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Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΕυρωπαϊκό Δίκαιο
•• 89/391/ΕΟΚ 89/391/ΕΟΚ «Οδηγία «Οδηγία -- Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την 
ασφάλεια και υγεία στην εργασία»ασφάλεια και υγεία στην εργασία»
•• 24 Ειδικές Οδηγίες24 Ειδικές Οδηγίες

Νομοθεσία ΥΑΕΝομοθεσία ΥΑΕ
Κοινή νομοθεσία σε όλα τα ΚΚοινή νομοθεσία σε όλα τα Κ--ΜΜ

Διεθνές ΔίκαιοΔιεθνές Δίκαιο
•• ΔΣΕ 155 (1981) ΔΣΕ 155 (1981) και Σύσταση 164 και Σύσταση 164 ««ΓιαΓια τηντην ασφάλειαασφάλεια, , τηντην υγείαυγεία τωντων

εργαζομένωνεργαζομένων καικαι τοτο περιβάλλονπεριβάλλον εργασίαςεργασίας»»
• ΔΣΕ 187 (2006)ΔΣΕ 187 (2006) και Σύσταση 197«Πλαίσιο προώθησης για την και Σύσταση 197«Πλαίσιο προώθησης για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία»ασφάλεια και την υγεία στην εργασία»

�� Ειδικές Διεθνείς Συμβάσεις και Συστάσεις Ειδικές Διεθνείς Συμβάσεις και Συστάσεις 
(π.χ. αλιεία, γεωργία, μόλυβδος, καρκινογόνα, αμίαντος κλπ) (π.χ. αλιεία, γεωργία, μόλυβδος, καρκινογόνα, αμίαντος κλπ) 



ΕθνικήΕθνική νομοθεσία ΥΑΕνομοθεσία ΥΑΕ
ν. 3850/2010 «Κώδικας νόμων για την υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία (ΚΝΥΑΕ)»

Περίπου 150 νομοθετήματα (νόμοι, Περίπου 150 νομοθετήματα (νόμοι, π.δπ.δ., ., υ.αυ.α.).)

• Γενική νομοθεσίαΓενική νομοθεσία (θεσμοί, εκτίμηση κινδύνου, ΥΠΠ, ΕΑΚ, κλπ) (θεσμοί, εκτίμηση κινδύνου, ΥΠΠ, ΕΑΚ, κλπ) 

•• Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί & ψυχοκοινωνικοί Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί & ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες κινδύνουπαράγοντες κινδύνου

•• Εξοπλισμός εργασίαςΕξοπλισμός εργασίας

•• Χώροι εργασίαςΧώροι εργασίας

•• Ειδικές κατηγορίες εργασιώνΕιδικές κατηγορίες εργασιών (τεχνικά έργα, εξορυκτικές εργασίες, (τεχνικά έργα, εξορυκτικές εργασίες, 
ναυπηγικές εργασίες κλπ)ναυπηγικές εργασίες κλπ)

•• Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων 
(ανήλικοι, έγκυες, προσωρινά απασχολούμενοι, κλπ) (ανήλικοι, έγκυες, προσωρινά απασχολούμενοι, κλπ) 



άρθρο 2, παρ. 1-3

1.1. Οι διατάξεις του Οι διατάξεις του 
κώδικα κώδικα 

εφαρμόζονται, εφαρμόζονται, 
εφόσον δεν ορίζεται εφόσον δεν ορίζεται 

2.  2.  Οι διατάξεις του Οι διατάξεις του 
κώδικα εφαρμόζονται κώδικα εφαρμόζονται 

και στο ένστολο και στο ένστολο 

Πεδίο εφαρμογήςΠεδίο εφαρμογής

εφόσον δεν ορίζεται εφόσον δεν ορίζεται 
αλλιώς, σε αλλιώς, σε όλεςόλες τις τις 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες τουεργασίες του
ιδιωτικού και του και του 
δημόσιου τομέα

και στο ένστολο και στο ένστολο 
προσωπικό των προσωπικό των 

ενόπλων δυνάμεων 
και των και των σωμάτων 

ασφαλείας με εξαίρεση με εξαίρεση 
δραστηριότητες του δραστηριότητες του 
προσωπικού αυτού προσωπικού αυτού 
που παρουσιάζουν που παρουσιάζουν 

εγγενείς ιδιαιτερότητεςεγγενείς ιδιαιτερότητες

3. 3. Οι διατάξεις Οι διατάξεις 
του κώδικα του κώδικα δενδεν
εφαρμόζονται εφαρμόζονται 
στο στο οικιακό οικιακό 
υπηρετικό υπηρετικό 

προσωπικόπροσωπικό και και 
στις θαλάσσιες στις θαλάσσιες 

μεταφορές μεταφορές 



ν. 3528/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΙΣΘΟΣ − ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 44 - Όροι υγιεινής και ασφάλειας

Ειδικά για το ΔημόσιοΕιδικά για το Δημόσιο

1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση 

συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

τους.



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ιατρός Εργασίας Ιατρός Εργασίας 
Ι.Ε.                    Ι.Ε.                    

Τεχνικός Τεχνικός 
Ασφάλειας Τ.Α.                   Ασφάλειας Τ.Α.                   

Βασικοί ΠαράγοντεςΒασικοί Παράγοντες

Ι.Ε.                    Ι.Ε.                    
(άρθρο 8)(άρθρο 8)

Επιτροπή Επιτροπή 
υγείας και ασφάλειας υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένωντων εργαζομένων

Ε.Υ.Α.Ε.Ε.Υ.Α.Ε. (άρθρο 4(άρθρο 4))

Ασφάλειας Τ.Α.                   Ασφάλειας Τ.Α.                   
(άρθρο 8)(άρθρο 8)

Υπηρεσίες προστασίας Υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης Υ.Π.Π.και πρόληψης Υ.Π.Π.

((ΕΣΥΠΠΕΣΥΠΠ –– ΕΞΥΠΠΕΞΥΠΠ)                   )                   
(άρθρο 23)(άρθρο 23)



Αρχή της ευθύνης του εργοδότη Αρχή της ευθύνης του εργοδότη 
άρθρο 42

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες 
τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να 
εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων

Ακόμα και όταν προσφεύγει σε υπηρεσία 
προστασίας και πρόληψης ή σε άτομα εκτός 
επιχείρησης, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται 
από τις σχετικές υποχρεώσεις του

Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και 
του γιατρού εργασίας και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων δεν θίγουν την αρχή ευθύνης 
του εργοδότη



Επιλογές του εργοδότη για ανάθεση καθηκόντων Επιλογές του εργοδότη για ανάθεση καθηκόντων 
τεχνικού ασφάλειας τεχνικού ασφάλειας ή/καιή/και ιατρού εργασίαςιατρού εργασίας::

εργαζόμενοι της επιχείρησης 

Υπηρεσία προστασίας & πρόληψης στην επιχείρηση 

Υπηρεσίες Προστασίας και ΠρόληψηςΥπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

Άρθρο 9, παρ. 1Άρθρο 9, παρ. 1

Υπηρεσία προστασίας & πρόληψης στην επιχείρηση 
(EΣ.Y.Π.Π.)

άτομα εκτός της επιχείρησης

Υπηρεσία προστασίας & πρόληψης εκτός επιχείρησης 
(EΞ.Y.Π.Π.)

Υπηρεσία προστασίας & πρόληψης εκτός επιχείρησης 
(EΞ.Y.Π.Π.)

συνδυασμός μεταξύ των παραπάνω δυνατοτήτων

Όπου Όπου 2 ΤΑ2 ΤΑ απαιτείται η σύσταση: απαιτείται η σύσταση: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΣ.Υ.Π.Π.)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΣ.Υ.Π.Π.)



Εκπρόσωπος εργαζομένων 
(<20 εργαζόμενοι)

Εκπρόσωποι με ειδική 

Δικαίωμα διαβούλευσηςΔικαίωμα διαβούλευσης
Άρθρο 46Άρθρο 46

Εκπρόσωποι με ειδική 
αρμοδιότητα (20-50 εργαζόμενοι)

Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας Εργαζομένων 
(ΕΥΑΕ) (>50 εργαζόμενοι)



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
� Εφαρμογή κανόνων ΥΑΕ

� Σωστή χρήση

� Εξοπλισμού

� Ουσιών

� Μέσων� Μέσων

� Σωστή χρήση ΜΑΠ

� Αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων

� Παρακολούθηση εκπαίδευσης

� Συντρέχουν τον εργοδότη, τον ΤΑ, τον ΙΕ… κυρίως μέσω 
των εκλεγμένων εκπροσώπων τους ή όπου προβλέπεται 
των Επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων 
(ΕΥΑΕ)



Συντρέχουν τον εργοδότη, τον ΤΑ, τον ΙΕ…

Δείτε εδώ το 4ο επεισόδιο  με τίτλο «Η συμβολή του εργαζόμενου» 
από την ταινία «Ο Napo στο… πρόληψη με την συμμετοχή όλων»

(https://www.napofilm.net/el/napos-films/napo-working-together/we-can-work-it-out)



Συμμετοχή όλωνΣυμμετοχή όλων

εργαζόμενοι

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

εργοδότες

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ειδικοί της 
ΑΥΕ

εργοδότες

εκπρόσωποι 
εργαζομένων



Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία

Τμήμα Συνθηκών Εργασίας  & 
Στρατηγικού Σχεδιασμού

Τμήμα Εθνικού Εστιακού 
Πόλου &  Πολιτικών 

Προαγωγής Υ.Α.Ε.

Τμήμα Κέντρου Έρευνας & 
Μετρήσεων Προσδιορισμού 

Βλαπτικών Παραγόντων για την 
Υ.Α.Ε.

Τμήμα Εποπτείας Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών για την 

Υ.Α.Ε.

Τμήμα Ατυχημάτων Μεγάλης 
Έκτασης



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ - Άρθρο 43, παρ. 1Άρθρο 43, παρ. 1

Ορισμός: : H H διαδικασία 
αξιολόγησης των κινδύνων για των κινδύνων για 
τηντην υγεία και ασφάλειαυγεία και ασφάλεια κατά την κατά την 
εργασία που απορρέουν από τις εργασία που απορρέουν από τις εργασία που απορρέουν από τις εργασία που απορρέουν από τις 
συνθήκες εμφάνισης μιας συνθήκες εμφάνισης μιας πηγής πηγής 
κινδύνου κινδύνου στο χώρο εργασίας.στο χώρο εργασίας.

�Κλειδί για τη μείωση των 

εργατικών ατυχημάτων και των 

επαγγελματικών ασθενειών.



ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

� Πηγή Κινδύνου (hazard) είναι οτιδήποτε έχει τη 
δυναμική να προκαλέσει βλάβη:

μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο, την ιδιοκτησία, 
τις διεργασίες και να προκαλέσει ατυχήματα, να τις διεργασίες και να προκαλέσει ατυχήματα, να 
έχει συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, απώλεια 
παραγωγής, ζημιά σε εξοπλισμό.

� Ο εργασιακός κίνδυνος ή επικινδυνότητα (risk) 
παραπέμπει στην πιθανότητα και σοβαρότητα ενός 
τραυματισμού ή ασθένειας που οφείλεται στην 
έκθεση σε πηγές κινδύνου.



• Εξοπλισμός – Υλικά
– Κακός Σχεδιασμός, ακατάλληλα μηχανήματα
– Βλάβες
– Μεταφορά, αποθήκευση υλικών

• Περιβάλλον Εργασίας
– Φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασίες, αερισμός, χημικά

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

– Φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασίες, αερισμός, χημικά
– Δάπεδα, αταξία του χώρου
– Συνθήκες εργασίας (ωράρια, βάρδιες, διαλείμματα, γνώση 

αρμοδιοτήτων κλπ)

• Ανθρώπινος παράγοντας
– Ηλικία, φύλο, φυσική - ψυχολογική κατάσταση
– ΚΟΠΩΣΗ 
– Συμπεριφορά, πείρα, προσωπικότητα 
– Χρήση ουσιών (π.χ. φάρμακα)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Φυσικοί
Χημικοί

Βιολογικοί 
Εργονομικοί 

ΨυχοκοινωνικοίΨυχοκοινωνικοί



Νέοι & αναδυόμενοι κίνδυνοι

Άγχος στην εργασία

Βία & παρενόχληση

Στις πτυχές της εργασίας Στις πτυχές της εργασίας 
συμπεριλαμβάνονται:συμπεριλαμβάνονται:

Βία & παρενόχληση

Πολυμορφία του εργατικού 
δυναμικού

Νέες μορφές & σχέσεις εργασίας

Τεχνολογικές εξελίξεις



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;

� Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων.

� Υποβοηθά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους και στο 
περιβάλλον. περιβάλλον. 

� Υποβοηθά τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας
και αποτελεσματικής απόδοσης της επιχείρησης.

� ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

� Νομική υποχρέωση

� Όλοι οι εργοδότες σε τακτά χρονικά διαστήματα.



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ

� Συλλογή Πληροφοριών

� Αναγνώριση Κινδύνων
� Εκτίμηση Κινδύνου από διάφορες πηγές 

κινδύνουκινδύνου
� υπολογισμός πιθανότητας,  σοβαρότητας 

συνεπειών και απόφαση κατά πόσο η 
επικινδυνότητα είναι αποδεκτή

� Σχεδιασμός δράσεων για εξάλειψη ή μείωση του 
κινδύνου. Αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου

� Τεκμηρίωση της Εκτίμησης Κινδύνου



ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

� αποφυγή των κινδύνων

� εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να 
αποφευχθούν

� προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο� προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο

� διαμόρφωση θέσεων εργασίας

� επιλογή εξοπλισμού εργασίας

� μετριασμός μονότονης εργασίας

� αντικατάσταση του επικινδύνου από το μη 
επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

�καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή
τους

�προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής�προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής
προστασίας σε σχέση με τα ατομικά μέτρα

�προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις

�παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους 
εργαζομένους



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΘΟΡΥΒΟΣ

� Τεχνικά μέτρα

� Περιορισμός του θορύβου στην πηγή του.

� Επέμβαση στη διαδρομή του θορύβου.

� Οργανωτικά μέτρα

� Αποφυγή έκθεσης (διαφορικό ωράριο)

� Επίβλεψη της υγείας

� Ακοομετρικός έλεγχος.

� Ατομικά μέσα προστασίας της ακοής



ΘΟΡΥΒΟΣ - Οργανωτικά μέτρα

� Εξοπλισμός χαμηλού θορύβου
� Επιλογή, Αποδοχή, Συντήρηση

� Διαδικασία εκτέλεσης
� Βελτίωση, Αντικατάσταση, Εξαρτήματα
� Διαρρύθμιση του χώρου-τοποθέτηση 
εξοπλισμού (μακριά από τοίχους –εξοπλισμού (μακριά από τοίχους –
τηλεχειριστήρια)

� Εκ περιτροπής εργασία



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



� ΠΟΛΥ ΑΠΙΘΑΝΟ

� Δεν μπορεί να συμβεί σε όλη την καριέρα

� ΠΙΘΑΝΟ

� Μερικές φορές στην καριέρα

� ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

� ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ

� Επανειλημμένα

� ΜΙΚΡΗ ΖΗΜΙΑ

� Γρατζουνιές, ερεθισμός ματιών, πονοκέφαλος…

� ΜΕΤΡΙΑ ΖΗΜΙΑ

� Κατάγματα, αλλεργία…

� ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ

� Ακρωτηριασμός, πολλαπλά κατάγματα, καρκίνος, 2ου βαθμού 
εκτεταμένα εγκαύματα, 3ου βαθμού εγκαύματα, θάνατος



� ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

� ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ –

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

� ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ –
ΜΟΝΟ ΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

� ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

� ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

� ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

� ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ → ΑΜΕΣΑ 
ΜΕΤΡΑ

� ΜΕΤΡΙΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ → ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

� ΜΙΚΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ� ΜΙΚΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΟΤΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ

� ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

� ΕΞΑΛΕΙΨΗ –ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

� ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

� ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΜΑΠ



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



� Εφαρμογές στο διαδίκτυο για τη μελέτη εκτίμησης κινδύνου 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κάτω των 50 ατόμων) 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις

� Η ανάπτυξη των εργαλείων OiRA υποστηρίζεται από την 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & τον ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

https://oiraproject.eu/el



Θόρυβος - Χημικά



ΑΝΑΤΟΜΙΑ



ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

� Ωτοτοξικά!

� Συνδυαστική 
δράση

� Μηχανική� Μηχανική

� Χημική



ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

�Στο αυτί
� Εμβοή
� Προσωρινή και  Μόνιμη μετατόπιση κατωφλίου

�Στο καρδιαγγειακό σύστημα
� Αγγειοσύσπαση� Αγγειοσύσπαση

�Στο νευρικό σύστημα
� ΕΕG –Ύπνος - Χρόνος αντίδρασης

�Στο ενδοκρινικό σύστημα
� Υπερλειτουργία υπόφυσης και επινεφριδίων
� Αποβολές

• ΤΟ ΑΥΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΥΤΙ

� Η πιο διαδεδομένη 
επαγγελματική νόσος.

� Προσωρινές � Προσωρινές 
αλλοιώσεις (κόπωση).

� Μόνιμες αλλοιώσεις 
(βαρηκοΐα).

� ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ

� ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ 
Η ΕΚΘΕΣΗ;



ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

�ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

� LEX, 8h = 80 dB(A) και ppeak =135 dB(C) –χωρίς ΜΑΠ

�ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

� LEX, 8h = 85 dB(A) και ppeak = 137 dB(C) –χωρίς ΜΑΠ

�ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

� LEX, 8h = 87 dB(A) και ppeak = 140 dB(C) –με ΜΑΠ

dB(A)→8h ! dB(C)→dt !



ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

� Ηχόμετρα

� Άμεση μέτρηση

� Ακρίβεια

� Βαθμονομητές

� Ανεμοθώρακας

� Ηχοδοσίμετρα

� Συνολική μέτρηση 
στη βάρδια



Αερόφερτος θόρυβος



Στερεόφερτος θόρυβος

� Κραδασμοί

� Σπάνια υπερέχει του 
αερόφερτου

�Μεγάλες επιφάνειες

� Αντικραδασμική 
μόνωση (ανάρτηση)



ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

� ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

� ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

� ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

� ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

� ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

� Εικόνες

� Φράσεις κινδύνου R - Φράσεις προφύλαξης S – Τώρα δηλώσεις 
επικινδυνότητας

� Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS)



ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΟΥΣΙΕΣ

� ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

� ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ

� ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (F, F+)

� ΤΟΞΙΚΕΣ (T, T+)

� ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ

� ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ

� ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ

� ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ (Xn)-
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ (XI)

� ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΝΕΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΟΥΣΙΕΣ



ΕΤΙΚΕΤΑ



ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

�ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣ
Η, ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ++

�ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

�ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΝΕΑ – ΠΑΛΑΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ



ΟΔΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ

�ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ

� ΔΕΡΜΑ / ΜΑΤΙΑ

� ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ� ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

� Τροφή

� Κάπνισμα



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



� 3.000 – 10.000 lt / 8h

� ΒΑΣΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 
ΣΤΗ ΜΥΤΗ

� ΠΡΩΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
� Στόμα, Μύτη, Τραχεία, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

� Στόμα, Μύτη, Τραχεία, 
Βρόχοι, Πνεύμονες

� ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ

� Αντιμετώπιση

� Τοπικές βλάβες

� ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ → ΑΙΜΑ

� ΑΙΜΑ → ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΩΜΑ





Ομάδα ορυκτών ινώδους υφής



ΥΛΙΚΑ



ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ



ΜΟΝΩΣΗ



ΑΜΙΑΝΤΟΠΛΑΚΕΣ



ΥΦΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ







Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας… 


