εάν και
εφσον παρέχεται, καθώς και αυτές των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Η πλήρης περιγραφή/καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τεχνολογικού κύκλου παρέχουν την ολοκληρωμένη γνώση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια επιτρέπουν, τον εντοπισμ των πηγών κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζμενων.

26

KEºA§AIO 2

Είναι ενδεδειγμένο κατά την διάρκεια αυτής της φάσης, να λαμβάνονται υπ’
ψιν λα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, για τον κλάδο στον οποίον εντάσσεται η υπ εξέταση παραγωγική διαδικασία, οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και η προηγούμενη εμπειρία.
Σ’ αυτήν την φάση ιδιαίτερη σημασία έχει η έκφραση της εργατικής άποψης,
χι μνο σαν στοιχείο έγκυρης πληροφρησης, αλλά σαν προϋπθεση ουσιαστικής και ενεργούς συμμετοχής, σε λες τις φάσεις της διαδικασίας εκτίμησης και πρληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζμενων, στις διαδικασίες
προστασίας και πρληψης του επαγγελματικού κινδύνου, εκφράζεται χι μνο
με τον “έλεγχο” για την τήρηση της εκάστοτε Νομοθεσίας, αλλά και με την έκφραση και εφαρμογή της “εργατικής άποψης” ή “εργατικής υποκειμενικτητας”.
Βασικ μέσο για την έκφραση της εργατικής υποκειμενικτητας, αποτελεί
το “ερωτηματολγιο της Ομοιογενούς Ομάδας Εργαζμενων”.
Ένα σωστά δομημένο “ερωτηματολγιο” απαιτεί την συμμετοχή των εργαζμενων και κατά την φάση της σύνταξης του αλλά και κατά την διάρκεια των
μετέπειτα φάσεων, της εισαγωγής και επεξεργασίας του, για να μπορεί να λειτουργήσει χι μνο σαν μέσο συλλογής πληροφοριών, αλλά και σαν μέσο ενεργοποίησης της εξ αντικειμένου “εργατικής δυναμικής”, τσο αναγκαίας στην
διαμρφωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας πρωτοβουλιών για την προαγωγή
της εργασιακής υγείας.
Ένα πλήρες “ερωτηματολγιο” πρέπει να εξαντλεί λο το φάσμα των ερωτήσεων, που μπορούν, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυττητα του εργαζμενου που το συμπληρώνει, να απεικονίσουν την πραγματικτητα του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και την γενικτερη κατάσταση της “Ομοιογενούς
Ομάδας Εργαζμενων”, δια μέσου της “εργατικής άποψης”.
Βασικά στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι η ανωνυμία, η επιλογή του εργαζμενου να το συμπληρώσει πως και που αυτς θελήσει, καθώς και το δικαίωμά του να το απορρίψει.
Υπδειγμα “ερωτηματολογίου” για την υποκειμενική εκτίμηση της Ομοιογενούς Ομάδας Εργαζμενων, παρουσιάζεται στο παράρτημα 8.
Στο τέλος της πρώτης φάσης πρέπει να έχουν καταγραφεί στο αντίστοιχο
συνοπτικ έντυπο 3, οι πηγές κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν αντικειμενικά, λγω της φύσης τους, δυνητικούς κινδύνους έκθεσης για την ασφάλεια
και την υγεία των εργαζμενων, να έχουν καθοριστεί οι Ομοιογενείς Ομάδες
Εργαζμενων και να έχει συνταχθεί/δομηθεί το κατάλληλο ερωτηματολγιο.
Παραδείγματα για τον εντοπισμ των πηγών κινδύνου, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζμενων παρατίθενται στα παραρτήματα 1, 2 και 4.
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2. ∂Í·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ¤ÎıÂÛË˜ (‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË).
Η εξακρίβωση των Κινδύνων Έκθεσης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία,
που οδηγεί στον προσδιορισμ των πραγματικά επικίνδυνων πηγών έκθεσης,
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζμενων.
Ως εκ τούτου πρέπει να εξεταστούν:
1. ο τρπος λειτουργίας (χειροκίνητη, αυτοματοποιημένη, μηχανική, μικτή
κλπ), καθώς και η μορφή της παραγωγικής δραστηριτητας (ανοικτς κύκλος, κλειστς κύκλος).
2. ο γκος/ποστητα της παραγωγικής δραστηριτητας, σε συνάρτηση με τον
διαθέσιμο χρνο και την ποστητα των υλικών, σε μια βάρδια εργασίας.
3. η οργάνωση της παραγωγικής δραστηριτητας (χρνος παραμονής στον
εργασιακ χώρο, ταυτχρονη ύπαρξη άλλων δραστηριοτήτων κλπ).
4. η λήψη ή μη μέτρων προστασίας και πρληψης για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζμενων.
5. τα αποτελέσματα της υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζμενων, τα οποία
προκύπτουν απ την στατιστική επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, μετά την “εισαγωγή” τους στη “Ομοιογενή Ομάδα”.
Πρέπει να τονίσουμε τι στη φάση αυτή, η προσοχή μας δεν εστιάζεται τσο
στα στοιχεία εκείνα της παραγωγικής διαδικασίας, που λγω της “εσωτερικής
τους δυναμικής” (φύση τους), εντοπίζονται σαν πηγές κινδύνου (μηχανές, εγκαταστάσεις, χημικές ουσίες, κλπ), σο στους κινδύνους που σχετίζονται άμεσα με τον τρπο λειτουργίας, την μορφή και την οργάνωση της κάθε παραγωγικής δραστηριτητας, καθώς και με την λήψη ή μη μέτρων προστασίας και
πρληψης.
Επίσης, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις πηγές κινδύνου έκθεσης
και τα στοιχεία που προκύπτουν απ την υποκειμενική εκτίμηση των εργαζμενων.
Συμπερασματικά, πρέπει να εξακριβώνεται, ο κάθε κίνδυνος έκθεσης, για
τον οποίον ο τρπος λειτουργίας, η μορφή και η οργάνωση της παραγωγικής
δραστηριτητας, δεν επιτρέπουν την ελεγχμενη διαχείρισή του.
Στο τέλος αυτής της φάσης και με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, σχεδιάζεται συλλογικά απ τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, το πργραμμα ελέγχου/επαλήθευσης των κινδύνων έκθεσης, με βάση το οποίο θα υλοποιηθεί η επμενη φάση.
Παραδείγματα επεμβάσεων για την πρληψη και την ασφάλεια των εργαζμενων, στην περίπτωση έκθεσης σε υγιεινο-περιβαλλοντικούς κινδύνους παρατίθενται στο παράρτημα 6.
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KEºA§AIO 2

3. ∂ÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ¤ÎıÂÛË˜ (ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË).
Η εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης που καταγράφηκαν και εξακριβώθηκαν
στις δύο προηγούμενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος (φάση 1η και φάση 2η), υλοποιείται δια μέσου:
1. του ελέγχου/επαλήθευσης της εφαρμογής των καννων ασφάλειας των μηχανών κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους.
2. του ελέγχου/επαλήθευσης των αποδεκτών για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας, σε σχέση με την αντικειμενική εξέταση της φύσης των κινδύνων, την χρονική διάρκεια, τον τρπο υλοποίησης και την μορφή των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αναφορικά με την κείμενη Εθνική ή Κοινοτική
Νομοθεσία καθώς και την Διεθνή Επιστημονική πρακτική και εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.
3. του ελέγχου/επαλήθευσης των συνθηκών για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζμενων δια μέσου των έγγραφων στοιχείων ή και αρχείων της επιχείρησης (πρώτες ύλες και ουσίες, ποστητα/γκος παραγωγής, χωροταξική
διάταξη μηχανών, διάθεση αποβλήτων, αριθμς εργαζμενων μνιμων και
εποχιακών, καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, γραπτές υποδείξεις Ιατρού Εργασίας, Τεχνικού Ασφάλειας καθώς και
των Επιθεωρητών Εργασίας, τα συνολικά αποτελέσματα της ιατρικής παρακολούθησης των εργαζμενων, προγράμματα εκπαίδευσης, πρακτικά 3μηνιαίων συσκέψεων κλπ).
4. του ποσοτικού προσδιορισμού των παραγντων του εργασιακού περιβάλλοντος, με τη διεξαγωγή στοχευμένων μετρήσεων και την συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις προτεινμενες Οριακές Τιμές Έκθεσης της κείμενης
Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας και Διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών
(ILO, ACGIH, OSHA, NIOSH).
Αυτς ο ποσοτικς προσδιορισμς είναι και νομοθετική υποχρέωση για μια
σειρά παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, πως ορίζεται απ τα ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα για τον αμίαντο, μλυβδο, θρυβο, βινυλοχλωρίδιο, βιολογικούς παράγοντες κλπ.
Στο τέλος αυτής της φάσης εκτίμησης των κινδύνων έκθεσης και με βάση τα
συλλεχθέντα στοιχεία απ την υλοποίηση των φάσεων της διαδικασίας εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, καταλήγουμε σ’ έναν ολοκληρωμένο και
τεκμηριωμένο “χάρτη κινδύνων” της υπ εξέταση επιχείρησης ή παραγωγικών
μονάδων.
Αυτς ο “χάρτης κινδύνων” αποτελεί την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, με βάση την οποία σχεδιάζεται το ολοκληρωμένο πργραμμα επέμβασης για την προστασία και πρληψη των κινδύνων, σύμφωνα και με τις προτεραιτητες που ορίζει το Π.Δ 17/1996 καθώς και η κείμενη Νομοθεσία για την
Υγεία και Ασφάλεια.
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™XHMATIKH ¶APOY™IA™H TøN ¢IAºOPøN
ºA™EøN EKTIMH™H™ TOY E¶A°°E§MATIKOY KIN¢YNOY
1. ∂ÓÙÔÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (ÚÒÙË Ê¿ÛË).
περιγραφή/καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγικς κύκλος,
υλικά, μηχανές, εγκαταστάσεις, οργάνωση εργασίας κλπ)

+
ανάλυση των παραγωγικών φάσεων για τον εντοπισμ
των παραγντων κινδύνου

+
καθορισμς των Ομοιογενών Ομάδων Εργαζμενων και σύνταξη/δμηση
του κατάλληλου ερωτηματολογίου

➜

κίνδυνοι για την
ασφάλεια

κίνδυνοι για την υγεία

εγκάρσιοι κίνδυνοι

•κτιριακές δομές

•χημικοί παράγοντες

•οργάνωση εργασίας

•μηχανές

•φυσικοί παράγοντες

•ηλεκτρικές
εγ/στάσεις

•βιολογικοί
παράγοντες

•ψυχολογικοί
παράγοντες

•πυρκαϊές-εκρήξεις
•επικίνδυνες ουσίες

•εργονομικοί
παράγοντες
•αντίξοες συνθήκες
εργασίας
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KEºA§AIO 3

2. ∂Í·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ¤ÎıÂÛË˜ (‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË).
αποτύπωση των πηγών έκθεσης

+
υποκειμενική εκτίμηση εργαζμενων

+
μέτρα για την ασφάλεια που λαμβάνονται: προφύλαξη απ τις μηχανές,
κλειστς κύκλος παραγωγής, τοπικές και κεντρικές απαγωγές αέρα, ηχομνωση, αυτοματισμοί ασφάλειας, ατομικά μέσα προστασίας, δυναττητα παροχής πρώτων βοηθειών, εκπαίδευση, πληροφρηση, ενημέρωση κλπ.

➜
μη ελεγχμενοι ή εναπομείναντες κίνδυνοι έκθεσης

3. ∂ÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ¤ÎıÂÛË˜ (ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË).
1. επαλήθευση της εφαρμογής των καννων ασφάλειας των μηχανών κατά
την διάρκεια της λειτουργίας τους.
2. επαλήθευση των αποδεκτών για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας, αναφορικά με την κείμενη Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία καθώς και
την διεθνή επιστημονική πρακτική και εμπειρία.
3. ποσοτικς προσδιορισμς των παραγντων του εργασιακού περιβάλλοντος, με τη διεξαγωγή στοχευμένων μετρήσεων και την συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις προτεινμενες Οριακές Τιμές Έκθεσης της κείμενης Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας και Διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών.

➜
αποτελέσματα εκτίμησης των κινδύνων έκθεσης

➜
γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
➜
σχεδιασμς:
• ολοκληρωμένου προγράμματος επέμβασης για την υγεία και Ασφάλεια
των εργαζμενων.
• αξιολγησης των επεμβάσεων.
• περιοδικής επανεκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.
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ANA°NøPI™H TøN YºI™TAMENøN KIN¢YNøN
™TI™ Y¶HPE™IE™ TOY ¢HMO™IOY KAI TOY I¢IøTIKOY TOMEA
Η προτεινμενη παρουσίαση/αναγνώριση των κινδύνων, αναφέρεται στις
παραγωγικές δραστηριτητες που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες του Δημσιου
αλλά και Ιδιωτικού τομέα.
&σον αφορά τις διαφορετικές εργασίες, αυτές καταχωρήθηκαν σε ομάδες
χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων για την υπ εξέταση παραγωγική διαδικασία.
Συνεπώς αναλύονται:
* η εργασία των γραφείων.
* η εργασία στις θυρίδες και στα αρχεία.
* η εργασία των αποθηκευτικών χώρων.
* η υπηρεσία μηχανογράφησης και επεξεργασίας στοιχείων.
* οι υπηρεσίες συντήρησης.
Για κάθε ομάδα παραγωγικής δραστηριτητας παρουσιάζονται οι κίνδυνοι
για την ασφάλεια (κίνδυνοι ατυχήματος) και οι κίνδυνοι για την υγεία (υγιεινoπεριβαλλοντικοί και οι εγκάρσιοι ή οργανωτικοί κίνδυνοι)
Για κάθε έναν απ αυτούς γίνεται αναφορά στις αντίστοιχες επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης, καθώς και στα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την
αντιμετώπισή τους.
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∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌﬁÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·
παραγωγική
δραστηριτητα
εργασίες
γραφείου

κίνδυνοι
για την ασφάλεια

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι

κτιριακές δομές:

φωτισμς:

-ύψος (h) χώρου.

-ένταση

-αριθμς εξδων/εισδων -αντανακλάσεις
-εμβαδν και αριθμς
παραθύρων

-θερμοκρασία χρώματος

-σχέση
επιφάνειας/ανοιγμάτων

-αντίθεση λαμπρτητας

-λαμπτήρες

-εμπδια
-ψευδοροφές (ύψος,
χρήση, σταθερτητα)

ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις:

-κανονισμς
πυροπροστασίας των
κτιρίων, Π.Δ 71/88
ΦΕΚ 32/Α/88
-ύπαρξη ανιχνευτών
καπνού και συστήματος
αυτομάτου πυρσβεσης

-να επιτυγχάνεται στο ύψος του
επιπέδου εργασίας ένταση >500 Lux
σε λο τον διατιθέμενο χώρο
-χρησιμοποίηση λαμπτήρων
φθορισμού (τριφασικής ή διφασικής
συνδεσμολογίας) με θερμοκρασία
χρώματος απ 4000 Κ περίπου και άνω
(white, μέσο λευκ)
-αντίθεση λαμπρτητας 10:3:1, μεταξύ
αντικειμένου εργασίας, άμεσου και
ευρύτερου χώρου εργασίας

θρυβος:
-απ τον εξοπλισμ των θέσεων -δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 με 50
εργασίας
dB(A), για 8ωρη έκθεση

μικροκλίμα:
-κανονισμς κατασκευής -θερμοκρασία, σχετική υγρασία,
εσωτερικών ηλεκτρικών αερισμς
εγκαταστάσεων (Υ.Α
80225, ΦΕΚ 59/Β/55)
κλιματισμς αέρα:
και σχετικές
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία,
τροποποιήσεις
αερισμς
πυρσβεση
πυροπροστασία:

-έλεγχος και επεμβάσεις επί των
παραμέτρων φωτισμού

-αποφυγή αντανακλάσεων

-φώτα κινδύνου
-έξοδοι κινδύνου
(αριθμς, κατανομή,
διαστάσεις, σήμανση,
εύκολη πρσβαση)

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης

-γκος αέρα και ωριαία
ανανέωση
-αύξηση του CO2 και των
προϊντων ατελούς καύσης,
λγω κακού εξαερισμού
-μολυσματικοί παράγοντες

-έλεγχος και επεμβάσεις επί των
μικροκλιματικών παραμέτρων
-να προτιμάται η ολική ανανέωση του
αέρα 4 με 5 φορές την ώρα
-η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα
να μην υπερβαίνει το 30%
-έλεγχος: CO2 < 0,1% = 1000 ppm
-η ταχύτητα του αέρα:
V = 0.1 - 0,2 m/sec
-η εναλλαγή του αέρα:

(πχ βακτηρίδια πως: legionella Q = 10 - 15 l/sec/άτομο
pneumophila, bacillus subtilis
-η σχετική υγρασία <65%
κλπ)

(οι ανιχνευτές καπνού
ποιτητα αέρα:
δεν πρέπει να βασίζονται -μλυνση εσωτερικού αέρα (in
στην αρχή του ιοντισμού) door)
φωτοτυπικ μηχάνημα:
-ζον Ο3 (λάμπες)
-φορμαλδεΰδη (χαρτί με
φωτοευαίσθητο επίχρισμα)
-πτητικοί υδρογονάνθρακες
-σκνη (απ το toner)

-η θερμοκρασία να είναι μεταξύ 18 και
22 0C
-τους θερμούς μήνες η διαφορά
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής
θερμοκρασίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 5 0C
-περιοδική αντικατάσταση ή
καθαρισμς των φίλτρων των
κλιματιστικών μηχανών
-ιατρική παρακολούθηση των
εργαζμενων

επίπλωση απ συνθετικά υλικά: -συλλογή και ανακύκλωση του
χρησιμοποιημένου toner (μέσω
-φορμαλδεΰδη
εξειδικευμένων συνεργείων)
-οργανικοί διαλύτες
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∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌﬁÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·
παραγωγική
δραστηριτητα

κίνδυνοι
για την ασφάλεια

εργασίες
γραφείου
(συνέχεια)

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης

υγρά και προϊντα καθαρισμού:
-αλκολες
-φαινλες
-χλωριούχα
μοκέτες και μονωτικά υλικά:
-φορμαλδεΰδη

-αντικατάσταση με λιγτερο τοξικά και
ερεθιστικά υλικά
-ολική ανανέωση του αέρα 4 με 5
φορές την ώρα
-η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα
να μην υπερβαίνει το 30%

-ίνες υαλοβάμβακα
-ίνες πετροβάμβακα
-ίνες αμιάντου
οργάνωση εργασίας:
-εμβαδν χώρου/άτομα
-ωράριο απασχλησης
-ρυθμοί εργασίας
-έλεγχος

-τήρηση της κείμενης νομοθεσίας
-εναλλαγές μορφών εργασίας
-διαλείμματα
-προσαρμογή της εργασίας στα
ανθρώπινα δεδομένα

-επαναληπτικτητα
-μονοτονία
-ένταση
-σχέσεις μεταξύ συναδέλφων
-σχέσεις
εργαζμενων/προϊσταμένων
-σύγχυση ή σύγκρουση ρλων

εξοπλισμς εργασίας:
-χωροταξική διάταξη
επίπλων
-τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας
-κάθισμα εργασίας

-πρέπει να υπάρχει επαρκής
ελεύθερος χώρος, ώστε οι
εργαζμενοι να κινούνται άνετα και να
παίρνουν άνετη στάση
-τα υλικά κατασκευής να μην είναι
συνθετικά
-η επιφάνεια εργασίας πρέπει να έχει
χαμηλή ανακλαστικτητα,
ρυθμιζμενο ύψος και κλίση
-το κάθισμα εργασίας πρέπει να
παρέχει ευστάθεια στον εργαζμενο,
ελευθερία κινήσεων και να
εξασφαλίζει άνετη στάση
-το ύψος του καθίσματος να είναι
ρυθμιζμενο και η πλάτη να έχει τη
δυναττητα προσαρμογής σον
αφορά το ύψος και την κλίση της

εργασίες
γραφείου

εάν στον υπ εξέταση εργασιακ χώρο, γίνεται χρήση Η/Υ με οθνες οπτικής απεικνισης, ττε πρέπει να εφαρμοστούν και οι διατάξεις του Π.Δ
398/1994 (Φ.Ε.Κ 221/Α/19.12.1994), σχετικ με τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, κατά την εργασία με οθνες οπτικής απεικνισης σε συμμρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/240/ΕΟΚ».
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∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌﬁÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·
παραγωγική
δραστηριτητα
εργασίες
σε θυρίδες

κίνδυνοι
για την ασφάλεια
κτιριακές δομές:

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι
φωτισμς:

-ύψος (h) χώρου.
-αριθμς εξδων/εισδων
-εμβαδν και αριθμς
παραθύρων
-σχέση
επιφάνειας/ανοίγματα
-εμπδια
-ψευδοροφές (ύψος,
χρήση, σταθερτητα)
-φώτα κινδύνου
-έξοδοι κινδύνου
(αριθμς, κατανομή,
διαστάσεις, σήμανση,
εύκολη πρσβαση)

ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις:

-κανονισμς
πυροπροστασίας των
κτιρίων, Π.Δ 71/88

-απ τον εξοπλισμ των θέσεων
-δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 με 50
εργασίας
dB(A), για 8ωρη έκθεση
-απ την οχλαγωγία του κοινού
μικροκλίμα:
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία, -έλεγχος και επεμβάσεις επί των
αερισμς
μικροκλιματικών παραμέτρων
κλιματισμς αέρα:

-να προτιμάται η ολική ανανέωση του
αέρα 4 με 5 φορές την ώρα

-θερμοκρασία, σχετική υγρασία,
-η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα
αερισμς
να μην υπερβαίνει το 30%
-γκος αέρα και ωριαία
-έλεγχος: CO2 < 0,1% = 1000 ppm
ανανέωση
-η ταχύτητα του αέρα:
-αύξηση του CO2 και των

ποιτητα αέρα:
-μλυνση εσωτερικού αέρα (in
door)

ΦΕΚ 32/Α/88
- ύπαρξη ανιχνευτών
καπνού και συστήματος
αυτομάτου πυρσβεσης

-επίπεδα φωτισμού μεγαλύτερα των
500-700 Lux (λαμβάνοντας υπ’ ψη και
την εργασία σε οθνες οπτικής
απεικνισης)

θρυβος:

-κανονισμς κατασκευής προϊντων ατελούς καύσης,
εσωτερικών ηλεκτρικών λγω κακού εξαερισμού
εγκαταστάσεων (Υ.Α
-μολυσματικοί παράγοντες
80225, ΦΕΚ 59/Β/55)
(πχ βακτηρίδια πως: legionella
και σχετικές
pneumophila, bacillus subtilis
τροποποιήσεις
κλπ)
πυρσβεση
πυροπροστασία:

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης

V = 0.1 - 0,2 m/sec
-η εναλλαγή του αέρα:
Q = 10 - 15 l/sec/άτομο
-η σχετική υγρασία <65%
-η θερμοκρασία να είναι μεταξύ 18 και
22 0C
-τους θερμούς μήνες η διαφορά
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής
θερμοκρασίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 5 0C
-ιατρική παρακολούθηση των
εργαζμενων

φθοροποις εργασία, μοντονη
και επαναληπτική:

(οι ανιχνευτές καπνού
δεν πρέπει να βασίζονται -stress απ την συναλλαγή με το
στην αρχή του ιοντισμού) κοιν
-κίνδυνοι μολυσματικών
ασθενειών

-εργασία εκ περιτροπής
-προσαρμογή της θέσης εργασίας στις
ανθρώπινες ανάγκες και δυναττητες
-προστασία δια μέσου διαχωριστικών

αυτογραφικά έντυπα:
-αντικατάσταση με λιγτερο τοξικά και
ερεθιστικά υλικά
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παραγωγική
δραστηριτητα

κίνδυνοι
για την ασφάλεια

εργασίες αρχείου κτιριακές δομές:

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι
φωτισμς:

-ύψος (h) χώρου.

-σχέση
επιφάνειας/ανοίγματα
-εμπδια
-ψευδοροφές (ύψος,
χρήση, σταθερτητα)
-φώτα κινδύνου
-έξοδοι κινδύνου
(αριθμς, κατανομή,
διαστάσεις, σήμανση,
εύκολη πρσβαση)

-έλεγχος αριθμού και διάταξης
φωτεινών πηγών
-ένταση φωτισμού >500 Lux σε λο
τον διαθέσιμο χώρο

-αριθμς εξδων/εισδων
-εμβαδν και αριθμς
παραθύρων

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης

μικροκλίμα:

έλεγχος και επεμβάσεις επί των
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία,
μικροκλιματικών παραμέτρων
αερισμς
ποιτητα αέρα:
-παρουσία σκνης
-αλλεργιογνοι παράγοντες
-παρουσία οσμών

-να προτιμάται η ολική ανανέωση του
αέρα
40 /m 3 /h/άτομο
-η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα
να μην υπερβαίνει το 30%

ράφια αρχείου:
-σταθερτητα
-κατανομή βάρους

χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων:

δάπεδα:
-σταθερτητα
-ολισθηρτητα
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις:
-κανονισμς κατασκευής
εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων (Υ.Α
80225, ΦΕΚ 59/Β/55)
και σχετικές
τροποποιήσεις
πυρσβεση
πυροπροστασία:
-κανονισμς
πυροπροστασίας των
κτιρίων, Π.Δ 71/88
ΦΕΚ 32/Α/88
-ύπαρξη ανιχνευτών
καπνού και συστήματος
αυτομάτου πυρσβεσης
(οι ανιχνευτές καπνού
δεν πρέπει να βασίζονται
στην αρχή του ιοντισμού)

-εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας
(Π.Δ 397/94, ΦΕΚ 221/Α/94) σχετικ με
τις “Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την
ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζμενων”
-το μεταφερμενο βάρος να μην
υπερβαίνει τα 15 Kg

εξοπλισμς εργασίας:

-διάταξη και σχεδιασμς αρχειοθηκών
που εξασφαλίζουν απρσκοπτη και
άνετη χρήση απ τους εργαζμενους
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παραγωγική
δραστηριτητα
εργασίες σε
αποθηκευτικούς
χώρους

κίνδυνοι
για την ασφάλεια
κτιριακές δομές:

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι
φωτισμς:

-ύψος (h) χώρου.

-σχέση
επιφάνειας/ανοίγματα

-έλεγχος αριθμού και διάταξης
φωτεινών πηγών
-ένταση φωτισμού >300 Lux σε λο
τον διαθέσιμο χώρο

-αριθμς εξδων/εισδων
-εμβαδν και αριθμς
παραθύρων

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης

μικροκλίμα:

-έλεγχος και επεμβάσεις επί των
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία,
μικροκλιματικών παραμέτρων
αερισμς

-εμπδια
-ψευδοροφές (ύψος,
χρήση, σταθερτητα)
-φώτα κινδύνου
-έξοδοι κινδύνου
(αριθμς, κατανομή,
διαστάσεις, σήμανση,
εύκολη πρσβαση)

ποιτητα αέρα:
-παρουσία σκνης

-να προτιμάται η ολική ανανέωση
του αέρα

-αλλεργιογνοι παράγοντες

40 /m 3 /h/άτομο

-παρουσία οσμών

-η ανακύκλωση του εσωτερικού
αέρα να μην υπερβαίνει το 30%

-αναθυμιάσεις απ χημικές
ουσίες

ράφια:
-σταθερτητα
-κατανομή βάρους

χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων:

δάπεδα:
-σταθερτητα
-ολισθηρτητα
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις:
-κανονισμς κατασκευής
εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων (Υ.Α
80225, ΦΕΚ 59/Β/55)
και σχετικές
τροποποιήσεις
πυρσβεση
πυροπροστασία:
-κανονισμς
πυροπροστασίας των
κτιρίων, Π.Δ 71/88
ΦΕΚ 32/Α/88
-ύπαρξη ανιχνευτών
καπνού και συστήματος
αυτομάτου πυρσβεσης
(οι ανιχνευτές καπνού
δεν πρέπει να βασίζονται
στην αρχή του ιοντισμού)

-εφαρμογή της κείμενης
Νομοθεσίας (Π.Δ 397/94, ΦΕΚ
221/Α/94) σχετικ με τις “Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την
ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζμενων”
-το μεταφερμενο βάρος να μην
υπερβαίνει τα 15 Kg

χώροι αποθήκευσης:

-τάξη στους αποθηκευτικούς
χώρους
-ελεύθεροι διάδρομοι κυκλοφορίας
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παραγωγική
δραστηριτητα

κίνδυνοι
για την ασφάλεια

κτιριακές δομές:
εργασίες
μηχανογράφησης -ανταποκρινμενες στις
και επεξεργασίας πραγματικές ανάγκες
στοιχείων
χρήσης
-ανυψωμένα δάπεδα (για
την καλωδίωση και το
σύστημα ψύξης και
αερισμού των μηχανών)
-ύψος (h) χώρου.
-αριθμς εξδων/εισδων
-εμβαδν και αριθμς
παραθύρων
-σχέση
επιφάνειας/ανοίγματα
-εμπδια
-ψευδοροφές (ύψος,
χρήση, σταθερτητα)
-φώτα κινδύνου
-έξοδοι κινδύνου
(αριθμς, κατανομή,
διαστάσεις, σήμανση,
εύκολη πρσβαση)
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις:
-κανονισμς κατασκευής
εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων (Υ.Α
80225, ΦΕΚ 59/Β/55)
και σχετικές
τροποποιήσεις
πυρσβεση
πυροπροστασία:
-κανονισμς
πυροπροστασίας των
κτιρίων, Π.Δ 71/88
ΦΕΚ 32/Α/88
-ύπαρξη ανιχνευτών
καπνού και συστήματος
αυτομάτου πυρσβεσης
(οι ανιχνευτές καπνού
δεν πρέπει να βασίζονται
στην αρχή του ιοντισμού
εξοπλισμς:
-διάταξη γραφείων
(παράλληλα ως προς τα
παράθυρα και τα
φωτιστικά σώματα)
-οθνες
-πληκτρολγιο
-λογισμικ Η/Υ

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι
φωτισμς:
-ένταση
-αντανακλάσεις
-θερμοκρασία χρώματος
-λαμπτήρες

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης
-έλεγχος και επεμβάσεις επί των
παραμέτρων φωτισμού
-να επιτυγχάνεται στο ύψος του
επιπέδου εργασίας ένταση >500 Lux
σε λο τον διαθέσιμο χώρο

-διάταξη φωτιστικών σωμάτων

-χρησιμοποίηση λαμπτήρων
φθορισμού (τριφασικής ή διφασικής
συνδεσμολογίας) με θερμοκρασία
χρώματος απ 4000 Κ περίπου και άνω
(white, μέσο λευκ)

οργάνωση εργασίας:

-αποφυγή αντανακλάσεων

-διαλείμματα

-αντίθεση λαμπρτητας 10:3:1, μεταξύ
αντικειμένου εργασίας, άμεσου και
ευρύτερου χώρου εργασίας

-αντίθεση λαμπρτητας

-εκπαίδευση
-ενημέρωση

θρυβος:
-απ το σύστημα μηχανών

-δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 με 50
dB(A), για 8ωρη έκθεση

μικροκλίμα:
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία, -έλεγχος και επεμβάσεις επί των
μικροκλιματικών παραμέτρων
αερισμς
-να προτιμάται η ολική ανανέωση του
κλιματισμς αέρα:
αέρα 4 με 5 φορές την ώρα
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία, -η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα
αερισμς
να μην υπερβαίνει το 30%
-γκος αέρα και ωριαία
ανανέωση
-αύξηση του CO2 και των
προϊντων ατελούς καύσης,
λγω κακού εξαερισμού
-μολυσματικοί παράγοντες

-έλεγχος: CO2 < 0,1% = 1000 ppm
-η ταχύτητα του αέρα:
V = 0.1 - 0,2 m/sec
-η εναλλαγή του αέρα:
Q = 10 - 15 l/sec/άτομο

(πχ βακτηρίδια πως: legionella -η σχετική υγρασία <65%
pneumophila, bacillus subtilis
-η θερμοκρασία να είναι μεταξύ 18 και
κλπ)
22 0C
ποιτητα αέρα:
-μλυνση εσωτερικού αέρα (in
door)

-τους θερμούς μήνες η διαφορά
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής
θερμοκρασίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 5 0C
-περιοδική αντικατάσταση ή
καθαρισμς των φίλτρων των
κλιματιστικών μηχανών
-ιατρική παρακολούθηση των
εργαζμενων

44
εργασίες
μηχανογράφησης και
επεξεργασίας
στοιχείων
(συνέχεια)

στον υπ εξέταση εργασιακ χώρο, πρέπει να εφαρμοστούν κατά περίπτωση και οι διατάξεις των:
-Π.Δ 398/1994 (Φ.Ε.Κ 221/Α/19.12.1994), σχετικ με τις “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, κατά την εργασία με οθνες οπτικής απεικνισης σε συμμρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/240/ΕΟΚ”.
-Υπ. Αποφ. 2048842/6017/0022/6.6.1989 (Φ.Ε.Κ 445/Β/12.6.1989) σχετική με
την “Χορήγηση ειδικού επιδματος σε προσωπικ των Κέντρων Πληροφορικής του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.”
-Υπ. Αποφ. 130558/12.6.1989 (Φ.Ε.Κ 471/Β/12.6.1989) σχετική με την “Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζμενων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ”
-Υπ. Αποφ. 130709/1991 (Φ.Ε.Κ 879/Β/29.10.1991) σχετική με την χορήγηση
ειδών Ατομικής Προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ’ λους τους εργαζμενους στα Μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ.
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παραγωγική
δραστηριτητα
υπηρεσίες
συντήρησης:

κίνδυνοι
για την ασφάλεια
κτιριακές δομές:

-ηλεκτρολογείο

-ανταποκρινμενες στις
πραγματικές ανάγκες
χρήσης

-ξυλουργείο

-ύψος (h) χώρου.

-μηχανουργείο

-αριθμς εξδων/εισδων
-εμβαδν και αριθμς
παραθύρων
-σχέση
επιφάνειας/ανοίγματα
-εμπδια
-ψευδοροφές (ύψος,
χρήση, σταθερτητα)

κίνδυνοι για την υγεία και
οργανωτικοί κίνδυνοι
φωτισμς:

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις
προστασίας και πρληψης
-έλεγχος και επεμβάσεις επί των
παραμέτρων φωτισμού

θρυβος:
-απ τις εργασίες επισκευής,
κατασκευής, μετατροπής κλπ

-εφαρμογή του Π.Δ 85/91 (Φ.Ε.Κ
38/Α/18.3.1991) σχετικ με την
-απ τον εξοπλισμ των θέσεων “Προστασία των εργαζμενων απ
τους κινδύνους που διατρέχουν λγω
εργασίας
της έκθεσής τους στο θρυβο κατά
-απ το σύστημα μηχανών
την εργασία, σε συμμρφωση προς
την οδηγία 86/188/Ε.Ο.Κ”

-φώτα κινδύνου
-έξοδοι κινδύνου
(αριθμς, κατανομή,
διαστάσεις, σήμανση,
εύκολη πρσβαση)
μικροκλίμα:
-σύστημα καθαρισμού
αέρα, νερού καθώς και
-θερμοκρασία, σχετική υγρασία, -έλεγχος και επεμβάσεις επί των
αποκομιδής και διάθεσης αερισμς
μικροκλιματικών παραμέτρων
επικίνδυνων
απορριμμάτων
ποιτητα αέρα:
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις:

-παρουσία σκνης
-αλλεργιογνοι παράγοντες

-κανονισμς κατασκευής -παρουσία οσμών
εσωτερικών ηλεκτρικών -αναθυμιάσεις απ χημικές
εγκαταστάσεων (Υ.Α
ουσίες
80225, ΦΕΚ 59/Β/55)
και σχετικές
τροποποιήσεις
πυρσβεση
πυροπροστασία:
-κανονισμς
πυροπροστασίας των
κτιρίων, Π.Δ 71/88
ΦΕΚ 32/Α/88

-να προτιμάται η ολική ανανέωση του
αέρα 4 με 5 φορές την ώρα
-η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα
να μην υπερβαίνει το 30%
-έλεγχος των αιωρούμενων βλαπτικών
παραγντων σύμφωνα με το Π.Δ
307/86 (Φ.Ε.Κ 135/Α/1986) σχετικ με
την “Προστασία της Υγείας των
Εργαζμενων που εκτίθενται σε
ορισμένους χημικούς παράγοντες
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους”,
και με την διεθνή εμπειρία και
πρακτική της εφηρμοσμένης Ιατρικής
της Εργασίας
-Ιατρική παρακολούθηση των
εργαζμενων

-ύπαρξη ανιχνευτών
καπνού και συστήματος
αυτομάτου πυρσβεσης
(οι ανιχνευτές καπνού
δεν πρέπει να βασίζονται
στην αρχή του ιοντισμού
εργαλεία χειρς:

-κατάλληλος σχεδιασμς
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ENTY¶A EKTIMH™H™ TOY E¶A°°E§MATIKOY KIN¢YNOY
Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να αναπτυχθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις των προτεινμενων δύο εντύπων καταγραφής.
* Το πρώτο (έντυπο 1), αφορά την καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης ή
των παραγωγικών μονάδων και κύρια την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ανάπτυξη των διαδικαστικών φάσεων εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου
(πως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 3), καθώς και τον προκύπτοντα διαμορφωμένο “χάρτη κινδύνων” της επιχείρησης.
* Το δεύτερο (έντυπο 2), παρουσιάζει τα συνοπτικά αποτελέσματα των διαδικαστικών φάσεων εκτίμησης του κινδύνου, με συγκεκριμένη αναφορά στους “μη
ελεγχμενους ή εναπομείναντες κινδύνους” και το προτεινμενο ολοκληρωμένο πργραμμα επέμβασης για την πρληψη των επαγγελματικών κινδύνων.
Το ολοκληρωμένο “πργραμμα επέμβασης” πρέπει να περιλαμβάνει:
✔ τα προς εφαρμογή μέτρα προστασίας και πρληψης.
✔ τις διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
✔ το σχέδιο περιοδικής επανεκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, σε σχέση με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και στην παραγωγική διαδικασία.
✔ το σχέδιο αξιολγησης, της εφαρμογής του προγράμματος επέμβασης.
Συμπληρωματικά και για την διευκλυνση των χρηστών του παρντος μεθοδολογικού οδηγού εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, στην συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών για την υλοποίηση των δύο πρώτων φάσεων, αλλά και για την σωστή ανάπτυξη της τρίτης “φάσης της εκτίμησης”, τα στοιχεία που αφορούν τις δύο πρώτες φάσεις της διαδικασίας εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, πως αυτές αναπτύσσονται στο κεφάλαιο τρία, δηλαδή:
* την φάση του εντοπισμού των πηγών κινδύνου.
* την φάση της εξακρίβωσης των κινδύνων έκθεσης.
μπορούν να καταγραφούν στο προτεινμενο έντυπο 3, το οποίο περιλαμβάνει:
• ένα γενικ πρώτο μέρος που αναφέρεται στον υπ εξέταση εργασιακ χώρο
(προορισμς χρήσης, κτιριακά χαρακτηριστικά κλπ), στην καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στα χαρακτηριστικά της Ομοιογενούς
Ομάδας Εργαζμενων στο τμήμα.
• ένα δεύτερο μέρος το οποίο προορίζεται για τα αποτελέσματα της καταγραφής των πληροφοριακών στοιχείων, ταξινομημένα ανάλογα με τον τύπο των
κινδύνων, με σκοπ την ανάδειξη των πιθανών πηγών κινδύνου έκθεσης που
προκύπτουν, σε σχέση και με τα μέτρα πρληψης που λαμβάνονται, καθώς
και απ την υποκειμενική εκτίμηση της Ομοιογενούς Ομάδας Εργαζμενων.
• ένα τρίτο μέρος, το οποίο προορίζεται για την περιγραφή του προγράμματος
ανάπτυξης της τρίτης φάσης και ιδιαίτερα του ποσοτικού προσδιορισμού των
βλαπτικών παραγντων του υπ εξέταση εργασιακού χώρου.
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ŒÓÙ˘Ô 1

ŒÓÙ˘Ô ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
.‰ 17/1996, ¿ÚıÚÔ 8.
1. Στοιχεία επιχείρησης.
1.α. Επωνυμία: ........................................................................................................
1.β. Κωδικς κλάδου (τετραψήφιος κωδικς με βάση τη ΣΤΑΚΟΔ 91): ...........
.................................................................................................................................
1.γ. Ονοματεπώνυμο εργοδτη: ...........................................................................
1.δ. Διεύθυνση Κεντρικής Έδρας:
Οδς: ................................................................ Αριθμς: .....................................
Δήμος: ........................................ Πλη: .............................. Τ.Κ: ..........................
Τηλ.: ........................................... Fax: ....................................................................
1.ε. Διευθύνσεις παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, αυτοτελών παραγωγικών μονάδων κλπ : 1
• Οδς: ............................................................. Αριθμς: .....................................
Δήμος: .................................... Πλη: .............................. Τ.Κ: ..........................
Τηλ.: ....................................... Fax: ....................................................................
Δραστηριτητα: .................................................................................................
..............................................................................................................................
• Οδς: ............................................................. Αριθμς: .....................................
Δήμος: .................................... Πλη: .............................. Τ.Κ: ..........................
Τηλ.: ....................................... Fax: ....................................................................
Δραστηριτητα: .................................................................................................
..............................................................................................................................
• Οδς: ............................................................. Αριθμς: .....................................
Δήμος: .................................... Πλη: .............................. Τ.Κ: ..........................
Τηλ.: ....................................... Fax: ....................................................................
Δραστηριτητα: .................................................................................................
..............................................................................................................................
1. Yπογραμμίστε που αναφέρεστε.
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2. Δραστηριτητα της επιχείρησης: ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης:
4. Συνολικς αριθμς ετών παραγωγικής δραστηριτητας :
5. Αριθμς παραγωγικών τμημάτων: 2
συνημμένο 1: .........................................................................................................
συνημμένο 2: .........................................................................................................
συνημμένο 3: ..........................................................................................................
συνημμένο 4: ..........................................................................................................
συνημμένο 5: ..........................................................................................................
συνημμένο 6: ..........................................................................................................
συνημμένο 7: ..........................................................................................................
συνημμένο 8: .........................................................................................................
συνημμένο 9: .........................................................................................................
συνημμένο 10: ........................................................................................................
6. Παραγωγική διαδικασία και τελικ προϊν: ....................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Για κάθε παραγωγικ τμήμα της επιχείρησης, πρέπει να αντιστοιχεί και ένα
συνημμένο έντυπο 3, σχετικ με την ανάλυση των κινδύνων που πραγματοποιήθηκε
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7. Γενική κάτοψη της επιχείρησης και των εργασιακών τμημάτων.

αναφορές: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

8. Πρωτκολλο συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων:.................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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9. Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και χημικές ουσίες επεξεργασίας: ..........
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

10. Διάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, τοξικών κλπ): .....................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

11. Αριθμς εργαζμενων στην επιχείρηση:
•
•
•
•
•
•
•

ανδρών
γυναικών
υπαλλήλων
μαθητευομένων
ανηλίκων
ατμων με ειδικές ανάγκες
σύνολο

12. Μέση εργασιακή ηλικία στην επιχείρηση:
13. Μέση ηλικία των εργαζμενων:
14. Παρούσες ειδικτητες στην επιχείρηση: .......................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
15. Βάρδιες εργασίας στην επιχείρηση: ..............................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

54

KEºA§AIO 5 - ENTY¶O 1

16. Αριθμς εργατικών ατυχημάτων, των πέντε τελευταίων χρνων
λειτουργίας της επιχείρησης:
αριθμς
σύνολο ατυχημάτων:
θανατηφρα ατυχήματα:
πσα δηλώθηκαν στον Ασφαλ. Φορέα:
πσα δηλώθηκαν στην Επ. Εργασίας:
ατυχήματα που διερευνήθηκαν:

17. Αριθμς Επαγγελματικών Ασθενειών των δέκα τελευταίων χρνων
λειτουργίας της επιχείρησης:

επαγγελματική
ασθένεια

σύνολο:

παραγωγικ
τμήμα

αριθμς
περιστατικών

αριθ. δηλωθέντων
περιστατικών
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18. Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης:
α. Κίνδυνοι για την ασφάλεια.

• κτιριακές δομές:

• μηχανές:

• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:

• πυρκαϊές - εκρήξεις:

• επικίνδυνες ουσίες:
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β. Κίνδυνοι για την υγεία.

• χημικοί παράγοντες:

• φυσικοί παράγοντες:

• βιολογικοί παράγοντες:

γ. εγκάρσιοι ή οργανωτικοί κίνδυνοι.

• οργάνωση εργασίας:

• ψυχολογικοί παράγοντες:

• εργονομικοί παράγοντες:

• αντίξοες συνθήκες εργασίας:
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19. Ποσοτικς προσδιορισμς φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγντων:
παράγοντας

Φυσικοί:

• θρυβος

• δονήσεις.

• ακτινοβολίες.

• φωτισμς.

• μικροκλίμα.

Χημικοί:

• σκνες/ίνες.

• ίνες αμιάντου.

• χημικές ουσίες

Βιολογικοί: • βακτηρίδια.
• μύκητες.
• ιοί.
• ρικέτσιαι.
• πρωτζωα.
• μετάζωα.

τμήμα
παραγ.

θέσεις υπέρβαση Ορ.Τιμ.
δειγμ/ψίας
Ναι ή Mχι
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20. Ιατρική παρακολούθηση των εργαζμενων:
είδος ιατρικών
εξετάσεων

παραγωγικ τμήμα

αριθμς εργαζμενων
που εξετάσθηκαν

21. Εκπαίδευση των εργαζμενων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας:
Έγινε εκπαίδευση των εργαζμενων επ’ ευκαιρία:
α) της πρσληψης
β) μετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας
γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας
δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας
ε) άλλη περίπτωση

Ναι

Mχι

22. Ενημέρωση των εργαζμενων για τους κινδύνους της παραγωγικής
διαδικασίας:
Έγινε ενημέρωση των εργαζμενων:
α) κατ’ άτομο
β) καθ’ ομάδες
γ) στο σύνολο των εργαζμενων
δ) με ανακοινώσεις
ε) με άλλο τρπο

Ναι

Mχι

Ναι

Mχι

23. Άλλα θέματα:
α) έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης;
β) έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας;
γ) υπάρχει κατάλληλη υποδομή και διασυνδέσεις με αρμδιες υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα
θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας;
δ) έχουν ορισθεί εκπαιδευμένοι εργαζμενοι, υπεύθυνοι
για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες
βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων;
ε) τηρείται ειδικ βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος;
στ) τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζμενο ανικαντητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών;

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™

59

24. Εκπρσωπος των εργαζμενων με ειδική αρμοδιτητα σε θέματα
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζμενων
Ναι

Mχι

Υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρσωποι των εργαζμενων για
θέματα Υγείας και Ασφάλειας (ΕΥΑΕ);
25. Στοιχεία προσωπικού που προσέφερε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
και Γιατρού Εργασίας
α. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
Ονοματεπώνυμο:
Επίπεδο γνώσεων:
Ειδικτητα:
Χρνος απασχλησης:

β. Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας
Ονοματεπώνυμο:
Ειδικτητα:
Χρνος απασχλησης:

26. Τριμηνιαίες κοινές συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1568/85
Ημερομηνία Συμμετοχή Συμμετοχή Συμμετοχή
εργοδοτών εργαζμενων Τ. Ασφάλ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Συμμετοχή
Γ. Εργασίας

60

KEºA§AIO 5 - ENTY¶O 1

27. Σύνοψη των μη ελεγχμενων κινδύνων έκθεσης της επιχείρησης: .........
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Το κείμενο της Γραπτής Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου,
επεξεργάστηκαν και σύνταξαν :
Ο Τεχνικς Ασφάλειας
....................................

....................................

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

Ο Ειδικς Ιατρς Εργασίας
....................................

....................................

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

Ο Εργοδτης
....................................

....................................

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

Έλαβαν γνώση τα μέλη της ΕΥΑΕ ή ο Εκπρσωπος των Εργαζμενων:

....................................

....................................

(Ονοματεπώνυμο

(Υπογραφή)

....................................

....................................

(ημερομηνία και ώρα)
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ŒÓÙ˘Ô 2

¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Â¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
Συμπληρωματικά ερμηνευτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράμματος επέμβασης: ....................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.......................
(ημερομηνία)

1. Κίνδυνοι για την ασφάλεια
α. Μη ελεγχμενοι ή εναπομείναντες κίνδυνοι
κτιριακές
δομές

μηχανές

ηλεκτρικές
εγκατ/σεις

πυρκαϊές
εκρήξεις

επικίνδυνες
ουσίες

β. Μέτρα ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοστούν
κτιριακές
δομές

μηχανές

ηλεκτρικές
εγκατ/σεις

πυρκαϊές
εκρήξεις

επικίνδυνες
ουσίες
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γ. Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζμενων
σε θέματα υγείας και ασφάλειας
κτιριακές
δομές

μηχανές

ηλεκτρικές
εγκατ/σεις

πυρκαϊές
εκρήξεις

επικίνδυνες
ουσίες

δ. Σχέδιο περιοδικής επανεκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου,
σε σχέση με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση
της εργασίας και στην παραγωγική διαδικασία
κτιριακές
δομές

μηχανές

ηλεκτρικές
εγκατ/σεις

πυρκαϊές
εκρήξεις

επικίνδυνες
ουσίες

ε. Σχέδιο αξιολγησης της εφαρμογής του προγράμματος επέμβασης
κτιριακές
δομές

μηχανές

ηλεκτρικές
εγκατ/σεις

πυρκαϊές
εκρήξεις

επικίνδυνες
ουσίες
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2. Κίνδυνοι για την υγεία
α. Μη ελεγχμενοι ή εναπομείναντες κίνδυνοι
χημικοί παράγοντες

φυσικοί παράγοντες

βιολογικοί παράγοντες

β. Μέτρα ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοστούν
χημικοί παράγοντες

φυσικοί παράγοντες

βιολογικοί παράγοντες

γ. Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζμενων
σε θέματα υγείας και ασφάλειας
χημικοί παράγοντες

φυσικοί παράγοντες

βιολογικοί παράγοντες

δ. Σχέδιο περιοδικής επανεκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου,
σε σχέση με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας
και στην παραγωγική διαδικασία
χημικοί παράγοντες

φυσικοί παράγοντες

βιολογικοί παράγοντες

ε. Σχέδιο αξιολγησης της εφαρμογής του προγράμματος επέμβασης
χημικοί παράγοντες

φυσικοί παράγοντες

βιολογικοί παράγοντες
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3. Eγκάρσιοι κίνδυνοι
α. Μη ελεγχμενοι ή εναπομείναντες κίνδυνοι
οργάνωση
εργασίας

ψυχολογικοί
παράγοντες

εργονομικοί
παράγοντες

αντίξοες συνθήκες
εργασίας

β. Μέτρα ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοστούν
οργάνωση
εργασίας

ψυχολογικοί
παράγοντες

εργονομικοί
παράγοντες

αντίξοες συνθήκες
εργασίας

γ. Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζμενων
σε θέματα υγείας και ασφάλειας
οργάνωση
εργασίας

ψυχολογικοί
παράγοντες

εργονομικοί
παράγοντες

αντίξοες συνθήκες
εργασίας

δ. Σχέδιο περιοδικής επανεκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου,
σε σχέση με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας
και στην παραγωγική διαδικασία
οργάνωση
εργασίας

ψυχολογικοί
παράγοντες

εργονομικοί
παράγοντες

αντίξοες συνθήκες
εργασίας

ε. Σχέδιο αξιολγησης της εφαρμογής του προγράμματος επέμβασης
οργάνωση
εργασίας

ψυχολογικοί
παράγοντες

εργονομικοί
παράγοντες

αντίξοες συνθήκες
εργασίας
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ŒÓÙ˘Ô 3
Υπδειγμα συνοπτικού εντύπου καταγραφής και αναγνώρισης των κινδύνων ενς εργασιακού χώρου (παραγωγικού τμήματος ή θέσης εργασίας), σε
σχέση με τις διάφορες διαδικασίες παραγωγής.

ŒÓÙ˘Ô Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
1. Επωνυμία επιχείρησης: ...................................................................................
2. Παραγωγικ τμήμα: .........................................................................................
................................................................................................................................
3.Κτιριακά χαρακτηριστικά (επιφάνεια, χωρητικτητα, εμβαδν και αριθμς
παραθύρων, σχέση επιφάνειας/ανοιγμάτων κ.λ.π): .........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Παραγωγική διαδικασία του τμήματος και τελικ προϊν: ...........................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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5. Θέση του τμήματος στην παραγωγική ροή: . ..................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
6. Διασύνδεση με τα άλλα παραγωγικά τμήματα: . .............................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και χημικές ουσίες επεξεργασίας: ........
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. Διάθεση αποβλήτων παραγωγής και δευτερογενών προϊντων: . ...............
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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9. Χωροταξική διάταξη των μηχανών και των επιφανειών εργασίας:

αναφορές: . ............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10. Πρωτκολλο συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων:. ...........
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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11. Αριθμς εργαζμενων στο τμήμα:
• ανδρών
• γυναικών
• υπαλλήλων
• μαθητευομένων
• ανηλίκων
• ατμων με ειδικές ανάγκες
• σύνολο
12. Μέση εργασιακή ηλικία στο τμήμα:
13. Μέση ηλικία των εργαζμενων:
14.Παρούσες ειδικτητες στο τμήμα: ................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
15.Βάρδιες εργασίας στο τμήμα: .........................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
16.Αριθμς εργατικών ατυχημάτων, των πέντε τελευταίων χρνων λειτουργίας του τμήματος: ..........................................................................................
............................................................................................................................
17. Ακριβής περιγραφή της δυναμικής των ατυχημάτων: .................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
18.Αριθμς επαγγελματικών ασθενειών, των δέκα τελευταίων χρνων λειτουργίας του τμήματος και περιγραφή τους: ...............................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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19. Ιατρική παρακολούθηση εργαζμενων:
είδος ιατρικών εξετάσεων

αριθμς εργαζμενων

ημερ/νία
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20. Kίνδυνοι για την ασφάλεια
α. Κτιριακές δομές
• δάπεδα:

• ψευδοροφές:

• ύψος χώρου:

• εμβαδν χώρου:

• έξοδοι κινδύνου:

• φωτισμς κινδύνου:

• σκάλες:

• σήμανση κινδύνου:

• εμπδια:

• σχέση
επιφάνειας/
ανοιγμάτων

ισχύοντα
μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

β. Μηχανές
• μηχανή:
- εγκατάσταση:
- συντήρηση:
- χρήση:
- προστατευτικά μέσα:
- σήμα
ασφάλειας CE:

μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

• μηχανή:
- εγκατάσταση:
- συντήρηση:
- χρήση:
- προστατευτικά μέσα:
- σήμα
ασφάλειας CE:

ισχύοντα
μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™
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• μηχανή:
- εγκατάσταση:
- συντήρηση:
- χρήση:
- προστατευτικά μέσα:
- σήμα
ασφάλειας CE:

μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

• μηχανή:
- εγκατάσταση:
- συντήρηση:
- χρήση:
- προστατευτικά μέσα:
- σήμα
ασφάλειας CE:

ισχύοντα
μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™

γ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

• εγκατάσταση:
- χρήση:
-καταλληλτητα:
- συντήρηση:

μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

• εγκατάσταση:
- χρήση:
-καταλληλτητα:
- συντήρηση:

ισχύοντα
μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:
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δ. Πυρκαϊές - Εκρήξεις

• υλικ/ουσία:
- κατάσταση:
- χρήση:
- σύστημα
πυρασφάλειας:

μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

• υλικ/ουσία:
- κατάσταση:
- χρήση:
- σύστημα
πυρασφάλειας:

ισχύοντα
μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

ε. Επικίνδυνες ουσίες
• διαβρωτικές:

• ερεθιστικές:

• καυστικές:

• εύφλεκτες:

- χρήση:

ισχύοντα
μέτρα ασφάλειας:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

&
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21. Kίνδυνοι για την υγεία
α. Χημικοί παράγοντες:
• σκνες/ίνες:

• ίνες αμιάντου:

• καπνοί:

• ατμοί:

• αέρια:

• χημικές ουσίες:

ισχύοντα μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:
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β. φυσικοί παράγοντες:
• θρυβος:

• κραδασμοί:

• δονήσεις:

• ακτινοβολίες:

• φωτισμς:

• μικροκλίμα:
-θερμοκρασία
-σχετική υγρασία
-ταχύτητα αέρα
κ.λ.π

ισχύοντα μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:
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γ. βιολογικοί παράγοντες:
• βακτηρίδια:

• μύκητες:

• ιοί:

• ρικέτσιαι:

• πρωτζωα:

• μετάζωα:

ισχύοντα μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:
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22. Eγκάρσιοι κίνδυνοι
α)
• οργάνωση
εργασίας:

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

β)
• ψυχολογικοί
παράγοντες:

ισχύοντα μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

79

80

KEºA§AIO 5 - ENTY¶O 3

γ)
• εργονομικοί
παράγοντες:

μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:

δ)
• αντίξοες συνθήκες
εργασίας:

ισχύοντα μέτρα ασφάλειας και επεμβάσεις προστασίας και πρληψης:

υποκειμενική
εκτίμηση
εργαζμενων:
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23. Ποσοτικς προσδιορισμς των βλαπτικών παραγντων
α. Χημικοί παράγοντες:
• 1. Σκνες/Ίνες
-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
δειγματοληψίας:

-

αναλυτική
μεθοδολογία:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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• 2. Ίνες αμιάντου
-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
δειγματοληψίας:

-

αναλυτική
μεθοδολογία:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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• 3. Χημικές ουσίες:
ένωση ή χημική ουσία:
-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
δειγματοληψίας:

-

αναλυτική
μεθοδολογία:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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ένωση ή χημική ουσία:

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
δειγματοληψίας:

-

αναλυτική
μεθοδολογία:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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β. Φυσικοί παράγοντες:
• 1. Θρυβος
-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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• 2. Κραδασμοί / Δονήσεις

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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• 3. Aκτινοβολίες
είδος:
-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:

είδος:
-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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• 4. Φωτισμς

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

-

αποτέλεσμα:

-

Οριακή Τιμή
αναφοράς:
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• 5. Θερμικ περιβάλλον

-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

• αποτελέσματα:
-θερμοκρασία σφαιρικού θερμομέτρου. (tg) 0C:
-θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου με φυσική ψύξη (tnw) 0C :
-θερμοκρασία του αέρα (ta) 0C :
-θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου (tw) 0C:
-ταχύτητα του αέρα (V) m/sec :
-σχετική υγρασία του αέρα (Rh)%:
-Θερμ. θερμομέτρων υγρού και σφαιρικού για εσ. χώρο. (WBGT) 0C:
-Θερμ. θερμομέτρων υγρού και σφαιρικού για εξ. χώρο. (WBGT) 0C:
-δείκτης Διορθωμένης Aποτελεσματικής Θερμοκρασίας (TEC) 0C:
-δείκτης Προβλεπμενης Mέση Ψήφου (PMV) :
-δείκτης Προβλεπμενου Ποσοστού Δυσαρέσκειας (PPD) % :
εκτίμηση του θερμικού
περιβάλλοντος:
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-

θέση δειγματοληψίας:

-

ημερ/νία και ώρα:

-

εξοπλισμς:

-

μεθοδολογία
μέτρησης:

• αποτελέσματα:
-θερμοκρασία σφαιρικού θερμομέτρου. (tg) 0C:
-θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου με φυσική ψύξη (tnw) 0C :
-θερμοκρασία του αέρα (ta) 0C :
-θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου (tw) 0C:
-ταχύτητα του αέρα (V) m/sec :
-σχετική υγρασία του αέρα (Rh)%:
-Θερμ. θερμομέτρων υγρού και σφαιρικού για εσ. χώρο. (WBGT) 0C:
-Θερμ. θερμομέτρων υγρού και σφαιρικού για εξ. χώρο. (WBGT) 0C:
-δείκτης Διορθωμένης Aποτελεσματικής Θερμοκρασίας (TEC) 0C:
-δείκτης Προβλεπμενης Mέση Ψήφου (PMV) :
-δείκτης Προβλεπμενου Ποσοστού Δυσαρέσκειας (PPD) % :
εκτίμηση του θερμικού
περιβάλλοντος:
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1. ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζ μενων, μπορούν να ταξινομηθούν
σε διάφορες ομάδες πως:
1.1.

Κίνδυνοι για τους χρήστες απ ελλείψεις στις κτιριακές δομές, πως:
✓

ύψος χώρου εργασίας (< 2,70 m).

✓

εμβαδ ν χώρου εργασίας.

✓

1.2.

γκος χώρου εργασίας.

✓

φωτισμ ς (φυσικ ς, τεχνητ ς και κινδύνου).

✓

δάπεδα (ολισθηρά, ανώμαλα).

✓

τοίχοι (ελεύθεροι ή με ράφια, μηχανήματα κλπ).

✓

πατάρια (υποστύλωση).

✓

ψευδοροφές (προορισμ ς χρήσης, υποστύλωση, φορτία)

✓

έξοδοι (σε ικανοποιητικ αριθμ σε σχέση με τα άτομα)

✓

π ρτες (σε ικανοποιητικ αριθμ σε σχέση με τα άτομα)

✓

υπ γεια (μέγεθος, ανανέωση αέρα)

✓

διάδρομοι (εμπ δια, κατάλληλος φωτισμ ς)

✓

σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Κίνδυνοι για τους χρήστες απ ελλείψεις στην ασφάλεια των μηχανών
και των εγκαταστάσεων, πως:
✓

προφυλακτήρες στα ργανα εκκίνησης των μηχανών.

✓

προφυλακτήρες στον μηχανισμ μετάδοσης της κίνησης.

✓

προφυλακτήρες στην επιφάνεια εργασίας των μηχανών.

✓

προφυλακτήρες στα ργανα χειρισμού των μηχανών.

✓

σήμα ασφάλειας CE (Οδηγία 89/392 ΕΕ, εναρμ νιση με το Π. Δ 377/93
και τροποποίηση με το Π. Δ 18/96).

✓

μέτρα ασφάλειας κατά την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.

✓

μέτρα ασφάλειας κατά την χρήση ανελκυστήρων ατ μων ή φορτίων.

✓

μέτρα ασφάλειας κατά την χρήση συσκευών υπ πίεση ή κυκλωμάτων.

✓

μέτρα ασφάλειας κατά την πρ σβαση σε κλιμακοστάσια, φρεάτια,
δεξαμενές, σιλ κλπ.
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1.3.

Κίνδυνοι απ την έλλειψη μέτρων ασφάλειας, κατά τη χρήση και μετακίνηση επικίνδυνων ουσιών, πως:

1.4.

✓

εύφλεκτες ουσίες.

✓

καυστικές ουσίες.

✓

διαβρωτικές ουσίες.

✓

ερεθιστικές ουσίες.

✓

οξειδωτικές ουσίες.

✓

τοξικές ουσίες

✓

εκρηκτικές ουσίες.

Κίνδυνοι που προέρχονται απ τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πως:
✓

ακαταλληλ τητα εγκαταστάσεων.

✓

ακαταλληλ τητα χρήσης.

✓

ακαταλληλ τητα εγκαταστάσεων σε εκρήξιμες ατμ σφαιρες.

✓

έλλειψη μέτρων ασφάλειας κατά την χρήση των εγκαταστάσεων.

✓

έλλειψη μέτρων ασφάλειας κατά τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων.

1.5.

Κίνδυνοι για πυρκαϊές - εκρήξεις, που προέρχονται απ :
✓

παρουσία και χρήση εύφλεκτων υλικών.

✓

παρουσία και χρήση ακατάλληλων ερμαρίων (κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, στήριξη, αερισμ ς κλπ) για εναπ θεση εύφλεκτων και εκρήξιμων υλικών.

✓

αποθήκευση εύφλεκτων και εκρήξιμων υλικών σε ακατάλληλους
χώρους (κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, αερισμ ς, θερμοκρασία,
ηλιακή ακτινοβολία κλπ).

✓

έλλειψη κατάλληλων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.

✓
1.6.

έλλειψη κατάλληλης σηματοδ τησης.

Κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζ μενων που προέρχονται απ ελλείψεις στην ενημέρωση, πληροφ ρηση και εκπαίδευση απ την επιχείρηση.
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1. ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›·.
Οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζ μενων μπορούν να ταξινομηθούν σε
τρεις βασικές ομάδες βλαπτικών παραγ ντων του εργασιακού χώρου:
• ομάδα χημικών παραγ ντων.
• ομάδα φυσικών παραγ ντων.
• ομάδα βιολογικών παραγ ντων.
1.1. Ομάδα Χημικών Βλαπτικών Παραγντων.
Αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται απ την έκθεση των εργαζ μενων στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες. Το Chemical
Abstracts Service (CAS Registry) της American Chemical Society μέχρι το Νοέμβριο του 1977 είχε ταξινομήσει 4.039.907 χημικές ενώσεις. Απ αυτές οι 67.725
είχαν καταγραφεί σαν οι πλέον διαδεδομένες χημικές ουσίες στους διάφορους
παραγωγικούς κύκλους. Μ νο για 1.162 χημικές ενώσεις απ αυτές τις 67.725
υπήρχαν, μέχρι τον Νοέμβριο του 1977, έγκυρα επιστημονικά στοιχεία για τις
τοξικές επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμ .
Σήμερα ο συνολικ ς αριθμ ς αυτών των χημικών ουσιών έχει φθάσει τα
18.500.000 και υπολογίζεται τι περίπου 4.000 νέες χημικές ενώσεις, προστίθενται καθημερινά στον κατάλογο απογραφής.
Η Αμερικάνικη Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολ γων Βιομηχανίας (ACGIH)
για το 1996 έχει προτείνει Οριακές Τιμές Έκθεσης για περίπου 800 χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες.
Το Π.Δ 307/86 που αναφέρεται στην “Προστασία της Υγείας των εργαζ μενων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους” θεσπίζει Οριακές Τιμές Έκθεσης για 38 χημικές ενώσεις.
Η είσοδος των χημικών ενώσεων στον άνθρωπο πραγματοποιείται δια μέσου:
✓ της κατάποσης.
✓ της δερματικής επαφής.
✓ της εισπνοής.
Οι χημικές ουσίες με βάση τα χημικο-φυσικά χαρακτηριστικά τους ταξινομούνται σε δύο μεγάλες ομάδες:
α. τους σωματιδιακούς ρύπους ή αερολύματα

β. τους αερμορφους ρύπους

}

- αέρια
- ατμοί

}

- σκνες/ίνες
- καπνοί
- νέφη (ομίχλες)
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α. Οι σωματιδιακοί αερομεταφερμενοι ρύποι, είναι οι χημικές ουσίες που
παρουσιάζονται με την μορφή αιωρημάτων στερεών ή υγρών σωματιδίων και
περιλαμβάνουν τις σκνες, τους καπνούς και τα νέφη.
Η αεροδυναμική συμπεριφορά των στερεών και των υγρών σωματιδιακών
αιωρημάτων ταυτίζεται, με την διαφορά τι τα υγρά σωματιδιακά αιωρήματα έχουν σχήμα πάντα σφαιρικ , ενώ το σχήμα των στερεών σωματιδιακών αιωρημάτων ποικίλει.
Τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την αεροδυναμική συμπεριφορά των σωματιδιακών αιωρημάτων, σχετίζονται άμεσα με τον χρ νο καθίζησης τους και είναι
η αεροδυναμική διάμετρος και η πυκν τητα τους.
α.1. Σκνες: Οι σκ νες αποτελούνται απ στερεά σωματίδια, τα οποία λ γω
της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της διαμέτρου και της πυκν τητας τους, μπορούν να αιωρούνται στον ατμοσφαιρικ αέρα. Οι σκ νες δημιουργούνται κατά
την μηχανική κατεργασία στερεών σωμάτων ή αποτελούν το τελικ προϊ ν της
εκφυλιστικής διαδικασίας των υλικών.
Το μέγεθος τους (κοκκομετρία) ποικίλλει απ μερικές εκατοντάδες μm (μικρά) μέχρι 0,10 μm και είναι σε άμεση σχέση με την θέση (ζώνη) εναπ θεσης
των σωματιδίων μέσα στο αναπνευστικ σύστημα.
✓ Στο ρινοφάρυγγα εναποτίθενται με κατακράτηση απ τον αναπνευστικ
βλεννογ νο τα σωματίδια διαμέτρου > 15 μέχρι και 30 μm καθώς και οι ίνες
με διάμετρο > 3μm.
✓ Στο τραχειοβρογχικ δένδρο εναποτίθενται με καθίζηση, τα σωματίδια διαμέτρου > 5 μέχρι και 15 μm.
✓ Στα κυψελιδικο-τριχοειδικά συμπλέγματα εναποτίθενται με καθίζηση και
διάχυση, τα σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου > 0,5 μέχρι και 5 μm, καθώς και οι ίνες διαμέτρου < 3μm.
Αυτά ονομάζονται στην Βιομηχανική Υγιεινή “αναπνεύσιμο κλάσμα” γιατί επικάθονται στην περιοχή εναλλαγής αερίων (πνευμονικές κυψελίδες).
✓ Τα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο < 0,5μm φθάνουν στην περιοχή εναλλαγής αερίων (κυψελίδες), αλλά δεν εναποτίθενται και αποβάλλονται με
την εκπνοή.
Η εισπνε μενη σκ νη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αναπνευστικ σύστημα και κυρίως στην περιοχή εναλλαγής των αερίων, ή να χρησιμοποιήσει το
αναπνευστικ σύστημα για πύλη εισ δου στον ανθρώπινο οργανισμ , μεταφέροντας την επιβλαβή δράση της σε άλλα ργανα και ιστούς, πως για παράδειγμα η σκ νη του μολύβδου με τοξική δράση κυρίως επί του αιμοποιητικού
και του νευρικού συστήματος, οι σκ νες των ενώσεων του φθορίου και του
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καδμίου με τοξική δράση κυρίως επί του σκελετικού συστήματος και των νεφρών αντιστοίχως.
Στην πρώτη περίπτωση αναφερ μαστε στις “πνευμονοκονιογ νες σκ νες”,
που σύμφωνα με τον ορισμ που επεξεργάστηκε ομάδα εργασίας του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας στην 4η Διεθνή Συνδιάσκεψη για τις Πνευμονοκονιώσεις
στο Βουκουρέστι το 1971, αποτελούνται απ “στερεά αιωρούμενα σωματίδια
χωρίς ζωή” και ευθύνονται για την παθογένεση εκείνης της ομάδας των επαγγελματικών πνευμονοπαθειών που ονομάζονται “πνευμονοκονιώσεις”.
Τις “πνευμονοκονιογ νες σκ νες” ανάλογα με την παθογενετική τους ικαν τητα μπορούμε να τις ταξινομήσουμε σε:
α.1.1. Αδρανείς ή μη ινογνες σκνες, που προκαλούν συνήθως καλοήθεις
πνευμονοκονιώσεις (ανέπαφη αρχιτεκτονική των κυψελίδων, ανατάξιμη αντίδραση των ιστών στην σκ νη). Τέτοιες είναι οι σκ νες του βαρίου, αντιμονίου,
κασσίτερου κλπ, καθώς και οι ορυκτές σκ νες που περιέχουν κρυσταλλικ διοξείδιο του πυριτίου σε ποσ τητα μικρ τερη του 1%.
α.1.2. Ινογνες ή σκληρογνες σκνες, που προκαλούν αντιδραστική ίνωση
των πνευμ νων (καταστροφή της αρχιτεκτονικής των κυψελίδων, ανάπτυξη ινώδους ιστού) με ανάλογη κλινική συμπτωματολογία.
Τέτοιες είναι οι ορυκτές σκ νες που περιέχουν κρυσταλλικ διοξείδιο του
πυριτίου σε ποσ τητα μεγαλύτερη του 1%, καθώς και οι ίνες του αμιάντου.
Υπάρχουν επίσης χρ νιες επαγγελματικές ασθένειες του αναπνευστικού
συστήματος που αν και οφείλονται στην εισπνοή αιωρημάτων στερεών σωματιδίων, δεν εντάσσονται στην κατηγορία των “πνευμονοκονιώσεων” καθώς το
παθογενετικ αίτιο δεν εξαρτάται κύρια απ την συσσώρευση σκ νης στο
πνευμονικ παρέγχυμα. Η “βυσσίνωση”, η “βηρυλλίωση” και ο “πνεύμονας του
αγρ τη” αποτελούν παραδείγματα τέτοιων χρ νιων επαγγελματικών πνευμονοπαθειών ικανών να προκαλέσουν αναπηρία.
Η παθογένεια αυτών των νοσημάτων οφείλεται σε αντίδραση υπερευαισθησίας με τον εισπνε μενο βλαπτικ παράγοντα, είτε του πνεύμονα, με επακ λουθη ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού, είτε των βρ γχων με την εκδήλωση συμπτωμάτων βρογχοσυστολής.
Ορίζονται ως ίνες τα επιμήκη (μήκος >5μm) στερεά αιωρούμενα σωματίδια
που χαρακτηρίζονται απ την σχέση, μήκος/διαμέτρος ≥ 3.
Οι ίνες με αεροδυναμική διάμετρο μικρ τερη ή ίση των 3μm συμπεριφέρονται σαν σφαιρικά σωματίδια και εντάσσονται στο “κλάσμα της αναπνεύσιμης
σωματιδιακής μάζας”.
Oι ίνες μπορεί να είναι φυσικές, συνθετικές, οργανικές και αν ργανες.
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Η ομάδα των αν ργανων φυσικών ινών περιλαμβάνει και τον αμίαντο που αποτελεί την συλλογική ονομασία ορισμένων ορυκτών ινώδους μορφής και κρυσταλλικής δομής. Αυτά χημικώς είναι ένυδρα πυριτικά άλατα του μαγνησίου,
που ανάλογα μως με το είδος τους μπορεί να περιέχουν και Ca, Fe ή Na. Ορυκτολογικώς ο αμίαντος διακρίνεται στην ομάδα των οφειτικών (ή ομάδα των
σερπεντίνων) και στην ομάδα των αμφιβολιτικών.
Η μεγάλη χρήση του αμιάντου (ως πρώτη ή δευτερεύουσα ύλη εντοπίζεται
σε περισσ τερες απ 3.000 διαφορετικές τεχνικές εφαρμογές), έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή έκθεση εν ς μεγάλου αριθμού εργαζ μενων σε ίνες αμιάντου. Στην Ελλάδα υπολογίζονται σήμερα περίπου σε 100.000 οι εργαζ μενοι που εκτίθενται επαγγελματικά στο υλικ αυτ και είναι:
✓ οι εργαζ μενοι στα ορυχεία αμιάντου.
✓ οι εργαζ μενοι στην παραγωγή προϊ ντων αμιαντοτσιμέντου.
✓ οι εργαζ μενοι που ασχολούνται με θερμομονώσεις.
✓ οι τεχνίτες που επισκευάζουν φρένα και φερμουΐτ αυτοκινήτων.
✓ οι οικοδ μοι που χρησιμοποιούν προϊ ντα με αμίαντο ή κατεδαφίζουν κατασκευές που περιέχουν αμίαντο.
✓ οι εργαζ μενοι που ασχολούνται με την ύφανση και γενικ τερα με την επεξεργασία διάφορων προϊ ντων αμιάντου.
Η ίνα του αμιάντου εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμ με την εισπνοή
και την κατάποση.
Η διάμετρος, το μήκος και το σχήμα της ίνας, θεωρούνται καθοριστικές παράμετροι για την “αναπνευσιμ τητα” και κατά συνέπεια για την διανομή και τελική εναπ θεσή της στον πνευμονικ ιστ . Επίσης η ανθεκτικ τητα της ίνας
θεωρείται σημαντικ ς παράγοντας, για την βιολογική επίδραση του αμιάντου
στον ανθρώπινο οργανισμ .
Οι ίνες αμιάντου μπορούν να εντοπισθούν σ’ λο το αναπνευστικ παρέγχυμα και κύρια στον κάτω και μέσο λοβ του πνεύμονα, που έχουν μετρηθεί μέχρι και 1.300.000 ίνες ανά cm2 ιστού πνεύμονα.
Οι επιστημονικές διαπιστώσεις αποδεικνύουν τι ο αμίαντος είναι η αιτία
πολλών επαγγελματικών ασθενειών.
Το Προεδρικ Διάταγμα 70α του 1988 αναφέρεται στην “Προστασία των εργαζμενων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία”. Στο Παράρτημα 2, σελίδα 269 του ΦΕΚ 31 της 17/2/1988 στην παράγραφο1, αναφέρεται τι, σύμφωνα με τις σημερινές γνώσεις μας η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να προκαλέσει τις ακλουθες παθήσεις:
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✓ αμιάντωση.
✓ μεσοθηλίωμα.
✓ καρκίνο του πνεύμονα.
✓ καρκίνο του γαστροεντερικού συστήματος.
α.2. Καπνοί: νοούνται τα στερεά σωματίδια ( 0,005 – 0,5 μm) αιωρούμενα
στον αέρα, παραγ μενα με θερμικές ή/και χημικές μεθ δους.
α.3. Νέφη (ομίχλες): νοούνται τα υγρά σωματίδια σε λεπτ διαμερισμ αιωρούμενα στον αέρα, παραγ μενα με τη συμπύκνωση αερίων ή με την διασκ ρπιση υγρών.
β. Οι αερμορφοι ρύποι, είναι οι χημικές ουσίες που παρουσιάζονται διάχυτες στον ατμοσφαιρικ αέρα υπ την μορφή αερίων ή ατμών.
Εάν η “κριτική θερμοκρασία” της αερ μορφης ουσίας είναι υψηλ τερη της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος τ τε έχουμε παρουσία ατμών.
Εάν η “κριτική θερμοκρασία” της αερ μορφης ουσίας είναι χαμηλ τερη της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος τ τε έχουμε παρουσία αερίων.
Ως “κριτική θερμοκρασία” μιας ουσίας, ορίζεται η θερμοκρασία πάνω απ
την οποία δεν είναι δυνατή η υγροποίηση εν ς αερίου με συμπίεση.
Ο διαχωρισμ ς των αερ μορφων ρύπων σε αέρια και ατμούς δεν είναι μ νο
τυπικ ς αλλά και λειτουργικ ς εφ’ σον στη βιομηχανική υγιεινή η έκφραση
των αναλυτικών αποτελεσμάτων σε ppm (μέρη στο εκατομμύριο) αναφέρεται
μ νο στα αέρια, ενώ για τους ατμούς χρησιμοποιείται επί το πλείστον η έκφραση mg/m3 (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά κυβικ μέτρο).
1.1.α. Τα κυριτερα νομοθετήματα που αφορούν τους “Χημικούς Παράγοντες”
είναι τα κάτωθι:

√ Ν. 61/1975 “Περί προστασίας των εργαζ μενων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊ ντων περιεχ ντων βενζ λιο”
(ΦΕΚ 132/Α/1975).

√ Ν.492/1976 “Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ’
αρ. 136 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας “Περί προστασίας εκ των κινδύνων
δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζ λιο” (ΦΕΚ 332/α/1976).

√ Π.Δ. 1179/1980 “Περί προστασίας της υγείας των εργαζ μενων των εκτιθεμένων εις το Μονομερές Βινυλοχλωρίδιο”. (ΦΕΚ 302/Α/1980).

√ Π.Δ. 307/1986 “Προστασία της υγείας των εργαζ μενων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους” (ΦΕΚ
135/Α/1986).
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√ Π.Δ. 94/1987 “Προστασία των εργαζ μενων που εκτίθενται στον μεταλλικ
μ λυβδο και τις ενώσεις ι ντων του κατά την εργασία” (ΦΕΚ 54/Α/1987).

√ Π.Δ. 70α /1988 “Προστασία των εργαζ μενων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία” (ΦΕΚ31/Α/1988).

√ Π.Δ. 175/1997 “Τροποποίηση του Π.Δ 70α/1988, Προστασία των εργαζ μενων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (ΦΕΚ31/Α/1988). Σε συμμ ρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 150/Α/15.7.1997).

√ Π.Δ. 77/1993 “Για την προστασία των εργαζ μενων απ φυσικούς, χημικούς
και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.
307/1986 (135/Α) σε συμμ ρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου
88/642/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 34/Α/1993).

√ Π.Δ. 399/1994 “Προστασία των εργαζ μενων απ τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογ νους παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμ ρφωση με την οδηγία 90/394/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 221/Α/1994).

√ Π.Δ. 17/1996 “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζ μενων κατά την εργασία σε συμμ ρφωση προς τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ
και 91/383/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 11/Α/1996).
1.1. β. Μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των Χημικών Παραγντων:
Με τον ρο προσδιορισμ ς εννοούμε κύρια τις μεθ δους μέτρησης των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των χημικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων
και των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (σκ νης/ίνας).
Ο ποσοτικ ς και ποιοτικ ς προσδιορισμ ς των βλαπτικών παραγ ντων του
εργασιακού περιβάλλοντος, πρέπει να εντάσσεται στις διαδικασίες εκτίμησης
του επαγγελματικού κινδύνου και σε καμία περίπτωση να μην θεωρείται μια
“τεχνική” και μ νο πρ σβαση σ’ ένα νομα ή έναν αριθμ .
Αυτ ς πρέπει να ακολουθεί τις φάσεις του “εντοπισμού των πηγών κινδύνου” και της “εξακρίβωσης των κινδύνων έκθεσης” ολοκληρώνοντας την φάση
της “εκτίμησης” με την καταγραφή των αναλυτικών αποτελεσμάτων, την περιγραφή της θέσης δειγματοληψίας, την ημερομηνία και ώρα της δειγματοληψίας, την περιγραφή του εξοπλισμού, την περιγραφή της ακολουθούμενης μεθοδολογίας για την δειγματοληψία και ανάλυση καθώς και την Οριακή Τιμή αναφοράς και σύγκρισης.
Επίσης η επιλογή των ποσοτικών και ποιοτικών μεθ δων εκτίμησης καθώς
και η εφαρμογή των Οριακών Τιμών Έκθεσης πρέπει να καθορίζονται, με δεδομένη την 8ωρη ημερήσια απασχ ληση και την εργάσιμη εβδομάδα των 40 ωρών.
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Οι μέθοδοι μέτρησης των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των χημικών ρύπων, περιλαμβάνουν δύο βασικές μεθοδολογικές εφαρμογές:
✓ την αναλυτική μέθοδο
✓ την μέθοδο της απευθείας μέτρησης

•

Η “αναλυτική μέθοδος” αποτελείται απ δύο διαφορετικές φάσεις, την φάση της δειγματοληψίας και την φάση της ανάλυσης του δείγματος.

Η πρακτική της εφαρμογή απαιτεί πρώτα απ’ λα τη δέσμευση (σύλληψη),
μιας ποσ τητας απ τον χημικ παράγοντα με την κατάλληλη κεφαλή δειγματοληψίας και στη συνέχεια τη μεταφορά του δείγματος σε εργαστήριο για την
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση με ειδικ εξοπλισμ .
Πρέπει να σημειώσουμε, τι με τον ρο “ανάλυση του δείγματος”, εκτ ς απ την χημική ανάλυση, εννοούμε και κάθε κατάλληλο χειρισμ που αποβλέπει
και στον ποσοτικ προσδιορισμ του δείγματος (π.χ ζύγιση, εκτίμηση στο οπτικ ή ηλεκτρονικ μικροσκ πιο κ.λ.π)
Η φάση της δειγματοληψίας πραγματοποιείται στον υπ εξέταση εργασιακ
χώρο και απαιτεί κατάλληλα ργανα, ανάλογα με τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά αλλά και τη συμπεριφορά της προσδιοριζ μενης χημικής ουσίας.
Τα ργανα δειγματοληψίας αποτελούνται βασικά απ δυο διαφορετικά μέρη
εν ς ενιαίου συστήματος:
✓ το σύστημα αναρρ φησης του αέρα που ονομάζεται αντλία
✓ το σύστημα δέσμευσης (σύλληψης) του χημικού παράγοντα, η λεγ μενη κεφαλή δειγματοληψίας
Οι κεφαλές δειγματοληψίας, ανάλογα με την υπ προσδιορισμ ουσία, μπορεί να είναι φιάλες με χημικ μέσο κατακράτησης (κεφαλές υγρής δειγματοληψίας), φιαλίδια με ενεργ άνθρακα ή άλλο προσροφητικ υλικ , θήκες (μεταλλικές ή πλαστικές) για φίλτρα μεμβράνης απ εστέρες κυτταρίνης ή υαλοβάμβακα και άλλα υλικά.
Επίσης μπορεί να γίνει η δειγματοληψία σε “προσροφητικ υλικ με διάχυση” χωρίς να χρησιμοποιηθεί αντλία.
Οι αντλίες αναρρ φησης αέρα, πρέπει να είναι σταθεράς ροής και να έχουν
την δυνατ τητα ρυθμιζ μενης παροχής μεταξύ 0,1 και 5 lit/min.
Με την “αναλυτική μέθοδο” γίνεται και ο προσδιορισμ ς των αιωρούμενων
στερεών σωματιδίων (σκ νης) στον εργασιακ χώρο.
Η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικ προσδιορισμ
της “σκ νης”, είναι αυτή της “διαφοράς βάρους του φίλτρου”, η οποία βασίζεται στην αναρρ φηση μιας γνωστής ποσ τητας ατμοσφαιρικού αέρα, δια μέσου μιας μεμβράνης φίλτρου, σε προκαθορισμένο χρονικ διάστημα.
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Το φίλτρο απ εστέρες κυτταρίνης διαμέτρου 20 mm και με π ρους 0,8 μ,
πριν την δειγματοληψία τοποθετείται για 120 min σε κλίβανο στους 40 0C για
την αποϋγροποίησή του, και ζυγίζεται σε ζυγ ακριβείας μέχρι τον 5 ο δεκαδικ .
Στην θέση εργασίας που γίνεται η δειγματοληψία, το φίλτρο εναποτίθεται
σε κωνική βάση (θήκη φίλτρου) που εξασφαλίζει την ομοι μορφη κατανομή του
αέρα που διαπερνά την μεμβράνη. Μετά το πέρας της δειγματοληψίας τοποθετείται και πάλι για 120 min στους 40 0C και στη συνεχεία ζυγίζεται και πάλι.
Με βάση την σχέση:

(β2 - β1)/V = Q
που: β2 = βάρος φίλτρου μετά την δειγματοληψία.
β1 = βάρος φίλτρου πριν την δειγματοληψία
V = γκος αέρα που αναρροφήθηκε στον καθορισμένο χρ νο.
Q = η ποσ τητα της υπ ανάλυση ουσίας.
εκφράζουμε σε mg/m3 το ποσοτικ αποτέλεσμα της δειγματοληψίας.
Επίσης με κατάλληλη κεφαλή δειγματοληψίας που ονομάζεται “κυκλώνας”
μπορούμε να ταξινομήσουμε την σκ νη ανάλογα με το μέγεθος της αεροδυναμικής διαμέτρου της και να προσδιορίσουμε τα κλάσματα της “Θωρακικής Σωματιδιακής Μάζας” και της “Αναπνεύσιμης Σωματιδιακής Μάζας”.
Ο προσδιορισμ ς των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των ινών αμιάντου στο εργασιακ περιβάλλον, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το “Παράρτημα 1” του Π.Δ 70α/1988 “Προστασία των εργαζμενων
που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία.” Φ.Ε.Κ 31Α/17.2.88

• Οι “μέθοδοι της απευθείας μέτρησης αερίων και ατμών χημικών ουσιών”
δίνουν την δυνατ τητα άμεσου προσδιορισμού (ποιοτικού και ποσοτικού) του
χημικού παράγοντα.
Βασίζονται στην αρχή της διάθλασης του πολωμένου φωτ ς ή σε διάφορες
φασματογραφικές και χρωματογραφικές αναλυτικές μεθ δους προσδιορισμού του χημικού παράγοντα.
Οι μέθοδοι της απευθείας μέτρησης είναι σχετικά απλές και κατάλληλες για
“μετρήσεις κινδύνου” σε περιπτώσεις διαφυγής αερίων ή για έκτακτες μετρήσεις σε επικίνδυνους χώρους, που απαιτείται ο άμεσος προσδιορισμ ς του
βλαπτικού παράγοντα για την λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας.
Ο προσδιορισμ ς της χημικής ουσίας, βασίζεται στην χρωστική χαρακτηριστική αντίδρασή της, με το υλικ πλήρωσης του ειδικού φιαλιδίου άμεσης εκτίμησης (ανάγνωσης), δια μέσου της απορρ φησης γνωστής ποσ τητας ατμοσφαιρικού αέρα του εργασιακού χώρου.
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Με την χρωματογραφική μέθοδο της απευθείας μέτρησης μπορούμε να
προσδιορίσουμε κυρίως αερ μορφους χημικούς ρύπους που βρίσκονται υπ
μορφή αερίων και ατμών.
Τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια πως σκ νες και ίνες δεν προσδιορίζονται με την μέθοδο αυτήν .
Τα βασικά μειονεκτήματα των μεθ δων “απευθείας μέτρησης”, εντοπίζονται στην μικρή διαχωριστική ικαν τητα που τις χαρακτηρίζει, καθώς και στην
σημαντική απ κλιση του τελικού αποτελέσματος (της τάξης περίπου ±5%) απ
την πραγματική συγκέντρωση του χημικού παράγοντα στον εργασιακ αέρα.
1.2. Ομάδα Φυσικών Βλαπτικών Παραγντων.
Περιλαμβάνει τους κινδύνους που προέρχονται απ την έκθεση των εργαζ μενων στους φυσικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, πως ο
θ ρυβος, οι δονήσεις/κραδασμοί, οι χαμηλές και οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία, οι ακτινοβολίες, ο φωτισμ ς κλπ.
Wλοι αυτοί οι παράγοντες, επιδρώντας με διάφορους παθογενετικούς μηχανισμούς στον ανθρώπινο οργανισμ , μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην
υγεία των εργαζ μενων.
Η μορφή και η έκταση αυτής της βλάβης εξαρτώνται απ την σχέση:

συγκέντρωση του βλαπτικού παράγοντα X χρνος έκθεσης
που δηλώνει την “δση έκθεσης” του εργαζ μενου στον βλαπτικ παράγοντα
και προσδιορίζει το αποτέλεσμα της έκθεσης, δηλαδή το είδος και την βαρύτητα της βλάβης σε σχέση και με την “κατάσταση υγείας” του κάθε εργαζ μενου.
1.2.α. Εργασιακς θρυβος.
1.2.α.1. Βασικές έννοιες.
Ο θ ρυβος στον εργασιακ χώρο προκαλείται απ την λειτουργία μηχανών
ή και την χρήση εργαλείων που παράγουν ηχητικά φάσματα κατά την διάρκεια
της παραγωγικής διαδικασίας.
Στην Ιατρική της Εργασίας και Βιομηχανική Υγιεινή ορίζεται ως Θρυβος,
κάθε ανεπιθύμητο, ενοχλητικ ή δυσάρεστο για τον άνθρωπο ηχητικ ερέθισμα. Απ φυσική άποψη θ ρυβος είναι κάθε μη περιοδικ ς ήχος που η στιγμιαία
τιμή του πλάτους του αυξομειώνεται τυχαία.
Καλείται ήχος η μεταβολή της πίεσης του αέρα η άλλου μέσου του περιβάλλοντος χώρου, του οποίου η συχν τητα είναι ικανή να ερεθίσει την αίσθηση
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της ακοής και να γίνει αντιληπτή απ τον άνθρωπο. Κάθε πύκνωμα και αραίωμα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι μία αλλαγή στην πίεση του. Η μεταβολή αυτή
ενεργοποιεί το αισθητήριο της ακοής και το ερέθισμα μεταδιδ μενο μέσω του
ακουστικού νεύρου φθάνει στον εγκέφαλο και έτσι ο ήχος γίνεται αντιληπτ ς
απ τον άνθρωπο.
Ο χρ νος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο φαιν μενο, δηλαδή
πύκνωμα-αραίωμα-πύκνωμα, καλείται περίοδος και συμβολίζεται με (Τ).
Η επανάληψη του φαινομένου σε χρονική διάρκεια εν ς δευτερολέπτου καλείται συχντητα, συμβολίζεται με (f) και μετράται σε κύκλους στην μονάδα
χρ νου ή Hertz (Ηz). Το π σο δυνατ ς ή ασθενής είναι ένας ήχος εξαρτάται απ το π σο μεγάλη ή μικρή είναι η μεταβολή της πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. H συχν τητα είναι καθοριστικ γνώρισμα της ποι τητας του ήχου. Ένας ήχος χαρακτηρίζεται οξύς αν είναι υψηλής συχν τητας και βαθύς αν είναι χαμηλής συχν τητας.
Ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, να αφομοιώσει και κυρίως να ανεχθεί ένα ορισμένο φάσμα ήχων που βρίσκονται μέσα στην περιοχή συχνοτήτων απ
16 έως 20.000 Ηz. Στα 35 χρ νια του δεν ακούει συχν τητες πάνω απ 15.000 Ηz
και πάνω απ τα 60 χρ νια το ριο πέφτει στα 5.000 Ηz.
Ονομάζονται “υπέρηχοι” οι ήχοι που εντάσσονται σε συχν τητες μεγαλύτερες των 20.000 Hz, και “υπ ηχοι” οι ήχοι συχνοτήτων μικρ τερων των 16 Hz.
Οι υπ ηχοι και οι υπέρηχοι, αν και δεν γίνονται αντιληπτοί απ το άνθρωπο,
μπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση στην υγεία του.
Ορίζεται ως ένταση ήχου, το ποσ της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται ανά μονάδα επιφάνειας (ευρισκομένης κάθετα προς την ακτίνα μετάδοσης του
ηχητικού κύματος), στην μονάδα του χρ νου και εκφράζεται σε Watt/m2.
Η ελάχιστη τιμή έντασης που γίνεται αντιληπτή απ το ανθρώπινο ργανο
της ακοής, λέγεται “στάθμη ακουστ τητας ή κατώφλι ακοής” και αντιστοιχεί σε
10–12 Watt/m2 ή 0 dB (για την συχν τητα των 1000 Hz), ενώ η “στάθμη π νου” αντιστοιχεί σε 1 Watt/m2 ή 140 dB.
Στην ακοολογία ως μονάδα μέτρησης της ηχητικής έντασης χρησιμοποιείται το decibel (dB), το οποίο είναι λογαριθμική μονάδα και εκφράζει το επίπεδο
της ηχητικής πίεσης (L).

L = 10 log10 X I/Io (dB)
Wπου:

I = το μετρούμενο φυσικ μέγεθος (ένταση).
Ιο = το φυσικ μέγεθος αναφοράς (ένταση), που αντιστοιχεί στην ελά-

χιστη μεταβολή πίεσης παραγ μενη απ ένα καθαρ ήχο 1000 Hz, αντιληπτ απ το ανθρώπινο αυτί (στάθμη ακουστ τητας ή κατώφλι ακοής).
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Το decibel (dB) ως λογαριθμική μονάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερ τητα πολύ
σημαντική στην εκτίμηση των ηχητικών επιπέδων στους εργασιακούς χώρους.
Για κάθε διπλασιασμ της ηχητικής έντασης παρατηρείται μια αύξηση 3dB του
ηχητικού επιπέδου, δηλαδή το διπλάσιο των 85 dB δεν είναι τα 170 αλλά τα 88
dB.
1.2.α.2. Τύποι θορύβου.
Ο θ ρυβος σε σχέση με την διακύμανση του επιπέδου του, ταξινομείται
στους εξής τύπους:
✓ Σταθερ ς λέγεται ο θ ρυβος, ταν οι μεταβολές που προκύπτουν απ τις
μετρήσεις του ηχητικού του επιπέδου είναι μικρ τερες απ 3 dB(A).
✓ Κυματοειδής λέγεται ο θ ρυβος, ταν οι μεταβολές που προκύπτουν απ
τις μετρήσεις του ηχητικού του επιπέδου είναι πάνω απ 3 dB(A).
✓ Μεταβλητ ς λέγεται ο θ ρυβος, ταν στην διάταξη των ηχητικών του επιπέδων παρεμβάλλονται επίπεδα σταθερά. Πρ κειται για συνδυασμ των
δύο προηγούμενων τύπων θορύβου.
✓ Εκρηκτικ ς ή κατά ώσεις λέγεται ο θ ρυβος, ταν αποτελείται απ ένα ή περισσ τερα κύματα ηχητικής ενέργειας, που χαρακτηρίζονται απ μια ταχύτατη μεταβολή του επιπέδου, η οποία συμβαίνει μέσα σε διάστημα μικρ τερο του 1 sec.
1.2.α.3. Το ακουστικ ερέθισμα.
Το αισθητήριο ργανο της ακοής αποτελείται απ το εξωτερικ αυτί (ακουστικ πτερύγιο και έξω ακουστικ ς π ρος), το μέσον αυτί (τυμπανοσταριώδες
σύστημα και ευσταχιανή ακουστική σάλπιγγα), και το εσωτερικ αυτί (κοχλίας
και ημικύκλιοι σωλήνες).
Τα ηχητικά κύματα συγκεντρώνονται απ το ακουστικ πτερύγιο που ενισχύονται ορισμένες συχν τητες, διέρχονται τον έξω ακουστικ π ρο και φθάνουν στην τυμπανική μεμβράνη. Στο τυμπανοσταριώδες σύστημα (τυμπανική
μεμβράνη, σφύρα, άκμονας και αναβολέας) μετασχηματίζεται το ηχητικ κύμα
σε μηχανική κινητική ενέργεια.
Το τυμπανοσταριώδες σύστημα έχει σαν βασική αποστολή, εκτ ς απ την
μετάδοση των δονήσεων στο εσωτερικ αυτί (περίλεμφο του κοχλία), και την
μερική απ σβεση βίαιων ήχων.
Ο κοχλίας αποτελεί το “ ργανο αντίληψης της ακοής” και μέσω του οργάνου του Corti μετατρέπει την μηχανική ενέργεια σε βιοηλεκτρική και έτσι τα ακουστικά ερεθίσματα μεταβιβάζονται απ το ακουστικ νεύρο στην ακουστική
οδ και φθάνοντας στον ακουστικ φλοι του εγκεφάλου γίνονται αντιληπτά.
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Το “ ργανο του Corti” αποτελείται απ περίπου 30.000 τριχωτά κύτταρα που
μετατρέπουν ενεργά το ηχητικ ερέθισμα σε ηλεκτρικ δυναμικ και τα οποία
είναι διανεμημένα σε περιοχές “ευαίσθητες” στις διάφορες συχν τητες που
συνθέτουν το ηχητικ φάσμα.
1.2.α.4. Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία.
Oι επιδράσεις του θορύβου στον οργανισμ μπορούν να ταξινομηθούν:
✓ σε επιδράσεις στο αισθητήριο ργανο της ακοής
✓ στις “μη ακουστικές επιδράσεις” που αφορούν κυρίως το νευρικ σύστημα
και τις ψυχικές λειτουργίες, το κυκλοφορικ , το γαστροεντερικ , το ενδοκρινικ και άλλα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού
Είναι γνωστ
τι οι εκτεθειμένοι στον θ ρυβο εργαζ μενοι παρουσιάζουν
συχνά υπέρταση, ταχυκαρδία, διαταραχές στην πέψη, δυσκολία στην συγκέντρωση, πονοκεφάλους, διαταραχές του ύπνου, σωματική κ πωση, εκνευρισμ , υπερένταση, άγχος καθώς και διαταραχές στην συμπεριφορά.
Ο θ ρυβος δρα στο κεντρικ νευρικ σύστημα προκαλώντας αλλοιώσεις
στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, επιβράδυνση του χρ νου της αντίδρασης και
αύξηση των λαθών.
H βαρηκοΐα αποτελεί μία απ τις συχν τερες επαγγελματικές ασθένειες και
προέρχεται απ την συνεχή έκθεση του εργαζ μενου σε θ ρυβο.
Η έκθεση σε θ ρυβο προκαλεί στο ργανο της ακοής λειτουργικές αλλοιώσεις προσωρινού ή μ νιμου (ανατομικού) χαρακτήρα.
Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για “ακουστική κ πωση” η οποία οφείλεται
κύρια σε μία βιοχημική λειτουργική εξάντληση του οργάνου του Corti, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση μιλάμε για “επαγγελματική βαρηκοΐα απ θ ρυβο”.
Η ακουστική κπωση είναι η μείωση της ακουστικής οξύτητας (ιδιαίτερα στο
φάσμα των υψηλών συχνοτήτων 3000 - 4000 Hz), η οποία μως έχει παροδικ
χαρακτήρα, παρατηρείται συνήθως μετά απ συμπτωματική ή αρχική έκθεση
στον θ ρυβο και εξαρτάται απ την ένταση του θορύβου.
Η επαγγελματική βαρηκοΐα χαρακτηρίζεται ως μία αμφοτερ πλευρη βαρηκοΐα αντιλήψεως (νευροαισθητηριακή), που προκαλείται απ εκφυλιστικές και
ατροφικές μεταβολές στο ργανο του Corti και το ακουστικ νεύρο. Αναπτύσσεται αργά, βαθμιαία, θα λέγαμε με δ λιο τρ πο. Αυτ οφείλεται κύρια στην ιδιάζουσα μορφή της μείωσης της ακουστικής οξύτητας, που αρχικά αφορά το
φάσμα των υψηλών συχνοτήτων (3000-6000 Hz), με μία χαρακτηριστική εκλεκτική ακοομετρική πτώση στα 4000 Hz.
Mπορούμε να ταξινομήσουμε την εξέλιξη της επαγγελματικής βαρηκοΐας
σε τρία βασικά στάδια ή περι δους:
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Ακοομετρική περίοδος: η βαρηκοΐα ή καλύτερα η μειωμένη ακουστική ικαν τητα γίνεται αντιληπτή μ νο με την ακοομετρική εξέταση.
Περίοδος της εμφάνισης: ο εργαζ μενος αρχίζει να αντιλαμβάνεται μια μείωση της ακοής του, και το τονικ ακοογράφημα εμφανίζει μια πτώση 35-40 dB
που καλύπτει το φάσμα των 1000-4000 Hz.
Περίοδος της αναπηρίας ή του μνιμου ακουστικού τραύματος: το ακοογράφημα εμφανίζει μια πτώση άνω των 30 dB στο φάσμα των 500-1000 Hz και
μια πτώση που ξεπερνά τα 70-80 dB στο φάσμα των 1000-4000 Hz. Oι επιπτώσεις
αυτής της αναπηρίας δεν αφορούν μ νο την επαγγελματική ζωή, αλλά και την
κοινωνική ζωή του εργαζ μενου, γιατί επηρεάζουν την ακουστική ιδιωτικ τητα
του ατ μου.
Οι προτειν μενες απ την Ελληνική Νομοθεσία [90 dB(Α) για 8ώρη εργασία]
αλλά και απ τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς Οριακές Τιμές Έκθεσης,
βασίζονται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της έντασης του θορύβου και της
χρονικής έκθεσης στον βλαπτικ παράγοντα, εκτιμώντας μονάχα τις αλλοιώσεις του αισθητηρίου οργάνου της ακοής και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται και με τις μη ακουστικές επιδράσεις του θορύβου στον ανθρώπινο οργανισμ .
Οι Οριακές Τιμές αναφέρονται σε επίπεδα πίεσης ήχου και διάρκειας έκθεσης που αναπαριστούν συνθήκες κάτω απ τις οποίες πιστεύεται τι σχεδ ν λοι οι εργαζ μενοι μπορούν επανειλημμένα να εκτίθενται χωρίς να υπάρχουν
δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στην ικαν τητά τους να ακούν και να καταλαβαίνουν την κανονική ομιλία.
Ερευνητές του Αμερικάνικου Οργανισμού NIOSH αναφέρουν τι η υιοθέτηση των 90 dB(Α) για 8ωρη ημερήσια έκθεση, οδηγεί το 24% των εκτεθειμένων
σε βαρηκοΐα, η υιοθέτηση των 85 dB(Α) θα προκαλέσει βαρηκοΐα στο 12% και
των 80 dB(Α) παρουσιάζει κίνδυνο για επαγγελματική βαρηκοΐα στο 3% των εκτεθειμένων.
1.2.α.5. Έλεγχος και εκτίμηση της επαγγελματικής βαρηκοΐας.
Τα αποτελέσματα του θορύβου στον εργαζ μενο άνθρωπο πρέπει να εξετάζονται μέσα απ διαδικασίες σφαιρικής προσέγγισης. Απ αυτήν την άποψη δεν
πρέπει να εκτιμώνται μ νο οι αρνητικές επιδράσεις του βλαπτικού παράγοντα
“θ ρυβος” στους επαγγελματικά εκτεθειμένους, αλλά και τα στοιχεία που συνθέτουν την ηχορύπανση.
Τα επίπεδα έντασης του θορύβου, ο εντοπισμ ς των πηγών θορύβου, η ανάλυση του παραγωγικού κύκλου και η γνωριμία με τις μηχανές που χρησιμοποιούνται, μαζί με την γνώση των ηχητικών χαρακτηριστικών του επαγγελμα-
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τικού χώρου και την οργάνωση της εργασίας, αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία απαραίτητα για την εκτίμηση του κινδύνου και την εφαρμογή της πρ ληψης.
Η πρ ληψη των επαγγελματικών ωτοπαθειών βασίζεται κύρια στην άμεση
διάγνωσή τους δια μέσου του επαγγελματικού ιστορικού και της ακοομετρικής
εξέτασης που ολοκληρώνει τον ιατρικ κλινικ ωτολογικ έλεγχο.
Η ακοομετρική εξέταση θα πρέπει να εκτελείται απ ή υπ την ευθύνη Ειδικού Ιατρού Εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνθήκες ακουστικής ανάπαυσης, δηλαδή τουλάχιστον 14 ώρες μετά το τέλος της έκθεσης και
συνίσταται στον προσδιορισμ στάθμης της “μ νιμης ακουστικής πτώσης”.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και σε συνθήκες ακουστικής κ πωσης, δηλαδή μετά 30 min απ το τέλος της έκθεσης ή τουλάχιστον 2 ώρες μετά απ την
είσοδο στο θορυβώδες εργασιακ περιβάλλον και συνίσταται στον προσδιορισμ στάθμης της “πρ σκαιρης” (ακουστικής κ πωσης) καθώς και της “μ νιμης
ακουστικής πτώσης” (επαγγελματικής βαρηκοΐας).
Για τον ακοομετρικ έλεγχο πρέπει να χρησιμοποιείται “ακο μετρο” που
πληρεί το πρ τυπο ΕΛΟΤ 285/80 ή ισοδύναμο και “ακοομετρικ ς θάλαμος” εντ ς του οποίου ο θ ρυβος πρέπει να είναι κατώτερος των 40 dB(A), για τις κεντρικές συχν τητες των 500, 1000 και 2000 Hz. Η ακοομετρική εξέταση πρέπει
να περιλαμβάνει την εκτίμηση της ακουστικής ικαν τητας της αγωγής μέσω
του αέρα (Α.Ο.) στις συχν τητες των 125, 250, 500, 1Κ, 2Κ, 4Κ και 8Κ Hz, καθώς
και της αγωγής μέσω των οστών (Ο.Ο.) στις συχν τητες των 250, 500, 1Κ, 2Κ και
4Κ Hz.
Επίσης πριν απ κάθε ακοομετρική εξέταση ο εργαζ μενος πρέπει να υποβάλλεται σε ωτοσκοπικ έλεγχο για τον εντοπισμ πιθανής παθολογίας του μέσου ωτ ς ή την παρουσία κυψελίδας στον έξω ακουστικ π ρο. Στη περίπτωση
εντ πισης κυψελίδας η επέμβαση απομάκρυνσής της, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εκτέλεση του ακοομετρικού ελέγχου.
Για την εκτίμηση καθώς και για την ταξιν μηση των ακοομετρικών εξετάσεων, προτείνουμε να ακολουθείται η μέθοδος που επεξεργάστηκαν απ το 1972
η F. Merluzzi και οι συνεργάτες της. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην διαίρεση
της καρτέλας του τονικού ακοογράμματος σε έξη διαφορετικές περιοχές (σημειώνονται με γράμματα του αλφάβητου). Ανάλογα με τις περιοχές που διέρχεται η ακοομετρική καμπύλη ορίζονται 8 διαφορετικοί τύποι ακοογραμμάτων,
απ 0 έως 7.
Ο τύπος “0” συγκεντρώνει τις φυσιολογικές ακοομετρικές εξετάσεις.
Ο τύπος “1” υποδηλώνει πολύ ελαφρά επαγγελματική βαρηκοΐα, τέτοια που
μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτή απ τον πάσχοντα.
Οι τύποι “2”, “3”, “4” και “5” υποδηλώνουν ακοογράμματα που αντιστοιχούν
σε επαγγελματικού τύπου βαρηκοΐες με δυσχέρειες αντίληψης της ομιλίας.
Οι τύποι “6” και “7” συγκεντρώνουν λες τις βαρηκοΐες μεικτού τύπου ή αυτές που αφορούν χαμηλές συχν τητες και δύσκολα μπορεί να αποδοθεί η προ-
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έλευσή τους στην έκθεση σε θ ρυβο, γιατί ο θ ρυβος προκαλεί κυρίως βλάβη
στην αντίληψη των υψηλών συχνοτήτων, με αρχική πτώση στην συχν τητα των
4000 Hz.

Πρ ταση της Merluzzi για την ταξιν μηση των ακοομετριών.
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Wσον αφορά την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας στους επαγγελματικά
βαρήκοους, το κύριο πρ βλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ιατρική της Εργασίας στην Ελλάδα σχετίζεται με τις κεντρικές ακοομετρικές συχν τητες που
πρέπει να εκτιμούνται.
Παίρνοντας υπ’ ψη τι κύρια λειτουργία της ακοής είναι αυτή που επιτρέπει τις ατομικές σχέσεις που βασίζονται στην καταν ηση της ομιλίας, ο προσδιορισμ ς του ποσοστού αναπηρίας στους επαγγελματικά βαρήκοους πρέπει
να αποδίδει δίκαια την πληγείσα “ικαν τητα συναναστροφής”.
Εξετάζοντας τα φωνητικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας, διαπιστώνεται τι η μέση συχν τητα της καθομιλουμένης καλύπτει το φάσμα απ
400 μέχρι 6000 Hz (τα φωνήεντα καλύπτουν το φάσμα 130 – 800 Hz και τα σύμφωνα αυτ των 800 – 3700 Hz), το δε φάσμα των συχνοτήτων απ 1000 μέχρι και
5000 Hz αποτελεί περίπου το 69% του ακουστικά εύληπτου.
Πρέπει λοιπ ν, για την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας στους επαγγελματικά εκτεθειμένους στον θ ρυβο να συνεκτιμούνται οι κεντρικές συχν τητες των 500, 1000, 2000, 3000 και 4000 Hz και να μην γίνονται αποδεκτά μοντέλα εκτίμησης που δεν βασίζονται στα φωνητικά χαρακτηριστικά της ελληνικής
γλώσσας.
1.2.α.6. Μεθοδολογία και ργανα για την μέτρηση του θορύβου.
Οι μετρήσεις του θορύβου στους εργασιακούς χώρους γίνονται με κατάλληλα ργανα τα οποία ονομάζονται “ολοκληρωτικά ηχ μετρα” και πρέπει να
τηρούν τις προδιαγραφές του “πρ τυπου ΕΛΟΤ 1106” ή του “ISO R-1999”. Τα
ργανα αυτά μπορούν με την βοήθεια ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, πως το
σταθμιστικ κύκλωμα άλφα (Α), να προσομοιώνουν την ευαισθησία της ανθρώπινης ακοής.
Η τιμή της ηχητικής πίεσης εκφράζεται σε μPa (μικρ -Pascal). Tο ανθρώπινο
ργανο της ακοής έχει την δυνατ τητα να αντιλαμβάνεται ήχους απ 20 μPa
(στάθμη ακουστ τητας ή κατώφλι ακοής) μέχρι και 100.000.000 μPa (στάθμη
π νου), εκτείνεται δηλαδή το εύρος φάσματος της ακουστ τητας σε διάστημα
μεγαλύτερο απ 106.
Για την οικονομία των αριθμών λοιπ ν, οι υπολογισμοί στην ακουστική και
στην ακοολογία διενεργούνται πως ήδη έχουμε αναφέρει, με ένα λογαριθμικ μέγεθος που εκφράζει τη στάθμη πίεσης του ήχου (SPL) σε decibel (dB) και
η οποία ορίζεται απ τον τύπο:

SPL = 10 Log 10 (P/P O ) 2
Wπου:
PO = στάθμη ακουστ τητας ή κατώφλι ακοής (20μPa ή 0 dB)
P = η μετρούμενη στάθμη ήχου.
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Το ηχ μετρο πρέπει να έχει ενσωματωμένο “φασματικ αναλυτή” που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμ του ηχητικού φάσματος, καθώς και για την
μέτρηση της ζωνικής στάθμης ηχητικής πίεσης σε διάφορες συχν τητες, χαρακτηρίζεται δε ανάλογα με το ζωνικ εύρος που χρησιμοποιεί σε οκταβικ ,
τριοκταβικ κλπ.
Επίσης για την μέτρηση της “δ σης” του θορύβου, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο “ηχοδοσίμετρο” με ένα “λ γο ανταλλαγής” 3 dB και “κριτήριο επιπέδου” 90 dB(A) για 8 ώρες.
Αυτ το ργανο προσδιορίζει το σύνολο της ηχητικής ενέργειας που δέχεται ο εργαζ μενος στο ωράριο της βάρδιας του (8 ώρες), ανάγοντας αυτ σε εκατοστιαία αναλογία (δ ση) της προκαθορισμένης επιτρεπτής Οριακής Τιμής
για 8ωρη έκθεση [90 dB(Α)].
Η μεθοδολογική αρχή για την εκτίμηση του θορύβου, βασίζεται κύρια στην
διαμ ρφωση εν ς “χάρτη θορύβου” του υπ εξέταση εργασιακού χώρου με
τον προσδιορισμ των μεγεθών:
✓ στιγμιαίας Α - σταθμισμένης ηχητικής πίεσης
✓ ημερήσιας ατομικής ηχοέκθεσης εν ς εργαζ μενου (Lep,d)
✓ φάσματος συχνοτήτων
Δίνεται έτσι η δυνατ τητα στους εμπλεκ μενους στην διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, μέσω του διαμορφωμένου “χάρτη θορύβου” να καταγράψουν τεκμηριωμένα πλέον:
✓ τις θορυβώδεις περιοχές
✓ τις θορυβώδεις θέσεις εργασίας
✓ τις πηγές θορύβου
✓ τις μορφές διάδοσης του θορύβου
1.2.α.7. Πρληψη της υγείας των εργαζμενων.
Για την πρ ληψη των επιπτώσεων του θορύβου στους διάφορους εργασιακούς χώρους, μπορούμε να εφαρμ σουμε εκτ ς απ το Ν μο 1568/85 και το
Π.Δ 17/96, το υπ’ αριθμ ν Π.Δ 85/91 που αναφέρεται στην “Προστασία των εργαζ μενων απ τους κινδύνους που διατρέχουν λ γω της έκθεσης τους στο
θ ρυβο κατά την εργασία, σε συμμ ρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ” Φ.Ε.Κ
38/Α της 18/3/1991, καθώς και το Π.Δ 398/94 που αναφέρεται στις “Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθ νες οπτικής απεικ νισης σε συμμ ρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ” Φ.Ε.Κ
221/Α της 19.12.94.
Οι διαδικασίες της πρ ληψης βασικά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των φάσεων της τεχνικής πρληψης και της ιατρικής και οργανωτικής πρληψης.
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1. Η τεχνική πρληψη για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζ μενων σε
“θ ρυβο” αποτελείται απ την ενεργή και απ την παθητική τεχνική πρ ληψη.
α) η ενεργή τεχνική πρ ληψη: βασίζεται κύρια στην απομάκρυνση των γενεσιουργών αιτίων κινδύνου και την μείωση του θορύβου στην πηγή του:
✓ με την αντικατάσταση της θορυβώδους παραγωγικής διαδικασίας με άλλη λιγ τερο θορυβώδη
✓ με την τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης των μηχανών
✓ με την μείωση της μετάδοσης του θορύβου τ σο στην πηγή (εγκλωβισμ ς των πηγών θορύβου), σο και στο περιβάλλον εργασίας (υλικά
κατασκευής με κατάλληλο συντελεστή ηχοαπορρ φησης, ηχοπαραπετάσματα κλπ)
β) η παθητική τεχνική πρ ληψη: βασίζεται κύρια στην χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
Τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας κατά του θορύβου και πρέπει η χρήση τους να έχει προσωριν χαρακτήρα.
2. Η ιατρική και οργανωτική πρληψη, βασίζεται αφ’ εν ς μεν σε οργανωτικές επεμβάσεις που στοχεύουν στην μείωση του χρ νου έκθεσης των εργαζ μενων στον βλαπτικ παράγοντα, αφ’ ετέρου δε στην ιατρική παρακολούθηση
των εργαζμενων, που εκτίθενται σε “θ ρυβο” και η οποία αποτελεί και εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα και με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/91.
Ο εργοδ της έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού
εργασίας, πως αυτ ς ορίζεται στο ν. 1568/85 ανεξάρτητα απ τον αριθμ εργαζ μενων στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση.
Επίσης πρέπει να εξασφαλίζει σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας, τι κάθε εργαζ μενος πριν απ την έκθεση και στην συνέχεια σε τακτά
χρονικά διαστήματα, υπ κειται σε ακοομετρικ έλεγχο για την εκτίμηση της
κατάστασης της ακοής του.
1.2.β. Δονήσεις στην εργασία.
Η χρήση μηχανών ή και εργαλείων που παράγουν δονήσεις ή κραδασμούς με
άμεση ή έμμεση μετάδοση στον ανθρώπινο οργανισμ , έχουν ως αποτέλεσμα
την μεταφορά μηχανικής ενέργειας στον εργαζ μενο άνθρωπο. Συνέπεια αυτού είναι η εμφάνιση μιας ευρείας συμπτωματολογίας που χαρακτηρίζει την έκθεση στις δονήσεις/κραδασμούς και εξαρτάται άμεσα απ την συχν τητα τους.
Οι δονήσεις είναι μηχανικές ταλαντώσεις που μεταφέρονται μέσω στερεών
σωμάτων και χαρακτηρίζονται απ φυσικά μεγέθη, τα κυρι τερα των οποίων είναι:
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• η περίοδος (Τ)
• η συχντητα (n), με μονάδα μέτρησης τα Hertz (Hz)
• το πλάτος, που εκφράζεται σε cm
• η ταχύτητα, μετράται σε cm/sec
• η επιτάχυνση, μετράται σε m/sec2
O μηχανισμ ς με τον οποίον επιδρούν οι μηχανικές δονήσεις στον ανθρώπινο οργανισμ είναι σύνθετος και συνάρτηση πολλών μεταβλητών.
Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε επ’ ακριβώς τα αποτελέσματα των δονήσεων/κραδασμών στον εργαζ μενο άνθρωπο, πρέπει να εξετάσουμε αφ’ εν ς μεν τους τρ πους μεταφοράς των δονήσεων/κραδασμών στο ανθρώπινο
σώμα καθώς και την βιολογική απάντηση του οργανισμού, αφ’ ετέρου δε τα φυσικά χαρακτηριστικά του φαινομένου.
Η μεταφορά μηχανικής ενέργειας (δονήσεων/κραδασμών) στο ανθρώπινο
σώμα πραγματοποιείται κυρίως:
✓ δια μέσου της “επιφάνειας στήριξης” του σώματος στο μέσο που δονείται
✓ δια μέσου του άξονα χειρ ς – βραχίονα ταν ο εργαζ μενος χειρίζεται διάφορα κρουστικά ή περιστρεφ μενα εργαλεία
Η μηχανική ενέργεια και τα φυσικά μεγέθη που την χαρακτηρίζουν (πλάτος,
ταχύτητα, επιτάχυνση) αποτελούν τον “συντελεστή καταπ νησης” χι μ νο
των οργάνων και ιστών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με την πηγή της ενέργειας, αλλά και των οργάνων και ιστών στα οποία η ενέργεια μεταφέρεται δια
μέσου των ενδιάμεσων δομών.
Επίσης σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση των κραδασμών στον οργανισμ αποτελεί το φάσμα συχνοτήτων των μηχανικών δονήσεων.
Το ανθρώπινο σώμα αντιδρά διαφορετικά στις χαμηλές και στις υψηλές συχν τητες.
Στις δονήσεις με συχν τητα 1-2 Hz (χαμηλές δονήσεις) το ανθρώπινο σώμα
αντιδρά σαν ομοιογενής μάζα, ενώ στις δονήσεις με συχν τητα πάνω απ 20 Hz
(υψηλές δονήσεις) αντιδρά σαν ένα σύνθετο σύστημα αποτελούμενο απ διαφορετικά μέρη, το καθένα με ιδιαίτερη συμπεριφορά ανάλογη των φυσικών χαρακτηριστικών που το διακρίνουν, πως η ελαστικ τητα και η αδράνεια.
Η επίδραση των δονήσεων στον ανθρώπινο οργανισμ , μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και διαταραχές στις φυσιολογικές λειτουργίες, καθώς και
διάφορες ανατομικές αλλοιώσεις ως συνέπεια συνεχών μικροτραυματισμών
των μαλακών ιστών.
Επίσης προκαλεί και ψυχολογικές διαταραχές, που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά την γενικ τερη κατάσταση της ψυχικής ευεξίας του ατ μου,
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μειώνοντας την ικαν τητα αντίδρασης του οργανισμού στα εξωτερικά ερεθίσματα, και κατά συνέπεια αυξάνοντας τις πιθαν τητες πρ κλησης ατυχήματος.
Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε επ’ ακριβώς τα αποτελέσματα των δονήσεων/κραδασμών στον εργαζ μενο άνθρωπο, πρέπει να πάρουμε υπ’ ψιν
μας διάφορες παραμέτρους, πως:
✓ την περιοχή εισδου των δονήσεων στον άνθρωπο, καθώς και την κατεύθυνση τους (οριζ ντια ή κάθετη)
✓ τη συχντητα των δονήσεων
✓ την επιτάχυνση των δονήσεων
✓ την ένταση των δονήσεων
✓ την αντήχηση των δονήσεων
✓ τη χρονική διάρκεια έκθεσης, του εργαζ μενου στον βλαπτικ παράγοντα
• Οι δονήσεις που επιδρούν σε λο το ανθρώπινο σώμα εντάσσονται στο φάσμα των χαμηλών (0-2 Ηz) και μέσων συχνοτήτων (2-20 Hz). Η επαγγελματική έκθεση εντοπίζεται κύρια στις οικοδομικές και εξορυκτικές δραστηρι τητες, στην γεωργία και στις μεταφορές εν γένει.
Πλήττουν κυρίως τους εργαζ μενους που βρίσκονται στην ρθια καθώς και
στην καθιστική στάση, προκαλώντας την εμφάνιση διάφορων συμπτωμάτων
κυρίως αιθουσαίας αιτιολογίας, πως:
✓ ναυτία
✓ υπέρταση
✓ διαταραχές καρδιακού ρυθμού
✓ δυσκολίες στην χώνεψη
✓ γενική δυσφορία
✓ δύσπνοια
✓ διαταραχές στην ισορροπία και στις κινήσεις
✓ βλάβες στη σπονδυλική στήλη κλπ.
• Οι δονήσεις που εντάσσονται στο φάσμα των συχνοτήτων, μεταξύ 10-50 Hz,
προσβάλλουν τα οστά και τις αρθρώσεις κυρίως των άκρων και της σπονδυλικής στήλης προκαλώντας εκφύλιση του σκελετού, ως συνέπεια μικροτραυματισμών των ιστών.
• Οι δονήσεις των συχνοτήτων πάνω απ 50 Hz πως αυτές που προκαλούνται
απ τα τρυπάνια, τα αλυσοπρίονα και άλλα κρουστικά ή περιστρεφ μενα εργαλεία, προκαλούν διάφορες νευροαγγειακές εκδηλώσεις και ευθύνονται
για την κλινική εικ να που χαρακτηρίζει το “φαιν μενο Raynaud” ή σύμπτωμα του “λευκού δακτύλου”.
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Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται, αφ’ εν ς μεν για τον ακριβή προσδιορισμ των μετρήσιμων φυσικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις δονήσεις καθώς
και του πραγματικού χρ νου έκθεσης των εργαζ μενων στο βλαπτικ παράγοντα, αφ’ ετέρου δε η ευρεία συμπτωματολογία που χαρακτηρίζει την επαγγελματική έκθεση στις δονήσεις, δεν επιτρέπουν την υιοθέτηση Οριακών Τιμών
Έκθεσης, ικανών να προστατέψουν πλήρως την υγεία των εργαζ μενων.
Ο Διεθνής Οργανισμ ς Τυποποίησης επεξεργάστηκε το πρ τυπο ISO
2631/1978, το οποίο προτείνει Οριακές Τιμές για την έκθεση σε μηχανικές δονήσεις που προσβάλλουν λο το ανθρώπινο σώμα.
Επίσης το ISO 5349 καθώς και το ΕΝ 25349/93 αναφέρονται στις Οριακές Τιμές Έκθεσης (ΟΤΕ), που προσβάλλουν τον πηχεοκαρπικ άξονα μετάδοσης
των δονήσεων/κραδασμών, που επίσης αναφέρονται οι ΟΤΕ και οι συστάσεις
της ACGIH (Αμερικάνικη Εταιρία Κυβερνητικών Υγειονολ γων Βιομηχανίας).
Είναι λοιπ ν αναγκαίος ο σχεδιασμ ς συγκεκριμένου προγράμματος προληπτικών επεμβάσεων στους επαγγελματικά εκτεθειμένους στις μηχανικές
δονήσεις.
Η πρληψη πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικές, οργανωτικές καθώς και ιατρικές επεμβάσεις. Οι πρώτες δύο στοχεύουν κυρίως στην μείωση των μεταφερ μενων δονήσεων, στον περιορισμ των δονήσεων στην πηγή τους, καθώς και
στην μείωση του χρ νου έκθεσης στον βλαπτικ παράγοντα.
Η Ιατρική παρακολούθηση (σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία για την
υγεία και ασφάλεια της εργασίας), περιλαμβάνει:
✓ τον ιατρικ έλεγχο των εργαζ μενων, κατά την πρ σληψη
✓ τον περιοδικ ιατρικ έλεγχο των εκτεθειμένων εργαζ μενων
Ο περιοδικ ς ιατρικ ς έλεγχος πραγματοποίειται τουλάχιστον μια (1) φορά
τον χρ νο και κατά την κρίση του γιατρού εργασίας πρέπει να συμπληρώνεται
απ μια σειρά εργαστηριακών στοχευμένων εξετάσεων (πληθυσμογραφία, αγγειοσκοπία των δακτύλων του χεριού, θερμογραφία, Doppler, ακτινογραφία
του καρπού και αν κριθεί αναγκαία ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης), που
θα αποτελέσουν το πλέγμα των πληροφοριών στο οποίο θα βασιστεί η ιατρική
διάγνωση για την “κατάσταση υγείας” των εκτεθειμένων εργαζ μενων.
1. 2. γ. Θερμικ εργασιακ περιβάλλον (Μικροκλίμα).
1. 2. γ. 1. Βασικές έννοιες.
Οι θερμικές συνθήκες εν ς εργασιακού χώρου σε συνάρτηση με τη μορφή
και το είδος της εργασίας, προσδιορίζουν τις θερμικές ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος καθορίζοντας την θερμική κατάσταση (θερμική άνεση ή θερμική καταπ νηση) του ανθρώπινου οργανισμού.
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Οι επιβαρημένοι θερμικά εργασιακοί χώροι έχουν επιπτώσεις στη σωματική
και ψυχική υγεία, με την εξάντληση και κ πωση των φυσιολογικών μηχανισμών
θερμορύθμισης του οργανισμού. Αυτ δεν συμβάλλει μ νο στην εμφάνιση συγκεκριμένων επαγγελματικών νοσημάτων, αλλά περιορίζει σημαντικά και την ικαν τητα του εργαζ μενου να αντιδράσει σωστά στα εξωτερικά ερεθίσματα ή
να παρακολουθήσει σύνθετες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
εκείνες οι προϋποθέσεις που οδηγούν στα εργατικά ατυχήματα.
Ο άνθρωπος ως ομοι θερμος οργανισμ ς, διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος (ακ μα και ταν οι κλιματολογικές συνθήκες του εξωτερικού
περιβάλλοντος δεν τον ευνοούν) και ιδιαίτερα εκείνη του λεγ μενου εσωτερικού πυρήνα, δηλαδή οργάνων πως ο εγκέφαλος, η καρδιά και τα σπλάχνα, που
δεν επιδέχονται σημαντικές θερμικές μεταβολές για την φυσιολογική λειτουργία τους.
Σε φυσιολογικές συνθήκες η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος ορίζεται
στους 36,6 °C, με διακυμάνσεις που κυμαίνονται μεταξύ των 36.1 και των 37,3
°C.
Η θερμοκρασιακή ισορροπία του σώματος συντελείται μέσω της θερμορύθμισης και είναι το αποτέλεσμα δύο μηχανισμών, της θερμογένεσης και της θερμοαποβολής.
Η θερμογένεση χρησιμοποιεί για την παραγωγή θερμ τητας διάφορους
βιοχημικούς μηχανισμούς και αντιδράσεις που συντελούνται σε επίπεδο ήπατος, ενδοκρινολογικού και μυϊκού συστήματος.
Η δραστηρι τητα των κυττάρων εν ς ζωντανού οργανισμού συνίσταται
στην συνεχή διακίνηση της ύλης, δηλαδή στην παραγωγή έργου. Για την παραγωγή αυτού του έργου, το ποσ ν της ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται απ τις διαδικασίες καταβολισμού των τροφών.
Οι μεταβολικοί μηχανισμοί οξειδώνοντας τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και τα λίπη με το εισπνε μενο οξυγ νο, μετατρέπουν την χημική ενέργεια στην λεγ μενη μεταβολική ενέργεια, η οποία χρησιμεύει αφ’ εν ς στην
διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού, αφ’ ετέρου στην παραγωγή μηχανικού (μυϊκού) έργου.
Η μεταβολική ενέργεια (Μ) αναγ μενη στην μονάδα χρ νου και στην μονάδα σωματικής επιφάνειας, εκφράζεται ως ισχύς (W) ανά m2 επιφάνειας, ήτοι
W/m2.
Σε κατάσταση πλήρους ανάπαυσης και σ’ ένα θερμικά ουδέτερο περιβάλλον, λη η ενέργεια που χρησιμοποιείται απ τον ανθρώπινο οργανισμ η λεγ μενη ενεργειακή δαπάνη, μετατρέπεται σε θερμ τητα (βασική μεταβολική
θερμ τητα).
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Κατά την διάρκεια εκτέλεσης μιας φυσικής δραστηρι τητας (εργασίας), το
20% της μεταβολικής ενέργειας που καταναλώνεται μετατρέπεται σε μηχανικ έργο, ενώ το υπ λοιπο 80% αποδίδεται στο ανθρώπινο σώμα ως θερμ τητα
(μεταβολική θερμ τητα δραστηρι τητας).
Στην δημιουργία του ολικού ποσού της μεταβολικής θερμ τητας (H), συντελούν η βασική μεταβολική θερμ τητα, η μεταβολική θερμ τητα δραστηρι τητας καθώς και η θερμ τητα που παράγεται κατά την πέψη και απορρ φηση των
τροφών στο γαστροεντερικ σύστημα.
Η μεταβολική θερμ τητα (H) εκφράζεται σε σχέση με την μεταβολική ενέργεια (Μ), με την εξίσωση:

H = M (1- n)
Wπου:
H = ποσ ν μεταβολικής θερμ τητας (W/m2)
Μ = ποσ ν μεταβολικής ενέργειας (W/m2)
n = συντελεστής απ δοσης έργου
Μπορούμε δηλαδή να παρομοιάσουμε τον ανθρώπινο οργανισμ με μια μηχανή, η οποία καταναλώνει ενέργεια που προέρχεται απ τον καταβολισμ των
τροφών. Ένα μικρ ποσοστ αυτής της ενέργειας (20%) αποδίδεται ως μηχανικ έργο στο εξωτερικ περιβάλλον, ενώ το υπ λοιπο ποσοστ (80%) αποδίδεται ως θερμ τητα στο ανθρώπινο σώμα.
Αυτήν τη θερμ τητα που αποδίδεται στο ανθρώπινο σώμα, πρέπει να αποβάλλει ο οργανισμ ς στο περιβάλλον, για να διατηρήσει τη θερμική ισορροπία
του σώματος.
Οι μηχανισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται η θερμοαποβολή είναι οι
εξής:
✓ Η ακτινοβολία: με την οποία γίνεται ανταλλαγή θερμικής ενέργειας με την
μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (στο φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας), ανάμεσα στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος (δέρμα, ρούχα)
και τις διάφορες επιφάνειες ή σώματα που το περιβάλλουν (τοίχοι, εργαλεία, μηχανές κλπ). Η ποσ τητα της θερμικής ενέργειας που ανταλλάσσεται
εξαρτάται απ την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ανθρώπινου σώματος
και των αντικειμένων, επιφανειών και σωμάτων του περιβάλλοντος χώρου.
Η θερμική ενέργεια που αποβάλλεται δια μέσου της ακτινοβολίας σε φυσιολογικές συνθήκες, αποτελεί το 40–50% του συνολικού ποσοστού της πλεονάζουσας θερμ τητας, που αποβάλλει στο περιβάλλον το ανθρώπινο σώμα.
✓ Η αγωγή: με την οποία γίνεται μεταφορά θερμικής ενέργειας ανάμεσα στον
άνθρωπο και τα ακίνητα στερεά ή υγρά σώματα με τα οποία έρχεται σε άμε-
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ση επαφή (δάπεδο, καρέκλα,
εργαλεία κλπ). Το μέγεθος
της μεταφερομένης θερμ τητας εξαρτάται, απ τη διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και των άλλων σωμάτων,
καθώς και απ τη έκταση της
επιφάνειας επαφής τους. Η
θερμική ενέργεια που αποβάλλεται δια μέσου της αγωγής σε φυσιολογικές συνθήκες, αντιστοιχεί στο 2-3% της
αποβληθείσας θερμ τητας.
✓ Η μεταφορά: με την οποία ο αέρας που έρχεται σε επαφή
με το δέρμα προσδίδει ή αφαιρεί θερμ τητα, ανάλογα
με την υπάρχουσα διαφορά
θερμοκρασίας. Η πoσ τητα
της θερμικής ενέργειας που μεταφέρεται εξαρτάται απ την ταχύτητα του
αέρα, την θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και του
αέρα καθώς και απ την ένδυση. Η θερμική ενέργεια που αποβάλλεται δια
μέσου της μεταφοράς σε φυσιολογικές συνθήκες, αντιστοιχεί στο 25-30%
της αποβληθείσας θερμ τητας.
✓ Η εξάτμιση του ιδρώτα: η εξάτμιση του ιδρώτα αποτελεί το μ νο ενεργ μηχανισμ θερμοαποβολής του οργανισμού και μειώνει τη θερμοκρασία του
ανθρώπινου σώματος, αποβάλλοντας θερμ τητα στο περιβάλλον.
Ένας υγιής οργανισμ ς μπορεί να παράγει μέχρι και ένα λίτρο ιδρώτα την ώρα, που αντιστοιχεί στην αποβολή περίπου 675 W θερμικής ενέργειας.
Η αποτελεσματικ τητα αυτού του μηχανισμού εξαρτάται απ τον κορεσμ
του περιβάλλοντος αέρα σε υδρατμούς, απ την επιφάνεια εξάτμισης, απ την
ταχύτητα του αέρα και τέλος απ τoν ρουχισμ , δηλαδή απ την ικαν τητα των
ενδυμάτων να επιτρέπουν τη εξάτμιση του ιδρώτα.
Η θερμική ενέργεια που αποβάλλεται δια μέσου της εξάτμισης του ιδρώτα
σε φυσιολογικές συνθήκες, αντιστοιχεί στο 25-30% της αποβληθείσας θερμικής ενέργειας.
Η θερμική ισορροπία του σώματος (θερμορύθμιση), βασίζεται σ’ ένα πολύπλοκο αυτορυθμιζ μενο σύστημα που ελέγχεται απ τον εγκέφαλο, και συγκε-
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κριμένα απ τον υποθάλαμο και εκφράζεται με το αλγεβρικ άθροισμα του θερμικού ισοζυγίου:

S=M–W±R±C±K-E
Wπου:
S = ρυθμ ς συσσώρευσης θερμ τητας στο σώμα.
M = ποσ τητα μεταβολικής ενέργειας παραγ μενη απ τον οργανισμ .
W = ενέργεια που ο άνθρωπος ανταλλάσσει με το περιβάλλον υπ την μορφή
μηχανικού έργου (Μηχανική Ισχύς)
R = ανταλλαγή θερμ τητας με ακτινοβολία.
C = ανταλλαγή θερμ τητας με μεταφορά.
Κ = ανταλλαγή θερμ τητας με αγωγή.
Ε = αποβολή θερμ τητας διαμέσου της εξάτμισης του ιδρώτα.

•
•
•
•
•

Wταν ο οργανισμ ς του εργαζ μενου ανθρώπου βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το εργασιακ περιβάλλον, το θερμικ περιεχ μενο του σώματος
παραμένει σταθερ , οπ τε : S = 0
Εάν το S > 0 τ τε η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος αυξάνεται.
Εάν το S < 0 τ τε η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος μειώνεται.
Εάν το θερμικ ισοζύγιο διατηρείται σταθερ χωρίς να καταπονούνται οι
μηχανισμοί της θερμορύθμισης, τ τε ο εργαζ μενος βρίσκεται σε κατάσταση “θερμικής άνεσης”.
Εάν μως, το θερμικ ισοζύγιο διατηρείται σταθερ καταπονώντας τους μηχανισμούς της θερμορύθμισης, ο εργαζ μενος βρίσκεται σε κατάσταση
“θερμικής καταπ νησης”.

Μπορούμε να διαχωρίσουμε την μεταβολική ενέργεια (Μ) σε δύο ισομερείς
παραμέτρους Μ1 και Μ2:
• Η βασική μεταβολική ενέργεια (Μ1), εκφράζει την ενεργειακή δαπάνη εν ς
ατ μου σε πλήρη ανάπαυση σ’ ένα θερμικά ουδέτερο περιβάλλον και ισοδυναμεί με 43 W/m2 περίπου (βασικ ς μεταβολισμ ς).
• Η μεταβολική ενέργεια δραστηριτητας (Μ2), εκφράζει την ενεργειακή δαπάνη του ατ μου για μια συγκεκριμένη φυσική δραστηρι τητα.
Αν αυτή η δραστηρι τητα εντάσσεται στις ελαφριές και μέτριες εργασίες,
το απαιτούμενο ποσ ν της ενεργειακής δαπάνης για την υλοποίηση της εξασφαλίζεται απ τις οξειδωτικές αντιδράσεις του καταβολισμού.
Αν μως η δραστηρι τητα εντάσσεται στις βαριές εργασίες, η απαιτούμενη
ενεργειακή δαπάνη, εξασφαλίζεται και απ την ενέργεια που απελευθερώνεται
με την μετατροπή αποθεμάτων γλυκ ζης σε γαλακτικ οξύ.
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Για την εκτίμηση της μεταβολικής ενέργειας χρησιμοποιείται η μονάδα μέτρησης “Μet” που αντιστοιχεί σε ενεργειακή δαπάνη 50 Kcal/h για m2 σωματικής επιφάνειας.

1 Μet = 50 Kcal/h m2 = 58,2 W/m2
To 1 Μet αντιστοιχεί στην ενεργειακή δαπάνη μιας καθιστικής άνετης εργασιακής δραστηρι τητας.
Στη Φυσιολογία της Εργασίας χρησιμοποιούνται οι εξής συμβατικές περιοχές μεταβολικής θερμ τητας:
✓ ελαφρά εργασία με το σώμα ......... μέχρι 200 KCal/h = 4 met
✓ μέτρια εργασία με το σώμα .......... μέχρι 350 Kcal/h = 7 met
✓ βαριά εργασία με το σώμα............. μέχρι 500 Kcal/h =10 met
Το ποσ ν της θερμ τητας που παράγεται ενδογενώς στο ανθρώπινο σώμα,
αποτελεί ένα απ τα στοιχεία της θερμικής καταπ νησης. Εκτιμώντας λοιπ ν
αυτ το ποσ ν μπορούμε να αποτιμήσουμε το μέγεθος της καταπ νησης.
Στην Φυσιολογία της Εργασίας η εκτίμηση της παραγ μενης ενδογενώς
θερμ τητας, πραγματοποιείται μέσω του προσδιορισμού της μεταβολικής ενέργειας η οποία παριστά και το ολικ ποσ ν ενέργειας που καταναλώνεται ως
ενεργειακή δαπάνη απ τον οργανισμ .
Γνωρίζοντας τι απ την παραγ μενη ενδογενώς μεταβολική ενέργεια μ νο το 20% μετατρέπεται σε ενεργειακή δαπάνη, ενώ το υπ λοιπο 80% αποδίδεται υπ την μορφή θερμ τητας στο ανθρώπινο σώμα, για να προσδιορίσουμε
την ενδογενή θερμ τητα πολλαπλασιάζουμε το 0,8 επί του ποσού της ολικής ενεργειακής δαπάνης.
Η μεταβολική ενέργεια, προσδιορίζεται, είτε μετρώντας την κατανάλωση οξυγ νου του εργαζ μενου είτε εκτιμώντας την κατά προσέγγιση, απ πίνακες
αναφοράς.
Η μηχανική ισχύς (W), εκφράζει την ενέργεια που ο ανθρώπινος οργανισμ ς
ανταλλάσσει με το περιβάλλον, στην μονάδα χρ νου, υπ την μορφή έργου.
Ως συντελεστής απδοσης έργου (n), ορίζεται η σχέση μεταξύ της μηχανικής ισχύος και της μεταβολικής ενέργειας,

n=W/M

οπ τε,

M – W = M (1 – n) και επειδή, H = M (1 – n) έχουμε, Μ – W = H = M (1 – n)
Δηλαδή η μεταβολική θερμ τητα (Η), εκφράζει την διαφορά της μηχανικής
ισχύος απ την μεταβολική ενέργεια.
Η τιμή του συντελεστή απ δοσης έργου είναι πολύ μικρή και ποικίλει απ
0,00 μέχρι και 0,20 δηλαδή απ 0 μέχρι 20%.
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Σ’ ένα θερμικά ουδέτερο εργασιακ περιβάλλον η μεταβολική θερμ τητα
βρίσκεται σε ισορροπία με την αποβληθείσα δια μέσου της ακτινοβολίας, της αγωγής και της μεταφοράς θερμ τητας, χωρίς ο οργανισμ ς να έχει ενεργοποιήσει εκείνους τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αποβολή θερμ τητας
δια μέσου της εξάτμισης του ιδρώτα, για ένα θερμ περιβάλλον, ή τους μηχανισμούς της αγγειοσυστολής και θερμογένεσης που συντελούν στην εξοικον μηση θερμ τητας και στην παραγωγή θερμικής ενέργειας αντιστοίχως, για ένα
ψυχρ εργασιακ περιβάλλον.
Wταν η θερμοκρασία του αέρα ή των σωμάτων και επιφανειών που περιβάλλουν τον εργαζ μενο άνθρωπο είναι μεγαλύτερη απ την θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή μεγαλύτερη απ τους 37 °C περίπου, η ποσ τητα
της θερμ τητας που δύναται να αποβληθεί δια μέσου της ακτινοβολίας, αγωγής και μεταφοράς μειώνεται αισθητά και ως εκ τούτου η παραγ μενη μεταβολική θερμ τητα, συσσωρεύεται στο ανθρώπινο σώμα αυξάνοντας την θερμοκρασία του.
Προκειμένου να διατηρήσει, ο ανθρώπινος οργανισμ ς, την θερμοκρασία
του σώματος σταθερή ενεργοποιεί τους εξής φυσιολογικούς μηχανισμούς:
• Αυξάνει την μεταφορά αίματος (μεταφορέας θερμ τητας) προς την περιφέρεια και ειδικ τερα προς το δέρμα, δια μέσου της διαστολής των αιμοφ ρων
αγγείων και της αύξησης της καρδιακής συχν τητας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των παθητικών μηχανισμών της θερμοαποβολής (ακτινοβολία, αγωγή, μεταφορά).
• Αυξάνει την εφίδρωση δια μέσου της έντονης λειτουργίας των αδένων που
εκρύουν ιδρώτα (ιδρωτοποιών). Η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο μ νος ενεργ ς μηχανισμ ς αποβολής της παραγ μενης θερμ τητας, σ’ ένα θερμ εργασιακ περιβάλλον.
Σε περίπτωση επαγγελματικής έκθεσης σε θερμ και υγρ περιβάλλον, οι
δυο παραπάνω μηχανισμοί αποβολής της παραγ μενης απ τον οργανισμ
θερμ τητας δεν επαρκούν, καθώς η μυϊκή δραστηρι τητα συντελεί στην επιπλέον παραγωγή θερμικής ενέργειας η οποία συσσωρευμένη στο ανθρώπινο
σώμα αυξάνει την θερμοκρασία του και συνεπώς η υπάρχουσα “θερμική ισορροπία” μετατρέπεται σε κατάσταση “θερμικής καταπ νησης”. Αποτέλεσμα της
θερμικής αυτής καταπ νησης είναι η εμφάνιση διάφορων παθολογικών καταστάσεων οι οποίες σχετίζονται άμεσα με λειτουργικές διαταραχές των μηχανισμών της θερμορύθμισης.
Σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία του εργασιακού περιβάλλοντος είναι χαμηλ τερη απ την θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, η ποσ τητα της θερμικής ενέργειας που αποβάλλεται μέσω των παθητικών μηχανισμών της θερμοαποβολής (ακτινοβολία, αγωγή, μεταφορά), είναι αυξημένη.
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Ο οργανισμ ς στην προσπάθεια να διατηρήσει σταθερ το θερμικ φορτίο
του σώματος, ενεργοποιεί μηχανισμούς ικανούς να βοηθήσουν στην εξοικον μηση και στην παραγωγή θερμικής ενέργειας. Τέτοιοι μηχανισμοί, είναι η συστολή των αιμοφ ρων αγγείων που συντελεί στην μείωση μεταφοράς αίματος
προς το δέρμα και η θερμογένεση που βασίζεται κύρια στην αύξηση της μεταβολικής δραστηρι τητας του οργανισμού.
1.2.γ.2. Οι παράμετροι προσδιορισμού του εργασιακού θερμικού περιβάλλοντος.
Οι καταστάσεις της “θερμικής καταπ νησης” στο εργασιακ περιβάλλον είναι σύνθετες και καθορίζονται απ πολλούς παράγοντες.
Απαιτείται δηλαδή, για την μελέτη και ανάλυσή τους, ο προσδιορισμ ς χι
μ νο μιας σειράς φυσικών παραγ ντων, πως η θερμοκρασία χώρου, ή σχετική υγρασία, η ταχύτητα του αέρα, οι πηγές θερμικής ακτινοβολίας, αλλά και
παραμέτρων που σχετίζονται με τον εργαζ μενο πως το είδος και η μορφή της
εργασίας, η βαρύτητα της εργασιακής δραστηρι τητας εκφρασμένη σε κατανάλωση οξυγ νου, η διάρκεια έκθεσης στο δυσμενές θερμικ περιβάλλον, ο
ρουχισμ ς καθώς επίσης και η κατάσταση υγείας του εργαζ μενου (ασθένειες,
παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, εγκλιματισμ ς κλπ.).
Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στην μελέτη του θερμικού περιβάλλοντος είναι οι εξής:
α. φυσικοί παράμετροι

β. άλλοι παράμετροι

✓ θερμοκρασία του αέρα

✓ βαρύτητα της εργασίας

✓ σχετική υγρασία του αέρα

✓ ένδυση

✓ ταχύτητα του αέρα

✓ διάρκεια έκθεσης

✓ θερμική ακτινοβολία

✓ κατάσταση υγείας

Για την εκτίμηση του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος εν ς εργασιακού χώρου, υπάρχουν τέσσερα μεγέθη (παράμετροι) που πρέπει να συνεκτιμηθούν
προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή πραγματικ τητα του χώρου.
Αυτοί οι παράμετροι είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του αέρα καθώς επίσης και η ακτινοβολία των θερμικά ακτινοβολούντων σωμάτων ή επιφανειών.
Πράγματι, ένα εργασιακ περιβάλλον στο οποίο η θερμοκρασία του αέρα είναι 35 °C, η σχετική υγρασία μικρή, στο οποίο υπάρχει κίνηση του αέρα ενώ δεν
υπάρχουν ακτινοβολούντα σώματα, είναι ευνοϊκ τερο για τον εργαζ μενο απ
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ένα περιβάλλον στο οποίο η θερμοκρασία του αέρα είναι 32 °C, αλλά η σχετική
υγρασία είναι μεγάλη, ο αέρας είναι πρακτικά ακίνητος και υπάρχουν ακτινοβολούντα σώματα στον εργασιακ χώρο.
Κατά συνέπεια, για την εκτίμηση του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος εν ς
εργασιακού χώρου δεν αρκεί μ νο η μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα, αλλά πρέπει να προσδιοριστούν και να συνεκτιμηθούν ταυτ χρονα και οι άλλοι
φυσικοί παράμετροι, δηλαδή η υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του αέρα και η
θερμική ακτινοβολία.
✓ Η θερμοκρασία του αέρα (ta), σχετίζεται άμεσα με την θερμοαποβολή που
διενεργείται δια μέσου της αγωγής και μεταφοράς. Για τον προσδιορισμ
της στο εργασιακ περιβάλλον χρησιμοποιείται το ξηρ θερμ μετρο εξαναγκασμένου αερισμού καθώς επίσης και το ξηρ θερμ μετρο με φυσικ αερισμ , το θερμ μετρο με αντιστάσεις και για συνεχείς μετρήσεις το θερμ μετρο με θερμοστοιχείο. Βασική προϋπ θεση για τον ορθ προσδιορισμ της
θερμοκρασίας του αέρα, είναι η προστασία του βολβού (κεφαλής) του θερμομέτρου απ την θερμική ακτινοβολία.
✓ Η σχετική υγρασία του αέρα (Rh%), εκφράζει το επι τοις % ποσοστ κορεσμού του ατμοσφαιρικού αέρα σε υδρατμούς και σχετίζεται με την θερμοαποβολή που διενεργείται δια μέσου της εξάτμισης του ιδρώτα.
Για τον προσδιορισμ της σχετικής υγρασίας στους εργασιακούς χώρους
χρησιμοποιείται το “ψυχρ μετρο του Assman”.
Το ργανο αυτ φέρει δύο υδραργυρικά θερμ μετρα των οποίων οι βολβοί
(κεφαλές) προστατεύονται απ την θερμική ακτινοβολία. Ένας μικρ ς ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος στην κεφαλή της συσκευής δημιουργώντας εξαναγκασμένο αερισμ στους βολβούς των θερμομέτρων. Ο βολβ ς εν ς θερμομέτρου καλύπτεται απ ένα φυτίλι (κάλτσα) εμποτισμένο απ αποσταγμένο νερ (το θερμ μετρο ονομάζεται υγρ θερμ μετρο). Στην περίπτωση που ο ατμοσφαιρικ ς αέρας του χώρου δεν είναι κορεσμένος απ υδρατμούς εξατμίζεται το νερ απ το φυτίλι του υγρού θερμομέτρου ρίχνοντας την θερμοκρασία του, σε τιμές χαμηλ τερες απ αυτές του άλλου θερμομέτρου (αυτ το
θερμ μετρο του οποίου ο βολβ ς δεν φέρει φυτίλι εμποτισμένο απ αποσταγμένο νερ , ονομάζεται ξηρ θερμ μετρο).
Οι προσδιοριζ μενες τιμές απ τα δύο θερμ μετρα ονομάζονται:
-

Θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου με εξαναγκασμένο αερισμ (tw).

-

Θερμοκρασία του ξηρού θερμομέτρου με εξαναγκασμένο αερισμ (ta).

Με βάση την διαφορική θερμοκρασία του ψυχρομέτρου και με την βοήθεια
ψυχρομετρικού χάρτη υπολογίζουμε την σχετική υγρασία του αέρα.
✓ Η ταχύτητα του αέρα (V), σχετίζεται με την θερμοαποβολή που διενεργείται
δια μέσου της μεταφοράς και της εξάτμισης του ιδρώτα.
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Για τον υπολογισμ της ταχύτητας του αέρα εν ς εργασιακού χώρου τα
πλέον συνηθισμένα ργανα που χρησιμοποιούνται είναι το μηχανικ και το
θερμικ ανεμ μετρο.
Ο καθορισμ ς της ταχύτητας του αέρα στην περίπτωση που έχουμε κίνηση
του εργαζ μενου στον εργασιακ χώρο, προϋποθέτει τον συνυπολογισμ και
της ταχύτητας που προσδίδει στον αέρα η κίνηση του εργαζ μενου.
✓ Η μέση ακτινοβολούμενη θερμοκρασία (tR), αντιστοιχεί στην μέση σταθμισμένη τιμή της θερμοκρασίας του αέρα απ την οποία εξαρτάται η ακτινοβολούμενη θερμ τητα των επιφανειών και των αντικειμένων (τοίχοι, εργαλεία μηχανές κλπ) του εργασιακού χώρου. Για τον υπολογισμ της εφαρμ ζεται η κάτωθι εξίσωση:

ΤR =

√Τ
4

4
g

+ 1,3 x 108 (Tg – Ta) x V 0,6/D0,4

Wπου: TR = μέση ακτινοβολούμενη θερμοκρασία.
Tg = θερμοκρασία του σφαιρικού θερμομέτρου.
Τa = θερμοκρασία του αέρα.
V = ταχύτητα του αέρα.
D = διάμετρος του σφαιρικού θερμομέτρου.
✓ Η θερμοκρασία του σφαιρικού θερμμετρου (Tg), μετράται με το σφαιρικ
θερμ μετρο του Vernon, που αποτελείται απ μια θαμπή μαύρη χάλκινη σφαίρα, πάχους 0,2 mm και διαμέτρου 15 cm, στο κέντρο της οποίας έχει τοποθετηθεί ο βολβ ς εν ς υδραργυρικού θερμομέτρου.
Η μεταλλική επιφάνεια της σφαίρας θερμαιν μενη δια μέσου της ακτινοβολούμενης θερμ τητας, μεταφέρει στον εσωτερικ αέρα της σφαίρας και κατά
συνέπεια στο βολβ του υδραργυρικού θερμομέτρου, μια ποσ τητα θερμ τητας ανάλογη της θερμικής ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας
του αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος.
Εάν τοποθετήσουμε πίσω απ ένα τζάμι ένα σφαιρικ θερμ μετρο και ένα
ξηρ θερμ μετρο, η ένδειξη του σφαιρικού θα είναι τ σο υψηλ τερη αυτής του
ξηρού θερμομέτρου, σο μεγαλύτερη είναι η ηλιακή ακτινοβολία.
Wπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο προσδιορισμ ς εν ς μ νο μικροκλιματικού
μεγέθους είναι ανεπαρκής για την εκτίμηση των θερμικών ανταλλαγών μεταξύ
ανθρώπου και εργασιακού περιβάλλοντος.
Επίσης η θερμοκρασιακή κατάσταση του εργαζ μενου (θερμική άνεση ή
θερμική καταπ νηση) δεν καθορίζεται μ νο απ φυσικά μεγέθη αλλά και απ
φυσιολογικά, που χαρακτηρίζουν την “θερμική ανταλλαγή” και σχετίζονται ά-
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μεσα με το είδος και την μορφή της εργασίας, τον εγκλιματισμ , καθώς επίσης
και με την “κατάσταση υγείας” του εργαζ μενου.
✓ Η βαρύτητα της εργασίας, ορίζει τον βαθμ δραστηρι τητας και κατά συνέπεια τον ρυθμ μεταβολισμού του ατ μου που αντιστοιχεί στο ποσ ν του
παραγ μενου μυϊκού έργου, για την συγκεκριμένη εργασία.
Ας σημειωθεί επίσης τι, η κατανάλωση του Ο2 είναι ευθέως ανάλογη του
παραγ μενου μυϊκού έργου και δεν επηρεάζεται άμεσα απ τις θερμικές συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται η μέση τιμή και το εύρος του μεταβολικού ρυθμού για διάφορα είδη εργασίας.
Είδος εργασίας
✓ Εργασία με τα χέρια
✓ Εργασία με ένα βραχίονα
✓ Εργασία με τους δύο βραχίονες
✓ Εργασία με λο το σώμα

Μέση τιμή
(kcal/min)

Εύρος
(kcal/min)
0,2 - 1,2

ελαφριά

0,4

βαριά

0,9

ελαφριά

1,0

βαριά

1,7

ελαφριά

1,5

βαριά

2,5

ελαφριά

3,5

μέτρια

5,0

βαριά

7,0

πολύ βαριά

9,0

0,7 - 2,5
1,0 - 3,5
2,5 -15,0

✓ Ο ρουχισμς, του εργαζ μενου συντελεί σε σημαντικ βαθμ στη θερμική
ισορροπία του σώματος. Το ποσ ν της εναλλασσ μενης θερμ τητας μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος της εργασίας εξαρτάται και απ
την θερμική αντίσταση της ένδυσης.
Η μονάδα που εκφράζει την μονωτική αξία του ρουχισμού είναι ο δείκτης
“clo”, ο οποίος αντιστοιχεί σε 5,55 kcal/m2/h εναλλαγής θερμ τητας με ακτινοβολία ή μεταφορά για κάθε βαθμ (°C) θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ δέρματος και προσαρμοσμένης θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου (tadb).
Η προσαρμοσμένη θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου (tadb), εκφράζει το άθροισμα της μέσης τιμής της θερμοκρασίας του ξηρού θερμομέτρου του περιβάλλοντα αέρα και της μέσης ακτινοβολούμενης θερμοκρασίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τιμές θερμικής αντίστασης για
διάφορες ενδυμασίες:
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Tιμές θερμικής αντίστασης της ένδυσης

clo

γυμν ς άνθρωπος

0

άνθρωπος με εσώρουχα

0,1

κοντ παντελ νι, ανοιχτ πουκάμισο

0,3

ελαφρά καλοκαιρινά ρούχα

0,5

ελαφρά ρούχα εργασίας

0,8

χειμερινή στολή εργασίας

1

βαριά χειμερινή καθημερινή ένδυση

1,5

ενδυμασία για πολύ κρύο περιβάλλον

3

✓ Ο εγκλιματισμς. Wταν ένας υγιής οργανισμ ς ασκεί για πρώτη φορά μια βαριά εργασία σ’ ένα θερμ και υγρ εργασιακ περιβάλλον, παρουσιάζει μια
γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και της καρδιακής συχν τητας (ταχυκαρδία) που συνοδεύεται απ ορθοστατική υπ ταση. Αυτά τα
συμπτώματα προμηνύουν σοβαρές διαταραχές των φυσιολογικών μηχανισμών της θερμορύθμισης, εάν συνεχιστεί βέβαια η επαγγελματική έκθεση
στο επιβαρημένο εργασιακ περιβάλλον.
Η ανοχή σ’ έναν επιβαρημένο θερμοκρασιακά εργασιακ χώρο αυξάνεται με
την επαναλαμβαν μενη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, η οποία μεταβάλλοντας ορισμένες φυσιολογικές λειτουργίες συντελεί στην προσαρμογή του οργανισμού στις δυσμενείς θερμικές συνθήκες.
Αυτή η προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού ονομάζεται εγκλιματισμς
και εκδηλώνεται με πρώιμη και αυξημένη εφίδρωση της τάξης του 20 με 30%,
με μειωμένη την περιεκτικ τητα του ιδρώτα σε ηλεκτρολύτες (Na, Cl, N). Επίσης το άτομο παρουσιάζει πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος
και σταδιακή μείωση της καρδιακής συχν τητας σε αντιστάθμισμα της αυξημένης εφίδρωσης.
Οι λειτουργικές μεταβολές που συνδράμουν στον εγκλιματισμ , ενεργοποιούνται σχετικά γρήγορα και ολοκληρώνονται στις πρώτες 5-7 ημέρες της επαγγελματικής έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πρέπει να προσθέσουμε τι, ο εγκλιματισμ ς δεν αποτελεί μια προσαρμογή
των μηχανισμών θερμορύθμισης του εργαζ μενου στο δυσμενές θερμικά εργασιακ περιβάλλον, αλλά μια κατάσταση λειτουργικών μεταβολών η οποία επηρεάζει πολλά ργανα και συστήματα του ανθρώπινου σώματος.
Ο εγκλιματισμ ς σε θερμοκρασιακ περιβάλλον χαμηλών θερμοκρασιών,
χαρακτηρίζεται απ την μείωση της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος, την
μικρή αύξηση του βασικού μεταβολισμού καθώς και την μείωση του ρίγους.

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™

129

Ας σημειωθεί επίσης τι, δεν παρουσιάζουν λοι οι εργαζ μενοι την ίδια ικαν τητα εγκλιματισμού και μερικοί δεν εγκλιματίζονται καθ λου.
✓ Η κατάσταση υγείας, του εργαζ μενου επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία
της θερμορύθμισης καθώς επίσης και τον εγκλιματισμ .
Wσο μεγαλώνει η βιολογική ηλικία του ατ μου τ σο γίνονται πιο ανεπαρκείς
οι μηχανισμοί της θερμορύθμισης, ιδιαίτερα τα άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών
δύσκολα εγκλιματίζονται και παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα
της θερμικής καταπ νησης, μετά απ βραχεία έκθεση σ’ ένα επιβαρημένο θερμικά εργασιακ περιβάλλον.
Ο γυναικείος οργανισμ ς καταπονείται περισσ τερο απ τον ανδρικ σε
συνθήκες δυσμενούς θερμικά περιβάλλοντος, επίσης η εγκυμοσύνη μειώνει
την αποτελεσματικ τητα των θερμορυθμιστικών μηχανισμών του ανθρώπινου
σώματος.
Τα άτομα πως οι :
• καρδιοπαθείς, με στεφανιαία ν σο, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες
κλπ.
• πνευμονοπαθείς, με αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονικ εμφύσημα, άσθμα κλπ.
• εργαζ μενοι με σακχαρώδη διαβήτη, χρ νια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, του θυρεοειδούς και της αρτηριακής πίεσης,
αναιμία, ψυχικά νοσήματα, δερματοπάθειες, παχυσαρκία.
• εργαζ μενοι που παίρνουν φάρμακα, διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, αντιεπιληπτικά, αντιδιαβητικά, ορμ νες.
εντάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου λ γω της μειωμένης θερμορυθμιστικής ικαν τητας του οργανισμού τους και συνίσταται η αποχή τους απ εργασίες σε δυσμενές θερμοκρασιακά εργασιακ περιβάλλον.
1.2.γ.3. Οι δείκτες του θερμικού περιβάλλοντος.
Γνωρίζοντας λοιπ ν τις κυριώτερες φυσικές και φυσιολογικές παραμέτρους που συντελούν στην διαμ ρφωση των μικροκλιματικών συνθηκών εν ς
εργασιακού περιβάλλοντος, το ερώτημα που τίθεται είναι, πώς χρησιμοποιούμε λα αυτά τα στοιχεία για να καθορίσουμε τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν
την κατάσταση της θερμικής άνεσης;
Η προσπάθεια ενσωμάτωσης των φυσικών και φυσιολογικών παραμέτρων
σε ένα και μοναδικ “αριθμ ” ικαν να προσδιορίσει τις συνθήκες της θερμικής
άνεσης, οδήγησε στην επεξεργασία και καθιέρωση των μικροκλιματικών δεικτών.
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Οι μικροκλιματικοί δείκτες αποτελούν έγκυρα κριτήρια αναφοράς, στην
προσπάθεια διερεύνησης των μικροκλιματικών παραμέτρων, για την δημιουργία εν ς θερμοκρασιακά κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.
✓ Ο δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature ή θερμοκρασία θερμομέτρων υγρού και σφαιρικού).
Τον δείκτη WBGT επεξεργάστηκαν οι Yaglou και Minard (1957) για λογαριασμ του Αμερικάνικου στρατού. Ο δείκτης αυτ ς εκφράζει την θερμική καταπ νηση στην οποία υποβάλλεται ο εργαζ μενος που εκτίθεται σε ένα πολύ
θερμ υπαίθριο εργασιακ περιβάλλον.
Αυτή η θερμική καταπ νηση είναι συνάρτηση της θερμ τητας που παράγεται εντ ς του σώματος λ γω της φυσικής δραστηρι τητας που αναπτύσσει το
άτομο και εκείνων των παραμέτρων του εργασιακού χώρου, που επηρεάζουν
την θερμική ανταλλαγή μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και του περιβάλλοντος.
Ο προσδιορισμ ς του δείκτη WBGT συνεπάγεται την μέτρηση τριών θερμικών παραμέτρων του εργασιακού περιβάλλοντος:
• Της φυσικής θερμοκρασίας του υγρού θερμομέτρου, δηλαδή χωρίς εξηναγκασμένο αερισμ και με βολβ (κεφαλή) εκτεθειμένo στoν ήλιο (tnw).
• Της θερμοκρασίας του σφαιρικού θερμομέτρου (tg).
• Της θερμοκρασίας του αέρα (tg), που μετρήθηκε μ’ ένα ξηρ θερμ μετρο
του οποίου ο βολβ ς (κεφαλή) προστατεύεται απ το ηλιακ φορτίο.

WBGT = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta

(°C)

Πρέπει να προσθέσουμε επίσης τι ο δείκτης WBGT αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της θερμικής καταπ νησης σε ακραίες θερμοκρασιακές
συνθήκες, πως η έκθεση σε υπαίθριους χώρους με υψηλ ηλιακ φορτίο και
μικρή σχετικά κίνηση του αέρα.
Αργ τερα αυτ ς ο δείκτης τροποποιήθηκε και προσαρμ στηκε σε συνθήκες
κλειστών εργασιακών χώρων ή καλύτερα χώρων που προστατεύονται απ το ηλιακ φορτίο.
Ακολουθεί η σχέση που εκφράζει τον δείκτη WBGT και χρησιμοποιείται για
την εκτίμηση της θερμικής καταπ νησης σε κλειστούς ή υπαίθριους εργασιακούς χώρους που προστατεύονται απ το ηλιακ φορτίο, με παρουσία μως πηγών ακτινοβολούμενης θερμ τητας:

WBGT = 0,7 tnw + 0,3 tg (°C)
Ο δείκτης WBGT υιοθετήθηκε απ την Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών
Υγιεινολ γων Βιομηχανίας (ACGIH), σαν έγκυρο σημείο αναφοράς για την εκτίμηση των συνθηκών της θερμικής καταπ νησης των εργασιακών χώρων.
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Εφ σον η μέτρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος δεν είναι
πρακτική για την παρακολούθηση του θερμικού φορτίου των εργαζ μενων απαιτείται η μέτρηση περιβαλλοντικών παραγ ντων, οι οποίοι σχετίζονται σο
το δυνατ ν καλύτερα αφ’ εν ς με την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος,
αφ’ ετέρου και με τις άλλες φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού στην
θερμ τητα.
Την παρούσα στιγμή, ο δείκτης WBGT είναι η πιο απλή και κατάλληλη τεχνική για την μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που καθορίζουν τα θερμικά φορτία.
Για την ορθή εκτίμηση, τα δεδομένα που προκύπτουν απ την εφαρμογή της
θερμικής εξίσωσης του δείκτη WBGT, συγκρίνονται με τις Οριακές Τιμές Επιτρεπτής Θερμικής Έκθεσης, που προτείνει η Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολ γων Βιομηχανίας (ACGIH) και μεταφέρουμε στον πίνακα που ακολουθεί:
Kατηγορίες Eργασίας
Eργασία

Διακοπή

Eλαφριά

Mέτρια

Bαριά

Συνεχής

-

30,0 0C

26,70C

25,0 0C

75%

25%

30,6 0C

28,00C

25,9 0C

50%

50%

31,4 0C

29,40C

27,9 0C

25%

75%

32,2 0C

31,10C

30,0 0C

• Οι τιμές δίνονται σε °C WBGT.
• Tα % ποσοστά εργασία-διακοπή αντιστοιχούν σε κάθε εργάσιμη ώρα.
Oι Οριακές Τιμές (TLVs) που καθορίζονται στον πίνακα αναφέρονται σε υγιείς εγκλιματισμένους εργαζ μενους που είναι ντυμένοι με ελαφρά καλοκαιρινή φ ρμα εργασίας και με επαρκή πρ σληψη νερού και αλατιού.
Καθώς ο φ ρτος εργασίας αυξάνει, η επίδραση της θερμικής καταπ νησης
στο μη εγκλιματισμένο οργανισμ επιδεινώνεται. Για μη εγκλιματισμένους εργαζ μενους που ασκούν μέτριο φ ρτο εργασίας, η επιτρεπ μενη Οριακή Τιμή
(TLV) θερμικής έκθεσης πρέπει να ελαττώνεται κατά 2,5 °C περίπου.
✓ Η Πραγματική Θερμοκρασία (Τ.Ε) και η Διορθωμένη Πραγματική Θερμοκρασία (Τ.Ε.C).
Η επεξεργασία της Πραγματικής ή Αποτελεσματικής Θερμοκρασίας (Τ.Ε.)
βασίστηκε στην παρατήρηση, τι κλειστοί χώροι με διαφορετικές μικροκλιματικές παραμέτρους πως είναι η θερμοκρασία του αέρα, η σχετική υγρασία και
η κίνηση (ταχύτητα) του αέρα, μπορούν να δώσουν στους εργαζ μενους, καιτοι διαφορετικοί την αίσθηση της θερμικής ομοι τητας.
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Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις το 1923 οι Houghten, Yaglou και
McConnell πρ τειναν έναν μικροκλιματικ δείκτη την Πραγματική Θερμοκρασία (Τ.Ε.), που ενσωματώνει τις τιμές των φυσικών παραμέτρων της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας και της ταχύτητας του αέρα.
Για την εκτίμηση της Πραγματικής Θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται κατάλληλα νομογράμματα και οι προτειν μενες Οριακές Τιμές έχουν οριστεί στους
19,5 °C για τον χειμώνα και στους 22,0 °C για το καλοκαίρι.
Η Πραγματική ή Αποτελεσματική Θερμοκρασία (Τ.Ε.), χρησιμοποιήθηκε βασικά για την εκτίμηση εργασιακών χώρων με μέτριο σχετικά θερμικ φορτίο.
Προσαρμ σθηκε μως το 1932 απ τους Vernon και Warner για να μπορεί να εφαρμοστεί στην εκτίμηση χώρων με μεγάλο θερμικ φορτίο και ιδιαίτερα αυτών των εργασιακών χώρων που χαρακτηρίζονται απ την παρουσία ακτινοβολούμενης θερμ τητας.
Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε στην αντικατάσταση της τιμής που εκφράζει
την θερμοκρασία του αέρα, με την τιμή που προκύπτει απ την μέτρηση της
θερμοκρασίας του σφαιρικού θερμομέτρου.
Ο θερμικ ς δείκτης που προέκυψε απ τον συσχετισμ των μικροκλιματικών παραμέτρων της θερμοκρασίας του σφαιρικού θερμομέτρου, της σχετικής
υγρασίας και της κίνησης (ταχύτητας) του αέρα, ονομάστηκε Διορθωμένη
Πραγματική Θερμοκρασία (TEC).
H Παγκ σμια Οργάνωση Υγείας προτείνει με την “Οδηγία Ν. 412 του 1969”
Οριακές Τιμές Διορθωμένης Πραγματικής Θερμοκρασίας που αντιστοιχούν σε
8ώρη επαγγελματική έκθεση σ’ ένα δυσμενές θερμικ εργασιακ περιβάλλον
και είναι αυτές που αναφέρουμε στον πιο κάτω πίνακα:
Tύπος εργασίας

Μη εγκλιματισμένοι

Εγκλιματισμένοι

Ελαφρά

30,0 °C

32,2 °C

Μέτρια

28,0 °C

30,0 °C

Βαριά

26,5 °C

28,5 °C

✓ Oι δείκτες του Fanger, Προβλεπμενη Μέση Ψήφος (PMV) και Προβλεπμενο Ποσοστ Δυσαρέσκειας (PPD).
Σήμερα για την εκτίμηση των μικροκλιματικών συνθηκών στους εργασιακούς χώρους που χαρακτηρίζονται απ ένα μέτριο θερμικ φορτίο, χρησιμοποιούνται οι δείκτες που έχει επεξεργαστεί ο Δαν ς Fanger το 1970, δηλαδή η
Προβλεπ μενη Μέση Ψήφος (PMV) και το Προβλεπ μενο Ποσοστ Δυσαρέσκειας (PPD).
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Αυτοί οι δείκτες είναι σε άμεση σχέση μεταξύ τους και επιτρέπουν την εκτίμηση των μικροκλιματικών συνθηκών στην βάση της υποκειμενικής κρίσης που
εκφράζουν τα άτομα για την συγκεκριμένη θερμική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ( κατάσταση ζέστης ή κατάσταση ψύχους).
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υποθέσουμε τι, σε σταθερές (αμετάβλητες) θερμικά συνθήκες η υποκειμενική αίσθηση της θερμικής κατάστασης του
ατ μου, είναι συνάρτηση των εξής μικροκλιματικών παραμέτρων:
• Του ποσού της θερμικής ισχύος που το άτομο θα αποδώσει στο περιβάλλον.
• Της θερμικής αντίστασης του ρουχισμού.
• Της θερμοκρασίας του ξηρού θερμομέτρου.
• Της μέσης ακτινοβολούμενης θερμοκρασίας.
• Της ταχύτητας του αέρα.
• Της σχετικής υγρασίας.
Βασιζ μενος ο Fanger σε πειραματικές μελέτες κατέληξε στο συμπέρασμα,
τι οι τιμές των προαναφερ μενων παραμέτρων μπορούν να εξασφαλίσουν
την κατάσταση της θερμικής άνεσης, εφ σον το θερμικ ισοζύγιο παραμένει
σταθερ και η θερμοκρασία της επιδερμίδας καθώς και το ποσ ν της θερμ τητας που αποδίδεται στο περιβάλλον με την εξάτμιση του ιδρώτα, μεταβάλλονται εντ ς συγκεκριμένων ορίων και ανάλογα με το μέγεθος ενεργοποίησης
των μηχανισμών της θερμορύθμισης.
Εξ’ άλλου η υποκειμενική αίσθηση του ζεστού ή του κρύου εργασιακού περιβάλλοντος, εξαρτάται απ το θερμικ φορτίο που εκφράζει την διαφορά μεταξύ της παραγ μενης θερμ τητας απ τον οργανισμ και εκείνης που θα έπρεπε να αποδώσει το ανθρώπινο σώμα στο περιβάλλον, εάν βρισκ ταν σε συνθήκες θερμικής άνεσης.
Οριζ μενο μ’ αυτ ν τον τρ πο το θερμικ φορτίο, ανταποκρίνεται στην κρίση της θερμικής αίσθησης που εκφράζει μεγάλος αριθμ ς ατ μων, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη κλίμακα που επεξεργάστηκε ο Fanger:
+3

Πολύ ζέστη

+2

Ζέστη

+1

Λίγη ζέστη

0

Ουδέτερο περιβάλλον

-1

Λίγο κρύο

-2

Κρύο

-3

Πολύ κρύο
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Ο δείκτης PMV εκφράζει την μέση τιμή των κρίσεων εν ς μεγάλου αριθμού
ατ μων, που εκτίθενται με τον ίδιο ρουχισμ στις ίδιες μικροκλιματικές συνθήκες εκτελώντας την ίδια εργαστηριακή δραστηρι τητα.
Ο υπολογισμ ς του PMV πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την εξίσωση:

PMV = ( 0,303 – 0,036M + 0,0275) X L
Wπου: Μ = ποσ ν μεταβολικής ενέργειας (W/m2)
L = ποσ ν θερμικού φορτίου που εξάγεται απ τον συνδιασμ των παραμέτρων: της θερμικής αντίστασης του ρουχισμού, της θερμοκρασίας
του ξηρού θερμομέτρου, της μέσης ακτινοβολούμενης θερμοκρασίας,
της ταχύτητας του αέρα, της σχετικής υγρασίας και της μερικής πίεσης
των υδρατμών.
Υποθέτοντας ο Fanger τι τα άτομα που δεν είναι ικανοποιημένα απ τις
θερμικές συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται, θα
εκφράσουν τιμές μεγαλύτερες του +1 και μικρ τερες του –1, στην κλίμακα της
θερμικής αίσθησης, επεξεργάστηκε βασιζ μενος στην κρίση 1300 περίπου ατ μων, την σχέση μεταξύ του δείκτη PMV και του προβλεπ μενου ποσοστού
των θερμικά ανικανοποίητων.
Αυτήν την σχέση εκφράζει ο δείκτης του Προβλεπ μενου Ποσοστού Δυσαρέσκειας (PPD).
Το γράφημα που ακολουθεί αναφέρεται στο Προβλεπ μενο Ποσοστ Δυσαρέσκειας (PPD), σε σχέση με την Προβλεπ μενη Μέση Ψήφο (PMV).
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Ο Διεθνής Οργανισμ ς Τυποποίησης με το ISO/DIS 159 DP 7730 καθώς και ο
ΕΛΟΤ με το ΕΝ 7730/95, έχουν κάνει αποδεκτές τις τιμές του PMV που βρίσκονται μεταξύ του ± 0,5 και αντιστοιχούν σε μια τιμή του PPD χι μεγαλύτερη απ
το 10%.
1.2.γ.4. Παθολογία απ επαγγελματική έκθεση σε δυσμενές θερμικ εργασιακ
περιβάλλον.
Οι παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται στην επαγγελματική έκθεση
σε δυσμενές θερμικ περιβάλλον, ταξινομούνται σε δύο μεγάλες ομάδες ανάλογες των θερμικών συνθηκών που τις καθορίζουν.
α. παθολογία απ θερμ εργασιακ περιβάλλον.
β. παθολογία απ ψυχρ εργασιακ περιβάλλον.
α. Παθολογία απ θερμ εργασιακ περιβάλλον.
Wταν έχουμε επαγγελματική έκθεση σε θερμ περιβάλλον το οποίο προκαλεί παρατεταμένη ή μεγάλη θερμική καταπ νηση στον οργανισμ , παρουσιάζονται διάφορες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες οφείλονται, είτε στην εξασθένιση της θερμορύθμισης, είτε στις διαταραχές των βοηθητικών μηχανισμών αυτής είτε ακ μη στις λειτουργικές αλλοιώσεις των οργάνων που συμμετέχουν.
Αυτές οι καταστάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες φυσιοπαθολογικών εκδηλώσεων, σύμφωνα και με την ταξιν μηση που πρ τεινε ο
Minard το 1976.
α.1. Διαταραχές της θερμορύθμισης.
Η λειτουργική εξάντληση των μηχανισμών της θερμορύθμισης προκαλεί την
άνοδο της εσωτερικής θερμοκρασίας άνω των 40,5°C με ταυτ χρονη καταστολή των μηχανισμών τις εφίδρωσης.
Αυτή η λειτουργική εξάντληση εκδηλώνεται κύρια με δύο παθολογικές καταστάσεις την θερμοπληξία και την υπερπυρεξία.
✓ Η θερμοπληξία, μπορεί να εκδηλωθεί είτε σταδιακά με πρ δρομα συμπτώματα είτε με οξύ τρ πο χωρίς καμία προειδοποίηση.
Στην πρώτη περίπτωση εκδηλώνεται με αίσθημα ανυπ φορης θερμ τητας,
ακολουθεί γενική εξάντληση, κεφαλαλγία και ναυτία συνοδευ μενη απ εμετούς. Η συμπτωματολογία ολοκληρώνεται ή στις πρώτες δύο με τρεις ώρες απ την εμφάνιση της ή το αργ τερο εντ ς 48 ωρών.
Στην οξεία εμφάνιση του το σύνδρομο εκδηλώνεται με χαρακτηριστικά συμπτώματα πως η άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος, η πλή-
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ρης καταστολή των μηχανισμών εφίδρωσης, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, οι
διαταραχές του ψυχισμού, οι σπασμοί και το κώμα. Εμφανίζονται επίσης ερυθρ τητα, ξηρ τητα και υπερθερμία του δέρματος.
Η πρ γνωση είναι πολλές φορές μοιραία, πως αποδεικνύει ο υψηλ ς δείκτης θνησιμ τητας που χαρακτηρίζει το σύνδρομο και ο οποίος προσεγγίζει το
21%.
✓ Η υπερπυρεξία, χαρακτηρίζεται και αυτή απ την άνοδο της εσωτερικής
θερμοκρασίας του σώματος που μπορεί να υπερβεί τους 40,5 °C, καθώς επίσης
και απ την πλήρη καταστολή των μηχανισμών της εφίδρωσης. Τα συμπτώματα
αυτά συνοδεύονται απ υπερκινητικ τητα και κατάσταση παραληρήματος.
Η υπερπυρεξία θεωρείται απ πολλούς ερευνητές πρ δρομος της θερμοπληξίας, καθώς και τα δύο σύνδρομα χαρακτηρίζονται απ την τριάδα των συμπτωμάτων, διαταραχές της ψυχικής σφαίρας και του κεντρικού νευρικού συστήματος, άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος και πλήρης καταστολή των
μηχανισμών της εφίδρωσης. Η διαφορά τους μως εστιάζεται, στην βαρύτητα
με την οποία εκδηλώνονται οι ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές. Αυτή η
βαρύτητα εξαρτάται χι απ τα επίπεδα της εσωτερικής θερμοκρασίας, αλλά απ το χρονικ διάστημα έκθεσης του εγκέφαλου στην υψηλή θερμοκρασία. Η
θερμοπληξία εκδηλώνεται με σαφώς βαρύτερα νευρολογικά συμπτώματα απ
την υπερπυρεξία, γεγον ς που σημαίνει τι στο θερμοπληκτικ σύνδρομο ο εγκέφαλος εκτέθηκε για μεγαλύτερο χρονικ διάστημα στην υψηλή θερμοκρασία του σώματος.
Η υπερπυρεξία αντιμετωπίζεται με την μεταφορά του παθ ντα σε δροσερ
περιβάλλον και την άμεση ιατρική φροντίδα με την αποκατάσταση του υδρο - ηλεκτρολυτικού ισοζυγίου του. H πλήρης αποκατάσταση της ομοι στασης μπορεί να χρειαστεί περισσ τερο απ μια εβδομάδα.
α. 2. Θερμική συγκοπή (θερμική λιποθυμία).
Ορίζεται ως θερμική συγκοπή (λιποθυμία) η παροδική και αιφνίδια απώλεια
της συνείδησης, η οποία κατά κύριο λ γο οφείλεται σ’ ένα ισχαιμικ εγκεφαλικ επεισ διο λ γω μειωμένης αιματικής παροχής.
Η πτώση της αιματικής παροχής στον εγκέφαλο εξαρτάται είτε απ την μείωση της καρδιακής ικαν τητας είτε απ μια περιφερειακή αγγειοδιαστολή που
προκαλεί στάση και υπ ταση.
Η θερμική συγκοπή εκδηλώνεται στα άτομα που εργάζονται σ’ ένα πολύ θερμ εργασιακ περιβάλλον και συνοδεύεται απ υπερθερμία (η κεντρική θερμο-
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κρασία του σώματος πλησιάζει τους 39 °C ), ωχρ τητα, ζαλάδες, γενική εξάντληση, ταχυκαρδία και λιποθυμία.
Το λιποθυμικ επεισ διο που χαρακτηρίζει την θερμική συγκοπή, μπορεί να
εμφανιστεί επίσης και σε άτομα τα οποία εργάζονται στην ορθή στάση σε μέτρια επίπεδα θερμοκρασίας, χωρίς μως να παρατηρηθεί αύξηση της κεντρικής
θερμοκρασίας του σώματος (υπερθερμία).
α. 3. Διαταραχές του υδρο – ηλεκτρολυτικού ισοζυγίου.
Η παθογένεση, τα κλινικά συμπτώματα καθώς και η ιατρική φροντίδα των
διαταραχών του υδρο-ηλεκτρολυτικού ισοζυγίου, εξαρτώνται κύρια απ τις αιτίες που προκάλεσαν αυτές τις διαταραχές.
✓ Το υδατικ έλλειμμα, οφείλεται κύρια στη μη επαναπρ σληψη του ύδατος
που χάθηκε με την εφίδρωση.
Τα βασικά συμπτώματα της αφυδάτωσης μπορούν να εμφανιστούν μετά απ
σχετικά μικρ χρονικ διάστημα βαριάς εργασίας σε θερμ περιβάλλον και εφ’
σον απολεσθεί το 5% του συνολικού υδατικού γκου (η εφίδρωση 1λίτρου ιδρώτα, αντιστοιχεί στην απώλεια του 2,5% του συνολικού υδατικού γκου, για
έναν ενήλικα βάρους 75 Kgr και ύψους 175 cm).
Η αφυδάτωση εκδηλώνεται με έντονο αίσθημα δίψας, ταχυκαρδία, καταστολή των μηχανισμών της εφίδρωσης και νοητική σύγχυση.
✓ Το ηλεκτρολυτικ έλλειμμα, οφείλεται στην μη επαναπρ σληψη του νατρίου που χάθηκε με τον ιδρώτα. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που παρουσιάζει το έλλειμμα του νατρίου εκδηλώνονται κυρίως μετά απ 7 με 8 ημέρες επαγγελματικής έκθεσης σ’ ένα θερμ περιβάλλον και εντοπίζονται
στην γενική εξάντληση, τις κράμπες (οξείς μυϊκοί π νοι), την βραδυκαρδία,
τις ζαλάδες και του εμετούς.
α. 4. Διαταραχές του δέρματος και των ιδρωτοποιών αδένων.
Οι διαταραχές της επιδερμίδας που οφείλονται στην έκθεση σε θερμ εργασιακ περιβάλλον ταξινομούνται σε δύο ομάδες διαφορετικής παθογένεσης.
Τα εγκαύματα προκαλούνται ταν η επιδερμίδα έρθει σε επαφή με θερμά
στερεά ή υγρά αντικείμενα και η θερμοκρασία της ξεπεράσει τοπικά τους 60 °C.
Επίσης εγκαύματα στην επιδερμίδα μπορεί να προκαλέσει και η ακτινοβολούμενη θερμοκρασία.
Το ερύθημα, το οίδημα και η φλύκταινα που χαρακτηρίζουν τα εγκαύματα, εάν καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια του σώματος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην γενικ τερη κατάσταση υγείας των παθ ντων.
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Το εξάνθημα απ θερμ τητα, εκδηλώνεται με κνησμ (φαγούρα) και οφείλεται στην μακρά και διαρκή ύγρανση της επιδερμίδας απ τον ιδρώτα. Συνοδεύεται με διακοπή της έκκρισης του ιδρώτα λ γω φραγμού των απεκκριτικών
καναλιών του ιδρωτοποιού αδένα απ κερατίνη.
Τα εξανθήματα απ την θερμ τητα ταν πλήτουν μεγάλες επιφάνειες του
σώματος, επιδρούν αρνητικά στους μηχανισμούς της θερμορύθμισης αφού καταστέλλει με μηχανικ τρ πο την θερμοαποβολή μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.
β. Παθολογία απ ψυχρ εργασιακ περιβάλλον.
Wταν ο ανθρώπινος οργανισμ ς εκτίθεται σ’ ένα πολύ ψυχρ εργασιακ περιβάλλον, μπορούν να υπάρξουν διαταραχές στους μηχανισμούς της θερμορύθμισης, εφ’ σον το ποσ ν της θερμ τητας που αποδίδεται μέσω των παθητικών μηχανισμών της θερμοαποβολής στο περιβάλλον, είναι μεγαλύτερο απ
το ποσ ν της θερμ τητας που παράγει ενδογενώς ο οργανισμ ς.
Αυτ το αρνητικ θερμικ ισοζύγιο οδηγεί σε μια μείωση της κεντρικής θερμοκρασίας του οργανισμού (υποθερμία), που προκαλεί διαταραχές στο κεντρικ νευρικ σύστημα και το μυοκάρδιο καθώς επίσης και στο κέντρο της αναπνοής που βρίσκεται στον προμήκη μυελ .
Η επίμονη και συνεχής ενεργοποίηση των μηχανισμών της θερμορύθμισης,
για την παραγωγή και εξοικον μηση θερμ τητας, επηρεάζει αρνητικά και τις επιφάνειες του σώματος που είναι εκτεθειμένες στο ψυχρ εργασιακ περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν ανατομικές και ιστολογικές αλλοιώσεις.
Τα κρυοπαγήματα αποτελούν ιστολογικές αλλοιώσεις που οφείλονται κατά
κύριο λ γο στην ισχαιμία που προκαλεί η έντονη αγγειοσυστολή.
Πρέπει να προσθέσουμε τι η συχνή έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και η εναλλαγή θερμοκρασιακών καταστάσεων (ζέστη-κρύο), ευθύνονται
για την εκδήλωση παθολογιών του μυϊκού συστήματος (ψύξεις), καθώς επίσης
και για την ανάπτυξη διάφορων μικροβιακών νοσημάτων του αναπνευστικού
συστήματος.
1.2.γ.5. Πρληψη της υγείας των εργαζμενων.
Για την αντιμετώπιση και εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος στους εργασιακούς χώρους της βιομηχανίας, καθώς και στους χώρους των γραφείων,
μπορούμε να εφαρμ σουμε εκτ ς απ τα ΕΛΟΤ/ΕΝ 27726, ΕΛΟΤ/ΕΝ ISO 7730
και ΕΛΟΤ/ΕΝ 27243 και και την υπ’ αριθμ ν 130329/3.5.95 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις συστάσεις της ACGIH (Αμερι-
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κάνικη Εταιρία Κυβερνητικών Υγειονολ γων Βιομηχανίας), καθώς και το Π.Δ
398/94 που αναφέρεται στις “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
κατά την εργασία με οθ νες οπτικής απεικ νισης σε συμμ ρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ” Φ.Ε.Κ 221/Α της 19.12.94.
Η πρ ληψη της υγείας των εργαζ μενων που εκτίθενται σ’ ένα επιβαρημένο
θερμικ περιβάλλον για να μπορεί να είναι αποτελεσματική, πρέπει να θεωρείται αναπ σπαστο κομμάτι των γενικ τερων διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και να μην αποτελεί μία περιστασιακή διαδικασία.
Ο ορθ ς προσδιορισμ ς λων των φυσικών και φυσιολογικών παραμέτρων
που συντελούν στους μηχανισμούς της θερμορύθμισης, θα καθορίσει την μορφή και το είδος των αναγκαίων επεμβάσεων για την διαμ ρφωση εν ς ανεκτού
θερμικά εργασιακού περιβάλλοντος.
Μια τέτοια διαδικασία πρ ληψης είναι ικανή να ανατρέψει κάθε κατάσταση
κινδύνου και αναπτύσσεται μέσω δύο ενιαίων φάσεων που στοχεύουν στην
διαφύλαξη της υγείας των εργαζ μενων:
• Την τεχνική πρληψη
• Την ιατρική και οργανωτική πρληψη
α. Η τεχνική πρ ληψη, βασίζεται κύρια στην απομάκρυνση των γενεσιουργών
αιτίων κινδύνου με την λήψη μέτρων τεχνικής φύσης καθώς και στην χρήση
του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
β. Η ιατρική και οργανωτική πρ ληψη, βασίζεται αφ’ εν ς μεν σε οργανωτικές
επεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση του χρ νου έκθεσης των εργαζ μενων στο βλαπτικ παράγοντα καθώς επίσης και στον περιορισμ του επιπέδου δραστηρι τητας, αφ’ ετέρου δε στην ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργαζ μενων που εκτίθενται ή πρ κειται να εκτεθούν σ’ ένα δυσμενές θερμικά περιβάλλον, αφ’ εν ς μεν για την έγκαιρη διάγνωση πρ ωρων
νοσηρών καταστάσεων, αφ’ ετέρου δε για τον εντοπισμ των ατ μων υψηλού κινδύνου.
Στη διάρκεια της Ιατρικής Εξέτασης ο γιατρ ς εργασίας πρέπει να εστιάσει
την προσοχή του στον έλεγχο της καρδιοαγγειακής, νεφρικής και αναπνευστικής λειτουργίας καθώς επίσης και σε τυχ ν διαταραχές των ενδοκρινικών αδένων.
1.2.γ.6. Θερμική καταπνηση των εργαζμενων κατά το θέρος.
Κατά την διάρκεια του θέρους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο που δημιουργούνται ειδικές συνθήκες με αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας (συνθήκες καύσωνα), η θερμική καταπ νηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζ μενων.
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Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπ νησης των εργαζ μενων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους με βάσει τις Εγκυκλίους 140120/24-7-89 &
130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας, απαιτείται, σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπ νησης των εργαζ μενων σε επίπεδο επιχείρησης.
•

Το σχέδιο συντάσσεται με την συνεργασία του εργοδ τη, του Τεχνικού
Ασφάλειας, του Ειδικού Γιατρού Εργασίας και της Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας.

•

Στο σχέδιο αυτ εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που παίρνει η επιχείρηση με στ χο τη μείωση της θερμικής καταπ νησης των εργαζ μενων.

• Επισημαίνεται τι κατά την σύνταξή του πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις ομάδες εργαζ μενων με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας (ομάδες
υψηλού κινδύνου).
α. Οργανωτικά μέτρα.
✓ Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας, για την μείωση της θερμικής καταπ νησης των εργαζ μενων.
✓ Διαμ ρφωση κατάλληλων κλιματισμένων χώρων, κυλικείων ή άλλων, για την
ανάπαυση των εργαζ μενων.
✓ Διάθεση στους εργαζ μενους π σιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10ο
– 15ο C).
✓ Προγραμματισμ ς των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτ ς θερμοκρασιακών αιχμών.
β. Τεχνικά μέτρα:
✓ Επαρκής γενικ ς αερισμ ς με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία
των αιθουσών και αερισμ ζωνών εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.
✓ Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών χώρων με προσαγωγή νωπού
αέρα, μη κλιματισμένου και σύγχρονη επαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας.
✓ Επιθυμητή είναι η ύπαρξη και λειτουργία κλιματιστικών στους χώρους εργασίας, ταν αυτ είναι δυνατ ν.
✓ Θερμομ νωση, βάψιμο με λευκ χρώμα, βρέξιμο της πλάκας ή στέγης.
✓ Κατασκευή σκιάστρων.
✓ Μ νωση των πηγών θερμ τητας.
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γ. Ομάδες Υψηλού κινδύνου.
Κατά τους θερινούς μήνες οι εργαζ μενοι, που με τη γνωμάτευση Γιατρού
Εργασίας ανήκουν σε μία απ τις παρακάτω ομάδες υψηλού κινδύνου, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και συνίσταται η αποχή τους απ την εργασία για το
χρονικ διάστημα της επικράτησης “συνθηκών καύσωνα”:
• Καρδιοπαθείς: με στεφανιαία ν σο, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες.
• Πνευμονοπαθείς: με αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονικ εμφύσημα, άσθμα.
• Εργαζ μενοι με σακχαρώδη διαβήτη, χρ νια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, του θυρεοειδούς και της αρτηριακής πίεσης,
αναιμία, ψυχικά νοσήματα, δερματοπάθειες, παχυσαρκία.
• Εργαζ μενοι που παίρνουν φάρμακα: διουρητικά, αναστολείς ι ντων ασβεστίου, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, αντιεπιληπτικά, αντιδιαβιτικά, ορμ νες.
• Εγκυμονούσες.
Με την εξαγγελία επικράτησης συνθηκών καύσωνα, πρέπει επίσης να παρθούν τα ακ λουθα μέτρα:
✓ Μείωση της απασχ λησης σε υπαίθριες εργασίες απ τις 12:00 έως τις
15:00.
✓ Μείωση της απασχ λησης σε ιδιαίτερα επιβαρημένους θερμικά χώρους, πως μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, ναυπηγικές και άλλες εργασίες, απ τις 12:00 έως τις 15:00.
✓ Μείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών.
1.2.δ. Φωτισμς και εργασία.
Στο παρελθ ν η μελέτη για τα αποτελέσματα της εργασίας στο ανθρώπινο
ργανο ρασης, εστιαζ ταν κύρια σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις απ την έκθεση
σε τοξικές ουσίες (μ λυβδος, αρσενικ ς, υδράργυρος, χαλκ ς κλπ), φυσικούς
παράγοντες (ακτινοβολίες), καθώς επίσης και σε οφθαλμικά τραύματα που
προκαλούσαν ξένα σώματα ή διαβρωτικές ουσίες.
Η μηχανοποίηση και αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών συνέβαλλε στη σχετική μείωση της συμμετοχής του μυοσκελετικού συστήματος
στο εργασιακ φορτίο, απαιτώντας μως μια αυξημένη απ δοση των πνευματικών και αισθητήριων λειτουργιών.
Με την ανεξέλεγκτη χρήση της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή (οθ νες
οπτικής απεικ νισης, πίνακες ελέγχου κλπ) καθώς και με την εξάπλωση των λεγ μενων εργασιών ακρίβειας, κλήθηκε ο άνθρωπος μέσω των οπτικών λειτουργιών να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών του εξωτερικού περιβάλλοντος που συγκλίνουν στον εγκέφαλο. Κατά συνέπεια το επαγγελματικ
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οπτικ πεδίο δεν το χαρακτηρίζει μ νο η έκθεση σε φυσικούς και χημικούς βλαπτικούς παράγοντες, αλλά και η λεγ μενη οπτική προσήλωση, ως αποτέλεσμα
της συνεχούς πολύωρης παρατήρησης αντικειμένων, τοποθετημένων μπροστά και σε μικρή σχετικά απ σταση απ τους οφθαλμούς.
Είναι γνωστ
τι η συνεχής παρατήρηση αντικειμένων προκαλεί την καταπ νηση των οπτικών μηχανισμών λ γω της έντονης και επίπονης προσπάθειας
στην οποίαν υποβάλλονται.
Στην εξέλιξη του το ανθρώπινο ργανο ρασης διαμορφώθηκε έτσι, ώστε να
επιτελεί μια αποτελεσματική και τρισδιάστατη αναγνώριση του περιβάλλοντος
χώρου και των αντικειμένων. Εξ’ αιτίας της ανατομικής κατασκευής του μως,
αλλά και των φυσιολογικών λειτουργιών του αδυνατεί να προσαρμοστεί στις
σύγχρονες εργασιακές ανάγκες.
Επίσης πρέπει να προσθέσουμε τι οι εργάσιμες ώρες κατά την διάρκεια της
νύκτας και οι εργασίες σε περιβάλλον με τεχνητ φωτισμ έχουν πλέον καθιερωθεί, αφ’ εν ς μεν λ γω της προσαρμογής του χρ νου εργασίας στις απαιτήσεις της παραγωγής, αφ’ ετέρου δε λ γω της χρήσης εργασιακών χώρων με ανεπαρκή φυσικ φωτισμ .
Επομένως η στατική ραση που απαιτείται επί το πλείστον σήμερα απ τις
διάφορες παραγωγικές διαδικασίες σε συνάρτηση και με τις φωτομετρικές παραμέτρους που καθορίζουν ένα εργασιακ περιβάλλον, αποτελούν διττ κίνδυνο για την ψυχοσωματική υγεία των εργαζ μενων και μια πρ κληση για τον
γιατρ εργασίας.
Ο γιατρ ς εργασίας πρέπει, σε συνεργασία με τους τεχνικούς, να προσεγγίσει την σχέση “ ραση-φωτισμ ς-εργασία” εκτιμώντας συνολικά και χι αποσπασματικά τους τρεις συντελεστές και να προδιαγράψει εκείνες τις φωτοτεχνικές και εργοοφθαλμολογικές παραμέτρους, οι οποίες θα συντελέσουν στην
οπτική υγεία των εργαζ μενων.
Αυτές εξ’ άλλου οι θεωρήσεις συμβαδίζουν και με τους εννοιολογικούς
προσδιορισμούς του επαγγελματικού κινδύνου, που θέλουν τις διαδικασίες εκτίμησης του, μια δυναμική και ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας με στ χο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζ μενων.
Σήμερα δύο είναι οι επικρατέστερες θεωρίες, που χρησιμοποιούνται για να
κατανοήσουμε τους οπτικούς μηχανισμούς, σχετικά με την προέλευση και συμπεριφορά του φωτ ς.
Σύμφωνα με την κυματοειδή θεωρία, το φως είναι ένα φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που περιέχεται μεταξύ των 400 και 700 nm, έχοντας την
ιδι τητα να ερεθίζει τον οφθαλμ σ’ ένα μήκος κύματος 555 nm για την ημέρα
και 505 nm για την νύκτα.
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Η κυματοειδής θεωρία μας βοηθάει να κατανοήσουμε την συμπεριφορά του
οφθαλμού που σχετίζεται άμεσα με τα φυσικά φαιν μενα της διάθλασης και της
π λωσης του φωτ ς.
Οι φωτοχημικοί μηχανισμοί του αμφιβληστροειδούς χιτώνα κατανοούνται
καλύτερα μέσω της σωματιδιακής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία το φως είναι
μορφή ενέργειας που αποτελείται απ “φωτ νια”. Η ενεργειακή δέσμη πλήττοντας τον αμφιβληστροειδή χιτώνα προκαλεί μια οπτική αίσθηση, ανάλογη
της ποσ τητας των φωτονίων που απορροφήθηκαν.
Ο αριθμ ς των απορροφηθέντων φωτονίων εξαρτάται απ την επιλεκτικ τητα των οπτικών κυττάρων του αμφιβληστροειδή χιτώνα, τους φωτοδέκτες.
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας περιέχει δύο ειδών οπτικά κύτταρα (φωτοδέκτες):
•

Τα ραβδία, τα οποία είναι περίπου 100 εκατομμύρια και ενεργοποιούνται για
την νυχτερινή ραση, έχοντας μεγάλη αισθητικ τητα στην μικρή ένταση
του φωτ ς.

•

Τα κονία, τα οποία είναι περίπου 6 εκατομμύρια έχουν χαμηλή αισθητικ τητα στο έντονο φως και ενεργοποιούνται κατά την ημέρα.

Επίσης κάθε μήκος κύματος που χαρακτηρίζει το ορατ φάσμα, προσπίπτοντας στον οφθαλμ προκαλεί διαφορετικ ερέθισμα και ερμηνεύεται ως χρώμα.
Σχηματικά μπορούμε να διαχωρίσουμε το ανθρώπινο οπτικ σύστημα σε
τρία διαφορετικά μέρη, τον οπτικ βολβ με αισθητήριες ιδι τητες, την οπτική
οδ , με λειτουργίες μεταφοράς και επεξεργασίας του οπτικού ερεθίσματος και
τους μύες του οφθαλμού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κινητική λειτουργία
των οπτικών βολβών.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Κερατοειδής χιτών
Μύες
Ίρις
Υδατοειδές υγρών
Κρυσταλλοειδής φακς
Υαλώδες σώμα
Αμφιβληστροειδής χιτών
Χοριοειδής χιτών
Ωχρά κηλίς
Τυφλν σημείο
Οπτικ νεύρο
Κρη

Το αισθητήριο ργανο της ρασης.
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Η φωτεινή ενέργεια εισερχ μενη στον οπτικ βολβ , παράγει δια μέσου των
φωτοχημικών μηχανισμών που συντελούνται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα το
νευρικ ερέθισμα, το οποίο κατάλληλα επεξεργασμένο μεταφέρεται μέσω του
οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο δημιουργώντας την οπτική αίσθηση.
Οι παράγοντες που καθορίζουν τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες σε φωτισμ , είναι σε άμεση συνάρτηση με την φύση (είδος) της εργασίας, την ικαν τητα της οπτικής οξύτητας του εργαζ μενου και το περιβάλλον στο οποίο εκτελείται η εργασία.
Το γεγον ς τι ένας εργασιακ ς χώρος έχει επάρκεια φωτισμού δεν σημαίνει τι έχει καλές συνθήκες φωτισμού. Η εκτίμηση των συνθηκών φωτισμού
δεν γίνεται μ νο βάσει της έντασης του φωτ ς αλλά συνεκτιμώντας και άλλες
παραμέτρους πως είναι το είδος, η θέση και διάταξη των φωτεινών πηγών, το
χρώμα του περιβάλλοντος χώρου καθώς επίσης η μορφή και η οργάνωση της
εργασίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά καθώς και οι αντίστοιχες μονάδες μέτρησης του
φωτισμού είναι τα εξής:
✓ Η φωτεινή ισχύς ή φωτεινή ροή, εκφράζει το συνολικ ποσ φωτεινής ενέργειας που εκπέμπεται απ μια σημειακή φωτεινή πηγή στην μονάδα χρ νου.
Το μέγεθος εκφράζεται σε Lumen.
✓ Η ένταση φωτεινής πηγής, εκφράζει την ακτινοβολία που εκπέμπει μια φωτεινή πηγή μέσα σ’ ένα κώνο στερεάς γωνίας, του οποίου την κορυφή κατέχει η φωτεινή πηγή. Το μέγεθος εκφράζεται σε κηρία/κανδέλλες (Candela,
CD).
✓ Η ένταση φωτισμού, αφορά την πυκν τητα της φωτεινής ροής που προσπίπτει σε μια επιφάνεια. Μονάδα φωτισμού στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το
lux. Η ποσοτική εκτίμηση της έντασης φωτισμού γίνεται με ειδικά ργανα
που ονομάζονται λουξ μετρα. Δεν πρέπει να τα συγχέουμε με τα φωτ μετρα, που είναι τα κατ’ εξοχήν ργανα μέτρησης της φωτεινής ροής.
✓ Η λαμπρτητα, εκφράζει την ποσ τητα του φωτ ς που ανακλάται, ταν σε
μια επιφάνεια εν ς m2 πέφτει φως έντασης 1 cd. Το μέγεθος εκφράζεται σε
Nit (1Nit = 1 cd/m2).
✓ Ο συντελεστής ανάκλασης (R), είναι ο λ γος της λαμπρ τητας μιας επιφάνειας προς την ένταση φωτισμού.
Η εργασία σ’ ένα επιβαρημένο οπτικά εργασιακ περιβάλλον επηρεάζοντας
αρνητικά την φυσιολογική κατάσταση του ατ μου, προκαλεί την εμφάνιση σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων τα οποία προέρχονται είτε απ την λεγ μενη οπτική κ πωση, είτε απ το φαιν μενο της θάμβωσης.
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Η θάμβωση χαρακτηρίζεται απ την μείωση της οπτικής ικαν τητας που δημιουργείται ταν υπάρχουν περιοχές με υψηλή λαμπρ τητα μέσα στο οπτικ
πεδίο του εργαζ μενου. Το φαιν μενο οφείλεται κύρια στην δυσκολία προσαρμογής του αμφιβληστροειδή στις συνθήκες φωτειν τητας.
Ενώ μως η φυσιολογική θάμβωση είναι ένα φαιν μενο που εντοπίζεται
σχετικά εύκολα και συνεπώς αποκαθίσταται, ένα άλλο οπτικ φαιν μενο γνωστ σαν ψυχολογική θάμβωση, είναι πολύ δύσκολο και στον εντοπισμ και στην
αποκατάστασή του.
Με τον ρο ψυχολογική θάμβωση εννοούμε την μείωση της οπτικής αντίληψης που προκαλείται απ εξαιρετικές αντιθέσεις λαμπρ τητας, ανάμεσα σε
διαφορετικές περιοχές του οπτικού πεδίου.
Η ψυχολογική θάμβωση οφείλεται κυρίως στην λανθασμένη επιλογή και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, που έχει σαν αποτέλεσμα την απ’ ευθείας ακτινοβολία απ αυτά προς τον οφθαλμ , χι μως απ την κύρια διεύθυνση οράσεως, αλλά απ δευτερεύουσες διευθύνσεις. Δημιουργείται με αυτ ν τον
τρ πο μια οπτική δυσφορία που οφείλεται κυρίως σε ψυχολογικά αίτια, με γρήγορη μετεξέλιξη σε οργανικά και λειτουργικά ενοχλήματα.
Η οπτική κπωση θεωρείται μια κ πωση μυϊκού τύπου εφ’ σον οι γενεσιουργές αιτίες εστιάζονται κύρια στην εξάντληση του βλεφαριδικού μυ ς που
είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή απ στασης του οφθαλμού, των εξωτερικών μυών που συντελούν στην συγκλιτικ τητα του οφθαλμού, καθώς επίσης
και των μυών που συμβάλλουν στην διατήρηση της ορθής στάσης της κεφαλής.
Η οπτική κ πωση εκδηλώνεται κυρίως κατά την διάρκεια μιας επίμονης και
λεπτεπίλεπτης οπτικής εργασίας, με κλινικά συμπτώματα πως:
✓ ο ερεθισμ ς των οφθαλμών
✓ η δακρύρροια
✓ η επιπεφυκίτιδα
✓ η διπλωπία
✓ οι πονοκέφαλοι
✓ η υπνηλία
✓ η μειωμένη ικαν τητα προσαρμογής και σύγκλισης
✓ η μειωμένη οπτική οξύτητα
✓ η μειωμένη οπτική ευαισθησία στις αντιθέσεις κλπ
Αυτή μως η θεώρηση που αποδίδει τις γενεσιουργές αιτίες της οπτικής κ πωσης κατά κύριο λ γο στην μυϊκή εξάντληση, δεν εξηγεί λα τα συμπτώματα
καταπ νησης των οπτικών μηχανισμών που αναφέρονται απ τους εργαζ με-
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νους, λ γω της έντονης και επίπονης οπτικής προσπάθειας εις την οποίαν υποβάλλονται.
Πολλοί ερευνητές αποδέχονται τι τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την
οπτική κ πωση δεν είναι μ νο μυϊκής προέλευσης, αλλά και αποτέλεσμα μιας
λειτουργικής εξάντλησης των νευρικών και ψυχικών μηχανισμών (ασθενοπία).
Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις πηγές φωτισμού σε:
✓ φυσικές πηγές
✓ τεχνητές πηγές
Γενικά είναι παραδεκτ τι λοι οι χώροι εργασίας πρέπει να δέχονται φυσικ φως, χι μ νο γιατί το μάτι προσαρμ ζεται ευκολ τερα σ’ αυτ , αλλά και γιατί ο άνθρωπος νοιώθει την ανάγκη να έχει επαφή με το εξωτερικ του περιβάλλον.
Στην πραγματικ τητα, λίγοι μ νο εργασιακοί χώροι βασίζονται αποκλειστικά
στο φυσικ φως ως την μ νη πηγή φωτ ς. Συνήθως συμπληρωματικά χρησιμοποιείται και τεχνητ ς φωτισμ ς με λαμπτήρες διαφ ρων τύπων.
Ο τεχνητ ς φωτισμ ς διαφοροποιείται βάσει του είδους των φωτιστικών
σωμάτων (λαμπτήρες πυρακτώσεως και λαμπτήρες φθορισμού) της θέσης του
(γενικ ς, τοπικ ς) και της κατεύθυνσης που δίνει στο φως (άμεσος, έμμεσος, ημιάμεσος).
Η εγκατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως στους χώρους εργασίας τείνει να
εγκαταλειφθεί γιατί αυτοί παρουσιάζουν ορισμένα βασικά μειονεκτήματα πως η ακτινοβολία θερμ τητας, η υψηλή λαμπρ τητα, η αλλοίωση των χρωμάτων, η χαμηλή απ δοση φωτεινής ισχύος κλπ.
Οι λαμπτήρες φθορισμού σε αντιπαράθεση, εκπέμπουν μικρ τερο ποσ
θερμ τητας, έχουν την δυνατ τητα να προσομοιάσουν με το φυσικ φως, έχουν χαμηλή λαμπρ τητα, μεγαλύτερη απ δοση, μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Το
μ νο σοβαρ μειονέκτημα που έχουν οι λαμπτήρες φθορισμού είναι λ γω του
τι λειτουργούν με εναλλασσ μενο ρεύμα, παράγουν φως που δεν είναι σταθερ αλλά μεταβαλλ μενο. Η διακύμανση αυτή του φωτ ς (flicher) συνήθως
δεν είναι ορατή αλλά μπορεί να δημιουργήσει σε ορισμένα άτομα την αίσθηση
τι κινούμενα ή περιστρεφ μενα αντικείμενα έχουν μειώσει την ταχύτητα τους
ή έχουν σταματήσει (στροβοσκοπικ φαιν μενο). Επιπλέον ταν η συχν τητα
λειτουργίας των λαμπτήρων, συμπίπτει με αυτή της τροφοδοσίας, η διακύμανση του φωτ ς γίνεται ορατή και είναι υπερβολικά ενοχλητική και προκαλεί δυσφορία στους εργαζ μενους.
Ο τρ πος αντιμετώπισης του φαινομένου είναι η συνδεσμολογία ανά δύο
λαμπτήρες με διαφορά φάσης και επειδή συνήθως η διακύμανση αυτή ξεκινάει
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απ τα άκρα των διαμηκών λαμπτήρων φθορισμού, αυτά πρέπει να καλύπτονται.
Για την εξασφάλιση της ευεξίας και οπτικής άνεσης των εργαζ μενων κατά
την εκτέλεση των καθηκ ντων τους, κρίνεται επιβεβλημένο στους εργασιακούς χώρους να υπάρχουν τα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού (κατά προτίμηση
φυσικού), σε συνάρτηση και με τις σωστές αντιθέσεις λαμπρ τητας.
Για τον προσδιορισμ των φωτομετρικών παραμέτρων τις οπτικής άνεσης,
καθώς και για την διαχρονική διατήρηση αυτών των τιμών, απαιτείται φωτομετρικ ς έλεγχος του εργασιακού χώρου σε συνάρτηση και με την εργοοφθαλμολογική εξέταση των εργαζ μενων, ενέργειες οι οποίες για να είναι πράγματι
αποτελεσματικές πρέπει να εντάσσονται στις συνεχείς διαδικασίες εκτίμησης
και πρ ληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Μπορούμε να αποδεχτούμε ως ικανοποιητικές τις αντιθέσεις λαμπρ τητας
του επαγγελματικού οπτικού πεδίου, αυτές που προτείνονται απ τις προδιαγραφές της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE 1984), καθώς επίσης και απ το
ΠΔ 398/1994.
•

3:1 στο μέσο οπτικ πεδίο

• 10:1 στο περιφερειακ οπτικ πεδίο
• 10:1 μεταξύ του μέσου και του περιφερειακού οπτικού πεδίου
Ενδεικτικά επίσης παραθέτουμε τα αποδεκτά ρια έντασης φωτισμού για
διάφορα είδη εργασίας
Eίδος εργασίας

Ένταση (lux)

Διάδρομοι

150

Αποθήκες

150- 200

Απλή κατεργασία

300- 400

Εργασία με Η/Υ

300- 500

Εργασία γραφείου
Συναρμολ γηση
Εργασίες ακριβείας

500
500- 700
1500 και άνω

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα νομοθετικά αποδεκτά επίπεδα
φωτισμού, αλλά μ νο προδιαγραφές γενικής κατεύθυνσης ως προς τα χαρακτηριστικά του τεχνητού φωτισμού στους χώρους εργασίας (Ν1568/85, Άρθρο
21, παρ.3), την διάταξη των θέσεων εργασίας και προτειν μενες αντιθέσεις λαμπρ τητας στους χώρους εργασίας (ΠΔ. 398/94, “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με Οθ νες Οπτικής Απεικ νισης”, Παράρτημα Ι παρ. 2.2 και Παράρτημα ΙΙ παρ. 2 αντίστοιχα).
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Ορισμένοι γενικοί καν νες για την οπτική άνεση είναι:
✓ Κατάλληλο επίπεδο φωτισμού
✓ Σωστές αντιθέσεις λαμπρ τητας
✓ Ορθή διάταξη του φωτισμού
✓ Αποφυγή θάμβωσης
Wταν πρ κειται για εργασία με Οθ νες Οπτικής Απεικ νισης ο φωτισμ ς
χρίζει ιδιαίτερης προσοχής δεδομένων των ενοχλητικών αντανακλάσεων στις
οθ νες. Ένας γενικ ς καν νας που μπορεί να εφαρμοστεί είναι τι η διάταξη
των Η/Υ πρέπει να είναι παράλληλη με τις πηγές φωτ ς.
Οι φωτομετρικοί παράμετροι που εκτιμούνται σε μια μελέτη φωτισμού εν ς εργασιακού χώρου είναι κυρίως, η ένταση φωτισμού που εκφράζεται σε
lux και οι λαμπρ τητες απ’ που προκύπτουν και οι αντιθέσεις λαμπρ τητας.
Η διαδικασία που ακολουθείται αποτελείται απ δυο στάδια:
• Αρχικά γίνεται μια επισκ πηση του χώρου (μέτρηση του χώρου, σχεδιασμ ς
κάτοψης, σημείωση της θέσης των παραθύρων και των φωτιστικών σωμάτων, σημείωση μηχανημάτων, γραφείων κλπ.) και παρατηρούνται στοιχεία
που θα συνθέσουν την υποκειμενική εκτίμηση των συνθηκών φωτισμού. Αυτή αφορά την καταγραφή στοιχείων πως το είδος του φωτισμού, πιθανές αντανακλάσεις, σκιές στις επιφάνειες εργασίας, θάμβωση απ τα παράθυρα ή
τα φώτα, διακύμανση του φωτ ς, ομοι μορφη κατανομή του φωτ ς, κατάσταση και χρώμα τοίχων, δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων κλπ.
• Στη συνέχεια γίνονται οργανωμένες μετρήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις και
γενικά στον χώρο εργασίας. Wταν υπάρχουν σταθερές θέσεις εργασίας και
εξοπλισμού οι μετρήσεις γίνονται στο επίπεδο εργασίας.
Το κύριο ργανο μέτρησης είναι το λουξ μετρο που μετράει την ένταση του
φωτ ς σε Lux και η οποία αποδίδεται σαν μέση τιμή έντασης φωτισμού. Επιπλέον υπάρχουν κατάλληλα ργανα μέτρησης της λαμπρ τητας.
Πρέπει επίσης να προσθέσουμε τι η εκτίμηση των φωτομετρικών παραμέτρων συνοδεύεται και με τον προσδιορισμ φυσικών μικροκλιματικών παραμέτρων, πως είναι η ταχύτητα και η θερμοκρασία του αέρα καθώς και η σχετική
υγρασία.
Μπορούμε έτσι να εκτιμήσουμε εκείνες τις καταστάσεις που ευνοούν την εξάτμιση και μπορούν να προκαλέσουν μια ξήρανση του οφθαλμού με δυσάρεστα αποτελέσματα για την υγεία του εργαζ μενου.
Ο Ιατρικ ς Έλεγχος εστιάζεται κύρια σε μια πλήρη εργοοφθαλμολογική εξέταση η οποία αποτελεί μέρος της κλασικής εξέτασης Ιατρικής της Εργασίας
στην οποία υποβάλλονται οι εργαζ μενοι και περιλαμβάνει τις εξετάσεις της
διάθλασης και της προσαρμογής, συμπληρωμένων απ την ορθοπτική εξέταση.
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1.2.ε. Ακτινοβολίες και εργασιακ περιβάλλον.
Οι ακτινοβολίες αποτελούν έναν απ τους “φυσικούς βλαπτικούς παράγοντες” του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ταξινομούνται απ φυσικής αλλά και απ παθογενετικής πλευράς σε ιοντίζουσες (ιονίζουσες) ακτινοβολίες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Ονομάζονται ιοντίζουσες εκείνες οι ακτινοβολίες, που αποτελούνται απ
φωτ νια ή σωματίδια και είναι ικανές να προκαλέσουν, κατά την μεταφορά ενέργειας στην ύλη που διαπερνούν, αμέσως ή εμμέσως τον σχηματισμ ι ντων.
Σήμερα η χρήση των ραδιοϊσοτ πων αλλά και των ραδιογ νων μηχανών, συνεχώς αυξάνεται, λ γω του ευρέως πεδίου εφαρμογής που έχουν στην βιομηχανική παραγωγή, την ιατρική και την έρευνα γενικ τερα.
Υπολογίζεται τι στην βιομηχανία, κατά την επ μενη πενταετία θα έχει υπερδιπλασιαστεί το πεδίο εφαρμογών τους, ενώ στην ιατρική και στην έρευνα,
υπολογίζεται μια ετήσια αύξηση της τάξης του 25%.
Είναι ιοντίζουσες οι σωματιδιακές ακτινοβολίες, άλφα, βήτα, πρωτ νια και
νετρ νια, καθώς και οι μη σωματιδιακές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, ακτίνες Χ και γάμα.
Οι επαγγελματικές κατηγορίες που εκτίθενται στους κινδύνους που προκαλούνται απ τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, είναι:
✓
✓
✓
✓

οι εργαζ μενοι στην εξ ρυξη των ραδιενεργών υλικών.
οι εργαζ μενοι στην παραγωγή χρωμάτων φθορισμού.
οι εργαζ μενοι στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
οι εργαζ μενοι στην μεταφορά και στην αποθήκευση των ραδιενεργών ουσιών.
✓ οι εργαζ μενοι στα ακτινολογικά εργαστήρια.
✓ οι χρήστες ραδιογ νων μηχανών.
Οι μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες διαφέρουν απ τις ιοντίζουσες, ως προς το
μήκος κύματος, την συχν τητα, την ενέργεια αλλά και ως προς τον διαφορετικ μηχανισμ δράσης στον ανθρώπινο οργανισμ .
Σε σχέση με το μήκος κύματος διακρίνουμε:
✓
✓
✓
✓

τις υπέρυθρες ακτινοβολίες, πάνω απ 7600 Α° .
το φάσμα του ορατού φωτ ς απ 7600 μέχρι 4000 Α° .
τις υπεριώδεις ακτινοβολίες απ 4000 μέχρι 1000 Α° .
τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες απ 1000 μέχρι 0,1 Α° .

Ο μηχανισμ ς δράσης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα,
δεν είναι ακ μη σαφώς καθορισμένος, η βιολογική δράση οφείλεται κύρια στον
ιονισμ και στην διέγερση των ατ μων της ύλης.
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Το αποτέλεσμα της βλαπτικής επίδρασης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας
στον ζώντα οργανισμ , εξαρτάται απ τον συσχετισμ διάφορων παραγ ντων,
πως την χορηγηθείσα δ ση, την ποι τητα της ακτινοβολίας καθώς και την ευαισθησία των κυττάρων στην ακτινοβολία.
Οι πρώτες δομικές αλλοίωσεις εμφανίζονται στον κυτταρικ πυρήνα, οι δε
λειτουργικές συνίστανται σε διαταραχές της κυτταρικής ωρίμανσης.
Οι βασικές μονάδες μέτρησης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι:
✓ η απορροφηθείσα δση (RAD): που αντιστοιχεί στην απορρ φηση 100 erg ιοντίζουσας ακτινοβολίας, ανά γραμμάριο ακτινοβοληθείσας ύλης.
✓ η βιολογικώς αποτελεσματική δση (REM): που εκφράζει το βιολογικ αποτέλεσμα της απορροφηθείσας δ σης.
Οι κίνδυνοι απ την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι γνωστοί, ήδη απ το 1898. Οι παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται στις ακτινοβολίες είναι δυνατ ν να εκδηλωθούν, τ σο απ μια χρ νια έκθεση σε σχετικά μικρές δ σεις, σο και απ μια βίαια έκθεση για μικρ σχετικά χρονικ διάστημα, σε μεγάλες δ σεις ακτινοβολίας (κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως ατύχημα).
Οι κυρι τερες παθήσεις που προκαλούνται απ την έκθεση σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες είναι:
• δερματίτιδες: μια “εφάπαξ δ ση” της τάξης των 500 - 600 RAD, προκαλεί ακτινοδερματίτιδα που χαρακτηρίζεται απ ερύθημα το οποίο υποχωρεί μετά
απ 24 - 48 ώρες. Μια δ ση της τάξης των 2500 RAD, προκαλεί την οξεία νεκροτική ακτινοδερματίτιδα με τοπικά δυσίατα εγκαύματα.
• παθήσεις των αιμοποιητικών οργάνων: αναιμίες, λευχαιμίες κλπ.
• παθήσεις του μυελού των οστών (εκφύλιση των νεοσχηματισθέντων κυττάρων).
• παθήσεις των γεννητικών οργάνων (στείρωση ή βράχυνση της γεννητικής
περι δου, εμμην παυση ανάλογα στους

ρχεις ή στις ωοθήκες)

• παθήσεις των οφθαλμών (αλλοιώσεις του φακού, απώλεια της διαφάνειας καταρράκτης)
• κακοήθεις γκοι: στους επαγγελματικά εκτεθειμένους παρατηρήθηκε η ανάπτυξη σαρκωμάτων των οστών, καθώς και καρκίνου των παραρρίνιων
κ λπων.
Ο καρκίνος του δέρματος εμφανίζεται ως επακ λουθο της χρ νιας ακτινοδερματίτιδας. Το χρονικ διάστημα που μεσολαβεί απ την εμφάνιση της δερματίτιδας μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος, είναι κατά μέσον ρο περίπου 7 χρ νια.
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Ορίζονται μη ιοντίζουσες εκείνες οι ακτινοβολίες, που μην έχοντας την αναγκαία ενέργεια, δεν μπορούν να προκαλέσουν ιονισμ των ατ μων της ζώσας ύλης, βιολογικού ενδιαφέροντος.
Περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που εντάσσονται στο φάσμα των συχνοτήτων απ 0 μέχρι και 300 THz (υπεριώδης ακτινοβολία).
Η αλματώδης βιομηχανική ανάπτυξη των “συστημάτων εκπομπής” ακτινοβολιών και ιδιαίτερα ραδιοκυμάτων, μικροκυμάτων και laser, επέτρεψαν την
ευρεία εφαρμογή αυτού του είδους των ακτινοβολιών, τ σο σε επιστημονικ
και ερευνητικ επίπεδο σο και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές καθημερινής χρήσης.
Οι συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμ απ τις μη ιοντίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες σχετίζονται άμεσα απ την ένταση και τα χαρακτηριστικά της εκπομπής, απ την απ σταση καθώς και απ τα φαιν μενα ανάκλασης
των κυμάτων.
Γενικά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία προκαλώντας ταλαντώσεις των ελευθέρων ηλεκτρικών φορτίων και μετακινήσεις των πολικών μορίων, προξενούν τις
εξής βιολογικές επιδράσεις:
✓ θερμικές (έχουν παρατηρηθεί στους ρχεις, στον κρυσταλλοειδή κλπ).
✓ μη θερμικές, αυτές είναι σε συνάρτηση με την διάρκεια και την ένταση της
έκθεσης και προκαλούν ένα νευρασθενικ σύνδρομο ευρείας συμπτωματολογίας με κύρια χαρακτηριστικά την εύκολη κούραση, την γενική κατάπτωση, την κεφαλαλγία, την ελάττωση της μνήμης, την μείωση της λίμπιντο (γενετήσια επιθυμία), την ανορεξία κλπ. Οι υπέρυθρες και οι υπεριώδεις ακτινοβολίες καθώς και οι laser μπορούν να προκαλέσουν :
• δερματικές παθήσεις
• εγκαύματα του δέρματος.
• ερύθημα του δέρματος.
• καταρράκτη μετά απ 10 - 15 χρ νια έκθεσης.,
• παθήσεις του κερατοειδούς οφθαλμικού χιτώνα καθώς και παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Η πρληψη για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται απ την έκθεση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, περιλαμβάνει:
1. την τεχνική πρ ληψη : που έχει σαν σκοπ τον έλεγχο για την προστασία και
την ασφάλεια των εργαζ μενων και του πληθυσμού γενικ τερα.
2. την περιβαλλοντική πρ ληψη: πραγματοποιείται διαμέσου των κατάλληλων
εφαρμογών που αποσκοπούν στην απομ νωση, αλλά και στον έλεγχο των
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χώρων που φιλοξενούν ραδιενεργ υλικ , καθώς και των ραδιογενών εκπομπέων.
3. την ιατρική πρ ληψη: για τους εργαζ μενους και τον πληθυσμ , η οποία
πρέπει να βασίζεται στην αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας που προβλέπει:
✓ ύπαρξη εξουσιοδοτημένων ιατρών.
✓ ιατρική εξέταση εν ψει πρ σληψης.
✓ περιοδικές ιατρικές εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
4. την ατομική πρ ληψη : η οποία πραγματοποιείται διαμέσου της χορήγησης
και χρήσης ατομικών μέσων προστασίας και ατομικών δοσιμέτρων έκθεσης
στους επαγγελματικά εκτεθειμένους.
Η κείμενη Νομοθεσία που αφορά τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και πρέπει να
εφαρμ ζεται στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει έκθεση σε ραδιονουκλείδια, είναι:
• ο Ν μος 1181/1981,
“Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ αριθμ. 115
Διεθνούς Συμβάσεως “περί προστασίας των εργαζ μενων απ τας ιονιζούσας ακτινοβολίας” ( ΦΕ.Κ. 195Α /24 Ιουλίου 1981).
• η Απ φαση Α2στ/1539/1985, “Βασικοί καν νες προστασίας της υγείας του
πληθυσμού και των εργαζ μενων απ τους κινδύνους που προκύπτουν απ
ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμ ρφωση προς τις οδηγίες 80/836 Ευρατ μ. της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ Ευρατ μ. της 3ης Σεπτεμβρίου 1984”
(Φ.Ε.Κ. 280Β/13.5.85).
• Επίσης για την εκτίμηση και την πρ ληψη των ακτινοβολιών στους χώρους
των γραφείων, μπορούμε να εφαρμ σουμε και το Π.Δ 398/94 που αναφέρεται στις “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία
με οθ νες οπτικής απεικ νισης σε συμμ ρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ” Φ.Ε.Κ 221/Α της 19.12.94.
Για τον προσδιορισμ της “Μέγιστης Αποδεκτής Δ σης”, σε άτομα που εκτίθενται σε ακτινοβολούμενα πεδία λ γω της εργασίας τους, πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα επίπεδα της “φυσικής ακτινοβολίας” που οφείλονται σε:
✓ κοσμική ακτινοβολία.
✓ φυσική γηγενής ακτινοβολία.
✓ φυσική ακτινοβολία των υδάτων και του αέρα.
Η εκτίμηση των επιπέδων της φυσικής ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για
τον ορθ προσδιορισμ της “Μέγιστης Αποδεκτής Δ σης” στους επαγγελματικά εκτεθειμένους.
Επίσης έχει υπολογισθεί, τι οι διάφορες “πυρηνικές δοκιμές” καθώς και τα
μέχρι τώρα “πυρηνικά ατυχήματα” έχουν συμβάλλει στην αύξηση της φυσικής
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ακτινοβολίας και η ετήσια ανά κεφαλή δ ση υπολογίζεται περίπου στα 131-138
mrem για τον μη εκτεθειμένο επαγγελματικά πληθυσμ .
1.3. Ομάδα Βιολογικών Βλαπτικών Παραγντων.
Η μεγάλη προσοχή του ιατρικού κ σμου, για την πρ ληψη και κυρίως την θεραπεία των χρ νιων και εκφυλιστικών ασθενειών, που στην σημερινή εποχή κυριαρχούν στις στατιστικές των αιτιών θανάτου στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες
χώρες, προκάλεσε την μείωση του γενικ τερου ενδιαφέροντος για τις ασθένειες που προκαλούνται απ τους βιολογικούς (μολυσματικούς) παράγοντες.
Η σχετική ύφεση στη συχν τητα εμφάνισης των ασθενειών αυτών καθώς και
οι διαφοροποιήσεις στη νοσολογική συμπεριφορά τους, κάνει ακ μα πιο επίκαιρο σήμερα το κλασικ ερώτημα του θεμελιωτή της σύγχρονης Ιατρικής της
Εργασίας, Ιατρού και Φιλ σοφου Bernardino Ramazzini (1633-1714), προς τον
άρρωστο εργαζ μενο, τι δουλειά κάνεις;
Θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν σήμερα τα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αυτών των ασθενειών, χωρίς να εκτιμηθούν πρώτα οι “καταστάσεις έκθεσης” του περιβάλλοντος ζωής και δουλειάς των ανθρώπων.
Η εργασιακή ρύπανση απ τους “βιολογικούς παράγοντες”, παρουσιάζει
σήμερα μια ιδιαίτερη έξαρση, αφ’ εν ς μεν λ γω της ανάπτυξης των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, αφ’ ετέρου δε λ γω της παρουσίας των “βιολογικών ρύπων” σε διάφορους εργασιακούς χώρους και εξαιτίας της ασύστολης χρήσης
των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων.
Είναι γνωστ

τι οι εργαζ μενοι σε κτίρια, που υπάρχει κεντρικ σύστημα

για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, παρουσιάζουν μια σειρά απ συμπτώματα τα οποία εν μέρει αποδίδονται στην εισπνοή αέρα που εμπεριέχει μολυσματικούς ή/και αλλεργιογ νους βιολογικούς παράγοντες (σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου).
Με τον ρο “βιολογικούς παράγοντες”, εννοούμε τους κινδύνους για την υγεία, που προέρχονται απ την επαγγελματική έκθεση σε παθογ νους οργανισμούς ή μικροοργανισμούς πως:
• βακτηρίδια.
• μύκητες.
• ιοί.
• ρικέτσιαι.
• πρωτ ζωα.
• μετάζωα, κλπ.
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Πληθώρα εργαζ μενων εκτίθενται σήμερα σε βιολογικούς παράγοντες:
✓ το ιατρικ , κτηνιατρικ και παραϊατρικ προσωπικ .
✓ το προσωπικ των μικροβιολογικών, τοξικολογικών, γενετικών και άλλων
εργαστηρίων.
✓ οι απασχολούμενοι σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
✓ οι απασχολούμενοι στα σφαγεία, στην μεταφορά και επεξεργασία κρέατος.
✓ οι απασχολούμενοι στην διακομιδή και ταφή των οικιακών απορριμμάτων.
✓ οι απασχολούμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς, τις εκκενώσεις και στη
μεταφορά λυμάτων.
✓ οι εργαζ μενοι στην παρασκευή τροφίμων.
✓ οι εργαζ μενοι στη φαρμακοβιομηχανία (τμήμα καλλιέργειας).
✓ οι εργαζ μενοι στη βυρσοδεψία και στα γουνοποιεία.
✓ οι ναυτικοί καθώς και οι εργαζ μενοι στις διεθνείς μεταφορές, λ γω των συχνών μετακινήσεων τους σε περιοχές που τα μολυσματικά νοσήματα εμφανίζονται συχνά.
Πρέπει να αναφέρουμε τι η έκθεση σε “βιολογικούς παράγοντες” στους
εργασιακούς χώρους, προκαλεί κυρίως ερεθιστικές και αλλεργικές παθολογικές εκδηλώσεις του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος, εκτ ς απ
τα κλασσικά επαγγελματικά λοιμώδη νοσήματα πως η φυματίωση, η ιογενής
ηπατίτιδα, η σαλμονέλωση, η αγκυλοστομίαση, το τοξ πλασμα, το AIDS καθώς
και οι ζωονοσίες (άνθρακας, μάλις, λεπτοσπείρωση, βρουκέλλωση, πυρετ ς Q)
κλπ.
Στους βιομηχανικούς κλάδους παραγωγής η ρύπανση του εργασιακού αέρα
απ “βιολογικούς παράγοντες” οφείλεται κύρια:
• σε ειδικές βιοτεχνολογικές παραγωγές (φαρμακοβιομηχανία).
• σε φαιν μενα ζύμωσης διαφ ρων υλικών.
• στα συστήματα επεξεργασίας, καθαρισμού και ανακύκλωσης των υγρών κοπής που χρησιμοποιούνται στην μηχανουργία.
• σε σκ νη δημητριακών ή άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων.
Ο χρ νος επιβίωσης των μικροοργανισμών στον εργασιακ αέρα είναι συνάρτηση πολλών παραγ ντων και κυρίως της υγρασίας, της θερμοκρασίας, του
φωτισμού κλπ.
Υπ κατάλληλες συνθήκες οι παθογενετικοί μικροοργανισμοί μπορούν να επωασθούν και κατά συνέπεια να πολλαπλασιασθούν, αυξάνοντας έτσι τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις του “βιολογικού βλαπτικού παράγοντα” στο ερ-
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γασιακ περιβάλλον και ως εκ τούτου την πιθαν τητα εκδήλωσης ασθένειας ή
ερεθιστικών και αλλεργικών παθολογιών.
Αυτ μπορεί να συμβεί στους πύργους ψύξης και στους αεραγωγούς των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων, που μετατρέπονται σε ιδανικά “μέσα καλλιέργειας” για διάφορους μύκητες και βακτηρίδια.
Μια ιδιαίτερη περίπτωση εργασιακής έκθεσης σε “βιολογικούς βλαπτικούς
παράγοντες” είναι αυτή των εργαζ μενων στα νοσοκομεία, στα μικροβιολογικά, κυτταρολογικά και άλλα εργαστήρια, που εκτ ς απ τους ασθενείς οι αιτίες της “βιολογικής ρύπανσης” προέρχονται και απ εσωγενή στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας, πως επικίνδυνα μολυσμένα υλικά, χειρισμοί, αναλυτικές μεθοδολογίες, θεραπευτικά πρωτ κολλα, πειραματ ζωα κλπ.
Αν και οι βασικοί κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζ μενων, στα
μικροβιολογικά και βιοχημικά αναλυτικά εργαστήρια προέρχονται κύρια απ
τους “χημικούς βλαπτικούς παράγοντες”, πως τοξικές, ερεθιστικές, τερατογ νες, μεταλλακτικές και άλλες ουσίες, δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να θεωρείται τι ο κίνδυνος απ “βιολογικούς παράγοντες” είναι ξεπερασμένος.
Αντίθετα οι “μολύνσεις του εργαστηρίου” αυξάνονται παράλληλα με την εισαγωγή νέων μικροβιολογικών διαγνωστικών τεχνολογιών.
Η εισαγωγή και χρήση των σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθοδολογιών στα νοσοκομεία, δημιούργησε νέους επαγγελματικούς κινδύνους
για τους εργαζ μενους απ την επαγγελματική έκθεση σε ραδιοενεργείς ουσίες, κυτταροστατικά φάρμακα, αναισθητικά αέρια, απολυμαντικά, διαλύτες
κλπ.
Ο κίνδυνος μως απ τους “βιολογικούς παράγοντες” παρέμεινε αναλλοίωτος βασικά για δύο λ γους. Πρώτον γιατί συνδέεται άμεσα με το τεράστιο ιατρικ και υγιεινολογικ πρ βλημα των “ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων” και
δεύτερον γιατί οι επαγγελματικοί κίνδυνοι απ την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, χι μ νο δεν μειώνονται αλλά αντίθετα αυξάνονται.
Η φυματίωση, η ιογενής ηπατίτιδα (κυρίως η Β), οι δερματομυκητιάσεις, η
σαλμονέλωση, το τοξ πλασμα, το AIDS καθώς και οι ζωονοσίες αποτελούν
τους συνηθέστερους επαγγελματικούς κινδύνους για την υγεία των εργαζ μενων, που εκτίθενται σε “βιολογικούς παράγοντες” στα μικροβιολογικά και βιοχημικά αναλυτικά εργαστήρια καθώς και στα νοσοκομεία εν γένει.
Η δειγματοληψία για τον ποσοτικ και ποιοτικ προσδιορισμ των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των “βιολογικών βλαπτικών παραγ ντων”, πραγματοποιείται με την βοήθεια “υγρής κεφαλής δειγματοληψίας” που κατακρατείται ο παράγοντας σε “υγρ θρεπτικ υλικ ” για να τοποθετηθεί στην συνέχεια σε τριβλίο Petri με το κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.
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Επίσης η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την βοήθεια
μεμβράνης φίλτρου επικαλυμμένης με το κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.
Η πρ ληψη της υγείας των εργαζ μενων που εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες στους εργασιακούς χώρους, βασίζεται κύρια στις διατάξεις του Π.Δ.
186/95 που αναφέρεται στην “Προστασία των εργαζ μενων απ κινδύνους που
διατρέχουν λ γω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμ ρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/
EOK” (ΦΕΚ 97/Α/ 30.5.95), και περιλαμβάνει την ανάπτυξη των φάσεων της τεχνικής πρ ληψης και της ιατρικής και οργανωτικής πρ ληψης.
1. Η τεχνική πρληψη για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζ μενων σε “βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες” αποτελείται απ την ενεργή και απ την
παθητική τεχνική πρ ληψη.
α) η ενεργή τεχνική πρ ληψη: βασίζεται κύρια στην απομάκρυνση των γενεσιουργών αιτίων κινδύνου, με την αποφυγή της χρήσης απ τον εργοδ τη των
επιβλαβών βιολογικών παραγ ντων και την αντικατάστασή τους απ βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι υπ τις συνθήκες χρήσης τους και βάσει των
υπαρχουσών γνώσεων, είναι ακίνδυνοι ή λιγ τερο επικίνδυνοι για την υγεία
των εργαζ μενων.
β) η παθητική τεχνική πρ ληψη: βασίζεται σε τεχνικές επεμβάσεις που στοχεύουν κύρια στην μείωση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων του βλαπτικού
παράγοντα στον εργασιακ χώρο και στην χρήση των ατομικών μέσων εργασίας.
2. Η ιατρική και οργανωτική πρληψη, βασίζεται αφ’ εν ς μεν σε οργανωτικές
επεμβάσεις που στοχεύουν στην μείωση του χρ νου έκθεσης των εργαζ μενων στον βλαπτικ παράγοντα, αφ’ ετέρου στην ιατρική παρακολούθηση
των εργαζ μενων, που εκτίθενται σε “βιολογικούς παράγοντες” αποτελεί
εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα και με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/95.
Ο εργοδ της έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού
εργασίας, πως αυτ ς ορίζεται στο ν. 1568/85 ανεξάρτητα απ τον αριθμ εργαζ μενων στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση.
Επίσης πρέπει να εξασφαλίζει σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας, τι κάθε εργαζ μενος πριν απ την έκθεση και στην συνέχεια σε τακτά
χρονικά διαστήματα, υπ κειται σε στοχευμένες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.
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1. ¶ÚˆÙﬁÎÔÏÏ· ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ, ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ Î›Ó‰˘ÓÔ.
1.1. Ιατρική παρακολούθηση.
Η Ιατρική Παρακολούθηση, είναι ένα απ τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
που συμβάλλει στη διαφύλαξη αλλά και στην προαγωγή της υγείας των εργαζ μενων, καθώς και στην πρ ληψη και προστασία απ τον Επαγγελματικ Κίνδυνο.
Η έννοια της Ιατρικής Παρακολούθησης, αφ’ εν ς προσδιορίζει το περιεχ μενο των προγραμμάτων πρ ληψης, με βάση τις στοχευμένες ιατρικές εξετάσεις, αφ’ ετέρου ενισχύει την ανάγκη για μία σε βάθος ανάλυση των βλαπτικών
παραγ ντων του εργασιακού περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις συνθήκες έκθεσης δια μέσου των βιολογικών δεικτών “έκθεσης” και “αποτελέσματος”.
Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου συντελεί στον προσδιορισμ και
καταγραφή της σωματικής και ψυχικής καταπ νησης στην οποία υποβάλλεται
ο εργαζ μενος.
Ο ποιοτικ ς και ποσοτικ ς προσδιορισμ ς των βλαπτικών παραγ ντων αποτελεί ένα βασικ οδηγ /ανάγκη για την μορφή, την έκταση, τον προγραμματισμ και την υλοποίηση της “Ιατρικής Παρακολούθησης” των εργαζ μενων.
Η περιοδικ τητα του ιατρικού ελέγχου, συνδέεται άμεσα με τον συνεχή
προσδιορισμ των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζ μενοι.
Μπορούμε λοιπ ν να υποστηρίξουμε τι, η Ιατρική Παρακολούθηση των εργαζ μενων είναι άρρηκτα δεμένη με την γνώση των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανών, της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της οργάνωσης εργασίας, λα στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται ο υπ
παρακολούθηση εργαζ μενος.
Το εργασιακ περιβάλλον χαρακτηρίζεται απ πληθώρα βλαπτικών παραγ ντων, που μπορούν μ νοι τους, αθροιστικά ή σε συνέργια, να επιδράσουν αρνητικά στην υγεία των εργαζ μενων, προκαλώντας σημαντικές βιολογικές αλλοιώσεις που παίρνουν την μορφή συγκεκριμένων επαγγελματικών νοσημάτων.
Χημικές ουσίες πως ο μ λυβδος, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, οι πηγές φυσικής ενέργειας πως ο θ ρυβος, οι μορφές οργάνωσης εργασίας που
χαρακτηρίζονται απ μονοτονία και επαναληπτικ τητα, οι εργασιακές σχέσεις
που έχουν έντονη ανταγωνιστικ τητα, προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, αποτέλεσμα της πρώιμης φθοράς, που εκδηλώνονται με την μορφή ασθενειών και εξαρτώνται αφ’ εν ς απ την “συγκέντρωση του βλαπτικού παράγοντα” αφ’ ετέρου “απ τον συνολικ χρ νο έκθεσης” σ’ αυτ ν.
Παρουσιάζονται μ’ αυτ ν τον τρ πο “οξείες μορφές” πως οι επαγγελματι-
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κές δηλητηριάσεις, που εκδηλώνονται σε πολύ μικρ χρονικ διάστημα, μετά
απ έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις του βλαπτικού παράγοντα.
Οι περισσ τερες μως “επαγγελματικές ασθένειες” αναπτύσσονται αργά,
βαθμιαία, με δ λιο τρ πο, και αυτ είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρ νιας έκθεσης σε χαμηλές δ σεις του βλαπτικού παράγοντα.
Υπάρχει λοιπ ν, μεταξύ των καταστάσεων της “εκδηλωμένης ασθένειας”
και της “απουσίας της ασθένειας” δηλαδή της πλήρους κατοχής της υγείας, μια
σειρά απ διαβαθμίσεις/αλλοιώσεις της κατάστασης της υγείας, που εξαρτώνται απ τις συγκεντρώσεις του βλαπτικού παράγοντα και τον χρ νο έκθεσης
στο εργασιακ περιβάλλον, αλλά και απ την “κατάσταση υγείας” πριν την τοποθέτηση/εισαγωγή στην εργασία.
Αυτή η ενδιάμεση κατάσταση της υγείας ονομάζεται “κατάσταση του βιολογικού κινδύνου”, χαρακτηρίζεται απ την απ κλιση των βιολογικών δεικτών
(δείκτης δ σης ή έκθεσης) του εργαζ μενου, και δηλώνει έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Στην φάση διεξαγωγής του Ιατρικού Ελέγχου, παρουσιάζονται μια σειρά απ καταστάσεις/περιπτώσεις, που καλ είναι να διερευνώνται απ τους Ιατρούς Εργασίας με την δέουσα προσοχή.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε:
✓ μια παραγωγική διαδικασία εκθέτει τους εργαζ μενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
✓ μια παραγωγική διαδικασία εκθέτει τους εργαζ μενους σε αλλεργιογ νους
παράγοντες.
Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνηθεί, το κατά π σον προϋπάρχουν λειτουργικές διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις ικανές να ενισχύσουν, την υπάρχουσα κατάσταση κινδύνου (έκθεση στο βλαπτικ παράγοντα), ακ μα κι αν τηρούνται οι Οριακές Τιμές Έκθεσης.
Αυτή είναι μια διαπίστωση που ισχύει στις περισσ τερες περιπτώσεις ιατρικής παρακολούθησης των εκτεθειμένων στον επαγγελματικ κίνδυνο, δίνοντας έμφαση στον προληπτικ χαρακτήρα της Ιατρικής της Εργασίας αλλά και
στην πρωτοβάθμια επέμβαση στους εργασιακούς χώρους.
Η Ιατρική παρακολούθηση (σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία), περιλαμβάνει βασικά δύο μορφές “εκτίμησης της υγείας”, συνισταμένες της ίδιας
συνιστώσας που λέγεται διαφύλαξη της υγείας των εργαζ μενων.
✓ τον ιατρικ έλεγχο των εργαζ μενων, μετά την πρ σληψη.
✓ τον περιοδικ ιατρικ έλεγχο των εργαζ μενων.
Αμέσως μετά την πρ σληψη, πραγματοποιείται ιατρικ ς έλεγχος για να προστατευθεί ένα άτομο που είναι φορέας διάφορων παθολογικών καταστάσεων
και ενδέχεται να τοποθετηθεί σε ένα ακατάλληλο για τις δυνατ τητές του ερ-
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γασιακ περιβάλλον, με τι συνεπάγεται αυτ , για την μελλοντική κατάσταση
της υγείας του.
Αυτ ς ο ιατρικ ς έλεγχος πρέπει να συμπληρώνεται απ μια σειρά εργαστηριακών και κλινικών στοχευμένων εξετάσεων, που θα αποτελέσουν το σύνολο
των πληροφοριών στο οποίο θα βασιστεί ο μετέπειτα ιατρικ ς περιοδικ ς έλεγχος.
Ο ιατρικ ς έλεγχος των εργαζ μενων, αμέσως μετά την πρώτη πρ σληψη,
αποτελεί την απαρχή της “διαχρονικής παρακολούθησης της επαγγελματικής
υγείας των εργαζ μενων”, κυρίαρχο στοιχείο της “κατάστασης υγείας” του ανθρώπου.
Ο περιοδικ ς ιατρικ ς έλεγχος, έχει ως βασικ σκοπ την συνεχή παρακολούθηση των δεικτών υγείας των εργαζ μενων, που εκτίθενται στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Εάν θέλουμε να προσδώσουμε στον “περιοδικ έλεγχο”, που αποτελεί έναν
απ τους ακρογωνιαίους λίθους της Ιατρικής Παρακολούθησης, μια δυναμική
πέρα απ την απλή νομική υποχρέωση, θα πρέπει να τον εντάξουμε στις γενικ τερες διαδικασίες “εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου”, και σε συνάρτηση με τον προσδιορισμ των βλαπτικών παραγ ντων, να συνεκτιμήσουμε τους βιολογικούς δείκτες.
Ο “Βιολογικ ς Έλεγχος” (Β.Ε) των εργαζ μενων που εκτίθενται στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, συνίσταται στον προσδιορισμ των τοξικών ουσιών, των μεταβολιτών τους καθώς και των “δεικτών
αποτελέσματος” στα βιολογικά δείγματα και συντελεί στην εκ βάθους αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων, εφ’ σον δίνει την δυνατ τητα:
✓ να εντοπισθούν πρώιμες βιολογικές αλλοιώσεις.
✓ να προσδιορισθεί διαχρονικά η έκθεση στον βλαπτικ παράγοντα.
✓ να χαρακτηρισθούν οι συνθήκες έκθεσης στον βλαπτικ παράγοντα.
✓ να προσδιορισθεί η απορροφηθείσα δ ση απ τον οργανισμ σε σχέση με το
είδος και την μορφή της εργασίας.
Ο “Βιολογικ ς Έλεγχος” βασίζεται σε εξειδικευμένες εξετάσεις που στοχεύουν στον προσδιορισμ του “βιολογικού δείκτη επαγγελματικής έκθεσης ή
δσης”, που εκφράζει την απορροφηθείσα δ ση της τοξικής ουσίας και χαρακτηρίζει την έκθεση στον βλαπτικ παράγοντα, καθώς και του “βιολογικού δείκτη αποτελέσματος” που εκφράζει την βιολογική αλλοίωση του οργανισμού,
συνέπεια της έκθεσης στον βλαπτικ παράγοντα.
Εκτ ς των συσχετισμών που μπορούν να γίνουν μεταξύ των δεικτών “δ σης” και “αποτελέσματος”, για την ορθή εκτίμηση της βιολογικής παρακολούθησης των εργαζ μενων πρέπει να συγκρίνουμε τους “βιολογικούς δείκτες”
με τους προτειν μενους απ την κείμενη Νομοθεσία ή απ τους Διεθνείς
Οργανισμούς, “δείκτες βιολογικής έκθεσης”.
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Οι “δείκτες βιολογικής έκθεσης” (BEIs), είναι τιμές αναφοράς με σκοπ να
χρησιμεύουν ως οδηγίες ή προτάσεις κατά την υλοποίηση του βιολογικού ελέγχου για τη αξιολ γηση της κατάστασης της υγείας των εκτεθειμένων εργαζ μενων. Εκφράζουν συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών ή των μεταβολιτών τους
σε βιολογικά δείγματα και αναφέρονται σε 8ωρη ημερήσια συνεχή έκθεση (40
ώρες εβδομαδιαίως)
1.2. Πρωτκολλα για την ιατρική παρακολούθηση.
Τα προτειν μενα πρωτ κολλα για την ιατρική παρακολούθηση των εκτεθειμένων εργαζ μενων, έχουν ως σκοπ να συγκεκριμενοποιήσουν εκείνο το
“στοχευμένο ιατρικ έλεγχο” που αποσκοπεί χι μ νο στην πρώιμη διάγνωση
της επαγγελματικής ασθένειας, αλλά και στην τοποθέτηση του εργαζ μενου
σε μία παραγωγική διαδικασία ανάλογη των δυνατοτήτων του.
Ο κατάλογος των ιατρικών εξετάσεων που βασίζεται σε διατάξεις της κείμενης Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας, στην διεθνή βιβλιογραφία καθώς και
στην επιστημονική πρακτική και εμπειρία της Ιατρικής της Εργασίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δεσμευτικ ς αλλά ενδεικτικ ς.
Σίγουρα στους εργασιακούς χώρους υπάρχει μια πληθώρα απ παράγοντες
που επηρεάζουν αρνητικά την “κατάσταση υγείας” του εργαζ μενου ανθρώπου και δεν είναι εφικτ τα “προτειν μενα πρωτ κολλα” να περιλάβουν λους
τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς
και λες τις δυνατές καταστάσεις ή συνθήκες της επαγγελματικής έκθεσης.
Εξάλλου σκοπ ς τους είναι η μύηση των ενδιαφερομένων στην μεθοδολογία, το περιεχ μενο και τις λειτουργίες της “ιατρικής παρακολούθησης” των
εργαζ μενων.
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1.
Ακετνη
αλογονωμένα
παράγωγα και
οξικ οξύ, οξικς
ανυδρίτης,
χλωροακετυλένιο,
ακετυλακετνη.

Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα

• Στην παραγωγή της ακετ νης ✓ Νευρολογικ ς έλεγ- ✓ Νευρολογικ ς έλεγκαι των αλογονωμένων παραχος.
χος.
γώγων καθώς και στην παρα- ✓ Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.
γωγή του οξικού οξέως, του ο✓ Δερματολογικ ς ✓ Δερματολογικ ς
ξικού ανυδρίτη του χλωροακεέλεγχος.
έλεγχος.
τυλενίου και της ακετυλακετ νης.

6μηνιαίως

• Στη χρήση των προαναφερθέντων ουσιών ως πρώτων υλών
στην χημική βιομηχανία.
• Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν ακετ νη.

1.α.
Οξικ οξύ.
2.
Ακριδίνη.

επιπλέον,

επιπλέον,

✓ Οδοντιατρικ ς ✓ Οδοντιατρικ ς
έλεγχος.
έλεγχος.
✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς
• Στη χρήση της ακριδίνης στην
έλεγχος.
χημική και φαρμακευτική βιο- ✓ Σπιρομετρία.
μηχανία.
✓ Δερματολογικ ς
• Στην παραγωγή της ακριδίνης.

6μηνιαίως

έλεγχος.
3.
Αλκολες.
α. Αμυλική.
β. Βουτυλική.
γ. Προπυλική.
δ. Ισοπροπυλική.
ε. Μεθυλική.

• Στην παραγωγή της αμυλικής, ✓ Ν ε υ ρ ο λ ο γ ι κ ς
βουτυλικής, προπυλικής, ισοέλεγχος.
προπυλικής και μεθυλικής αλ- ✓ Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ι κ ς
κο λης.
έλεγχος.
• Στην χρήση των προαναφερθει- ✓ Εξετάσεις ηπατικής
σών ουσιών ως πρώτων υλών
λειτουργίας:
στην χημική βιομηχανία.
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
• Στη χρήση διαλυτών που περιέγGT, CHE
χουν τις προαναφερθείσες ουB) ομάδα επιβεβαίωσίες.
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.

✓ Νευρολογικ ς
έλεγχος.

6μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς
έλεγχος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Προσδιορισμ ς της
αιθυλικής αλκο λης
στον εκπνε μενο αέρα, καθώς και στο αίμα (βιολογικ ς δείκτης έκθεσης)

επιπλέον,

3.α.
Βουτυλική και
μεθυλική
αλκολη
4.
Αντιμνιο κράματα
και ενώσεις

επιπλέον,

✓ Οφθαλμολογικ ς ✓ Οφθαλμολογικ ς
έλεγχος.
έλεγχος.

✓
• Στην παραγωγή κραμάτων και ✓
ενώσεων.
✓
• Στην παραγωγή χρωμάτων και
βερνικιών.
✓
• Στην παραγωγή μειγμάτων για
✓
χρήση στην υαλοβιομηχανία.
• Στην παραγωγή αντιμονίου.

Γενική αίματος.

✓ Γενική αίματος.

Γενική ούρων.

✓ Γενική ούρων.

Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Ηλεκτρ/φημα.
Σπιρομετρία.
Ηλεκτρ/φημα.

✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.

6μηνιαίως
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Kινδύνου
4.
Αντιμνιο κράματα
και ενώσεις
(συνέχεια)

Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα

• Στην παραγωγή και χρήση αντι- ✓ Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ι κ ς ✓ Προσδιορισμ ς αντιπαρασιτικών γεωργικών φαρέλεγχος.
μονίου στα ούρα
μάκων.
(βιολογικ ς δείκτης
έκθεσης).
• Στη χρήση του στη χημική και
φαρμακευτική βιομηχανία.
• Στις εργασίες θείωσης και χρωματισμού των ελαστικών.
• Στις εργασίες βαφής των υφασμάτων.

5.
Ανυδρίτης του
θειικού οξέως.

• Στην παραγωγή του θείου.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς
έλεγχος.
Σπιρομετρία.

• Στην παραγωγή του θειικού α✓
νυδρίτη.
• Στο θειάφισμα των φρούτων και ✓
των γεωργικών προϊ ντων εν
γένει.

6μηνιαίως

Δερματολογικ ς
έλεγχος.

• Στις εργασίες απολύμανσης.
6.
Αρωματικοί
υδρογονάθρακες
α) Βενζλιο.
β) Τολουλιο.
γ) Ξυλλιο.
δ) Στυρλιο.
ε) Κουμένιο.

• Στην παραγωγή των αρωματικών υδρογονανθράκων.
• Στην διύλιση του βενζολίου και
των ομολ γων του.
• Στη χρήση τους σε διάφορες
παραγωγικές διαδικασίες σαν
πρώτες ύλες.
• Στην παραγωγή διαλυτών και
χρωμάτων που περιέχουν αρωματικούς υδρογονάθρακες.
• Στη χρήση των αρωματικών υδρογονανθράκων σε εργασίες
χημικής σύνθεσης.
• Στην επαγγελματική χρήση
προϊ ντων που περιέχουν αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

6.α.
Βενζλιο.

✓ Γενική αίματος.
✓ Λειτουργικές δοκιμασίες αιμοπεταλίων.
✓ Προσδιορισμ ς
δικτυοερυθροκυττάρων.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς
έλεγχος.

✓ Γενική αίματος.
✓ Λειτουργικές δοκιμασίες αιμοπεταλίων.
✓ Προσδιορισμ ς
δικτυοερυθροκυττάρων.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς
έλεγχος.
✓ Προσδιορισμ ς της
φαιν λης στα ούρα,

3μηνιαίως
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Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα

6.α.
Βενζλιο.
(συνέχεια)
6.β.
Τολουλιο.

στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως
βιολογικού δείκτη
επαγγελματικής
έκθεσης.
✓ Γενική αίματος.

✓ Σπιρομετρία.

3μηνιαίως

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ν ε υ ρ ο λ ο γ ι κ ς
έλεγχος.
κος.
✓
Δερματολογικ ς
✓ Σπιρομετρία.
έλεγχος.
✓ Νευρολογικ ς

✓ Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα.
✓ Δερματολογικ ς
✓ Προσδιορισμ ς του
έλεγχος.
ιππουρικού οξέως
✓ Εξέταση του κερατοστα ούρα ως βιολογιειδή χιτώνα.
κού δείκτη επαγγελματικής έκθεσης
(διαφορά τιμών μεταξύ, αρχής της εργασίας και τέλος εργασίας).
έλεγχος.

6.γ.
Ξυλλιο.

✓ Γενική αίματος.
✓
✓
✓
✓
✓

6.δ.
Στυρλιο.

✓ Γενική αίματος.

3μηνιαίως

✓ Ακτινογραφία θώραΑκτινογραφία θώρακος.
κος.
✓ Σπιρομετρία.
Σπιρομετρία.
✓ Νευρολογικ ς έλεγΝευρολογικ ς έλεγχος.
χος.
✓ Δερματολογικ ς
Δερματολογικ ς
έλεγχος.
έλεγχος.
✓ Εξέταση του κερατοΕξέταση του κερατοειδή χιτώνα.
ειδή χιτώνα.
✓ Προσδιορισμ ς του
μεθυλιππουρικού οξέως στα ούρα στο
τέλος της εργασίας
(βάρδιας), ως βιολογικού δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.

✓ Γενική αίματος.

✓ Γενική αίματος.

✓ Νευρολογικ ς και ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓
Δερματολογικ ς έ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
✓ Προσδιορισμ ς του
αμυγδαλικού οξέως
στα ούρα στο τέλος
της εργασίας (βάρδιας), ως βιολογικού
δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.

3μηνιαίως
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Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Νευρολογικ ς και ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ψυχιατρικ ς έλεγχος

6.ε.
Κουμένιο.

3μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
7.
Αρσενικ κράματα
και ενώσεις.

• Στην παραγωγή αρσενικού.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Ρινοσκ πηση.
Σπιρομετρία.
✓ Νευρολογικ ς έλεγ-

• Στην παραγωγή κραμάτων και
✓
ενώσεων.
• Στην παραγωγή μειγμάτων για ✓
την υαλοβιομηχανία.
✓
•
•
•
•
•

Ρινοσκ πηση.

6μηνιαίως

χος.

Νευρολογικ έλεγ- ✓ Ηλεκτρ/φημα.
χο.
Στην παραγωγή χρωμάτων.
✓ Γενική ούρων.
Στην παραγωγή φυτοφαρμά- ✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Γενική αίματος.
κων.
✓ Γενική ούρων.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
Στις εργασίες βαφής, σμάλτω- ✓ Γενική αίματος.
λειτουργίας:
σης και βερνικώματος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
Στις εργασίες βαφής νημάτων
λειτουργίας:
γGT, CHE
και υφασμάτων.
Α) ομάδα ελέγχου: ALT, B) ομάδα επιβεβαίωΣτην βυρσοδεψία.
γGT, CHE
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.

7. α.
Έκθεση στην
Αρσίνη.
8.
Βανάδιο κράματα
και ενώσεις.

✓ Χολερυθρίνη άμε- ✓ Χολερυθρίνη άμεσος.
σος.

6μηνιαίως

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.
• Στην παραγωγή κραμάτων και
✓
Σπιρομετρία.
✓
Σπιρομετρία.
ενώσεων βαναδίου.

6μηνιαίως

• Στην παραγωγή βαναδίου.

• Στη χρήση του βαναδίου ως ✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
πρώτη ύλη στην χημική βιομηχανία.
✓ Στοματολογικ ς έ- ✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
• Στην παραγωγή μειγμάτων για
χρήση στην υαλοβιομηχανία.
9.
Βάριο και ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.
• Στην παραγωγή οξειδίων και α✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Κάλιο ορού.
λάτων του βαρίου.
λεγχος.
✓ Σπιρομετρία.
• Στην παραγωγή βαρίου.

✓ Κάλιο ορού.

✓ Σπιρομετρία.
✓ Ηλεκτρ/φημα.
10.
Βηρύλλιο κράματα
και ενώσεις.

• Στην παραγωγή βηρυλλίου.

Σπιρομετρία.

6μηνιαίως

✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.

• Στην παραγωγή κραμάτων και
✓
ενώσεων βηρυλλίου.
✓
• Στην κατασκευή λυχνιών φθορισμού.
✓
• Στην κατασκευή κεραμικών,
κρυσταλλικών και άλλων πυρί✓
μαχων υλικών.

κάθε 3 χρ νια

✓ Σπιρομετρία.

Δερματολογικ ς έ- ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
Δερματικές δοκιμα- ✓ Δερματικές δοκιμασίες (Patch testing).
σίες (Patch testing).
Έλεγχος του σωμα- ✓ Έλεγχος του σωματικού βάρους.
τικού βάρους.

κάθε 3 χρ νια
6μηνιαίως
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Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Εξετάσεις ηπατικής ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
λειτουργίας:

10.
Βηρύλλιο κράματα
και ενώσεις.
(συνέχεια)

Α) ομάδα ελέγχου: ALT, Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίω- B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
PT, ALP.

11.
Βρώμιο και
ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς έ• Στην παραγωγή των βρωμιούλεγχος.
✓ Σπιρομετρία.
χων ενώσεων.
• Στην παραγωγή βρωμίου.

3μηνιαίως

• Στη χρήση του βρώμιου και των ✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
λεγχος.
ενώσεων του ως πρώτης ύλης
στην χημική βιομηχανία.
Α)
ομάδα
ελέγχου: ALT,
✓ Εξετάσεις ηπατικής
γGT, CHE
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT, B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
γGT, CHE
PT, ALP.
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd, ✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.
PT, ALP.

✓ Εξετάσεις λειτουργίας του θυρεοειδούς.
✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.
12.
• Στην παραγωγή γλυκ λης, νιτρογλυκερίνης και των ομολ Γλυκλες,
γων τους.
νιτρογλυκερίνη και
ομλογα.
• Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών ως πρώτων υλών
στην χημική βιομηχανία.
• Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν γλυκ λες.
12.α.
Γλυκλες.

✓ Εξετάσεις ηπατικής ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
λειτουργίας:

6μηνιαίως

Α) ομάδα ελέγχου: ALT, Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίω- B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
PT, ALP.
✓ Ουρία αίματος.
✓ Γενική ούρων.

Στην οξεία
δηλητηρίαση.
Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.

12.β.
Νιτρογλυκερίνη
και ομλογα.

✓ Γενική αίματος.

✓ Γενική αίματος.

✓ Προσδιορισμ ς της ✓ Ηλεκτρ/φημα.
γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης.
✓ Ηλεκτρ/φημα.

6μηνιαίως
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Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

13.
Θειικ οξύ.

• Στην παραγωγή θειικού οξέως.
• Στην παραγωγή ψευδαργύρου.
• Στις επιμεταλλώσεις.

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς έ✓ Σπιρομετρία.
λεγχος.

6μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Οδοντιατρικ ς έλεγλεγχος.
χος.
• Στη χρήση του θειικού οξέως
✓
Οδοντιατρικ
ς
έλεγστις οργανικές χημικές ενώχος.
σεις.
• Στην παραγωγή σπορέλαιων.

14.
Ιώδιο και ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς έ• Στην παραγωγή των ιωδιούχων
λεγχος.
✓ Σπιρομετρία.
ενώσεων.
✓
Στοματολογικ ς έ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
• Στην παραγωγή ιωδίου

6μηνιαίως

✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.
✓ Δοκιμασίες λειτουργίας του θυρεοειδούς.
15.
Κάδμιο κράματα
και ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
κος.
• Στην παραγωγή καδμιούχων
✓
Σπιρομετρία.
✓
Σπιρομετρία.
κραμάτων και ενώσεων.
✓
Οδοντιατρικ ς έλεγ✓
Ουρία
αίματος.
• Στις εργασίες επικαδμίωσης.
χος.
✓
Γενική
ούρων.
• Στην παραγωγή συσσωρευτών.
✓ Προσδιορισμ ς του
✓
Προσδιορισμ
ς
μι• Στην παραγωγή πλαστικών.
καδμίου στα ούρα,
κροσφαιρινών στο
ως βιολογικ δείκτη
αίμα και στα ούρα.
επαγγελματικής έκ✓ Οδοντιατρικ ς έλεγθεσης στην περίπτωχος.
ση υψηλών ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων.
• Στην παραγωγή καδμίου.

6μηνιαίως

✓ Ως βιολογικ δείκτη
αποτελέσματος,
στην περίπτωση χαμηλών ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων.
✓ Προσδιορισμ ς του
καδμίου στο αίμα, ως
δείκτη έκθεσης.
16.
Μαγγάνιο κράματα
και ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
κος.
• Στην παραγωγή κραμάτων και
✓
Σπιρομετρία.
✓
Νευρολογικ
ς
και
ενώσεων μαγγανίου.
ψυχιατρικ
ς
έλεγχος
• Στην παραγωγή συσσωρευτών
✓ Σπιρομετρία.
ξηρού τύπου.
• Στην παραγωγή μαγγανίου.

• Στην παραγωγή μειγμάτων για
χρήση στην υαλοβιομηχανία.
• Στην κατασκευή σπίρτων.
• Στην ηλεκτροσυγκ λληση με ηλεκτρ δια μαγγανίου.

6μηνιαίως
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17.
Μλυβδος,
κράματα και
ενώσεις.

• Στην παραγωγή του μολύβδου.
• Στην παραγωγή μολυβδούχων
κραμάτων και ενώσεων.
• Στην παραγωγή και χρήση μολυβδούχων χρωμάτων και βερνικιών.
• Στην παραγωγή αντικειμένων
απ μεταλλικ μ λυβδο.
• Στην χρήση παλαιών τυπογραφικών μηχανών και στην στοιχειοθέτηση με μολυβδούχα
στοιχεία.
• Στην κατασκευή και συντήρηση
συσσωρευτών.
• Στις συγκολλήσεις με μολυβδούχα ηλεκτρ δια.

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Γενική αίματος.
✓ Γενική ούρων.
✓ Προσδιορισμ ς του
μολύβδου στο αίμα.
✓ Προσδιορισμ ς γλυκοζο-6-φωσφορικής
δεϋδρογενάσης.
✓ Ουρία αίματος.
✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος.

✓ Γενική αίματος.

6μηνιαίως

✓ Γενική ούρων.
✓ Προσδιορισμ ς του
μολύβδου στο αίμα.
✓ Προσδιορισμ ς της
ερυθροκυτταρικής
ψευδαργυρούχου
πρωτοπορφυρίνης
(ZPP).
✓ Προσδιορισμ ς της
δεϋδράσης του δ – αμινολεβουλινικού οξέος στο αίμα
(ALAD).
✓ Προσδιορισμ ς του δ
- αμινολεβουλινικού
οξέος στα ούρα
(ALAU).
✓ Προσδιορισμ ς της
κοπροπορφυρίνης
ούρων (CPU).
✓ Προσδιορισμ ς του
μολύβδου στα ούρα
(μετά απ κινητοποίηση με EDTA).
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος

18.
Μονοξείδιο του
άνθρακα.

19.
Ναφθαλίνιο και
ομλογη σειρά.
Ναφθλη και
Ναφθιλαμίνη.
Αλογονωμένα ή
σουλφουρωμένα ή
νιτρωμένα
παράγωγα του
ναφθαλινίου και
της ομλογης
σειράς.

✓ Γενική αίματος.
• Στην παραγωγή, διανομή και ✓ Γενική αίματος.
βιομηχανική χρήση του μονο- ✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Ηλεκτρ/φημα.
ξειδίου του άνθρακα και των α✓ Νευρολογικ ς έλεγ- ✓ Νευρολογικ ς έλεγέριων μειγμάτων που το εμπεχος.
χος.
ριέχουν.
✓ Προσδιορισμ ς της
• Στους κλιβάνους και τις υψικαανθρακυλαιμοσφαιμίνους των χαλυβουργείων.
ρίνης.
• Στις συγκολλήσεις ή στην κοπή
μεταλλικών επιφανειών με φλ γα ή με ηλεκτρικ τ ξο.
• Στις δοκιμές κινητήρων.
• Στην παραγωγή του ναφθαλινίου και των ομολ γων του.
• Στην παραγωγή ναφθολών και
ναφθιλαμινών.
• Στην παραγωγή των αλογονομένων ή σουλφουρωμένων ή νιτρωμένων παραγώγων του ναφθαλινίου και της ομ λογης
σειράς.
• Στην χρήση των προαναφερθέντων ουσιών ως πρώτων υλών
στην χημική βιομηχανία.

✓ Γενική αίματος.

✓ Γενική αίματος.

✓ Προσδιορισμ ς γλυ- ✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
κοζο-6-φωσφορικής
✓
Δερματολογικ ς
δεϋδρογενάσης.
έλεγχος.
✓ Οφθαλμολογικ ς έ✓
Οφθαλμολογικ ς
λεγχος.
έλεγχος.
✓ Δερματολογικ ς έ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λεγχος.
λειτουργίας:
✓ Γενική ούρων.
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
✓ Ουρία αίματος.
γGT, CHE

6μηνιαίως

6μηνιαίως
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✓ Εξετάσεις ηπατικής B) ομάδα επιβεβαίωλειτουργίας:
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
✓ Σπιρομετρία.
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματικές δοκιμασίες (Patch testing)
✓ Σπιρομετρία.

19.
(συνέχεια)

20.
Νικέλιο κράματα
και ενώσεις.

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα

✓ Ακτινογραφία θώρακος.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Ρινοσκοπικ ς έλεγχος.
✓ Σπιρομετρία.

6μηνιαίως

✓ Ακτινογραφία θώρακος.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Ρινοσκοπικ ς έλεγχος.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Προσδιορισμ ς του
νικελίου στα ούρα,
στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως
βιολογικού δείκτη
έκθεσης.
✓ Προσδιορισμ ς του
νικελίου στο αίμα.

κάθε 3 χρ νια

• Στην παραγωγή και χρήση του ✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
τετρακαρβονυλονικελίου.
κος.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.

κάθε 3 χρ νια

• Στις διαδικασίες παραγωγής
του νικελίου.
• Στις διαδικασίες επιμετάλλωσης.
• Στη βιομηχανία ανοξείδωτου
χάλυβα.
• Στην παραγωγή των μαγνητικών ταινιών.
• Στην παραγωγή κεραμικών.
• Στη βιομηχανία χρωμάτων.
• Στην κατεργασία λιπών και λαδιών.

21.
Νιτρικ οξύ και
νιτρικοί ατμοί.

• Στην παραγωγή του νιτρικού οξέως.
• Στην παραγωγή της νιτροκυτταρίνης.
• Στην παραγωγή εκρηκτικών ουσιών με την διαδικασία της νίτρωσης.
• Στην παραγωγή των αζωχρωμάτων.
• Στις συγκολλήσεις με φλ γα οξυγ νου-ασετιλίνης και με ηλεκτρικ τ ξο.

22.
Παράγωγα των
αλειφατικών
αλογονωμένων
υδρογονανθράκων
.

• Στην παραγωγή των αλογονωμένων παραγώγων των αλειφατικών υδρογονανθράκων.
• Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών ως πρώτων υλών
στην χημική βιομηχανία.
• Στην χρήση διαλυτών που περιέχουν παράγωγα των αλειφατικών αλογονωμένων υδρογονανθράκων.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς έ✓ Σπιρομετρία.
λεγχος.
✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Οδοντιατρικ ς έλεγλεγχος.
χος.
✓ Οδοντιατρικ ς έλεγχος.

6μηνιαίως

6μηνιαίως
6μηνιαίως
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22.α.
Τετραχλωροαιθάνιο.

22.β.
Τριχλωρομεθάνιο.
22.γ.
Χλωριούχο
αιθυλένιο.
22.δ.
Χλωριούχο
μεθύλιο.
22.ε.
Βρωμιούχο
μεθύλιο.

22.ζ.
Τριχλωροαιθυλένιο

Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Νευρολογικ ς και ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ψυχιατρικ ς έλεγχο
✓ Ουρία αίματος.
✓ Ηλεκτρ/φημα.

3μηνιαίως

✓ Γενική ούρων.
✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Γενική αίματος.
✓ Προσδιορισμ ς των
αιμοπεταλίων.

✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Γενική αίματος.
✓ Προσδιορισμ ς των
αιμοπεταλίων.

✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Ουρία αίματος.
✓ Γενική ούρων.
✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.

✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.

3μηνιαίως

✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Ουρία αίματος.
✓ Γενική ούρων.
✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Οφθαλμολογικ ς έλεγχος.

✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Ηλεκτρ/φημα.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Οφθαλμολογικ ς έλεγχος.

3μηνιαίως

✓ Δοκιμασίες λαβυρίν- ✓ Δοκιμασίες λαβυρίνθου.
θου.
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23.
Πετρελαϊκς
αιθέρας και
βενζίνη.

Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα

• Στη διύλιση του πετρελαίου.
✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
• Στην παραγωγή της βενζίνης.
✓ Νευρολογικ έλεγ✓
Σπιρομετρία.
χο.
• Στην παραγωγή και χρήση διαλυτών που περιέχουν βενζίνη. ✓ Νευρολογικ ς έλεγ- ✓ Δερματολογικ ς έχος.
λεγχος.

6μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
24.
Πυριδίνη.

25.
Σελήνιο κράματα
και ενώσεις.

26.
Σίδηρος (οξείδιο)

27.
Σκνη βάμβακος.

28.
Τετραχλωριούχος
άνθρακας.

• Στην παραγωγή της πυριδίνης.
• Στη χρήση της πυριδίνης ως
πρ σθετον (νοθευτικ ν) στην
βενζίνη.
• Στη χρήση της πυριδίνης στη
βιομηχανία χρωμάτων.
• Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν πυριδίνη.
• Στη χρήση της πυριδίνης στη
χημική και φαρμακευτική βιομηχανία.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Σπιρομετρία.

• Στην παραγωγή σεληνίου.
• Στην παραγωγή κραμάτων και
ενώσεων του σεληνίου.
• Στην κατασκευή φωτοηλεκτρικών κυττάρων.
• Στην παραγωγή χρωμάτων.
• Στις εργασίες θείωσης των ελαστικών.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Σπιρομετρία.

✓ Νευρολογικ ς και ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
ψυχιατρικ ς έλεγχο.
✓ Προσδιορισμ ς της
✓ Γενική ούρων.
πυριδίνης στον εκ✓ Δερματολογικ ς έπνε μενο αέρα και
λεγχος.
στα ούρα, ως βιολογικ δείκτη έκθεσης.
✓ Προσδιορισμ ς της
Ν-μεθυλπυριδίνης
στα ούρα, ως βιολογικ δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.
6μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Έλεγχος του σωματικού βάρους.
λεγχος.
✓ Έλεγχος του σωματικού βάρους.

• Στις εργασίες ελασματοποίη- ✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρασης του σιδήρου και των κραμάκος.
κος.
των του.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.
• Στις εργασίες εκκοκκισμού, κα- ✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώραθαρισμού, νηματοποίησης και
κος.
κος.
ύφανσης του βάμβακος.
✓
Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.
• Στην κοπή και ραφή βαμβακερών υφασμάτων.
• Στην παραγωγή του τετραχλωριούχου άνθρακα.
• Στη χρήση του τετραχλωριούχου άνθρακα ως διαλύτη.
• Στις εργασίες αναγ μωσης των
πυροσβεστήρων.
• Στην παραγωγή ψυκτικών μειγμάτων (freon).
• Στην παραγωγή βερνικιών και
λάκας.

6μηνιαίως

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Εξετάσεις ηπατικής ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT, Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
γGT, CHE
B)
ομάδα επιβεβαίωB) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
PT, ALP.

Κάθε 3 χρ νια
6μηνιαίως
Κάθε 3 χρ νια
6μηνιαίως

6μηνιαίως
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28.
Τετραχλωριούχος
άνθρακας.
(συνέχεια)

Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Ουρία αίματος.
✓ Σάκχαρο αίματος.

✓ Νευρολογικ ς έλεγχος.

6μηνιαίως

✓ Δοκιμασίες νεφρικής ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λειτουργίας.
✓ Νευρολογικ ς έλεγχος.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.

29.
Τετραχλωριούχος
μλυβδος.

• Στην παραγωγή του τετραχλω- ✓ Νευρολογικ ς και ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ριούχου μολύβδου.
✓
Έλεγχος του σωμα✓
Έλεγχος
του
σωμα• Στις εργασίες αιθυλίωσης της
τικού βάρους.
τικού βάρους.
βενζίνης.

3μηνιαίως

• Στον καθαρισμ και επιδι ρθω- ✓ Έλεγχος της αρτη- ✓ Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και
ριακής πίεσης και
ση δεξαμενών που περιέχουν
του καρδιακού ρυθτου καρδιακού ρυθτετραχλωριούχο μ λυβδο ή μεμού.
μού.
θυλιωμένη βενζίνη.
✓ Προσδιορισμ ς του
μολύβδου στα ούρα,
στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως
βιολογικ δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.
30.
Υδράργυρος,
αμαλγάματα και
ενώσεις.
30.α.
Ανργανες
ενώσεις.

• Στην παραγωγή του υδραργύ- ✓ Νευρολογικ ς και ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ρου.
• Στην παραγωγή αμαλγαμάτων ✓ Δοκιμασία γραφής ✓ Δοκιμασία γραφής
για τον προσδιοριγια τον προσδιορικαι αν ργανων ενώσεων του υσμ του τρ μου.
σμ του τρ μου.
δραργύρου.
✓ Γενική ούρων.
• Στην κατασκευή εμπυρευμά- ✓ Γενική ούρων.
των (φυτιλιών).
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
✓ Ουρία αίματος.
λειτουργίας.
• Στην κατασκευή, επισκευή και ✓ Δοκιμασίες νεφρικής
συντήρηση συσκευών που πε✓
Στοματολογικ ς έλειτουργίας.
ριέχουν υδράργυρο.
λεγχος.
✓ Στοματολογικ ς έ• Στην πιλοποιία.
✓ Προσδιορισμ ς του
λεγχος.
υδραργύρου στα ού• Στις εργασίες επιχρύσωσης και
ρα, ως βιολογικού
επαργύρωσης των μετάλλων.
δείκτη επαγγελματι• Στην παραγωγή σμάλτων που
κής έκθεσης.
περιέχουν υδράργυρο.

6μηνιαίως

• Στην παραγωγή και επαγγελμα- ✓ Νευρολογικ ς και ✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
ψυχιατρικ ς έλεγχος
τική χρήση γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν υδράργυρο. ✓ Δοκιμασία γραφής ✓ Δοκιμασία γραφής
για τον προσδιοριγια τον προσδιορισμ του τρ μου.
σμ του τρ μου.

3μηνιαίως

✓ Προσδιορισμ ς του
υδραργύρου στο αίμα, ως βιολογικού
δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.

30.β.
Οργανικές
ενώσεις.
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30.β.
Οργανικές
ενώσεις.
(συνέχεια)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Γενική ούρων.

✓ Γενική ούρων.

✓ Ουρία αίματος.

✓ Ουρία αίματος.

3μηνιαίως

✓ Δοκιμασίες νεφρικής ✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
λειτουργίας.
✓ Στοματολογικ ς έ- ✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT, Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίω- B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
σης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
PT, ALP.
✓ Ακοομετρική εξέτα- ✓ Ακοομετρική εξέταση.
ση.
✓ Δοκιμασίες οπτικής ✓ Δοκιμασίες ρασης
λειτουργίας. (Visus
(Visus test).
test).
✓ Προσδιορισμ ς του
υδραργύρου στα ούρα, ως βιολογικού
δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.
✓ Προσδιορισμ ς του
υδραργύρου στο αίμα, ως βιολογικού
δείκτης επαγγελματικής έκθεσης.

31.
Υδρθειο.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
✓ Γενική αίματος.
• Στις εργασίες καθαρισμού των
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έαποχετεύσεων.
λεγχος.
• Στην επεξεργασία του βισκοϊτη. ✓ Γενική αίματος.
• Στη διύλιση των ορυκτελαίων.

6μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
32.
Υδροκυάνιο και
ενώσεις.

• Στην παραγωγή του υδροκυανί- ✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
κος.
ου και άλλων ισοκυανικών ενώ✓ Δοκιμασίες λειτουρσεων.
γίας του θυρεοει✓ Σπιρομετρία.
δούς.
• Στις εργασίες απολύμανσης.
✓ Δοκιμασίες λειτουργίας του θυρεοει- ✓ Δερματολογικ ς έ• Στην παραγωγή και χρήση φυλεγχος.
δούς.
τοφαρμάκων.

3μηνιαίως

• Στη χρήση του υδροκυανίου και ✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Ρινοσκοπικ ς έλεγχος.
λεγχος.
των ενώσεων του ως πρ σθετον (νοθευτικ ν) του φωταερί- ✓ Ρινοσκοπικ ς έλεγου.
χος.
• Στις εργασίες της γαλβανοπλαστικής.
• Στις εργασίες της χαλύβδωσης
και της αναγωγής.
32.α.
Ισοκιανικές
ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.

3μηνιαίως
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Eπαγγελμ. Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.

32.α.
Ισοκιανικές ενώσεις.
(συνέχεια)

3μηνιαίως

32.β.
Νιτρίλιο ή
κυανίδιο.

• Στην παραγωγή ελαστικών και ✓ Ακτινογραφία θώρασυνθετικής ρητίνης.
κος.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.

✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.

3μηνιαίως

33.
Φαινλες.
θειοφαινλες.
Κρεσλες.

• Στην παραγωγή φαιν λης, θειο- ✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
φαιν λης και κρεσ λης.
Α)
ομάδα ελέγχου: ALT,
• Στη χρήση των προαναφερθειγGT, CHE
σών ουσιών ως πρώτων υλών
στη χημική βιομηχανία.
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
• Στην παραγωγή και χρήση φυPT, ALP.
τοφαρμάκων.
✓ Γενική ούρων.
✓ Ουρία αίματος.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα.

✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα.

6μηνιαίως

✓ Ακτινογραφία θώρακος.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Οδοντιατρικ ς έλεγχος.

✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Ακτινογραφία πυέλου(*).
✓ Ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης*.
✓ (*) Μ νο μετά απ εκτίμηση της συμπτωματολογίας και του
βιολογικού δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.
✓ Προσδιορισμ ς του
φθορίου στα ούρα,
στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως
βιολογικού δείκτη επαγγελματικής έκθεσης.

3μηνιαίως

34.
Φθριο και
ενώσεις.

• Στην παραγωγή φθορίου και υδροφθορίου.
• Στην παραγωγή των φθοριούχων ενώσεων.
• Στην παραγωγή συνθετικού
κρυ λιθου.
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35.
Φορμαλδεΰδη και
μυρμηκικ οξύ.

• Στην παραγωγή της φορμαλδεΰδης και του μυρμηκικού οξέως.
• Στην παραγωγή συνθετικής ρητίνης.
• Στην παραγωγή και επεξεργασία κ ντρα πλακέ.
• Στην χρήση της φορμαλδεΰδης
ως συντηρητικού στα υφάσματα.

36.
Φώσφορος και
ενώσεις.
36. α.
Ανργανες
ενώσεις.

36.β.
Οργανικές
ενώσεις.

Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Ακτινογραφία θώρακος.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Δερματικές δοκιμασίες (Patch testing).
✓ Ρινοσκοπικ ς έλεγχος.

✓ Ακτινογραφία θώρακος.
✓ Σπιρομετρία.
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Δερματικές δοκιμασίες (Patch testing).
✓ Ρινοσκοπικ ς έλεγχος.

Κάθε 3 χρ νια

• Στην παραγωγή του φωσφ ρου. ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
• Στη χρήση του φωσφ ρου ως
πρώτης ύλης στην χημική βιο- ✓ Σπιρομετρία.
μηχανία.
✓ Ουρία αίματος.
✓ Σάκχαρο αίματος.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Γενική ούρων.
✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.

✓ Σπιρομετρία.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.
✓ Γενική ούρων.
✓ Στοματολογικ ς έλεγχος.

3μηνιαίως

• Στην παραγωγή και χρήση ορ- ✓ Προσδιορισμ ς της
ερυθροκυτταρικής
γανοφωσφορικών φυτοφαρμάακετυλοχολινεστεκων.
ράσης.
✓ Προσδιορισμ ς της
χολινεστεράσης στο
πλάσμα.
✓ Γενική αίματος.
✓ Γενική ούρων.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.

✓ Προσδιορισμ ς της
ερυθροκυτταρικής
ακετυλοχολινεστεράσης.
✓ Προσδιορισμ ς της
χολινεστεράσης στο
πλάσμα.
✓ Γενική αίματος.
✓ Γενική ούρων.
✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
✓ Νευρολογικ ς και
ψυχιατρικ ς έλεγχος
✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
✓ Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) ομάδα ελέγχου: ALT,
γGT, CHE
B) ομάδα επιβεβαίωσης: AST, ALB, BILd,
PT, ALP.

3μηνιαίως

6μηνιαίως
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Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα

• Στην παραγωγή χλωρίου και υ- ✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Σπιρομετρία.
δροχλωρικού οξέως.
κος.
✓ Ρινολαρυγγοσκ πη• Στη χρήση των προαναφερθέ- ✓ Σπιρομετρία.
ση
ντων ουσιών σαν πρώτες ύλες ✓ Ρινολαρυγγοσκ πη- ✓ Δερματολογικ ς έστην χημική βιομηχανία.
ση
λεγχος.

3μηνιαίως

• Στην επεξεργασία μεταλλικών ✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Οδοντιατρικ ς έλεγαντικείμενων με υδροχλωρικ
λεγχος.
χος.
οξύ.
✓ Οδοντιατρικ ς έλεγ• Στις διαδικασίες λεύκανσης νηχος.
μάτων με υδροχλωρικ οξύ.
• Στις διαδικασίες καθαρισμού
χώρων με υδροχλωρικ οξύ.

38.
Χλωριούχο θείο ή
θειοχλωρίδιο.

39.
Χλωροπικρίνη.

• Στην παραγωγή θειοχλωριδίου.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.
• Στις εργασίες θείωσης των ελα✓
Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.
στικών.
✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.

3μηνιαίως

• Στην παραγωγή χλωροπικρίνης. ✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.
• Στην παραγωγή και χρήση φυ✓ Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.
τοφαρμάκων.

3μηνιαίως

✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
✓
Γενική αίματος.
✓ Γενική αίματος.

40.
Χρώμιο, κράματα
και ενώσεις.

✓ Ακτινογραφία θώρα- ✓ Ακτινογραφία θώρακος.
κος.
• Στην παραγωγή χρωμιούχων
✓ Σπιρομετρία.
✓ Σπιρομετρία.
κραμάτων και ενώσεων.
• Στην παραγωγή του χρωμίου.

• Στις εργασίες επιχρωμίωσης.
• Στη βυρσοδεψία.

✓ Δερματολογικ ς έ- ✓ Δερματολογικ ς έλεγχος.
λεγχος.
✓ Ρινολαρυγγοσκ πη- ✓ Ρινολαρυγγοσκ πηση.
ση.
✓ Γενική ούρων.

✓ Γενική ούρων.

✓ Ουρία αίματος.

✓ Ουρία αίματος.

✓ Δοκιμασίες νεφρικής ✓ Δοκιμασίες νεφρικής
λειτουργίας.
λειτουργίας.
✓ Προσδιορισμ ς του ✓ Προσδιορισμ ς του
χρωμίου στα ούρα,
χρωμίου στα ούρα,
ως βιολογικού δείπριν την επαγγελμακτη επαγγελματικής
τική έκθεση.
έκθεσης. Η λήψη των
ούρων πρέπει να γίνεται στο τέλος της
εργάσιμης εβδομάδας (π.χ Παρασκευή
τέλος βάρδιας).

Κάθε 3 χρ νια
3μηνιαίως
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Iατρικς Έλεγχος Eργαζομένων
1ος έλεγχος
Περιοδικς
περ/τητα
✓ Προσδιορισμ ς της
διαφοράς των τιμών
συγκέντρωσης του
χρωμίου στα ούρα,
πριν και μετά την επαγγελματική έκθεση.

3μηνιαίως

✓ Προσδιορισμ ς του
χρωμίου στα ούρα
μετά την παύση της
επαγγελματικής έκθεσης.

Για τον έλεγχο των ατ μων που εκτίθενται σε ηπατοτοξικές ουσίες προτείνουμε ο ιατρικ ς έλεγχος να περιλαμβάνει δύο ομάδες εξετάσεων, την
“ομάδα ελέγχου” και την “ομάδα επιβεβαίωσης”.
Η “ομάδα ελέγχου” αποτελείται απ 3 εξετάσεις:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ALT (αλανινο-αμινο-τρανσφεράση).
γGT (γ-γλουταμινική τρανσφεράση).
CHE (χολινεστεράση).
Η “ομάδα επιβεβαίωσης” αποτελείται απ 5 εξετάσεις:
AST (ασπαρτική αμινοτρανσφεράση).
ALB (λευκωματίνη).
BIL-d (χολερυθρίνη άμεσος)
PT (χρ νος προθρομβίνης).
ALP (αλκαλική φωσφατάση).

Στην περίπτωση που οι τιμές της “ομάδας ελέγχου” είναι φυσιολογικές
μπορούμε να αποκλείσουμε την βλάβη στο ήπαρ.
Στην περίπτωση που έστω και μία τιμή της “ομάδας ελέγχου” δεν είναι
φυσιολογική, πρέπει να προχωρήσουμε για την διάγνωση στην υλοποίηση
της “ομάδα επιβεβαίωσης”.
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1. ∂ÁÎ¿ÚÛÈÔÈ ‹ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ› Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ.
Οι αιτίες αυτής της ομάδας κινδύνων προέρχονται κύρια απ :
1.1. Οργάνωση της εργασίας.
✓

φθοροποι ς εργασία (ωράριο εργασίας, βάρδιες, νυκτερινή εργασία
κλπ).

✓

εργασιακές σχέσεις (μερική αποσχ ληση, κατ’ αποκοπή αμοιβή, κατ’
οίκον εργασία, φυλετικ ς καταμερισμ ς της εργασίας κλπ).

✓

παρουσία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζ μενων.

✓

έλλειψη προγραμμάτων επέμβασης για την προστασία και πρ ληψη
του επαγγελματικού κινδύνου.

✓

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

✓

εργασία σε οθ νες οπτικής απεικ νισης.

✓

χωροταξική διάταξη των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας.

1.2.. Ψυχολογικοί παράγοντες.

1.3.

✓

ρυθμοί παραγωγής, διαλείμματα, επαναληπτικ τητα, μονοτονία, έλεγχος, ένταση κλπ.

✓

σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και μεταξύ εργαζ μενων και προϊσταμένων.

✓

σύγχυση ή σύγκρουση ρ λων.

✓

παρουσία βλαπτικών παραγ ντων πως θορύβου, κακού φωτισμού
και δύσκολων θερμικών συνθηκών.

✓

ακατάλληλη διάταξη των χώρων και έντονα χρωματικά ερεθίσματα
(χρώμα των τοίχων και των αντικειμένων)

✓

παρουσία κινδύνων και έλλειψη προγραμμάτων επέμβασης για την
προστασία και πρ ληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Εργονομικοί παράγοντες.`
✓

ακατάλληλος εξοπλισμ ς εργασίας.

✓

προβληματική διάταξη της παραγωγικής διαδικασίας.

✓

έλλειψη ενημέρωσης των εργαζ μενων σχετικά με την χρήση
των διακινούμενων πληροφοριών (εξερχ μενων, εισερχ μενων).

✓

ιεραρχική επικοινωνία δια μέσου “κοινοποιήσεων”.

✓

έλλειψη συλλογικής (ομαδικής) εργασίας.

✓

σύγχυση στις “οδηγίες” που αφορούν την εκτέλεση καθήκοντος.

✓

ελλείψεις στην ενημέρωση και πληροφ ρηση των εργαζ μενων, για
τις διαδικασίες παραγωγής και τον προγραμματισμ της παραγωγής.
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✓

μη συμμετοχή των εργαζ μενων στις αποφάσεις που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και τον προγραμματισμ της παραγωγής.

✓

ακατάλληλος σχεδιασμ ς θέσης εργασίας.

✓

υπερβολικές απαιτήσεις της εργασίας (μνήμης, προσοχής κλπ)

1.4. Αντίξοες συνθήκες εργασίας.
✓

εργασίες με ζώα.

✓

εργασίες σε υποβαρικ ή υπερβαρικ περιβάλλον (πιλ τοι και πλήρωμα αεροπλάνων, δύτες κλπ).

✓

εργασίες σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.

✓

εργασίες με ακατάλληλο εξοπλισμ .

✓

ακατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας.

✓

ελλείψεις στην ενημέρωση και πληροφ ρηση των εργαζ μενων για
τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία τους.

✓

βίαιη επανένταξη στην εργασία των παθ ντων εν υπηρεσία.

✓

ένταξη σε ακατάλληλες εργασίες ατ μων με ειδικές ανάγκες.
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ñ 1. ™‡Ì‚ÔÏ· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ¯ËÌÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜
™ËÌ·Û›·
Tοξικ
(T)
Πολύ
τοξικ
(T+)

Eπιβλαβές
(Xn)

™‡Ì‚ÔÏÔ

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
- Tοξικές και επιβλαβείς ουσίες
και σκευάσματα που παρουσιάζουν, ακ μη και σε μικρές ποσ τητες, κίνδυνο για την υγεία.
- Aν η σοβαρ τητα των επιπτώσεων στην υγεία εκδηλώνεται με πολύ μικρές ποσ τητες, το προϊ ν
σημειώνεται με το τοξικ σύμβολο.
- Aυτά τα προϊ ντα διεισδύουν
στον οργανισμ με εισπνοή, κατάποση ή απ το δέρμα.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
● Mεθαν λη, φωτιστικ οιν πνευμα, αποσμητικά, στεγανωτικά σπρέι,
● απολυμαντικά (κρεολίνη)
● π.χ. σπρέι φανοποιΐας
● αποσμητικά, τριχλωραιθυλένιο
● διαλυτικά για χρώματα
● προϊ ντα καθαρισμού
● προϊ ντα για την προστασία
και την επεξεργασία του ξύλου
● αντισκωριακά για χρώματα

¶PO§H¶TIKA METPA
● Για να αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα,
χρησιμοποιείστε προστατευτικά μέσα: γάντια,
προσωπίδα, προστατευτικ ένδυμα κ.λπ.
● Προτιμάτε να εργάζεστε στο ύπαιθρο ή σε καλά
αεριζ μενο χώρο.

Eύφλεκτο
(F)
Eξαιρετικά
εύφλεκτο
(F+)

Oξειδωτικ
(O)

● Kαλή υγιεινή: πλύντε τα χέρια σας, μην τρώτε ή
καπνίζετε ποτέ κατά τη διάρκεια της χρήσης.
● Tα προϊ ντα σε αεροζ λ είναι πιο επικίνδυνα
(εισπνοή!).
● Kρατείστε τα μακριά απ τα παιδιά!

(F) Tα εύφλεκτα προϊ ντα αναφλέγονται παρουσία μιας φλ γας,
μιας πηγής θερμ τητας (θερμή επιφάνεια) ή μιας σπίθας.
(F+) Προϊ ν που μπορεί να αναφλεχθεί πολύ εύκολα απ τη δράση μιας πηγής ενέργειας (φλ γα,
σπίθες κ.λπ.), ακ μη και κάτω απ
0°C.
- H καύση (οξείδωση) χρειάζεται
μια καύσιμη ύλη, οξυγ νο και μια
πηγή ανάφλεξης . επιταχύνεται
σημαντικά απ την παρουσία εν ς
οξειδωτικού προϊ ντος (ουσίας
πλούσιας σε οξυγ νο).

● πετρέλαιο, βενζίνη
● φωτιστικ οιν πνευμα ή μεθαν λη
● τερεβινθέλαιο, λευκ οιν πνευμα
● ακετ νη, καθαριστικά για πινέλα, διαλυτικά για χρώματα
● χρώματα σε αεροζ λ, μεταλλικά χρώματα
● αντιπαγετικά για τζάμια
● κ λλες επαφής, κ λλες (νεοπρένιο)
● αποσμητικά χώρου

¶PO§H¶TIKA METPA
● Aποθηκεύετε τα προϊ ντα σε καλά
αεριζ μενο χώρο.
● Mην τα χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε μια
πηγή θερμ τητας, μια θερμή επιφάνεια,
κοντά σε σπίθες ή σε ακάλυπτη φλ γα.
● Aπαγορεύεται το κάπνισμα!

● Mη φοράτε νάιλον ρούχα και έχετε πάντα
πρ χειρο έναν πυροσβεστήρα κατά τη
διάρκεια της χρήσης εύφλεκτων προϊ ντων.
● Διατηρείτε τα εύφλεκτα προϊ ντα (F) καλά
διαχωρισμένα απ τα οξειδωτικά προϊ ντα
(O).
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™ËÌ·Û›·

Διαβρωτικ
(C)

Eρεθιστικ
(Xi)

¶APAPTHMA 5

™‡Ì‚ÔÏÔ

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
- Oι διαβρωτικές ουσίες προκαλούν σοβαρές βλάβες στους ζωντανούς ιστούς και πλήττουν επίσης και άλλα υλικά. H αντίδραση
μπορεί να οφείλεται στην παρουσία νερού ή υγρασίας.

- H επανειλημμένη επαφή προκαλεί φλεγμονές στο δέρμα και στις
βλεννογ νους.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
● αποφρακτικά για σωληνώσεις, αφαιρετικά ακαθαρσιών
● καυστική σ δα, αντισκωριακά
● οξέα, θειϊκ οξύ (μπαταρίες)
● καθαριστικά για φούρνους,
τουαλέτες
● απορρυπαντικά πιάτων (σε υγρή κατάσταση)
●
●
●
●

χλωρίνη
τερεβινθέλαιο
καυστική αμμωνία
ρητίνη απ πολυεστέρα

¶PO§H¶TIKA METPA
● Διατηρείτε τα προϊ ντα στην αρχική τους
συσκευασία (δοχεία καλά κλεισμένα - (πώματα
ασφαλείας).
● Διατηρείτε τα προϊ ντα μακριά απ τα παιδιά.
● Προσέχετε κατά την τακτοποίηση. Mην
αποθέτετε ποτέ σε περβάζια κ.λπ. (κίνδυνος
πτώσης!).
● Προστατέψτε τα μάτια, το δέρμα κ.λπ. απ
οποιοδήποτε πιτσίλισμα. Nα είστε πολύ

Eκρηκτικ
(E)

προσεχτικοί ταν χύνετε το προϊ ν ή ταν το
πασπαλίζετε. Nα χρησιμοποιείτε πάντα
προστατευτικά γάντια και γυαλιά.
● Πρώτα απ’ λα η υγιεινή: μετά τη χρήση πλύντε
καλά τα χέρια και το πρ σωπο.
● Ως «πρώτες βοήθειες» το ξέπλυμα με άφθονο
νερ για 10 λεπτά είναι αποτελεσματικ .
● Tα διαβρωτικά προϊ ντα σε αεροζ λ είναι
επικίνδυνα!

- H έκρηξη είναι εξαιρετικά γρήγορη καύση και εξαρτάται απ τα χαρακτηριστικά του προϊ ντος, τη
θερμοκρασία (πηγή θερμ τητας),
επαφή με άλλα προϊ ντα (αντίδραση), χτυπήματα, την τριβή κ.λπ.).

● τα κάθε είδους αεροζ λ (ακ μη και άδεια) είναι δυνατ ν να
εκραγούν πάνω απ τους 50°C:
αποσμητικά χώρου, λακ μαλλιών, χρώματα, βερνίκια, αντιπαγετικά για παρμπρίζ κ.λπ.

¶PO§H¶TIKA METPA
● Aποφύγετε την υπερθέρμανση, τα κτυπήματα,
προστατέψτε τα απ τις ηλιακές ακτίνες κ.λπ.
● Mην τα τοποθετείτε ποτέ κοντά σε πηγές

Eπικίνδυνο
για το
περιβάλλον
(«N)

θερμ τητας, λαμπτήρες, θερμαντικά σώματα
κ.λπ.
● Pητή απαγ ρευση του καπνίσματος!

Oυσίες:
- ιδιαίτερα τοξική για τους
υδρ βιους οργανισμούς
-τοξική για την πανίδα
- επικίνδυνη για το στρώμα
του ζοντος

● ενεργά συστατικά των εντομοκτ νων
● χλωροφθοράνθρακες (CFC)

¶PO§H¶TIKA METPA
● Aπομακρύνετε το προϊ ν ή τα υπολείμματά του
με τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα
επικίνδυνα προϊ ντα.

● Aποφύγετε τη μ λυνση του περιβάλλοντος
αποθηκεύοντας σωστά τα προϊ ντα.
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2. ºÚ¿ÛÂÈ˜ KÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂˆÓ
α. Kίνδυνοι
Σημασία των R Φράσεων
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
R 38

Eκρηκτικ σε ξηρή κατάσταση.
Kίνδυνος εκρήξεως απ τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως απ τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.
Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Eκρηκτικ σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.
Mπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Mπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη καυσίμων υλικών σε επαφή με αυτά.
Eκρηκτικ ταν αναμειχθεί με καύσιμα υλικά.
Eύφλεκτο.
Λίαν εύφλεκτο.
Eξ χως εύφλεκτο.
Eξ χως εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο.
Aντιδρά βίαια με νερ
Σε επαφή με νερ ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια.
Eκρηκτικ ταν αναμειχθεί με οξειδωτικές ουσίες.
Aυτοαναφλέγεται στον αέρα.
Kατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
Mπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.
Bλαβερ ταν εισπνέεται.
Bλαβερ σε επαφή με το δέρμα.
Bλαβερ σε περίπτωση καταπ σεως.
Tοξικ ταν εισπνέεται.
Tοξικ σε επαφή με το δέρμα.
Tοξικ σε περίπτωση καταπ σεως.
Πολύ τοξικ ταν εισπνέεεται.
Πολύ τοξικ σε επαφή με το δέρμα.
Πολύ τοξικ σε περίπτωση καταπ σεως.
Σε επαφή με το νερ ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
Kατά τη χρήση γίνεται λίαν εύφλεκτο.
Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
Kίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.
Προκαλεί εγκαύματα.
Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα
Eρεθίζει τα μάτια.
Eρεθίζει το αναπνευστικ σύστημα
Eρεθίζει το δέρμα.
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R 39 Kίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.
R 40 Πιθαν ς κίνδυνος μονίμων επιδράσεων.
R 41 Kίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών κακώσεων.
R 42 Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση διά της εισπνοής.
R 43 Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση διά της επαφής με το δέρμα.
R 44 Kίνδυνος έκρηξης αν θερμανθεί σε χώρο, που δεν ανακυκλώνεται ο αέρας.
R 45 Kαρκινογ νο.
R 46 Δύναται να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις.
R 47 Δύναται να προκαλέσει συγγενείς παραμορφώσεις.
R 48 Kίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης.
R 49 Mπορεί να προκαλέσει καρκίνο ταν εισπνέεται.
R 50 Πολύ τοξικ για τους υδρ βιους οργανισμούς.
R 51 Tοξικ για τους υδρ βιους οργανισμούς.
R 52 Bλαβερ για τους υδρ βιους οργανισμούς.
R 53 Mπορεί να προκαλέσει μακροχρ νιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R 54 Tοξικ για τη χλωρίδα.
R 55 Tοξικ για την πανίδα.
R 56 Tοξικ για τους οργανισμούς του εδάφους.
R 57 Tοξικ για τις μέλισσες.
R 58 Mπορεί να προκαλέσει μακροχρ νιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
R 59 Eπικίνδυνο για τη στιβάδα του ζοντος.
R 14/15
Aντιδρά βιαίως σε επαφή με το νερ εκλύοντας αέρια πολύ εύφλεκτα.
R 15/29
Σε επαφή με νερ ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα αέρια.
R 20.21
Bλαβερ ταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R 21/22
Bλαβερ σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 20/22
Bλαβερ ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 20/21/22
Bλαβερ ταν εισπέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 23/24
Tοξικ ταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R 24/25
Tοξικ σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 23/25
Tοξικ ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 23/24/25
Tοξικ ταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 26/27
Πολύ τοξικ ταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R 27/28
Πολύ τοξικ σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 26/28
Πολύ τοξικ ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 26/27/28
Πολύ τοξικ ταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 36/37
Eρεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικ σύστημα.
R 37/38
Eρεθίζει το αναπνευστικ σύστημα και το δέρμα.
R 36/38
Eρεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R 36/37/38
Eρεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικ σύστημα και το δέρμα.
R 39/23
Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται.
R 39/34
Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.
R 30/25
Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπ σεως.
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R 39/23/24

Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται και σε
επαφή με το δέρμα.

R 39/23/25

Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται και σε
περίπτωση καταπ σεως.

R 39/24/25

Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα
και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 39/23/24/25 Tοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα
και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 39/26

Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται.

R 39/27

Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε επαφή με το
δέρμα.

R 39/28

Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπ σεως.

R 39/26/27

Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται
και σε επαφή με το δέρμα.

R 39/26/28

Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται
και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 39/27/28

Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων σε επαφή με το
δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 39/26/27/28 Πολύ τοξικ : κίνδυνος πολύ σοβαρών μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται,
σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 40/20

Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεεται.

R 40/21

Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

R 40/22

Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπ σεως.

R 40/20/21

Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται και σε επαφή
με το δέρμα.

R 40/20/21

Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 40/21/22

Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 40/20/21/22 Bλαβερ : πιθανοί κίνδυνοι μ νιμων επιδράσεων ταν εισπνέεται, σε επαφή με
το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 40/43

Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής και επαφής με το
δέρμα.

R 48/20:

Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη
έκθεση ταν εισπνέεται.

R 48/21

Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη
έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

R 48/22

Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη
έκθεση σε περίπτωση καταπ σεως.

R 48/20/21

Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη
έκθεση ταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

R 48/20/22

Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατετάμενη
έκθεση ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 48/21/22

Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη
έκθεση σε επαφή με το δέρμα και περίπτωση καταπ σεως.

R 48/20/21/22 Bλαβερ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη
έκθεση ταν εισπνέεται, σε επαφή το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.
R 48/23

Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη έκθεση ταν εισπνέεται.

R 48/24

Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

R 48/25

Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπ σεως.

R 48/23/24

Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη έκθεση ταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

R 48/23/25

Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη έκθεση ταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπ σεως.

R 48/24/25

Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απ παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και περίπτωση καταπ σεως.

R 48/23/24/25 Tοξικ : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας απ παρατεταμένη έκθεση ταν
εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπ σεως.

β. Προφυλάξεις
Σημασία των S Φράσεων
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 20
S 21
S 22
S 23

Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Mακριά απ παιδιά.
Σε δροσερ μέρος.
Mακριά απ κατοικημένους χώρους.
Διατηρείτε το περιεχ μενο μέσα σε... (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται απ
τον κατασκευαστή).
Διατηρείτε σε ατμ σφαιρα... (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται απ τον κατασκευαστή).
Tο δοχείο διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
Tο δοχείο να προστατεύεται απ υγρασία.
Tο δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζ μενο μέρος.
Tο περιεχ μενο διατηρείται με υγρασία.
Nα αποφεύγεται η επαφή με τον αέρα.
Mη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.
Mακριά απ τρ φιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Mακριά απ ... (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται απ τον κατασκευαστή).
Mακριά απ θερμ τητα.
Mακριά απ πηγές αναφλέξεως. Aπαγορεύεται το κάπνισμα.
Mακριά απ καύσιμες ύλες
Xειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.
Mην τρώτε ή πίνετε ταν το χρησιμοποιείτε
Mην καπνίζετε ταν το χρησιμοποιείτε.
Mην αναπνέετε τη σκ νη.
Mην αναπνέετε αέρια/καπνούς/ατμούς/εκνεφώματα [ ρος(οι) κατάλληλος(οι) να υποδειχθούν απ τον κατασκευαστή]

S 24 Aποφεύγετε επαφή με το δέρμα.
S 25 Aποφεύγετε επαφή με τα μάτια.
S 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερ και ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
S 27 Aφαιρέστε αμέσως λα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
S 28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε αμέσως με άφθονο... (το είδος του υγρού
καθορίζεται απ κατασκευαστή).
S 29 Mη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση.
S 30 Ποτέ μην προσθέτετε νερ στο προϊ ν αυτ .
S 31 Kρατήστε το μακριά απ εκρηκτικές ύλες.
S 33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
S 34 Aποφεύγετε τραντάγματα και τριβή.
S 35 Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να απορρίψετε (πετάξετε) το προϊ ν
και τη συσκευασία του.
S 36 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
S 37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.
S 38 Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S 39 Xρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
S 40 Για τον καθαρισμ του πατώματος και λων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί απ
αυτ το υλικ χρησιμοποιείτε... (το είδος καθορίζεται απ τον κατασκευαστή).
S 41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς.
S 42 Σε περίπτωση παραγωγής καπνού ή εκνεφώματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή [ ρος κατάλληλος(οι) να υποδειχθούν απ τον κατασκευαστή].
S 43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε... (αναφέρατε το ακριβές είδος μέσων κατασβέσεως. Eάν το νερ αυξάνει τον κίνδυνο, προσθέστε: Mη χρησιμοποιείτε ποτέ νερ ).
S 44 Eάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα που αυτ είναι δυνατ ).
S 45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα που αυτ είναι δυνατ ).
S 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία
ή την ετικέτα.
S 47 Διατηρείται σε θερμοκρασία μικρ τερη απ ... °C (να καθοριστεί απ τον κατασκευαστή).
S 48 Διατηρείται υγρ με... (το κατάλληλο μέσο καθορίζεται απ τον κατασκευαστή).
S 49 Διατηρείται μ νο στο αρχικ του δοχείο.
S 50 Nα μην αναμειχθεί με... (να καθοριστεί απ τον κατασκευαστή).
S 51 Nα χρησιμοποιείται μ νο σε καλά αεριζ μενους χώρους.
S 52 Nα μην χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους.
S 53 Aποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες πριν την χρήση.
S 54 Nα ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν απ τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων/αποβλήτων.
S 55 Nα γίνει η επεξεργασία με την καλύτερη διαθέσιμη μέθοδο πριν απ τη διοχέτευση σε
υπον μους ή στο περιβάλλον.
S 56 Nα μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπον μων ή στο περιβάλλον. Nα διατεθεί σε εγκεκριμένο
χώρο συλλογής αποβλήτων.
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3. Yﬁ‰ÂÈÁÌ· K¿ÚÙ·˜ XËÌÈÎ‹˜ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ YÏÈÎÒÓ.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του N. 1568/85, ο εργοδ της δικαιούται να ζητά απ τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή των χημικών ουσιών πληροφορίες, τ σο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζ μενων, σο και για τις μεθ δους ασφαλούς χρήσης τους. Στην προτειν μενη
«KAPTA XHMIKHΣ AΣΦAΛEIAΣ YΛIKΩN» περιλαμβάνονται λες οι απαραίτητες
πληροφορίες που υποχρεούνται να χορηγήσουν οι προμηθευτές.
YΠOΔEIΓMA KAPTAΣ XHMIKHΣ AΣΦAΛEIAΣ YΛIKΩN
Tμήμα:
(EMΠOPIKH ONOMAΣIA OYΣIAΣ)

Xημική Oνομασία:

ΣHMANΣH KINΔYNΩN
απ την συσκευασία

Xημικ ς Tύπος:

EIΔOΣ
KINΔYNOY

(κολλήστε εδώ)

ΣOBAPOI KINΔYNOI
ΣYMΠTΩMATA

ΠPOΛHΨH

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ
ΠYPOΠPOΣTAΣIA

ΦΩTIA

EKPHΞH

EKΘEΣH



Eισπνοή



Δέρμα



Mάτια



Kατάποση

ENEPΓEIEΣ OTAN
XYΘEI TYXAIA

AΠOΘHKEYΣH

ΣYΣKEYAΣIA - ΣHMANΣH

ΠPOΣΘETEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

Hμ/νία:
Yπηρεσία Yγείας & Aσφάλειας Eργασίας
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1. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚﬁÏË„Ë˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ﬁ ¤ÎıÂÛË ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, ¯ËÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.
1.1.

Επεμβάσεις πρ ληψης και μέτρα ασφάλειας κατά την έκθεση σε χημικούς παράγοντες.

1.1.α. Για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος:
✓

συστήματα απαγωγής (τοπικού, γενικού).

✓

συστήματα εξαερισμού (τοπικού, γενικού).

✓

παραγωγή σε “κλειστ κύκλο”.

✓

αυτοματοποίηση παραγωγής

✓

συστήματα σήμανσης διαφυγής χημικών ουσιών.

✓

σωστή λειτουργία και συντήρηση των μηχανών.

✓

ποιοτικ ς και ποσοτικ ς προσδιορισμ ς των χημικών παραγ ντων.

✓

υγιεινή των χώρων εργασίας.

✓

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τους χημικούς παράγοντες.

1.1.β. Για την ατομική προστασία των εργαζ μενων:
✓

παροχή ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, μάσκες, γυαλιά κλπ).

✓

τοπικά συστήματα εξαερισμού.

✓

δυνατ τητες άμεσης απομάκρυνσης της ουσίας απ το ανθρώπινο
σώμα (ντους και πίδακες για να ξεπλένονται το σώμα και τα μάτια σε
περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει να τοποθετούνται πλησίον των θέσεων εργασίας).

✓

ιατρικ ς περιοδικ ς έλεγχος των εκτεθειμένων εργαζ μενων.

✓

ατομική υγιεινή.

1.1.γ. Μέτρα ασφάλειας και οργάνωσης εργασίας:
✓

δεν πρέπει να τρώνε και να καπνίζουν οι εργαζ μενοι στον χώρο εργασίας.

✓

απομάκρυνση των επικίνδυνων επεξεργασιών απ τον κυρίως εργασιακ χώρο.

✓

ενημέρωση και πληροφ ρηση των εργαζ μενων για τις διαδικασίες
παραγωγής και τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται.

✓

ετικέτες επικινδυν τητας με την πλήρη σύνθεση του προϊ ντος,
τους κινδύνους και τον τρ πο χρήσης του, πρέπει να είναι κολλημένες σε κάθε συσκευασία.
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1.2.

✓

κάρτες ασφάλειας για κάθε χημική ουσία που χρησιμοποιείται, με τις
οδηγίες άμεσης επέμβασης σε περίπτωση κινδύνου, πρέπει να είναι
αναρτημένες στον εργασιακ χώρο.

✓

σήμανση ασφάλειας.

✓

φωτισμ ς ασφάλειας.

✓

έλεγχος στις διαδικασίες πυρασφάλειας.

Επεμβάσεις πρ ληψης και μέτρα ασφάλειας κατά την έκθεση σε φυσικούς βλαπτικούς παράγοντες.

1.2.α. Για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος:
✓

έλεγχος και εκτίμηση των φυσικών ρύπων (θ ρυβος, θερμικ περιβάλλον, φωτισμ ς, δονήσεις, ακτινοβολίες).

✓

έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση των μηχανών.

✓

αντικατάσταση των επικίνδυνων παραγωγικών διαδικασιών και μηχανών, απ μη επικίνδυνες διαδικασίες και μηχανές.

✓

έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

✓

διαδικασίες διάθεσης στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων.

✓

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τους φυσικούς παράγοντες.

1.2.β. Για την ατομική προστασία των εργαζ μενων:
✓

παροχή ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, μάσκες, γυαλιά, φ ρμες, ωτασπίδες, κράνη κλπ).

✓

ιατρικ ς έλεγχος των εργαζ μενων.

✓

ενημέρωση πληροφ ρηση για τους εργασιακούς κινδύνους.

1.2.γ. Μέτρα ασφάλειας και οργάνωσης εργασίας:

1.3.

✓

δεν πρέπει, κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, να παραμένουν οι
εργαζ μενοι στον εργασιακ χώρο.

✓

απομάκρυνση των ρυπογ νων επεξεργασιών απ τον κυρίως εργασιακ χώρο.

✓

ενημέρωση και πληροφ ρηση των εργαζ μενων για τις διαδικασίες
αντιμετώπισης των επικίνδυνων βλαπτικών παραγ ντων.

✓

σηματοδ τηση των χώρων εργασίας.

✓

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Επεμβάσεις πρ ληψης και μέτρα ασφάλειας κατά την έκθεση σε βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες.

1.3.α. Για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος:
✓

έλεγχος και εκτίμηση των βιολογικών ρύπων.
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✓

απολύμανση των εργασιακών χώρων.

✓

αντικατάσταση των επικίνδυνων και ρυπογ νων παραγωγικών διαδικασιών απ μη επικίνδυνες και ρυπογ νες διαδικασίες.

✓

έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων ανανέωσης εσωτερικού αέρα.

✓

καθαρισμ ς ή και αντικατάσταση των φίλτρων του κλιματιστικού μηχανήματος.

✓

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

✓

συχν ς καθαρισμ ς και απολύμανση των κοιν χρηστων χώρων υγιεινής.

1.3.β. Για την ατομική προστασία των εργαζ μενων:
✓

παροχή ατομικών μέσων προστασίας.

✓

ιατρικ ς έλεγχος των εργαζ μενων.

✓

ενημέρωση πληροφ ρηση για τους κινδύνους.

✓

δυνατ τητα άμεσης πρ σβασης σε ντους και πίδακες καθώς και
στην χρήση άλλων συστημάτων ατομικής απολύμανσης.

✓

στα εργαστήρια παροχή εξοπλισμού εργασίας μιας χρήσης.

✓

ατομική υγιεινή.

1.3.γ. Μέτρα ασφάλειας και οργάνωσης εργασίας:
✓

δεν πρέπει, κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, να παραμένουν οι
εργαζ μενοι στον εργασιακ χώρο.

✓

απομάκρυνση των ρυπογ νων επεξεργασιών απ τον κυρίως εργασιακ χώρο.

✓

ενημέρωση και πληροφ ρηση των εργαζ μενων για τις διαδικασίες
αντιμετώπισης των επικίνδυνων βιολογικών παραγ ντων.

✓

σηματοδ τηση των χώρων εργασίας.

✓

διαδικασίες διάθεσης νοσογ νων αποβλήτων.

✓

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
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∏ ŒÓÓÔÈ· ÙˆÓ OÚÈ·ÎÒÓ ΔÈÌÒÓ ŒÎıÂÛË˜.
Σπύρος Δοντάς, Dr Χημικ ς
Σπύρος Δρίβας, Ειδικ ς Ιατρ ς Εργασίας

Κάθε μέρα ο εργαζ μενος έρχεται σε επαφή με πλήθος ανθρώπων, χώρων,
μηχανημάτων, ήχων, ερεθισμών, ακτινοβολιών, ουσιών που λα μαζί αποτελούν ,τι συνοπτικά ονομάζεται περιβάλλον εργασίας. Το περιβάλλον αυτ είναι ο κ σμος μέσα στον οποίο δημιουργεί ο άνθρωπος αλλά και ο κ σμος εκείνος που κατεξοχήν καταπονεί και φθείρει την ψυχική και σωματική ακεραι τητα του ανθρώπου. Εάν στ χος της πρ ληψης είναι η διατήρηση της υγείας των
εργαζομένων και κατά συνέπεια η ελαχιστοποίηση των φθορών, απαιτούνται
συγκεκριμένα εργαλεία για τον έλεγχο της φθοράς.
Για το σκοπ αυτ , έχουν καθιερωθεί οι Οριακές Τιμές Έκθεσης ως ένα βασικ πληροφοριακ στοιχείο επέμβασης για την εκτίμηση και πρ ληψη των επαγγελματικών κινδύνων.
Η θέσπιση των Οριακών Τιμών Έκθεσης είναι σχετικά πρ σφατη και η πρώτη προσπάθεια για τον προσδιορισμ των συγκεντρώσεων χημικών ουσιών
στον εργασιακ αέρα, έγινε απ τον Γερμαν Φυσιολ γο Lehmann στα τέλη
του 1800.
Αργ τερα, το 1933 Σοβιετικοί επιστήμονες θεσπίζουν τις πρώτες “Μέγιστες
Επιτρεπ μενες Συγκεντρώσεις” τοξικών ουσιών για τον εργασιακ αέρα, ακολουθούν οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί το 1937 και το 1938 αντιστοίχως, τον
πρώτο μως κατάλογο Οριακών Τιμών Έκθεσης για τους εργασιακούς χώρους
τον επεξεργάστηκε και τον δημοσίευσε το 1946 η Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγειονολ γων Βιομηχανίας (ACGIH).
Βασική έννοια για την καταν ηση των οριακών τιμών είναι η έννοια της έκθεσης. Ως έκθεση ορίζονται (ποιοτικά) οι συνθήκες υπ τις οποίες βλαπτικοί
παράγοντες (χημικοί, φυσικοί ή βιολογικοί) έρχονται σε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμ και εισέρχονται σ’ αυτ ν. Οι μηχανισμοί της έκθεσης ποικίλλουν
αναλ γως των παραγ ντων. Ενδεικτικά αναφέρεται τι για τους χημικούς βλαπτικούς παράγοντες υπάρχουν τρεις τέτοιοι μηχανισμοί: Δια της εισπνοής, μέσω του δέρματος ή, τέλος, δια της κατάποσης.
Στην Ιατρική της Εργασίας και την Επαγγελματική Τοξικολογία ο ρος αποτέλεσμα αναφέρεται σε μια βιολογική αλλοίωση, που οφείλεται στην επαγγελματική έκθεση στο βλαπτικ χημικ παράγοντα. Ο ρος δση χρησιμοποιείται
για να προσδιορίσει το ποσ ή την συγκέντρωση μιας ουσίας σ’ ένα βιολογικ υποδοχέα, που εξασκεί την δράση της.
Η δση είναι ανάλογη τσο της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης της ουσίας σο και του χρνου έκθεσης σ’ αυτήν.
Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ποσ τητας της προσλαμβανομένης τοξικής ουσίας (δηλαδή της δ σης ) και των βλαβών που προκαλούνται στην υγεία
απ την έκθεση. Wσο, λοιπ ν, μεγαλύτερη είναι η τιμή συγκέντρωσης εν ς
βλαπτικού παράγοντα στον εργασιακ χώρο και σο μεγαλύτερος είναι ο χρ -
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νος έκθεσης, τ σο μεγαλύτερες θα είναι οι βλάβες αλλά και τ σο περισσ τεροι
θα είναι οι εργαζ μενοι που θα εκδηλώσουν τα συμπτώματα μιας επαγγελματικής ασθένειας.
Μια Οριακή Τιμή Έκθεσης για τους χημικούς βλαπτικούς παράγοντες, αναφέρεται σε συγκεντρώσεις χημικών ουσιών που μεταφέρονται απ τον αέρα
και απεικονίζουν συνθήκες υπ τις οποίες πιστεύεται τι λοι σχεδ ν οι εργαζ μενοι μπορούν να εκτίθενται κατ’ επανάληψη καθημερινά χωρίς δυσμενείς
επιδράσεις στην υγεία.
Υπάρχουν πολλά είδη ορίων (ή εκφράσεις αυτών) που έχουν κατά καιρούς
εκδώσει διάφοροι φορείς.
Μέγιστη Επιτρεπομένη Συγκέντρωση ή Maximum Allowable Concentration
(ΜAC):
Η έννοια των ΜAC βασίζεται στην αρχή των ορίων οροφής, δηλαδή εκείνων
των οριακών τιμών, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπεραστούν και ο
προσδιορισμ ς τους καθορίζεται αυστηρά και μ νο απ τοξικολογικά και επιδημιολογικά κριτήρια.
Η ΜΑC ορίσθηκε με διαφορετικ τρ πο απ τις διάφορες επιστημονικές
σχολές, αναλ γως του τρ που εκτιμήσεως των βιολογικών αλλοιώσεων. Οι Σοβιετικοί π.χ. βασίζονταν στους χρ νους αντίδρασης του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος για την εκδήλωση εξαρτημένων ανακλαστικών τύπου Παβλώφ. Οι
Γερμανοί για τις ΜΑΚ (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) βασίζονται τ σο σε
τοξικολογικά δεδομένα σο και στον τύπο της έκθεσης και στις εργασιακές
συνθήκες.
Σήμερα ως MAC ορίζεται συνήθως η μέγιστη επιτρεπ μενη συγκέντρωση
τοξικών ουσιών στον αέρα των εργασιακών χώρων η οποία για οκτάωρη καθημερινή έκθεση και για ολ κληρη τη ζωή του εργαζομένου δεν θα προκαλέσει ασθένεια ή εκτροπή απ τη φυσιολογική κατάσταση της υγείας του, πως αυτές
διαπιστώνονται με τις ισχύουσες ιατρικές μεθ δους είτε κατά τη διάρκεια της
εργασίας του, είτε μετά απ μακροχρ νια έκθεση.
Δεδομένης της δυσκολίας εφαρμογής των MAC στη βιομηχανική πρακτική
καθιερώθηκαν το 1975 απ την Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολ γων Βιομηχανίας (ACGIH) οι Οριακές Τιμές Έκθεσης ή Threshold Limit Values
(ΤLV):. Οι τιμές αυτές βασίζονταν τ σο σε τοξικολογικά κριτήρια σο και σε οικονομικο-κοινωνικά καθώς και στις τεχνολογικές δυνατ τητες της εποχής. Καθορίστηκαν τρεις κατηγορίες Οριακών Τιμών:
✓ Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή (TLV-TWA): Είναι η χρονικά σταθμισμένη
μέση τιμή της συγκέντρωσης ουσίας για μια συνηθισμένη ημέρα εργασίας 8
ωρών και για εβδομάδα 40 ωρών, στην οποία πιστεύεται τι λοι σχεδ ν οι
εργαζ μενοι μπορούν να εκτεθούν κατ’ επανάληψη, καθημερινά, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους.
Λ γω μως μεγάλων αποκλίσεων στην επιδεκτικ τητα του κάθε ατ μου είναι δυνατ ν, ένα σημαντικ ποσοστ εργαζ μενων μπορεί να αισθανθεί δυ-
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σφορία ή ακ μα και να νοσήσει ακ μα, απ ουσίες σε οριακές συγκεντρώσεις ή και κάτω απ την οριακή τιμή έκθεσης.
✓ Οριακή Τιμή Έκθεσης Μικράς Διαρκείας (TLV-STEL): Είναι η συγκέντρωση
στην οποία οι εργαζ μενοι μπορούν να εκτίθενται συνεχώς για μια σύντομη
περίοδο χωρίς να υποφέρουν απ α) ερεθισμ β) χρ νια ή αμετάκλητη καταστροφή ιστών ή γ) νάρκωση σε τέτοιο βαθμ ώστε να αυξάνεται η πιθαν τητα τραυματισμού απ ατύχημα, να εμποδίζεται η αυτοπροστασία ή να μειώνεται ουσιωδώς η απ δοση της εργασίας ( υπ την προϋπ θεση τι η ημερήσια TLV-TWA δεν υπερβαίνεται).
Σημειώνεται τι η TLV-STEL δεν αποτελεί ανεξάρτητο ριο έκθεσης αλλά
συμπληρώνει τη χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή (TWA). Μια έκθεση STEL
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15min και θα πρέπει να παρεμβάλλεται ένα χρονικ διάστημα το λιγ τερο 60min μεταξύ διαδοχικών εκθέσεων σ’ αυτή τη
διακύμανση. Επιτρέπονται μ νον 4 εκθέσεις STEL για 8ωρη έκθεση TWA.
✓ Οριακή Τιμή Οροφής (TLV-C): Είναι η συγκέντρωση η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι οριακές τιμές χημικών ουσιών εκφράζονται σε mg/m3 ή σε ppm (μέρη ανά εκατομμύριο).
Οι ορισμοί αυτοί αποδίδουν την προσπάθεια να καλυφθούν με τα κατάλληλα
ρια είτε ουσίες που δρουν ακαριαία είτε ουσίες των οποίων το αποτέλεσμα
φανερώνεται μετά απ μακρύ χρονικ διάστημα.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητ τι οι οριακές τιμές δεν αποτελούν νομοθετικές ρυθμίσεις/υποχρεώσεις. Είναι ένα είδος οδηγιών ή προτάσεων προς αυτούς που ασχολούνται με τη βιομηχανική υγεία (γιατρούς εργασίας, τεχνικούς
ασφάλειας κλπ) για τον έλεγχο κινδύνων στην υγεία των εργαζ μενων. Έχουν
καθαρά διαχειριστικ χαρακτήρα, υπ την έννοια τι η υπέρβαση εν ς ορίου θα
πρέπει να θέτει σε ενέργεια διαδικασίες αποφυγής των υψηλών εκθέσεων.
Ωστ σο, είναι φανερ , τι τα μέτρα αυτά εξαρτώνται απ λυτα απ την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τους χώρους εργασίας κλπ.
Επίσης πρέπει να προσθέσουμε τι το σύνολο των ρων υγείας και ασφάλειας για την αποτελεσματική προστασία των εργαζ μενων απέναντι στους επαγγελματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεσή τους κατά την εργασία,
έχουν διαμορφωθεί με βασική παραδοχή το πρ τυπο της 8ωρης εργασίας.
Συνεπώς η ακύρωση αυτής της βασικής παραδοχής, στην οποία έχει θεμελιωθεί κάθε επιστημονική γνώση και συμβολή, πως εξ’ άλλου και οι οριακές τιμές έκθεσης, δυναμιτίζει το σύνολο του μέχρι σήμερα υφιστάμενου θεσμικού
και επιστημονικού πλαισίου, δημιουργώντας νέα δεδομένα, οι συνέπειες των
οποίων θα είναι ορατές στις επ μενες γενιές.
Στην χώρα μας έχουν εισαχθεί νομοθετικές ρυθμίσεις για μια σειρά βλαπτικούς παράγοντες. Πρώτη τέτοια ρύθμιση ήταν ο Ν.61/75 που αφορούσε την έκθεση στο βενζ λιο. Ακολούθησαν τα Προεδρικά Διατάγματα για το μονομερές
βινυλοχλωρίδιο (Π.Δ 1179/80), την έκθεση σε ορισμένους χημικούς παράγοντες (Π.Δ 307/86), τον μεταλλικ μ λυβδο και τις ενώσεις του (Π.Δ 94/87), τον α-
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μίαντο (Π.Δ 70α/88) και άλλα. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν ένα ελάχιστο ποσοστ
των βλαπτικών παραγ ντων, και συνεπώς οι οριακές τιμές είναι δυνατ ν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες, παρ τι μη δεσμευτικές.
Τα ρια δεν αποτελούν σαφείς γραμμές που διαχωρίζουν ασφαλείς απ επικίνδυνες συγκεντρώσεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για
το χαρακτηρισμ ως “επιτρεπτών” συγκεντρώσεων βλαπτικών ουσιών κατωτέρων των ορίων. Στ χος είναι πάντοτε η σο το δυνατ ν χαμηλ τερη συγκέντρωση βλαπτικών ουσιών, έως και ο μηδενισμ ς της παρουσίας τους.
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ενώσεις που είναι δυνατ ν να προκαλέσουν καρκίνο. Η ACGIH τις κατατάσσει σε πέντε κατηγορίες: Επιβεβαιωμένα
Καρκινογνα για τον άνθρωπο (Κατηγορία Α1), Ενώσεις Υποπτευμενες ως
Καρκινογνες για τον άνθρωπο (Κατηγορία Α2), Καρκινογνα για τα ζώα (Κατηγορία Α3), Ενώσεις μη ταξινομήσιμες ως καρκινογνες για τον άνθρωπο (Κατηγορία Α4), Ενώσεις μη υποπτευμενες ως καρκινογνες για τον άνθρωπο (Κατηγορία Α5). Στον κατάλογο της εταιρίας υπάρχουν οριακές τιμές για ενώσεις
που ανήκουν σε λες τις κατηγορίες. Βεβαίως, αναγνωρίζεται σήμερα απ το
σύνολο σχεδ ν της επιστημονικής κοιν τητας τι για τις ουσίες που αποδεδειγμένα προκαλούν καρκινογένεση δεν είναι δυνατ ν σε καμιά περίπτωση να
ορισθούν ασφαλείς οριακές τιμές έκθεσης.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί τι οι οριακές τιμές δεν καλύπτουν το σύνολο
των χρησιμοποιουμένων χημικών ενώσεων και μάλιστα τις ουσίες που μπαίνουν
για πρώτη φορά στην παραγωγή.
Η τάση των οριακών τιμών είναι σαφώς καθοδική και συμβαδίζει με τα νετερα τοξικολογικά ή άλλα δεδομένα, την εξέλιξη των παραγωγικών ή των αναλυτικών τεχνικών, καθώς και με την διαρκώς αυξανομένη ευαισθησία κοινού
και επιστημνων.
Το Προεδρικ Διάταγμα 17/96 προβλέπει την γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων και τη θεωρεί ως βασική υποχρέωση του εργοδ τη. Τα μέλη
της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας καλούνται να παίξουν ενεργ και ουσιαστικ ρ λο στην εκτίμηση αυτή. Εάν στ χος είναι η προστασία
της υγείας των εργαζομένων, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά
προϋποθέτουν την ύπαρξη διαρκούς ελέγχου των χώρων εργασίας ο οποίος με
τη σειρά του δεν είναι εφικτ ς δίχως την τεκμηριωμένη εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. Και η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (μαζί με τις μετρήσεις που απαιτούνται) είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς την ύπαρξη οριακών
τιμών έκθεσης.
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Yπ δειγμα ερωτηματολογίου για την υποκειμενική εκτίμηση της Oμοιογενούς Oμάδας Eργαζ μενων.

EÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ
α. γενικά στοιχεία
1. Tίτλοι σπουδών:
 κανένας



 απολ. δημοτικού



 απολ. γυμνασίου



 απολ. λυκείου



 απολ. επαγγελματικής σχολής



 πτυχίο ανώτερης σχολής



 πτυχίο ανώτατης σχολής



 άλλο: ................................................................................................................
2. Hλικία:
3. Φύλο:


άνδρας ,

γυναίκα 

4. Oικογενειακή κατάσταση: άγαμος ,

έγγαμος ,

χήρος/α ,

διαζευγμένος 
5. Στρατιωτική θητεία: NAI 

OXI 

 εάν χι γιατί; ...................................................................................................
6. Kαπνίζετε;

NAI 

OXI 

 εάν διακ ψατε γιατί; .......................................................................................
7. Eιδικτητα: ......................................................................................................
8. Tμήμα εργασίας: .............................................................................................
9. Θέση εργασίας: ...............................................................................................
10. Xρνια απασχλησης στο συγκεκριμένο τμήμα: 
11. Xρνια απασχλησης στην επιχείρηση:
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12.

Πριν προσληφθείς στην επιχείρηση, στην οποία εργάζεσαι σήμερα,
τι ήσουν;
μήνες ή χρνια

 άνεργος

 .................................

 σπουδαστής

 .................................

 μαθητής

 .................................

 υπηρετούσες τη θητεία σου

 .................................

 ναυτικ ς

 .................................

 αγρ της

 .................................

 εποχιακ ς υπάλληλος ή εργάτης

 .................................

 εργαζ σουν ευκαιριακά

 .................................

 υπάλληλος ή εργάτης σε άλλη επιχείρηση

 .................................

 εκπαιδευ μενος

 .................................

 εργαζ μενος κατ’ οίκον

 .................................

 αυτοαπασχολούμενος

 .................................

 απολυμένος υπάλληλος ή εργάτης

 .................................

 άλλο ..................................................................................................................
13. Ποίο είναι το ωράριο εργασίας σου: ..............................................................
NAI 

14. Eργάζεσαι σε κυκλικ ωράριο (βάρδια);

OXI 

15. Eίσαι ικανοποιημένος απ τις ώρες ελεύθερου χρνου που έχεις
NAI 

μετά απ μια εργάσιμη ημέρα;

OXI 

16. Πώς περνάς τον ελεύθερο χρνο σου;
συχνά

καμιά φορά

ποτέ

 διαβάζεις βιβλία κλπ.;







 μελετάς;







 παίζεις με τα παιδιά σου;







 αθλείσαι;







 βλέπεις τηλε ραση;
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 ασχολείσαι με την τέχνη,
τον συνδικαλισμ και την
πολιτική







 αναπαύεσαι;







 έχεις κοινωνική ζωή;







 βγαίνεις με τους φίλους σου;







 άλλο ..................................................................................................................
17. Eκτίθεσαι κατά την διάρκεια της εργασίας σου σε βλαπτικούς
παράγοντες πως: σκνη, θρυβο, αέρια κλπ.;
NAI 



OXI

18. Eάν NAI σε ποιούς; .........................................................................................
β. κίνδυνοι για την υγεία
19. O θρυβος είναι:

 χαμηλς

 μέσος

 υψηλς

20. Oι δονήσεις είναι:

 χαμηλές

 μέσες

 ισχυρές

21. O φωτισμς είναι:

 χαμηλς

 επαρκής

 έντονος

22. H θερμοκρασία είναι:
(τον χειμώνα)

 χαμηλή

 ανεκτή

 υψηλή

23. H θερμοκρασία είναι:
(το καλοκαίρι)

 χαμηλή

 ανεκτή

 υψηλή

24. O αερισμς είναι:

 χαμηλς

 ανεκτς

 υψηλς

25. H υγρασία είναι:
(τον χειμώνα)

 χαμηλή

 ανεκτή

 υψηλή

26. H υγρασία είναι:
(το καλοκαίρι)

 χαμηλή

 ανεκτή

 υψηλή

27. Yπάρχουν ακτινοβολίες;

 Nαι

 Oχι

28. Σου έχουν χορηγηθεί ατομικά μέσα

 Nαι

 Oχι

 Nαι

 Oχι

προστασίας; (ωτασπίδες, φρμες κλπ)
29. Tα χρησιμοποιείς;
30. Aν OXI γιατί;
31. Yπάρχουν σκνες;

 Nαι

 Oχι

 λίγες

 πολλές
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32. Yπάρχουν οξέα;

 Nαι

 Oχι

 λίγα

 πολλά

33. Yπάρχουν διαλύτες;

 Nαι

 Oχι

 λίγοι

 πολλοί

34. Yπάρχουν αέρια;

 Nαι

 Oχι

 λίγα

 πολλά

35. Yπάρχουν καπνοί;

 Nαι

 Oχι

 λίγοι

 πολλοί

36. Yπάρχουν υδρατμοί;

 Nαι

 Oχι

 λίγοι

 πολλοί

37. Σου έχουν χορηγηθεί ατομικά μέσα
προστασίας (μάσκες, γάντια, φρμες κλπ)

 Nαι

 Oχι

38. Tα χρησιμοποιείς;

 Nαι

 Oχι

39. Aν OXI γιατί; ....................................................................................................
40. Yπάρχει ο κίνδυνος να πάθεις κάποιου
είδους λοίμωξη; (ηπατίτιδα, τέτανο κλπ)

 Nαι

 Oχι

41. Σε έχουν ενημερώσει για τους κινδύνους που
προέρχονται απ το περιβάλλον εργασίας;

 Nαι

 Oχι

Nαι

Oχι

42. Eίναι ελεύθεροι οι διάδρομοι κυκλοφορίας;





43. Yπάρχει φωτισμς ασφάλειας;





44. Yπάρχει σήμανση ασφάλειας;





45. Yπάρχει κίνδυνος ολίσθησης;





46. Yπάρχει κίνδυνος απ πτώσεις υλικών;





47. Yπάρχει κίνδυνος απ μεταφορικά μέσα;





48. Yπάρχουν εύφλεκτα υλικά;





49. Yπάρχει σύστημα πυρσβεσης;





50. Yπάρχει κίνδυνος εκρήξεων;





51. Yπάρχουν προφυλακτήρες στις μηχανές;





52. Yπάρχουν ακάλυπτα κινούμενα μέρη;





53. Yπάρχουν διακπτες ασφαλείας;





γ. κίνδυνοι για την ασφάλεια
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Nαι

Oχι

54. Yπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας;





55. Xειρίζεσαι επικίνδυνα εργαλεία;





56. Yπήρξες θύμα κάποιου εργατικού ατυχήματος;





57. Σου έχουν χορηγηθεί ατομικά μέσα
προστασίας; (κράνη, υποδήματα, γάντια κλπ)





58. Tα χρησιμοποιείς;





59. Aν OXI γιατί; ....................................................................................................
60. Σ’ έχουν ενημερώσει για τους κινδύνους που
διατρέχεις κατά την εργασία σου;





61. Έχεις εκπαιδευτεί για τον τρπο λειτουργίας
των μηχανών;





62. Aντιμετωπίζεις προβλήματα με τον τρπο
λειτουργίας των μηχανών;





63. Aντιμετωπίζεις προβλήματα με τον εξοπλισμ;
(γραφείο, κάθισμα κλπ)





δ. εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια
64. O χώρος εργασίας σου είναι:  άνετος  επαρκής  περιορισμένος
65. Διακινείς βάρη χειρωνακτικά;  ναι

 οχι

66. O ρυθμς εργασίας είναι:

 αργς

 ανεκτς

 έντονος

67. H μονοτονία είναι:

 μικρή

 μέτρια

 μεγάλη

68. H επαναληπτικτητα είναι:

 μικρή

 μέτρια

 μεγάλη

69. O βαθμς ευθύνης είναι:

 μικρς

 μέτριος

 μεγάλος

70. H πνευματική κπωση είναι:

 μικρή

 μέτρια

 μεγάλη

71. Πως είναι οι σχέσεις με τους
συναδέλφους σου;

 καλές

 αδιάφορες  κακές

72. Πως είναι οι σχέσεις με τους
προϊσταμένους;

 καλές

 αδιάφορες  κακές
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ε. συμπτώματα που αναφέρουν οι εργαζμενοι
Oχι

καμια φορά

συχνά

73. αισθάνεσαι οπτική κ πωση;







74. σε τσούζουν τα μάτια σου;







75. δε βλέπεις καλά;







76. έχεις πονοκεφάλους;







77. έχεις ζαλάδες;







78. έχεις π νους στα αυτιά;







79. έχεις βούισμα στα αυτιά;







80. έχεις ιλίγγους;







81. δεν ακούς καλά;







82. έχεις δυσκολία στην αναπνοή;







83. έχεις π νο στο λαιμ ;







84. έχεις βραχνή φωνή;







85. έχεις ξερ βήχα;







86. έχεις βήχα με πτύελα;







87. έχεις κρίσεις άσθματος;







88. νοιώθεις βράσιμο στο στήθος;







89. αιμορραγούν τα ούλα σου;







90. έχεις καούρες στο στομάχι;







91. αισθάνεσαι ναυτία;







92. έχεις τάση προς έμετο;







93. αισθάνεσαι βάρος στο στήθος;







94. αισθάνεσαι βάρος στα χέρια σου;







95. αισθάνεσαι μούδιασμα στα χέρια;







96. αισθάνεσαι βάρος στα π δια σου;







97. αισθάνεσαι μούδιασμα στα π δια;







98. έχεις π νους στα νεφρά;
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Oχι

καμια φορά

συχνά







100. έχεις π νους στη μέση;







101. έχεις π νους στην πλάτη;







102. έχεις π νους στον αυχένα;







103. πονάνε οι αγκώνες σου;







104. πονάνε οι καρποί σου;







105. μουδιάζουν τα δάκτυλα;
των χεριών σου;







106. πονάνε τα π δια σου;







107. πονάνε τα γονατά σου;







108. έχεις υπνηλία μετά την εργασία
σου;







109. έχεις άγχος ταν εργάζεσαι







110. νοιώθεις υπερβολική κούραση
μετά την δουλειά σου;







111. έχεις αυπνίες;







99. έχεις δυσκολία στην ούρηση;

112. άλλο ................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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¶›Ó·ÎÂ˜ NÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
1. EÚÁ·ÙÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
A/A

TITΛOΣ NOMOΘETHMATOΣ

NOMOΘETHMA

ΦEK

1

ΠEPI AΠAΓOPEYΣEΩΣ XPHΣEΩΣ TOY ΛEYKOY (KITPINOY)
ΦΩΣΦOPOY EIΣ THN BIOMHXANIA TΩN ΠYPEIΩN.

N.2273/20

145/A/20

2

ΠEPI KΩΔIKOΠOIHΣEΩΣ TΩN ΠEPI YΓIEINHΣ KAI
AΣΦAΛEIAΣ TΩN EPΓATΩN ΔIATAΞEΩN

B.Δ.25-8-20

200/A/20

3

ΠEPI KYPΩΣEΩΣ THΣ ΔIEΘNOYΣ ΣYMBAΣEΩΣ THΣ Γ’
ΔIEΘNOYΣ ΣYNΔIAΣKEΨEΩΣ EPΓAΣIAΣ THΣ ΓENEYHΣ,
THΣ KANONIZOYΣHΣ THN XPHΣIN TOY ANΘPAKIKOY
MOΛYBOY (ΣTOYΠETΣIOY) EN TOIΣ XPΩMATIΣMOIΣ

N.2994/22

162/A/22

4

ΠEPI KANONIΣMOY TΩN METPΩN YΓIEINHΣ KAI
KAΘAPIOTHTOΣ TΩN ΣTAΦIΔAΠOΘHKΩN

B.Δ.16-3-23

91/A/23

5

ΠEPI KANONIΣMOY TΩN METPΩN YΓIEINHΣ
KAΘAPIOTHTOΣ TΩN AΠOΘHKΩN ΣYΣKEYAΣIAΣ ΣYKΩN

B.Δ.13-10-23

321/A/23

6

ΠEPI KANONIΣMOY OPΩN EPΓAΣIAΣ EN TOIΣ
EPΓAΣTHPOIΣ KAI AΠOΘHKAIΣ ΣYKΩN

Π.Δ.30-10-24

275/A/24

7

ΠEPI AΣΦAΛEIAΣ EPΓATΩN KAI YΠAΛΛHΛΩN
EPΓAZOMENΩN EΠI ΦOPHTΩN KΛIMAKΩN

Π.Δ.22-12-33
[TP: ΠΔ.17/78]

406/A/33

8

ΠEPI YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN EPΓATΩN KAI
YΠAΛΛHΛΩN TΩN ΠAΣHΣ ΦYΣEΩΣ BIOMHXANIKΩN KAI
BIOTEXNIKΩN EPΓOΣTAΣIΩN, EPΓAΣTHPIΩN KΛΠ.

Π.Δ.14-3-34
[TP: N.1414/84]
[TP: ΠΔ 16/96]

112/A/34

9

ΠEPI KANONIΣMOY EPΓAΣIAΣ YΦAΛOXPΩMATIΣTΩN,
ΣΦYPOKOΠΩN KAI ΛEBHTOKAΘAPIΣTΩN

A.Π.67288/34

119/B/34

10

ΠEPI ΛEITOYPΓIAΣ BIOMHXANIKΩN KAI BIOTEXNIKΩN
EPΓOΣTAΣIΩN EN YΠOΓEIOIΣ

Π.Δ.17-9-34

334/A/34

11

ΠEPI AΣΦAΛEIAΣ TΩN EN TOIΣ ΞYΛOYPΓIKOIΣ
EPΓOΣTAΣIOIΣ AΣXOΛOYMENΩN EPΓATΩN KAI
TEXNIKΩN

B.Δ.10-9-37
[TP: N.1414/84]

405/A/37

12

ΠEPI AΠAΓOPEYΣEΩΣ THΣ XPHΣEΩΣ TΩN
MOΛYBΔOYXΩN XPΩMATΩN

A.N.1204/38
[TP: N.1414/84]
[ΠΔ 94/87]

177/A/38

13

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ ΣΦAΓEIΩN

B.Δ.15-4-38

180/A/38

14

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ EPΓAΣTHPIΩN
AΛΛANTOΠOIΊAΣ

B.Δ.3-12-38

437/A/38

15

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ
AYTOKINHTOΣTAΣIΩN

B.Δ.380/63

111/A/63
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16

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ
EPΓAZOMENΩN EN TOIΣ BYPΣOΔEΨIOΣ THΣ XΩPAΣ

B.Δ.362/68

117/A/63

17

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
EPΓAZOMENΩN EIΣ TA TYΠOΓPAΦEIA KAI ΓENIKΩΣ
EPΓOΣTAΣIA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN KAI EΠEΞEPΓAΣIAΣ
XAPTOY AΠAΣHΣ THΣ XΩPAΣ

B.Δ.464/68
[TP: N.1414/84]
[ΠΔ 94/87]

153/A/68

18

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN EIΣ
TA EPΓOΣTAΣIA KAI EPΓAΣTHPIA ΣYΣΣΩPEYTΩN
MOΛYBOY EPΓAZOMENΩN

B.Δ. 590/68
[TP: N.1414/84]

199/A/68

19

ΠEPI KANONIΣMOY YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN EIΣ
TAΣ AΠOΘHKAΣ AKATEPΓAΣTΩN ΔEPMATΩN
EPΓAZOMENΩN

B.Δ.796/68

277/A/68

20

ΠEPI ΠPOΣTAΣIAΣ TΩN EPΓAZOMENΩN EK TΩN
KINΔYNΩN TΩN ΠPOEPXOMENΩN EK THΣ XPHΣEΩΣ
BENZOΛIOY H ΠPOΪONTΩN ΠEPIEXONTΩN
BENZOΛION

N.61/75

132/A/75

21

ΠEPI METPΩN YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
EPΓAZOMENΩN EIΣ METAΦOPIKAΣ TAINIAΣ KAI
ΠPOΩΘHTAΣ EN ΓENEI

Π.Δ.212/76

78/A/76

22

ΠEPI KYPΩΣEΩΣ THΣ ΨHΦIΣΘEIΣHΣ EN ΓENEYH KATA
TO 1971 YΠ’ AP. 136 ΔIEΘNOYΣ ΣYMBAΣEΩΣ EPΓAΣIAΣ
*ΠEPI ΠPOΣTAΣIAΣ EK TΩN KINΔYNΩN
ΔHΛHTHPIAΣEΩN TΩN OΦEIΛOMENΩN EIΣ TO
BENZOΛIO*

N.492/76

332/A/76

23

ΠEPI METPΩN YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
AΠAΣXOΛOYMENΩN EIΣ EPΓAΣIAΣ ΣYΓKOΛΛHΣEΩN

Π.Δ.95/78

20/A/78

24

ΠEPI METPΩN YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
AΠAΣXOΛOYMENΩN EIΣ ΘEPMOΠΛAΣTIKOYΣ KAI
ΠAPOMOIOYΣ ΠIEΣTHPAΣ

Π.Δ.151/78
[Δ.ΣΦ:40/A/78]

31/A/78

25

ΠEPI METPΩN YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
EPΓAZOMENΩN EIΣ ΠIEΣTHPAΣ ΔI΄ EKKENTPOY KAI
ΠAPOMOIOYΣ TOIOYTOYΣ

Π.Δ.152/78
[Δ.ΣΦ.: 40/A/78]

31/A/78

26

ΠEPI METPΩN YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
EPΓAZOMENΩN EIΣ THN METAΦOPAN PEYΣTΩN
ΠYPAKTΩMENΩN YΛΩN ΔIA ΠEPONOΦOPΩN
OXHMATΩN

Π.Δ.216/78

47/A/78

27

ΠEPI METPΩN AΣΦAΛEIAΣ KATA THN EKTEΛEΣH
OIKOΔOMIKΩN EPΓAΣIΩN

Π.Δ.778/80

193/A/80

28

ΠEPI ΠPOΣTAΣIAΣ THΣ YΓEIAΣ TΩN EPΓAZOMENΩN
TΩN EKTIΘEMENΩN EIΣ TO MONOMEPEΣ
BINYΛOXΩPIΔO

Π.Δ.1179/80

302/A/80
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29

ΠEPI METPΩN AΣΦAΛEIAΣ KATA THN EKTEΛEΣIN
EPΓAΣIΩN EIΣ EPΓOTAΞIA OIKOΔOMΩN KAI ΠAΣHΣ
ΦYΣEΩΣ EPΓΩN APMOΔIOTHTOΣ ΠOΛITIKOY
MHXANIKOY

Π.Δ.1073/81
[Δ.ΣΦ:64/A/82]

260/A/81

30

YΠOXPEΩΣEIΣ ΛHΨHΣ KAI THPHΣHΣ TΩN METPΩN
AΣΦAΛEIAΣ ΣTIΣ OIKOΔOMEΣ KAI ΛOIΠA IΔIΩTIKA
TEXNIKA EPΓA

N.1396/83

126/A/83

31

HMEPOΛOΓIO METPΩN AΣΦAΛEIAΣ

AΠ.130646/84

154/B/84

32

EΦAPMOΓH THΣ APXHΣ THΣ IΣOTHTAΣ TΩN ΦYΛΩN
ΣTIΣ EPΓAΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ

N.1414/84

10/A/84

33

KYPΩΣH THΣ APIΘ. 62 ΔIEΘNOYΣ ΣYMBAΣHΣ EPΓAΣIAΣ
«ΠOY AΦOPA TIΣ ΔIATAΞEIΣ AΣΦAΛEIAΣ ΣTHN
OIKOΔOMIKH BIOMHXANIA» KAI TH PYΘMIΣH
ΘEMATΩN ΠOY EXOYN ΣXEΣH ME AYTH

N.1430/84

49/A/84

34

YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA TΩN EPΓAZOMENΩN

N.1568/85
[TP: N.1767/88,
N.1682/87 N.2224/94,
ΠΔ17/96]

177/A/85

35

YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA TΩN EPΓAZOMENΩN ΣE
XΩPOYΣ EPΓAΣIAΣ ΠOY EΠOΠTEYONTAI AΠO TO
YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ AMYNAΣ

Π.Δ.289/86

129/A/86

36

ΠPOΣTAΣIA THΣ YΓEIAΣ TΩN EPΓAZOMENΩN ΠOY
EKTIΘENTAI ΣE OPIΣMENOYΣ XHMIKOYΣ ΠAPAΓONTEΣ
KATA TH ΔIAPKEIA THΣ EPΓAΣIAΣ TOYΣ

Π.Δ.307/86
[TP: 77/93]

135/A/86

37

ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN ΠOY EKTIΘENTAI
ΣTON MET. MOΛYBO KAI TIΣ ENΩΣEIΣ IONTΩN TOY
KATA THN EPΓAΣIA

Π.Δ.94/87

54/A/87

38

ΣYΣTAΣH MIKTΩN EΠITPOΠΩN EΛEΓXOY ΣE
OIKOΔOMEΣ KAI EPΓOTAΞIAKA EPΓA

AΠ.131325/87
[KYP: N.1767/88 APΘ. 19]

467/B/87

39

ΣYΣTAΣH EΠITPOΠHΣ YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ
EPΓAΣIAΣ (EYAE) ΣE EPΓOTAΞIA OIKOΔOMΩN KAI EN
ΓENEI TEXNIKΩN EPΓΩN

Π.Δ.315/87

149/A/87

40

TPOΠOΣ ΔIENEPΓEIAΣ ΠEPIOΔIKOY EΛEΓXOY ΓIA TON
YΠOΛOΓIΣMO THΣ ΣYΓKENTPΩΣHΣ BENZOΛIOY ΣTHN
ATMOΣΦAIPA TΩN XΩPΩN EPΓAΣIAΣ

AΠ.130879/87

341/B/87

41

KAΘOPIΣMOΣ AΠOZHMIΩΣHΣ EKΠPOΣΩΠΩN
EPΓAZOMENΩN KAI TEXNIKOY EΠIMEΛHTHPIOY
EΛΛAΔAΣ ΠOY ΣYMMETEXOYN ΣTIΣ MIKTEΣ
EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣE OIKOΔOMEΣ KAI
EPΓOTAΞIAKA EPΓA KAI ΣE EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY
ΣTH NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ

AΠ.69613/12296/87
[KYP: N.1767/88 APΘ. 19]

587/B/87
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42

ΣYΣTAΣH MIKTΩN EΠITPOΠΩN EΛEΓXOY ΣTH
NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ-KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ

AΠ.131782/87
[KYP: N.1767/88 APΘ. 19]

601/B/87

43

ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN ΠOY EKTIΘENTAI ΣE
AMIANTO KATA THN EPΓAΣIA

Π.Δ.70α/88
[Δ.Σ.: 150/A/88]

31/A/88

44

ΣYMBOYΛIA EPΓAZOMENΩN KAI AΛΛEΣ EPΓATIKEΣ
ΔIATAΞEIΣ - KYPΩΣH THΣ 135 ΔIEΘNOYΣ ΣYMBAΣHΣ
EPΓAΣIAΣ

N.1767/88
[APΘ. 12,19]

63/A/88

45

EΛAXIΣTOΣ XPONOΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ TEXN. AΣΦAΛ. KAI
ΓIATPOY EPΓAΣIAΣ, EΠIΠEΔO ΓNΩΣEΩN KAI
EIΔIKOTHTA TEXN. AΣΦ. ΓIA TIΣ EΠIXEIPHΣEIΣ,
EKMETAΛΛEYΣEIΣ KAI EPΓAΣIEΣ TOY APΘPOY 1 ΠAP. 1
TOY N. 1568/85 «YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA TΩN
EPΓAZOMENΩN»

Π.Δ.294/88

138/A/88

46

THPHΣH BIBΛIOY HMEPHΣIAΣ ΠAPOYΣIAΣ
AΠAΣXOΛOYMENOY ΠPOΣΩΠIKOY ΣTH
NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ

A.Π.131517/88
[KYP: N.1836/89 APΘ. 36]

711/B/88

47

YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY
ΔHMOΣIOY TΩN N.Π.Δ.Δ. KAI TΩN O.T.A.

A.Π. 88555/3293/88
[KYP: N.1836/89 APΘ. 39]

721/B/89

48

ΠPOΩΘHΣH THΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ KAI THΣ
EΠAΓΓEΛMATIKHΣ KATAPTIΣHΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ

N.1836/89
[APΘ. 33, 36, 39]

79/A/89

49

ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TΩN ANHΛIKΩN KATA THN
AΠAΣXOΛHΣH KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ

N.1837/89

85/A/89

50

YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA ΣTA YΠOΓEIA TEXNIKA EPΓA

Π.Δ.225/89

106/A/89

51

KAΘOPIΣMOΣ THΣ ΘHTEIAΣ TΩN MEΛΩN TΩN MIKTΩN
EΠITPOΠΩN EΛEΓXOY ΣE OIKOΔOMEΣ KAI
EPΓOTAΞIAKA EPΓA

AΠ.130048/89

59/B/89

52

ΣYΓKPOTHΣH ENNEAMEΛOYΣ EΠITPOΠHΣ ΣTH
NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ KAI ΔIAΔIKAΣIA EΛEΓXOY EΠIKINΔYNΩN
AEPIΩN ΣTA ΠΛOIA KAI ΠΛΩTA NAYΠHΓHMATA

AΠ.3232/41/89
[KYP: N.1892/90]

400/B/89

53

YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA TΩN EPΓAZOMENΩN ΣTA
MHXANOΓPAΦIKA KENTPA TOY ΔHMOΣIOY N.Π.Δ.Δ.
KAI O.T.A.

AΠ.130558/89
[KYP: N.1876/90 APΘ.27]

471/B/89

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™

221

54

ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO TOYΣ
KINΔYNOYΣ ΠOY ΔIATPEXEI H YΓEIA TOYΣ ME THN
AΠAΓOPEYΣH OPIΣMENΩN EIΔIKΩN ΠAPAΓONTΩN KAI
/ OPIΣMENΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN

AΠ.131099/89

930/B/89

55

EΛEYΘEPEΣ ΣYΛΛOΓIKEΣ ΔIAΠPAΓMATEYΣEIΣ KAI
AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ

N.1876/90
[APΘ. 27]

27/A/90

56

YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA TΩN EPΓAZOMENΩN ΣE
NAYΠHΓIKEΣ EPΓAΣIEΣ

Π.Δ.70/90

31/A/90

57

KAΘOPIΣMOΣ EΠIKINΔYNΩN, BAPIΩN ANΘYΓIEINΩN
EPΓAΣIΩN ΓIA THN AΠAΣXOΛHΣH TΩN ANHΛIKΩN

AΠ.130627/90

620/B/90

58

ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO TOYΣ
KINΔYNOYΣ ΠOY ΔIATPEXOYN ΛOΓΩ THΣ EKΘEΣHΣ
TOYΣ ΣTO ΘOPYBO KATA THN EPΓAΣIA, ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ΠPOΣ THN OΔHΓIA 86/188 EOK

Π.Δ.85/91

38/A/91

59

ANTIKATAΣTAΣH KAI ΣYMΠΛHPΩΣH ΔIATAΞEΩN THΣ
ΣYNTAΞIOΔOTIKHΣ NOMOΘEΣIAΣ, METAPPYΘMIΣH
TOY ΣYNTAΞIOΔOTIKOY KAΘEΣTΩTOΣ TΩN AΓΩNIΣTΩN
EΘNIKHΣ ANTIΣTAΣHΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ (BIBΛIO
HMEPHΣIΩN ΔEΛTIΩN ΣE OIKONOMIKA KAI TEXNIKA
EPΓA)

N.1976/91
[APΘ. 20]

184/A/91

60

EΠEKTAΣH TΩN ΔIATAΞEΩN TΩN ΠPOEΔPIKΩN
ΔIATAΓMATΩN YΠOYPΓIKΩN AΠOΦAΣEΩN ΠOY
EKΔOΘHKAN ME TIΣ EΞOYΣIOΔOTHΣEIΣ TOY N. 1568/85
YΓIEINH KAI AΣΦAΛEIA EPΓAΣIAΣ ΣTO ΔHMOΣIO, NΠΔΔ
KAI OTA

Π.Δ.157/92

74/A/92

61

ANAMOPΦΩΣH THΣ KOINΩNIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ KAI AΛΛEΣ
ΔIATAΞEIΣ (AMOIBH TΩN MEΛΩN TΩN MIKTΩN
EΠITPOΠΩN EΛEΓXOY)

N.2084/92
[APΘPO 20]

165/A/92

62

PYΘMIΣH ΘEMATΩN ΣXETIKA ME THN THPHΣH BIBΛIOY
AΠAΣXOΛOYMENOY ΠPOΣΩΠIKOY ΣTA OIKOΔOMIKA
KAI TEXNIKA EPΓA

AΠ.1872/92

370/B/92

63

ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO
ΦYΣIKOYΣ, XHMIKOYΣ KAI BIOΛOΓIKOYΣ ΠAPAΓONTEΣ
KAI TPOΠOΠOIHΣH KAI ΣYMΠΛHPΩΣH TOY ΠΔ 307/86
(135 A) ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ΠPOΣ THN OΔHΓIA TOY
ΣYMBOYΛIOY 88/642/EOK

Π.Δ.77/93

34/A/93

64

AΠAITOYMENOΣ EΛAXIΣTOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
ΣYNEPΓEIΩN ΓIA NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKEΣ
EPΓAΣIEΣ ΣE ΠΛOIA EΠIΣKEYAZOMENA ΣTH
NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ

AΠ.3116.3/8/93

563/B/93
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65

PYΘMIΣH ΘEMATΩN EPΓAΣIAΣ, ΣYNΔIKAΛIΣTIKΩN
ΔIKAIΩMATΩN, YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ TΩN
EPΓAZOMENΩN KAI OPΓANΩΣHΣ YΠOYPΓEIOY
EPΓAΣIAΣ KAI TΩN EΠOΠTEYOMENΩN AΠO AYTO
NOMIKΩN ΠPOΣΩΠΩN KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ

N.2224/94
[APΘ. 24, 25, 26, 27]

112/A/94

66

KAΘOPIΣMOΣ AMOIBHΣ AΠO 1.1.91 TΩN EKΠPOΣΩΠΩN
TΩN EPΓAZOMENΩN KAI TΩN EKΠPOΣΩΠΩN TOY
TEXNIKOY EΠIMEΛHTHPIOY EΛΛAΔAΣ ΠOY
ΣYMMETEXOYN ΣTIΣ MIKTEΣ EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣE
OIKOΔOMEΣ KAI EPΓOTAΞIAKA EPΓA KAI ΣE
EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣTH NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH
ZΩNH ΠEIPAIA - ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY ΠEPAMATOΣ - ΣAΛAMINAΣ

AΠ.2059729/63888/94

798/B/94

67

KAΘOPIΣMOΣ AMOIBHΣ TΩN EKΠPOΣΩΠΩN TΩN
EPΓAZOMENΩN KAI TΩN EKΠPOΣΩΠΩN TOY TEXNIKOY
EΠIMEΛHTHPIOY EΛΛAΔAΣ ΠOY ΣYMMETEXOYN ΣTIΣ
MIKTEΣ EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣE OIKOΔOMEΣ KAI
EPΓOTAΞIAKA EPΓA KAI ΣE EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣTH
NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ

AΠ.2009371/972/94

152/B/94

68

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ ΓIA
TH XPHΣIMOΠOIHΣH EΞOΠΛIΣMOY EPΓAΣIAΣ AΠO
TOYΣ EPΓAZOMENOYΣ KATA THN EPΓAΣIA ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 89/655/EOK

Π.Δ.395/94

220/A/94

69

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ ΓIA
TH XPHΣH AΠO TOYΣ EPΓAZOMENOYΣ EΞOΠΛIΣMΩN
ATOMIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ KATA THN EPΓAΣIA ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 89/656/EOK

Π.Δ.396/94

220/A/94

70

EΛAXIΣTEΣ AΠAITHΣEIΣ YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ ΓIA
TO XEIPΩNAKTIKH ΔIAKINHΣH ΦOPTIΩN OΠOY
YΠAPXEI IΔIAITEPOΣ KINΔYNOΣ BΛABHΣ THΣ PAXHΣ
KAI THΣ OΣΦYIKHΣ XΩPAΣ ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN
OΔHΓIA 90/269/EOK

Π.Δ.397/94

221/A/94

71

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ
KATA THN EPΓAΣIA ΣE EΞOΠΛIΣMO ME OΘONH
OΠTIKHΣ AΠEIKONIΣHΣ ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN
OΔHΓIA 90/270/EOK

Π.Δ.398/94

221/A/94

72

ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO TOYΣ
KINΔYNOYΣ ΠOY ΣYNΔEONTAI ME THN EKΘEΣH ΣE
KAPKINOΓONOYΣ ΠAPAΓONTEΣ KATA THN EPΓAΣIA ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 90/394/EOK

Π.Δ.399/94

221/A/94

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™

&

A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™

223

73

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ ΓIA TH ΣHMANΣH
AΣΦAΛEIAΣ H/KAI YΓEIAΣ ΣTHN EPΓAΣIA ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 95/58/EOK

Π.Δ.105/95

67/A/95

74

ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO KINYNΔOYΣ ΠOY
ΔIATPEXOYN ΛOΓΩ THΣ EKΘEΣHΣ TOYΣ ΣE
BIOΛOΓIKOYΣ ΠAPAΓONTEΣ KATA΄THN EPΓAΣIA ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME TIΣ OΔHΓIEΣ 90/679/EOK KAI
93/88/EOK

Π.Δ.186/95

97/A/95

75

KAΘOPIΣMOΣ AMOIBHΣ TΩN EKΠPOΣΩΠΩN TΩN
EPΓAZOMENΩN KAI TΩN EKΠPOΣΩΠΩN TOY TEXNIKOY
EΠIMEΛHTHPIOYEΛΛAΔAΣ ΠOY ΣYMMETEXOYN ΣTIΣ
MIKTEΣ EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣE OIKOΔOMEΣ KAI
EPΓOTAΞIAKA EPΓA KAI ΣE EΠITPOΠEΣ EΛEΓXOY ΣTH
NAYΠHΓOEΠIΣKEYAΣTIKH ZΩNH ΠEIPAIA ΔPAΠETΣΩNAΣ - KEPATΣINIOY - ΠEPAMATOΣ ΣAΛAMINAΣ

AΠ.2027302/2928/0022
[IΣXYEI AΠO 1-7-95]

532/B/95

76

PYΘMIΣH ΘEMATΩN EΠOΠTEYOMENΩN OPΓANIΣMΩN
TOY YΠOYPΓEIOY EPΓAΣIAΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ

N.2336/95
[APΘ. 8, 15]

189/A/95

77

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ ΓIA AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ
ΣTOYΣ XΩPOYΣ EPΓAΣIAΣ ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN
OΔHΓIA 89/654/EOK

ΠΔ.16/96

10/A/96

78

METPA ΓIA THN BEΛTIΩΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI THΣ
YΓEIAΣ TΩN EPΓAZOMENΩN KATA THN EPΓAΣIA ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME TIΣ OΔHΓIEΣ 89/391/EOK KAI
91/383/EOK

ΠΔ17/96

11/A/96

79

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ
ΠOY ΠPEΠEI NA EΦAPMOZONTAI ΣTA ΠPOΣΩPINA H
KINHTA EPΓOTAΞIA ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA
92/57/EOK

ΠΔ 305/96

212/A/96

80

«TPOΠOΠOIHΣH Π.Δ. 186/95 «ΠPOΣTAΣIA TΩN
EPΓAZOMENΩN AΠO KINΔYNOYΣ ΠOY ΔIATPEXOYN
ΛOΓΩ THΣ EKΘEΣHΣ TOYΣ ΣE BIOΛOΓIKOYΣ
ΠAPAΓONTEΣ KATA THN EPΓAΣIA ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME
TIΣ OΔHΓIEΣ 90/679/EOK KAI 93/88/EOK (97/A) ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 95/30/EK»

ΠΔ 174/97

150/A/97

81

«TPOΠOΠOIHΣH Π.Δ. 70α/88 «ΠPOΣTAΣIA TΩN
EPΓAZOMENΩN ΠOY EKTIΘENTAI ΣTON AMIANTO KATA
THN EPΓAΣIA» (31/A) ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA
91/382/EOK»

ΠΔ 175/97

150/A/97
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82

«METPA ΓIA THN BEΛTIΩΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI THΣ
YΓEIAΣ KATA THN EPΓAΣIA TΩN EΓKYΩN, ΛEXΩNΩN KAI
ΓAΛOYXOYΣΩN EPΓAZOMENΩN ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME
THN OΔHΓIA 92/85/EOK»

ΠΔ 176/97

150/A/97

83

«EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ ΓIA TH BEΛTIΩΣH THΣ
ΠPOΣTAΣIAΣ THΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI THΣ YΓEIAΣ TΩN
EPΓAZOMENΩN ΣTIΣ EΞOPYKTIKEΣ ΔIA ΓEΩTPHΣEΩN
BIOMHXANIEΣ ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA
92/91/EOK».

ΠΔ 177/97

150/A/97

84

METPA ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TΩN NEΩN KATA THN
EPΓAΣIA ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 94/33/EK

ΠΔ 62/98

67/A/98

85

PYΘMIΣH EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN ΣYΣTAΣH ΣΩMATOΣ
EΠIΘEΩPHΣHΣ EPΓAΣIAΣ KAI AΛΛEΣ ΔIATAΞEIΣ.

NOMOΣ 2639/98

205/A/98
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A/A

AP. OΔHΓIAΣ

TITΛOΣ

ENAPMONIΣH

1

78/610/EOK

Περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών περί της προστασίας της υγείας των εργαζομένων οι οποίοι εκτίθενται στο
μονομερές βινυλοχλωρίδιο.

ΠΔ 1179/80
(302/A/80)

2

80/1107/EOK

Περί προστασίας των εργαζομένων απ τους κινδύνους
που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεως τους κατά την
διάρκεια της εργασίας σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα.

N.1568/85
(177/A/85)

3

82/605/EOK

Περί προστασίας των εργαζομένων απ τους κινδύνους
που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεως τους κατά την
διάρκεια της εργασίας στον μεταλλικ μλυβδο και στις ενώσεις ι ντων του.

ΠΔ 94/87
(54/A/87)

4

83/477/EOK

Για την προστασία των εργαζομένων απ τους κινδύνους
που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά την
διάρκεια της εργασίας.

ΠΔ 70α/88
(31/A/88)

5

86/188/EOK

Περί προστασίας των εργαζομένων απ τους κινδύνους
που διατρέχουν λ γω της εκθέσεως τους κατά την διάκρεια της εργασίας στον θρυβο.

ΠΔ 85/91
(38/A/91)

6

88/364/EOK

Για την προστασία των εργαζομένων απαγρευση ορισμένων ειδικών παραγντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων.

AΠ. 131099/89
(930/B/89)

7

88/642/EOK

Tροποποιητική της 80/1107/EOK

ΠΔ 77/93
(34/A/93)

8

89/391/EOK
(OΔHΓIA ΠΛAIΣIO)

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση
της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

ΠΔ 17/96
(11/A/96)

9

89/654/EOK
(1η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας
για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΠΔ 16/96
(10/A/96)

10

89/655/EOK
(2η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές Aσφάλειας και
Yγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας απ
τους εργαζ μενους κατά την εργασία τους.

ΠΔ 395/94
(220/A/94)

11

89/656/EOK
(3η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και τη χρήση απ τους εργαζ μενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία.

ΠΔ 396/94
(220/A/94)

12

90/269/EOK
(4η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυικής χώρας.

ΠΔ 397/94
(221/A/94)

13

90/270/EOK
(5η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες προσδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμ με οθνη οπτικής απεικνισης.

ΠΔ 398/94
(221/A/94)

14

90/394/EOK
(6η EIΔ. OΔHΓIA)

Για την προστασία των εργαζομένων απ τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογνους παράγοντες κατά την εργασία.

ΠΔ 399/94
(221/A/94)
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15

90/679/EOK
(7η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων απ κινδύνους
που διατρέχουν λ γω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία.

ΠΔ 186/95
(97/A/95)

16

91/322/EΠITP.

Σχετικά με τις οριακές τιμές σύμφωνα με την οδηγία
80/1107/EOK για την προστασία των εργαζομένων στον κίνδυνο έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.

MH
YΠOXPEΩTIKHΣ
EΦAPMOΓHΣ

17

91/382/EOK

TPOΠ. της 83/477/EOK (Aμίαντος)
(προθεσμία 1.1.96 και για την εξ ρυξη 1.1.99)

ΠΔ 175
(150/A/97)

18

91/383/EOK

Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την
εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου
χρνου ή με σχέση πρ σκαιρης εργασίας.

ΠΔ 17/96
(11/A/96)

19

92/29/EOK

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης
στα πλοία. (προθεσμία 31.12.94)

ΠΔ 376/95
(206/A/96)

20

92/57/EOK
(8η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμ ζονται στα προσωρινά εργοτάξια (προθεσμία 31.12.93)

ΠΔ 305/96
(212/A/96)

21

92/58/EOK
(9η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία

ΠΔ 105/95
(67/A/96)

22

92/85/EOK
(10η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία
των εγκύων λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (προθεσμία 19.10.94)

ΠΔ 176
(150/A/97)

23

92/91/EOK
(11η EIΔ. OΔHΓIA)

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες (προθεσμία 3.11.94, στο άρθρο 10§2 προθεσμία 3.11.97)

ΠΔ 177
(150/A/97)

24

92/104/EOK
(12η EIΔ. OΔHΓIA)

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπγειες εξορυκτικές βιομηχανίες
(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 3.12.2001)

YΠ. AΠ 47/A/Φ1
/14080/732/96
(ΦEK 771B/96)

25

93/88/EOK

26

TPOΠ. της οδηγίας 90/679/EOK (Bιολογικοί παράγοντες)

ΠΔ 186/95

93/103/EOK
(13η EIΔ. OΔHΓIA)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε αλιευτικά σκάφη (προθεσμία
23.11.95)

ΠΔ 281/96
(198/A/96)

27

93/104/EOK

Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρνου
εργασίας (προθεσμία 23.11.96)

ΠΔ 62/98
(ΦEK67/A/98)

28

94/33/EOK

Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σον αφορά την προστασία των νέων (προθεσμία 22.6.96)

29

95/30/EK Tροπ.
της 90/679/EOK

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρ οδο της οδηγίας
90/679/EOK (Bιολογικοί παράγοντες)

30

95/63/EK Tροπ.
της 89/655/EOK

TPOΠ. της οδηγίας 89/655/EOK (Eξοπλισμς Eργασίας)
(προθεσμία 5.12.98)

ΠΔ 174/97
(ΦEK150/A/97)
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3. ÕÏÏ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
A/A

TITΛOΣ NOMOΘETHMATOΣ

AP. NOMOΘETHMATOΣ

ΦEK

A. XHMIKOI
A1

ΠEPI AΣKHΣEΩΣ TOY EΠAΓΓEΛMATOΣ XHMIKOY KAI
YΠOXPEΩTIKHΣ ΠPOΛHΨEΩΣ XHMIKΩN EN TOIΣ
XHMIKOIΣ BIOMHXANIOIΣ

N.Δ.
της 20 Nοεμ. 1925

A2

ΠEPI KYPΩΣEΩΣ TOY N.Δ. THΣ 20 NOEM. 1925

N.Δ.
της 13 Nοεμ. 1927

A3

ΠEPI KYPΩΣEΩΣ TOY AΠO 13 NOEM. 1927 N.Δ. ΠEPI
KYPΩΣEΩΣ TOY N.Δ. THΣ 20 NOEM. 1925 «ΠEPI
AΣKHΣEΩΣ TOY EΠAΓΓEΛMATOΣ XHMIKOY KAI
YΠOXPEΩTIKHΣ ΠPOΛHΨEΩΣ XHMIKΩN EN TOIΣ
XHMIKOIΣ BIOMHXANIOIΣ»

A4

ΠEPI EΠEKTAΣEΩΣ THΣ EΦAPMOΓHΣ TOY N.Δ. της 13
Nοεμ. 1927

A5

ΠEPI YΠOXPEΩTIKHΣ ΠPOΣΛHΨEΩΣ XHMIKΩN EN
TOIΣ AΛEYPOMYΛOΣ

A6

ΠEPI EΠEKTAΣEΩΣ THΣ EΦAPMOΓHΣ TOY N. 3518 KAI
EIΣ TA EPΓOΣTAΣIA ΣKΛHPYNΣEΩΣ ΛIΠΩN ΠAΣHΣ
ΦYΣEΩΣ, ΦAPMAKEYTIKΩN EIΔΩN K.Λ.Π.

Π.Δ.
της 7 Φεβρ. 1934

A7

ΠEPI EΠEKTAΣEΩΣ THΣ EΦAPMOΓHΣ TOY N. 3518 KAI
EIΣ ETEPAΣ BIOMHXANIAΣ

N.Δ.
της 13 Oκτ. 1956

N. 3518
της 24 Aπρ/14 Mαΐου
1928

Π.Δ.
της 24 Aπρ. 1928
Π.Δ.
της 28 Mαΐου 1930

B. MHXANOΛOΓOI - HΛEKTPOΛOΓOI - NAYΠHΓOI
B1

ΠEPI AΣKHΣEΩΣ TOY EΠAΓΓEΛMATOΣ TOY
MHXANOΛOΓOY TOY HΛEKTPOΛOΓOY KAI
MHXANOΛOΓOY - HΛEKTPOΛOΓOY MHXANIKOY,
ΩΣ KAI TOY NAYΠHΓOY

N. 6422/34

412/A/34

B2

ΠEPI ΣYMΠΛHPΩΣEΩΣ TOY NOM. 6422

A.N. 501/37

/37

B.Δ. 16/17-3-50

82/A/50

Γ. EΠIBΛEΨH MHXANOΛOΓIKΩN EKATAΣTAΣEΩN
Γ1

EΠIBΛEΨH MHXANOΛOΓIKΩN EKATAΣTAΣEΩN

Γ2

ΠEPI EΠIBΛEΨEΩΣ THΣ ΛEITOYPΓIAΣ KAI
ΣYNTHPHΣEΩΣ ANTΛIOΣTAΣIΩN

Π.Δ. 435/73

327/A/73

Γ3

EΠIBΛEΨH THΣ ΛEITOYPΓIAΣ, XEIPIΣMOΣ KAI
ΣYNTHPHΣH MHXANHMATΩN EKTEΛEΣHΣ TEXNIKΩN
EPΓΩN
[TP. Π.Δ. 49/91 (180/A)]

Π.Δ. 31/90

11/A/90

Γ4

TPOΠOΠOIHΣH KAI ΣYMΠΛHPΩΣH TOY Π.Δ. 31/90

Π.Δ. 49/91

180/A/90

Γ5

EΛEΓXOΣ BIOMHXANIKΩN EKATAΣTAΣEΩN
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Δ. EΛEΓXOΣ HΛEKTPIKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN

Δ1

EΛEΓXOΣ HΛEKTPIKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN

Δ2

ΠEPI EPΓAΣIAΣ EΠI HΛEKTPIKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN
EYPIΣKOMENΩN YΠO TAΣIN

N.158/75

189/A/75

E. ATMOΛEBHTEΣ
E1

ΠEPI METPΩN AΣΦAΛEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ ΛEBHTΩN
KAI ΛEBHTOΣTAΣIΩN ΣTAΘEPΩN EΓKATAΣTAΣEΩN

32

ΠEPI EΠIBΛEΨEΩΣ THΣ ΛEITOYPΓIAΣ KAI XEIPIΣMOY
ATMOΛEBHTΩN

AΠ. 51949/51
B.Δ. της 11-3-55

82/A/55

B.Δ. 37/65

10/A/66

ΣT. ANEKΛYΣTHPEΣ
ΣT1

ΠEPI KATAΣKEYHΣ KAI ΛEITOYPΓIAΣ
HΛEKTPOKINHTΩN ANEKYΣTHPΩN
Z. EKPHKTIKA

Z1

ΠEPI TΩN OPΩN IΔPYΣEΩΣ KAI ΛEITOYPΓIAΣ
EPΓAΣTHPIΩN, EPΓOΣTAΣIΩN KAI AΠOΘHKΩN
EKPHKTIKΩN YΛΩN

N.Δ. 35/68

284/A/68

Z2

KANONIΣMOΣ ΓIA THN ΠAPAΓΩΓH, AΠOΘHKEYΣH KAI
ΔIAΘEΣH ΣE KATANAΛΩΣH EKPHKTIKΩN YΛΩN

AΠ 3329/89

132/B/89

H. YΓEIONOMIKEΣ ΔIATAΞEIΣ
H1

ΠEPI YΠOXPEΩTIKHΣ KATAΣKEYHΣ
AΠOXΩPHTHPIΩN
[TP ME TIΣ Γ 1/2400/75 (371/B/75) KAI Aιβ/2055/80
(338/B/80)]

Y.Δ. Γ1γ/9900/74

1266/B/74

H2

ΠEPI YΓEIONOMIKOY EΛEΓXOY KAI AΔEIΩN
IΔPYΣEΩΣ KAI ΛEITOYPΓIAΣ TΩN EΓKATAΣTAΣEΩN
EΠIXEIPHΣEΩN YΓEIONOMIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ
K.Λ.Π.

AΠ. A1β/8577/83

526/B/83

Θ. AKTINOBOΛIEΣ
Θ1

ΠEPI KYPΩΣEΩΣ THΣ ΨHΦIΣΘEIΣHΣ EIΣ ΓENEYH TO
ETOΣ 1960 YΠ’ AP. 115 ΣYMBAΣEΩΣ «ΠEPI
ΠPOΣTAΣIAΣ TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO TAΣ
IONTIZOYΣAΣ AKTINOBOΛIAΣ»

N.1181/81

195/A/81

Θ2

BAΣIKOI KANONEΣ ΠPOΣTAΣIAΣ THΣ YΓEIAΣ TOY
ΠΛHΘYΣMOY KAI TΩN EPΓAZOMENΩN AΠO TOYΣ
KINΔYNOYΣ ΠOY ΠPOKYΠTOYN AΠO IONTIZOYΣEΣ
AKTINOBOΛIEΣ (ΣYMMOPΦΩΣH ΠPOΣ TIΣ OΔHΓIEΣ
80/836 / EYRATOM/15-7-80 KAI 84/467/EYRATO
M/3-9-84)

AΠ. A2 στ/1539/85

280/B/85

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™
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AΠ. 14632 (ΦOP) 1416

539/B/91

I. ATYXHMATA MEΓAΛHΣ EKTAΣHΣ
I1

KAΘOPIΣMOΣ METPΩN KAI ΠEPIOPIΣMΩN ΓIA THN
ANTIMETΩΠIΣH KINΔYNΩN AΠO ATYXHMATA
MEΓAΛHΣ EKTAΣHΣ ΠOY ΠEPIKΛEIOYN OPIΣMENEΣ
BIOMHXANIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ (82/501/EOK),
87/216/EOK
[TP: AΠ.77119/4607/93 (532/B)

AΠ. 18187/272/88

26/B/88

I2

TPOΠOΠOIHΣH KAI ΣYMΠΛHPΩΣH THΣ YΠOYPΓIKHΣ
AΠOΦAΣHΣ 18187/272/88 «KAΘOPIΣMOΣ METPΩN KAI
ΠEPIOPIΣMΩN ΓIA THN ANTIMETΩΠIΣH KINΔYNΩN
AΠO ATYXHMATA MEΓAΛHΣ EKTAΣHΣ ΠOY
ΠEPIKΛEIOYN OPIΣMENEΣ BIOMHXANIKEΣ
ΔPAΣTHPIOTHTEΣ (82/501/EOK), 87/216/EOK»

AΠ. 77119/4607/93

532/B/93

IA. ΠYPOΠPOΣTAΣIA
IA1

KANONIΣMOΣ ΠYPOΠPOΣTAΣIAΣ KTIPIΩN (άρθρο 11
BIOMHXANIEΣ, AΠOΘHKEΣ)

Π.Δ. 71/88

32/A/88

IA2

ΛHΨH METPΩN ΠYΠPOΣTAΣIAΣ ΣTIΣ BIOMHXANIKEΣ
BIOTEXNIKEΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ KAI AΠOΘHKEΣ
AYTΩN, KAΘΩΣ KAI AΠOΘHKEΣ EYΦΛEKTΩN KAI
EKPHTIKΩN YΛΩN

KYA 5905/Φ.15/839/95

611/B/95

IB. KATAΣKEYH KAI KYKΛOΦOPIA EΞOΠΛIΣMΩN
IB1

KANONIΣMOΣ ΠAPAΓΩΓHΣ KAI ΔIAΘEΣHΣ ΣTHN
AΓOPA ΣYNAPMOΛOΓOYMENΩN METAΛΛIKΩN
ΣTOIXEIΩN ΓIA THN AΣΦAΛH KATAΣKEYH KAI XPHΣH
METAΛΛIKΩN ΣKAΛΩΣIΩN

AΠ 16440/445/93

756/B/93

IB2

ΓIA THN ΠPOΣEΓΓIΣH TΩN NOMOΘEΣIΩN TΩN
KPATΩN MEΛΩN, ΣXETIKA ME TA MEΣA ATOMIKHΣ
ΠPOΣTAΣIAΣ ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA
89/686/EOK

AΠ. B4373/1205/93

187/B/93

IB3

ΠPOΣAPMOΓH THΣ EΛΛHNIKHΣ NOMOΘEΣIAΣ ΣTIΣ
OΔHΓIEΣ 89/392/EOK KAI 91/368/EOK ΣXETIKA ME TIΣ
MHXANEΣ

Π.Δ. 377/93

160/A/93

IB4

ANAΓNΩPIΣH ΔYNATOTHTAΣ ANAΛHΨHΣ EPΓAΣIΩN
EΛEΓXOY ΔOXEIΩN ΠIEΣHΣ KAI ΣYΣKEYΩN AEPIOY

AΠ. 15177/404/93

665/B/93

IB5

KANONIΣMOΣ ΓIA THN AΣΦAΛH KATAΣKEYH KAI
KYKΛOΦOPIA TΩN ΔOXEIΩN ΠIEΣHΣ KAI TΩN
ΣYΣKEYΩN AEPIOY

AΠ. 14165/373/93

673/B/93
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IB6

TPOΠOΠOIHΣH TOY Π.Δ./TOΣ 377/1993 ΣXETIKA ME
TIΣ MHXANEΣ ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ΠPOΣ TIΣ OΔHΓIEΣ
TOY ΣYMBOYΛIOY 93/44/EOK KAI 93/68/EOK

IB7

ΣYΣKEYEΣ KAI ΣYΣTHMATA ΠPOΣTAΣIAΣ ΠOY
ΠPOOPIZONTAI ΓIA XPHΣH ΣE EKPHΞIMEΣ
ATMOΣΦAIPEΣ

Π.Δ. 18/96

12/A/96

KYA B17081/2964/96

157/B/96

I. IATPIKA
IΓ1

EIΣΦOPA EΠAΓΓEΛMATIKOY KINΔYNOY

APΘ. 24 A.N. 1846/51
APΘ. 3 N. 4104/60
B.Δ. 473/61

IΓ2

ΠPOΛHΠTIKH ΔPAΣH IKA

APΘ. 42 A.N. 1846/51

IΓ3

ΠEPI ANTIKATAΣTAΣEΩΣ TOY APΘPOY 40 TOY
KANONIΣMOY AΣΘENEIAΣ TOY IKA
(ANAΓNΩPIΣMENEΣ EΠAΓΓEΛMATIKEΣ AΣΘENEIΣ)
[APΘ. 40 KANONIΣMOY AΣΘENEIAΣ IKA]

IΓ4

KAΘIEPΩΣH THΣ IATPIKHΣ EIΔIKOTHTAΣ THΣ
IATPIKHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

213/86

87/A/86

IΓ5

TPOΠOΠOIHΣH TOY Π.Δ./TOΣ 213/86 ΓIA THN
EIΔIKOTHTA THΣ IATPIKHΣ EPΓAΣIAΣ

Π.Δ. 132/87

73/A/87

IΓ6

XOPHΓHΣH THΣ EIΔIKOTHTAΣ IATPIKHΣ THΣ
EPΓAΣIAΣ

AΠ. Y7/5282/93

784/B/93

IΓ7

XOPHΓHΣH THΣ EIΔIKOTHTAΣ IATPIKHΣ THΣ
EPΓAΣIAΣ

AΠ. A4/6457/93

20/B/93

IΓ8

EΛAXIΣTEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓEIAΣ
ΓIA THN ΠPOΩΘHΣH BEΛTIΩMENHΣ IATPIKHΣ
ΠEPIΘAΛΨHΣ ΣTA ΠΛOIA ΣYMΦΩNA ME THN OΔHΓIA
92/29/EOK TOY ΣYMBOYΛIOY THΣ 31ης MAPTIOY 1992

Π.Δ. 376/95

206/A/95

Π.Δ. 522/83

200/A/83

AΠ. 193066/85

831/B/85

AΠ. 72751/3054/85

665/B/85

132/B/79

IΔ. XHMIKOI KAI BIOΛOΓIKOI ΠAPAΓONTEΣ
IΔ1

TAΞINOMIΣH, ΣYΣKEYAΣIA KAI EΠIΣHMANΣH TΩN
XPΩMATΩN, BEPNIKIΩN, TYΠOΓPAΦIKΩN MEΛANΩN,
KOΛΛΩN KAI ΣYNAΦΩN ΠPOΪONTΩN, ΣE
ΣYMMOPΦΩΣH ME THN OΔHΓIA 77/728/EOK TOY
ΣYMBOYΛIOY TΩN EYPΩΠAΪKΩN KOINOTHTΩN

IΔ2

EMΠOTIΣTIKA ΞYΛOY CCA KAI CCB

IΔ3

TOΞIKA KAI EΠIKINΔYNA AΠOBΛHTA KAI EΞAΛEIΨH
ΠOΛYXΛΩPOΔIΦAINYΛIΩN KAI
ΠOΛYXΛΩPOTPIΦAINYΛIΩN ΣE ΣYMΠΛHPΩΣH ΠPOΣ
TIΣ OΔHΓIEΣ 78/319/EOK KAI 76/403/EOK TΩN
ΣYMBOYΛIΩN THΣ 20.3.1978 KAI 6.4.1976

E§§HNIKO IN™TITOYTO Y°IEINH™
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IΔ4

ΔIAΘEΣH TΩN XPHΣIMOΠOIHMENΩN OPYKTEΛAIΩN
ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ΠPOΣ THN OΔHΓIA 75/439/EOK
TOY ΣYMBOYΛIOY EYPΩΠAΪKΩN KOINOTHTΩN THΣ
16.6.75

IΔ5

TAΞINOMHΣH, ΣYΣKEYAΣIA KAI EΠIΣHMANΣH
EΠIKINΔYNΩN ΠAPAΣKEYAΣMATΩN

IΔ6

231

AΠ. 71560/3053/85

665/B/85

KYA 1197/89

567/B/90

EΠIKINΔYNEΣ OYΣIEΣ, TAΞINOMHΣH, ΣYΣKEYAΣIA
KAI EΠIΣHMANΣH AYTΩN ΣE ΣYMMOPΦΩΣH ME THN
OΔHΓIA 67/548/EOK OΠΩΣ EXEI TPOΠOΠOIHΘEI KAI
IΣXYEI

AΠ. 378/94

705/B/94

IΔ7

KAΘOPIΣMOΣ METPΩN KAI OPΩN ΓIA THN ΣKOΠIMH
EΛEYΘEPΩΣH ΓENETIKΩΣ TPOΠOΠOIHMENΩN
MIKPOOPΓANIΣMΩN ΣTO ΠEPIBAΛΛON

AΠ. 88740/1883/95

1008/B/95

IΔ8

KAΘOPIΣMOΣ METPΩN KAI OPΩN ΓIA THN
ΠEPIOPIΣMENH XPHΣH ΓENETIKΩΣ
TPOΠOΠOIHMENΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN

AΠ. 95267/1893/95

1030/B/95

AΠ. II-5η/Φ/17402/84

931/B/84

AΠ. A5α/5333/87

721/B/87

IE. ΔIAΦOPOI KANONIΣMOI
IE1

KANONIΣMOΣ METAΛΛEYTIKΩN KAI ΛATOMIKΩN
EPΓAΣIΩN

IE2

OPOI IΔPYΣEΩΣ KAI ΛEITOYPΓIAΣ KATAΣTHMATΩN
KΛΠ. ΠΛYNTHPIΩN, ΣTEΓNOKAΘAPIΣTHPIΩN
BAΦEIΩN, TAΠHTOKAΘAPIΣTHPIΩN KAI AMIΓΩN
ΣIΔHPΩTHPIΩN POYXIΣMOY ΔHMOΣIAΣ XPHΣEΩΣ

IE3

ΠEPI TΩN OPΩN IΔPYΣHΣ KAI ΛEITOYPΓIAΣ
EMΦIAΛΩTHPIΩN ΠEΠIEΣMENΩN AEPIΩN, MONAΔΩN
ΠAPAΓΩΓHΣ AΣETYΛINHΣ ΩΣ KAI TΩN OPΩN
ΔIAKINHΣHΣ, AΠOΘHKEYΣHΣ KAI EΛEΓXOY TΩN
ΦIAΛΩN ΣYΣKEYAΣIAΣ TΩN

AΠ. B10451/929/88

370/B/88

IE4

TPOΠOΠOIHΣH THΣ IE3

AΠ. 12502/206/89

466/B/89

APΘPO 662

AΣTIKOΣ
KΩΔIKAΣ

IΣT. ΔIAΦOPA
IΣT1

AΣΦAΛEIA KAI YΓIEINH TΩN XΩPΩN EPΓAΣIAΣ
[APΘPO 662 AΣTIKOY KΩΔIKA]

IΣT2

ΠEPI OPΩN AΣΦAΛEIAΣ KATA THN METAΦOPΩN
ΠPOΣΩΠΩN ΔIA ΦOPTHΓΩN AYTOKINHTΩN
IΔIΩTIKHΣ XPHΣEΩΣ

AΠ. ΣT-116464/69

/B//69

IΣT3

EΓKPIΣH ΠPOTYΠHΣ ΠPOΔIAΓPAΦHΣ ΣHMANΣEΩΣ
EKTEΛOYMENΩN EPΓΩN ΣE OΔOYΣ ENTOΣ
KATOIKHMENΩN ΠEPIOXΩN

AΠ.BM5/30058/82

121/B/83
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Λουξεμβούργο 1992.
✓ Οικονομ πουλος Ι. : Φωτισμς και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υγεία
και ασφάλεια στην εργασία, Υπουργείο Εργασίας, Αθήνα 1987.
✓ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος “Οροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου”, Αθήνα 1997.
✓ Crepet M., Saia B.: Inquinamento ambientale e rischi per la salute. Editoriale
Programma, Padova 1991.
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