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Α'ΕΝΟΤΗΤΑ 

Με τον όρο εργασία εννοούμε τη συστηματική προσπάθεια του ανθρώπου (χειρωνα

κτική ή πνευματική) , που σκοπό έχει την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών για 

την ικανοποίηση όλων των αναγκών του. Η εργασία αποτελεί συνειδητή και ηθελημένη πα

ραγωγική δραστηριότητα του ατόμου , καθώς με την εργασία ο άνθρωπος εκδηλώνει τις δη

μιουργικές του ικανότητες και κλίσεις. 

Λέγοντας ανάγκη εννοούμε την αίσθηση έλλειψης η οποία συνοδεύεται από μια επι

θυμία ικανοποίησης και εκπλήρωσης της στο άτομο . Τα μέσα τα οποία ικανοποιούν τις αν

θρώπινες ανάγκες καλούνται αγαθά . 

Μια συγκροτημένη κοινωνία χαρακτηρίζεται από το πλήθος και την ποιότητα των α

γαθών που παρέχει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μελών της (πολιτών) . 

Τα αγαθά που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας παραγωγικής διαδικασίας ονομάζο

νται προϊόντα . Για να γίνει δυνατή η παραγωγή των αγαθών , είναι απαραίτητο να συγκε

ντρωθούν και να συνδυαστούν κατάλληλα ορισμένα μέσα που λέγονται συντελεστές παρα

γωγής . Οι συντελεστές παραγωγής είναι οι φυσικοί πόροι , το κεφάλαιο και η εργασία . 

Η εργασία έχει καθοριστική σημασία για τη διαβίωση και εξέλιξη του ατόμου . Οργά

νωση εργασίας ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και τα μέσα παραγωγής 

συνδυάζονται , έτσι ώστε η εργασία να γίνεται περισσότερο αποδοτική , με ασφάλεια και λιγό

τερο κόπο . 

Επάγγελμα είναι η χρήσιμη προς το κοινωνικό σύνολο εργασία, που προσφέρεται 

έναντι ορισμένης αμοιβής . Ο εργαζόμενος αποκτά επαγγελματισμό (επαγγελματική νοοτρο

πία και αντίληψη) όταν ασκεί το επάγγελμα του με γνώση , συνέπεια, υπευθυνότητα , ηθική 

και σοβαρότητα , παράγοντες που αποτελούν τις κατάλληλες επαγγελματικές στάσεις. 

Το σύνολο των ανθρώπων που επιθυμούν να προσφέρουν και είναι ικανοί προς ερ

γασία καλείται εργατικό δυναμικό. 

Εργασιακό περιβάλλον είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο εργαζόμενος αναπτύσσει 

την παραγωγική και επαγγελματική του δραστηριότητα . Το εργασιακό περιβάλλον εντάσσεται 

και βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον , το οποίο εξελίσσεται 

σύμφωνα με τις οικονομικοτεχνολογικές εξελίξεις και τη δυναμική των κοινωνικών ομάδων 

που το απαρτίζουν . Ανάλογα προς τις μεταβολές αυτές επέρχονται και μεταβολές στο εργα

σιακό περιβάλλον (για παράδειγμα μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων ή υ

πηρεσιών , λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος , δικαιώματα των εργαζομέ

νων , κ . λπ . ) . 

Έτσι , το άτομο συμμετέχει στο οργανωμένο κοινωνικό σύστημα ως πολίτης , και στο 

εργασιακό περιβάλλον ως εργαζόμενος . Με το διττό αυτό ρόλο, επηρεάζεται αλλά και δια

μορφώνει το οργανωμένο κοινωνικό σύστημα αλλά και το εργασιακό περιβάλλον , καθώς α

ναπτύσσονται σε αυτά έντονα οι ανθρώπινες σχέσεις . 

Το εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία, τις ενέργειες, τις δρα

στηριότητες , τις διαδικασίες και τις αλληλεξαρτήσεις που διαμορφώνονται σ' ένα συγκεκριμέ

νο εργασιακό χώρο και έχουν άμεση επίδραση στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της 

εργασίας . 
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Χώροι εργασίας θεωρούνται εκείνοι που προορίζονται να περιλάβουν θέσ:ις εργα
σίας μέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης . Στους χώρους εργασιας περι
λαμβάνεται και κάθε άλλο μέρος στην περιοχή της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασ~ς στο 
οποίο ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εργασίας του . Σε αυτούς τους χωρους 
εργασίας εφαρμόζονται προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. 

Εργονομία είναι η επιστήμη που μελετά την αλληλεπίδραση ανθρώπου - συστήμα
τος εργασίας και προσπαθεί να προσαρμόσει την εργασία στον άνθρωπο . Με τον τρόπο αυ-
τό συμβάλλει : 

1) στο σχεδιασμό εύχρηστων και λειτουργικών μέσων , θέσεων και χώρων εργασίας 
στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και προστασίας των εργαζόμενων 

2) στην αύξηση της αποδοτικότητας τους μέσω της προσαρμογής της εργασίας στις 
ανάγκες των εργαζομένων . 

Η εργονομία μελετά την ιδανική σχέση του εργαζομένου με την εργασία πο~ αυ_τός 
κάνει , καθώς και των μέσων που χρησιμοποιεί (εργαλεία , μηχανήματα , συσκευές , κ . α.) , ετσι 
ώστε η εργασία να γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο αποδοτική με λιγότερο κόπο . 

Η εργονομία ασχολείται με τη θέση και την απόδοση των μηχανημάτων σ' ένα χώρο 
εργασίας, με το φωτισμό, τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων εργασίας , το θόρυβο , κ . λπ . 

Επιδιώκει να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα , αξιοποιώντας ταυτόχρονα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις δυνατότητες των μηχανών , όσο και τις ικανότητες του αν
θρώπινου σώματος . 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών , λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως 
την ανατομία του ανθρώπινου σώματος , τη φύση της εργασίας, το φύλο του εργαζομένο~ , 
την ψυχολογία του , κ . λπ ., έτσι ώστε να προσαρμοστεί η εργασία στον άνθρωπο , προκειμε
νου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του συστήματος εργασίας και των ικα
νοτήτων του εργαζομένου . 

Για την επίτευξη , κατά το εφικτό , ισορροπίας μεταξύ των προσόντων του εργαζομέ
νου και της εργασίας , απαιτείται ανάλυση των απαιτήσεων και σχεδιασμός του συστήματ~ς 
εργασίας (θέση εργασίας, οργάνωση , εξοπλισμός , περιβάλλον κ . λπ.) με βάση εργονομικες 
προδιαγραφές , κατάλληλη επιλογή του εργαζομένου έτσι ώστε οι ικανότητες και τα προσόντα 
του να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργασίας , καθώς και κατάρτιση και εκπαίδευση 
του εργαζομένου στα θέματα της εργασίας του . 

Στην ευρύτερη του έννοια το εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει επιπλέον όλα τ? 
ζητήματα που αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων , στις σχε
σεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών , στον κοινωνικό διάλογο , στους τρόπους πρόσβα
σης στην αγορά εργασίας , κ . ά. 

Προδιαγραφές ποιότητας είναι τα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες 
που θα πρέπει να πληροί ένα προϊόν που πρόκειται να παραχθεί ή ένα έργο που πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί . 

Με τις προδιαγραφές η εργασία διενεργείται υπό συγκεκριμένα δεδομένα και τα τελικά 
προϊόντα έχουν καθορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες . 
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Για τις προδιαγραφές ποιότητας λαμβάνονται υπόψη το κόστος παραγωγής , ο βαθ

μός ασφάλειας του προϊόντος, η χρησιμότητα του , η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και 

το προσδοκώμενο κέρδος . 

Με τον όρο παραγωγικότητα εννοούμε τον αριθμό των προϊόντων που παράγονται 

στη μονάδα του χρόνου . Η αύξηση της παραγωγικότητας συνεπάγεται την παραγωγή προϊό

ντων καλύτερης ποιότητας, μεγαλύτερης ποσότητας , μικρότερου κόστους και μεγαλύτερης 

ασφάλειας, εάν τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Μετά την καθιέρωση των προδια

γραφών , ακολουθεί ο έλεγχος του προϊόντος . 

Η διαδικασία ελέγχου ενός προϊόντος ή έργου, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά 

τηρούν ορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες (προδιαγραφές) , ονομάζεται έλεγχος ποιότη

τας ή ποιοτικός έλεγχος. Ο έλεγχος ποιότητας διεξάγεται κατά τη φάση της παραγωγής 

προϊόντος ή εκτέλεσης έργου, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιείται διαρκώς και εγκαίρως έτσι 

ώστε να προληφθεί η παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων και η κατασκευή κακοτεχνιών σε 

έργα . 

Η επιχείρηση 

Ο άνθρωπος εξασκεί την εργασία του είτε μόνος του (αυτόνομη σχέση εργασίας), είτε 

ως μέλος μιας επιχείρησης . 

Ως επιχείρηση εννοούμε ένα σύστημα διαπροσωπικών σχέσεων, μεταξύ ανθρώπων 

που διαχειρίζονται δεδομένα μέσα, με σκοπό να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο κάτω 

από μια καθορισμένη οργανωτική δομή . 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε οικονομική μονάδα που παράγει υλικά προϊόντα ή υπη

ρεσίες συνδυάζοντας κατάλληλα τους συντελεστές παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία , εγκατα

στάσεις) , προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της . 

Τα κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Ορισμένα 

από τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης σχετίζονται με: 

• τον τομέα παραγωγικής δραστηριότητας 

• το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

• τη νομική μορφή 

• το μέγεθος της επιχείρησης 

• τη γεωγραφική έκταση της δραστηριότητας πιο συγκεκριμένα : 

Διάκριση σύμφωνα με τον τομέα παραγωγικής δραστηριότητας Σύμφωνα με αυτό το 

κριτήριο διακρίνουμε τις επιχειρήσεις σε: 

α . Πρωτογενούς παραγωγής: Στον τομέα αυτό ανήκουν δραστηριότητες με τις οποίες 

αποκτώνται αγαθά, όπως αυτά παρέχονται από τη φύση. Δεν μεσολαβεί καμία επεξεργασία 

τους . Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως είναι η εξόρυξη πρώτων υλών και καυσίμων, η 

γεωργία , η κτηνοτροφία , η δασοκομία, η μελισσοκομία και η αλιεία . Τέτοια προϊόντα είναι το 

αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ξύλο, τα μεταλλεύματα , τα αγροτικά προϊόντα, τα ψάρια , 

το μέλι, κ . ά . 

β . Δευτερογενούς παραγωγής : Στον τομέα αυτόν ανήκουν δραστηριότητες με τις ο

ποίες παράγονται αγαθά από την επεξεργασία ή μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογε-
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νούς τομέα . Αυτά τα προϊόντα αποτελούν τον κύριο όγκο των αγαθών που χρησιμοποιούνται 
ως ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο δευτερογενή τομέα παρα
γωγής διακρίνονται σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Ο δευτερογενής τομέας είναι γνωστός και 
ως τομέας της μεταποίησης και της βιομηχανίας . 

γ . Τριτογενούς παραγωγής ή Τομέα υπηρεσιών: Στον τομέα αυτόν ανήκουν δραστη
ριότητες που είναι απαραίτητες για να φτάσουν στον καταναλωτή τα προϊόντα των άλλων 
δύο τομέων παραγωγής . Περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν τις μεταφορές , το ε
μπόριο , τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες , τις τηλεπικοινωνίες, την παραγωγή ηλε
κτρικής ενέργειας, τις δημόσιες υπηρεσίες . Στον τομέα αυτό ανήκουν και οι υπηρεσίες που 
παρέχουν το σχολείο , το τουριστικό γραφείο , ο γιατρός , ο φυσιοθεραπευτής , ο δικηγόρος , ,0 

ηθοποιός και άλλα επαγγέλματα , καθώς και η Αστυνομία , τα Δικαστήρια , κ.ά ., που ασχολου
νται με τον έλεγχο της νόμιμης δραστηριότητας . 

Διάκριση σύμφωνα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι β~
σικό κριτήριο διάκρισης των επιχειρήσεων . Με βάση αυτό το κριτήριο οι επιχειρήσεις διακρι
νονται σε : δημόσιες , δημοτικές , ιδιωτικές και μικτές επιχειρήσεις . 

α . Δημόσιες επιχειρήσεις: Στις επιχειρήσεις αυτές κύριος ιδιοκτήτης είναι το κοινωνικό 
σύνολο , που εκπροσωπείται από το κράτος . 

β . Δημοτικές επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που ιδρύουν οι οργανισμοί της Τοπ~
κής Αυτοδιοίκησης . Αυτές έχουν ως σκοπό να εξυπηρετήσουν ανάγκες της τοπικής κοινωνι
ας . 

γ . Ιδιωτικές επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες οι ιδιοκτήτες είναι ιδιώτες. 
Αποτελούν τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων και είναι κερδοσκοπικές . 

δ. Μικτές επιχειρήσεις: Μικτές επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες την κυριότητα κα
τέχει κατά ένα μέρος το κράτος και κατά το υπόλοιπο ιδιώτες . Τα μέρη αυτά δεν είναι υπ~
χρεωτικό να μετέχουν ισότιμα. Η σύμπραξη γίνεται με τη συμμετοχή των μερών κατά τη σ~
σταση της εταιρείας . Μπορεί , όμως , να προκύψει και με μερική ιδιωτικοποίηση (πώληση με
ρους των μετοχών του κράτους σε ιδιώτες) ή με μερική κρατικοποίηση (πώληση μέρους των 
μετοχών των ιδιωτών στο κράτος) . 

Διάκριση σύμφωνα με τη νομική μορφή Σύμφωνα με τη νομική τους υπόσταση οι επι
χειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις, ή πιο απλά εταιρίες . 

Διάκριση σύμφωνα με το μέγεθος Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο , οι επιχειρήσεις δια
κρίνονται σε μικρές , μεσαίες και μεγάλες . Κυριότερα κριτήρια μεγέθους είναι : 

• Ο αριθμός των απασχολούμενων . Ο μεγάλος ή μικρός αριθμός των εργαζομένων 
σε μια επιχείρηση αποτελεί σίγουρα ένα χαρακτηριστικό του μεγέθους της. Τα όρια του κρι
τηρίου αυτού διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας και τον κλάδο της ε~ι
χείρησης . Στη χώρα μας , γενικά , οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται μικρές όταν απασχολουν 
από 1 έως 20 άτομα , μεσαίες όταν απασχολούν από 20 έως 1 οο άτομα και μεγάλες όταν 
απασχολούν πάνω από 100 άτομα . 

• Το μέγεθος των εργασιών , ή πιο απλά ο τζίρος . 

• Ο όγκος της παραγωγής. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποτιμάται σε μονάδες του 
παραγόμενου προϊόντος ή σε αξίες . 

4 



• Η εγκατεστημένη ισχύς . Είναι κριτήριο από το οποίο προκύπτει το μέγεθος της ι 

σχύος του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για την παραγωγή της . 

β . Το επενδυτικό κεφάλαιο. Οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις , ο 

εξοπλισμός , οι αποθηκευτικοί χώροι , οι χώροι γραφείων , κ.ά ., αποτελούν ένδειξη του μεγέ

θους της επιχείρησης . Οι σπουδαιότερες λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι η παραγωγική , η 

εμπορική και τ . οικονομική . Τα κυριότερα οργανωτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης είναι η 

διάρθρωση της και η ιεραρχία . 

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο διάρθρωσης μιας επιχείρησης αλλά ορι

σμένες γενικές αρχές οι οποίες προκύπτουν από τις εκάστοτε ανάγκες τις επιχείρησης . 

Οι ανάγκες αυτές μπορεί να είναι: 

• Η παραγωγή αγαθών, ο μετασχηματισμός δηλαδή των πρώτων υλών σε προϊόντα 

χρήσιμα στο κοινωνικό σύνολο , ή η παροχή υπηρεσιών . 

• Θέματα που αφορούν τους εργαζομένους , όπως προσλήψεις προσωπικού , επι

μόρφωση στελεχών , κ . λπ . 

• Οι προμήθειες , δηλαδή οι αγορές πρώτων υλών , μηχανημάτων , κ . λπ . 

• Οι πωλήσεις , δηλαδή οι έρευνες αγοράς , η διαφήμιση, η τεχνική εξυπηρέτηση των 

πελατών , κ.λπ . 

• Η οικονομική διαχείριση, δηλαδή οι εισπράξεις, οι πληρωμές, η λογιστική διαχείρι

ση , κ . λπ . 

• Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων , δηλαδή η πρόληψη 

ατυχημάτων , η υγιεινή , η βελτίωση των συνθηκών εργασίας , κ.λπ. 

• Η προστασία του περιβάλλοντος. 

Με την ιεραρχία καθορίζονται και περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες κάθε 

θέσης ή τμήματος εργασίας . Κάθε εργαζόμενος σε μια επιχε ίρηση έχει ορισμένα καθήκοντα, 

εξουσίες και ευθύνες . Με τον όρο καθήκον εννοείται κάθε ανατιθέμενη εργασία που πρέπει 

να εκτελεστεί. Εξουσία είναι η δικαιοδοσία για ελεύθερη επιλογή και χρήση των μέσων και 

των μεθόδων για την εκτέλεση μιας εργασίας. 

Ευθύνη είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο εργαζόμενος για να ολοκληρώσει μια 

εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας , τον προκαθορισμένο χρόνο , την προκα

θορισμένη ποσότητα και κόστος . Μέσα απ' την οργάνωση της επιχείρησης , οι θέσεις εργασί

ας ή τα τμήματα σχηματίζουν την διοικητική πυραμίδα και κατατάσσονται σε κατώτερα , με

σαία και ανώτερα κλιμάκια . Τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι ευθύνες των κατωτέρων κλιμα

κίων αποτελούν υποδιαιρέσεις εξουσιών και ευθυνών των ανωτέρων κλιμακίων . 

Η εταιρία 

Οι εταιρίες ομαδοποιούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο επιλογής . Με βάση 

τον Αστικό Κώδικα και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό οι εταιρίες διακρίνονται σε: 

• αστικές 

• εμπορικές 
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Αστικές λέγονται οι εταιρίες που ο σκοπός τους μπορεί να είναι πολιτιστικός , επιστη

μονικός , κοινωνικός , θρησκευτικός , κ . ά ., όχι όμως εμπορικός. 

Εμπορικές λέγονται εκείνες οι εταιρίες που ο σκοπός τους είναι η επιδίωξη του κέρ

δους μέσω εμπορικών πράξεων. Εμπορικές είναι και εκείνες οι εταιρίες που από τον νόμο 

χαρακτηρίζονται έτσι , άσχετα από το αντικείμενο τους. Για παράδειγμα, όλες οι Ανώνυμες 

Εταιρίες χαρακτηρίζονται από το νόμο ως Εμπορικές . Οι εταιρίες διακρίνονται σε: 

• Προσωπικές 

• Κεφαλαιουχικές 

• συλλογικές 

Στις προσωπικές εταιρίες κυρίαρχο ρόλο παίζει η προσωπικότητα των εταίρων (πα

ραδείγματα τέτοιων εταιριών είναι η Ομόρρυθμος και η Ετερόρρυθμος Εταιρία). 

Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες κυρίαρχο ρόλο παίζει το κεφάλαιο τους , δηλαδή οι ει

σφορές των εταίρων (παραδείγματα τέτοιων εταιριών είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

και η Ανώνυμη Εταιρία) . 

Μορφή συλλογικής εταιρίας είναι ο Συνεταιρισμός , όπου ο αριθμός των συνεταίρων 

μεταβάλλεται , και που έχει ως σκοπό την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των με

λών του . Άλλη μορφή συλλογικής εταιρίας είναι η Συμπλοιοκτησία , κατά την οποία οι συ

μπλοιοκτήτες εκμεταλλεύονται ένα πλοίο με σκοπό το κέρδος . Οι κυριότερες μορφές-είδη ε

ταιριών που έχουν νομική υπόσταση είναι : 

Ομόρρυθμη εταιοία (Ο. Ε) 

1. Συμμετέχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα με κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία ή 
και μόνο με προσωπική εργασία . Αντικείμενο εισφοράς αποτελεί η χρήση μόνο περιουσια

κών στοιχείων , χωρίς να δοθεί η κυριότητα τους . 

2. Συμφωνία με την οποία ένας ή περισσότεροι από τους εταίρους αποκλείονται από 

τα κέρδη ή απαλλάσσονται από τις ζημιές είναι άκυρη. Συμφωνία για συνεισφορά από κά

ποιον εταίρο μόνο της εργασίας του , χωρίς να συμμετέχει στις ζημιές , είναι ισχυρή . 

3. Απαιτείται καταστατικό που περι έχει : το ονοματεπώνυμο , τη διανομή και ιδιότητα 

των εταίρων , τα κεφάλαια και τη συμμετοχή των εταίρων, το σκοπό και τη διάρκεια σύστασης 

εταιρίας . 

4. Στο τέλος της χρήσεως θα προσδιορισθεί το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) και θα 
αποδοθε ί στους εταίρους σύμφωνα με το καταστατι κό . 

5. Η Ο.Ε. διαλύεται αν : 

• τελειώσει η διάρκεια σύστασης , 

• επιτευχθεί ο σκοπός , 

• συμφωνήσουν όλοι οι εταίροι , 

• καταγγελθεί από έναν εταίρο , 

• πτωχεύσει ένας από τους εταίρους , εκτός αν υπάρχε ι διαφορετική πρόβλεψη 

στο καταστατικό . 
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Ετεοόορυθμη εταιρία (EEJ 

1. Συμμετέχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα (όπως στην ομόρρυθμη) , με τη μόνη 

διαφορά ότι τουλάχιστον ένας από τους εταίρους (που ονομάζεται ομόρρυθμος) ευθύνεται 

απεριόριστα και με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της εταιρίας . Υπάρχουν και οι ετε

ρόρρυθμοι εταίροι που ευθύνονται για τα χρέη και τις ζημίες της εταιρίας μέχρι το ποσό της 

εισφοράς τους . 

2. Απαιτείται καταστατικό που περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν και την 
ομόρρυθμη εταιρία. 

3. Διαχειριστές αναλαμβάνουν ομόρρυθμοι εταίροι. Αν αναλάβει ετερόρρυθμος εταί
ρος τη διαχείριση, τότε ευθύνεται ως ομόρρυθμος. 

4. Στο τέλος της χρήσεως προσδιορίζεται το αποτέλεσμα και αποδίδεται στους εταί

ρους, όπως ορίζει το καταστατικό . 

5. Η διάλυση της Ε . Ε . γίνεται όπως στην Ο.Ε . 

Αφαvής ή Συμμετωοκά εταιρία 

1. Δημιουργείται από δύο τουλάχιστον άτομα . 

2. Αφορά συνήθως μεμονωμένες εμπορικές πράξεις μεταξύ αυτών που συμμετέχουν 
στην εταιρία . 

3. Δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο ούτε απαιτείται καταστατικό. 

4. Δεν έχει εταιρική περιουσία . 

5. Η σύμβαση που υπογράφεται από αυτούς που συμμετέχουν προβλέπει δικαιώμα
τα και υποχρεώσεις που αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες . 

6. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση αφανούς εταιρίας είναι ο ένας από τους εταίρους να 

βιομηχανοποιεί προϊόντα στον τόπο παραγωγής και ο άλλος να κάνει την πώληση στον τόπο 
κατανάλωσης . 

Συvετaιοισυός 

1. Απαιτούνται τουλάχιστον επτά άτομα για την ίδρυση και κατά τη διάρκεια λειτουρ

γίας του . 

2. Κάθε συνεταίρος μπορεί να αποχωρεί από το συνεταιρισμό συναποκομίζοντας τη 
μερίδα του , χωρίς να διαλύεται ο συνεταιρισμός (αρκεί να παραμένουν επτά μέλη) . 

3. Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού μπορεί να είναι μεταβλητό . 

4. Απαιτείται καταστατικό. 

5. Τα διοικητικά όργανα του συνεταιρισμού είναι : 

• Η Γενική Συνέλευση. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο . 

• Το Εποπτικό Συμβούλιο . 

6. Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται ανάλογα με το σκοπό σε : 

α) Προμηθευτικούς . 
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• η τροποποίηση του καταστατικού 

• η εκλογή οργάνων διοίκησης 

• η έγκριση ισολογισμού, κ.ά . 

Συμβάσεις εργασίας 

Ένα άτομο είναι σε θέση να εργάζεται και να παρέχει την εργασία του είτε για δικό του 

λογαριασμό είτε για λογαριασμό κάποιου άλλου, έναντι αμοιβής . Κάθε εργαζόμενος που εξα
σκεί ένα επάγγελμα , έχει ουσιαστικά καθορισμένη και την ειδικότητα του , δηλαδή τον τομέα 

απασχόλησης του . Το άτομο που ασκεί εργασία εντελώς ανεξάρτητο, χωρίς καμία δεσμευτι

κή συμφωνία με άλλον και οργανώνει την εργασία του όπως αυτός επιθυμεί , ονομάζεται ε

λεύθερος επαγγελματίας . Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συγκροτήσει επιχείρηση για 
την παροχή υπηρεσιών ή την παραγωγή και διάθεση προϊόντων , ονομάζεται επιχειρηματίας . 

Όταν ένα άτομο εργάζεται παρέχοντας την εργασία του προς άλλον , τότε τον συνδέει 

μια έννομη σχέση που καθορίζει τους όρους συνεργασίας . 

Οι συμφωνίες που πραγματοποιούνται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και 

καθορίζουν με σαφήνεια όλους τους όρους της έννομης σχέσης, ονομάζονται συμβά

σεις εργασίας. Μια σύμβαση εργασίας γίνεται συνήθως γραπτώς. Με τις συμβάσεις 

εργασίας ο εργαζόμενος αποκτά ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τον ερ

γοδότη του, ενώ, αντίστοιχα, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει ορισμένα στοιχεία 

προς τον εργαζόμενο. 

Οι συμβάσεις εργασίας αφορούν την εξαρτημένη σχέση εργασίας και κατατάσσονται 

ως εξής: 

• Συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι η συμφωνία που επιτυγχάνεται μετά από 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων των εργαζομένων και των εργοδο

τών (ομοσπονδίες , συνομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις , κ.λπ . ) για τον προσδιορισμό 

των όρων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις . 

• Ατομική σύμβαση εργασίας . Η συμφωνία αυτή ορίζει ότι ο εργαζόμενος αναλαμ

βάνει την υποχρέωση να παρέχει την εργασία του σε συγκεκριμένο εργοδότη για ορισμένο ή 
αόριστο χρόνο. Ο εργοδότης , με τη σειρά του , αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το 
συμφωνημένο μισθό. 

• Ομαδική σύμβαση εργασίας. Η συμφωνία αυτή καθορίζει ότι μια ομάδα εργαζο

μένων με κοινό αντικείμενο εργασίας παρέχει την εργασία της σε έναν εργοδότη . Η ομαδική 
σύμβαση καταρτίζεται από τον εργοδότη και από ένα μέλος της ομάδας , το οποίο εκπροσω

πεί τα υπόλοιπα μέλη . 

• Σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου . Οι συμβάσεις που ισχύουν για ένα 

συγκεκριμένο καθορισμένο χρονικό διάστημα ονομάζονται συμβάσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου . Συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι αυτές οι οποίες δεν καθορίζουν το χρόνο λήξης . 

• Σύμβαση έργου . Είναι η συμφωνία που πραγματοποιείται για την εκτέλεση έναντι 

αμοιβής ενός συγκεκριμένου έργου . (Άρθρο 81 , Αστικού Κώδικα). 

• Εθνικές συμβάσεις. Διακρίνονται στις γενικές εθνικές , οι οποίες είναι συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας που αφορούν τις σχέσεις εργασίας των μισθωτών όλης της χώρας, ανε

ξάρτητα από τον κλάδο που απασχολούνται , στις εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις 
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που αφορούν εργαζομένους μισθωτούς ορισμένου κλάδου , κα ι στις τοπικές ομοιοεπαγγελ

ματικές συμβάσεις που αφορούν μισθωτούς ορισμένους κλάδου μιας συγκεκριμένης πόλης ή 

περιφέρειας . 

Άλλες συμβάσεις είναι: 

• Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπου ο εργαζόμενος εκτελεί συγκεκριμένη 

εργασία , καθορίζοντας μόνος του τις συνθήκες (για παράδειγμα εμπορικοί αντιπρόσωποι , 

πλασιέ , κ.λπ . ) 

• Σύμβαση ετοιμότητας , με την οποία ο εργοδότης συμβάλλεται με εργαζομένους 

με σκοπό να τους απασχολήσει μόνο όταν παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες (για παρά

δειγμα εποχιακή απασχόληση) . 

• Σύμβαση εργασίας υπό δοκιμή , με την οποία ο εργοδότης , πριν προσλάβει ορι

στικά τον εργαζόμενο , τον δοκιμάζει για ορισμένο χρονικό διάστημα . Εάν η απόδοση του τον 

ικανοποιεί, οριστικοποιεί τη σύμβαση εργασίας και τη μετατρέπει σε σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας (ο χρόνος δοκιμής συνυπολογίζεται ως χρόνος πρόσληψης) . Εάν την κρίνει ανε

παρκή , τότε η σύμβαση λύνεται χωρίς καταγγελία και καταβολή αποζημίωσης . 

• Σύμβαση δανεισμού , η οποία υπογράφεται μεταξύ δύο επιχειρήσεων, με τον όρο 

η μία από τις συμβαλλόμενες να δανείζει προσωπικό στην άλλη , για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και συγκεκριμένη εργασία . 

Για να είναι μια σύμβαση εργασίας έγκυρη θα πρέπει αυτοί που την καταρτίζουν να 

βρίσκονται σε πνευματική κατάσταση τέτοια ώστε να μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους 

ή την περιουσία τους , να έχουν συνείδηση των πράξεων τους , να μην έχουν καταδικαστεί για 

κακουργηματική πράξη και να διαρκεί ακόμα η ποινή τους, καινά έχουν το νόμιμο όριο ηλικί

ας (180). Επίσης , τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη συμβατική ελευθερία να 

αποφασίζουν ελεύθερα χωρίς καταναγκασμό . 

Υποχpεώσεις από τις συμβάσεις εοvασίας 

Ο μισθωτός έχει απέναντι στον εργοδότη τις παρακάτω βασικές υποχρεώσεις: 

Υποχρέωση παροχής εργασίας: Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί ο ίδι

ος την εργασία την οποία του έχει αναθέσει ο εργοδότης , εκτός αν , μετά από συμφωνία με 

τον εργοδότη ή ανάλογα με τις περιστάσεις , προκύψει ότι εν μέρει ή στο σύνολο της θα είναι 

δυνατή η παροχή της εργασίας από τρίτους (άρθρο 651 Αστικού Κώδικα) . 

Υποχρέωση πίστης: Ο εργαζόμενος οφείλει να ενεργεί με τέτοιο τρόπο , ώστε να εξυ

πηρετεί την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, παραλείποντας κάθε πράξη ή ενέργεια που 

είναι δυνατόν να βλάψει τα συμφέροντα του εργοδότη (εχεμύθεια , καλή συμπεριφορά , συ

νεργασία με συναδέλφους και εργοδότη , όχι δυσφήμιση του εργοδότη και των προϊόντων 

υπηρεσιών , κ.ά . ) 

Ο εργοδότης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις απέναντι στο μισθωτό: 

α) Υποχρέωση καταβολής μισθού : χορηγείται ως αντάλλαγμα για την εργασία που 

προσφέρει ο εργαζόμενος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανεξάρτητα με το κέρδος ή 

τη ζημιά των δραστηριοτήτων του εργοδότη. 

β) Υποχρέωση πρόνοιας: ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ρυθμίζει τα θέματα εργα

σίας, τις εγκαταστάσεις , τα μηχανήματα , κ . λπ . (άρθρο 662 Αστικού Κώδικα) καινά λαμβάνει 
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μέτρα προστασίας και πρόνοιας για τη ζωή, την υγεία και σωματική ακεραιότητα των εργαζό

μενων . 

γ) Ευθύνη για εργατικά ατυχήματα: οι εργοδότες ευθύνονται για αποζημίωση των μι

σθωτών σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος (Ν. 551/1914), με την έννοια ότι αυτό συνέβη 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή εξαιτίας της. 

δ) Υποχρέωση ίση μεταχείρισης των μισθωτών: κάθε μισθωτός δικαιούται, κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες, να έχει την ίδια μεταχείριση με τους συναδέλφους του. 

ε) Υποχρέωση για απασχόληση του μισθωτού και υποχρέωση χορήγησης αδειών : η 

απασχόληση του μισθωτού εμφανίζεται ως δικαίωμα του εργοδότη . Όταν δεν απασχολείται ο 

εργαζόμενος , τότε ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία , εκτός αν του καταβάλλει το μισθό 

του . 

Επίσης , ο εργοδότης υποχρεούνται να μην εκβιάζει το μισθωτό, να μην προβαίνει σε 

ανήθικες ή παράνομες πράξεις (ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί χωρίς κυρώσεις) , να μην 

υποχρεώνει το μισθωτό να εξασκεί επικίνδυνη για την υγεία του εργασία , να απασχολεί το 

μισθωτό κατά τρόπο συμβατό με τα προσόντα του , να σέβεται την προσωπικότητα του μι 

σθωτού και να αποφεύγει την προσβολή της , καθώς και να εξυπηρετεί εύλογες ανάγκες του 

μισθωτού (έκτακτες άδειες, προκαταβολή μισθού , κ.λπ . ) 

Δικσιώυστσ από τις συυΒάσεις εοvσσίσς 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι τα παρακάτω : 

• Δικαίωμα πραγματικής απασχόλησης στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης. 

• Δικαίωμα στη θέση εργασίας . Το δικαίωμα αυτό καλύπτεται από το άρθρο 22 πα
ράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει τον εργαζόμενο από αυθαίρετες μετα
βολές, στις οποίες ενδέχεται να προβεί ο εργοδότης. 

• Δικαίωμα επαγγελματικής ανάπτυξης και προόδου . Στην περίπτωση αυτή εντάσ

σεται ο θεσμός των προαγωγών, μισθολογικών ή βαθμολογικών . 

• Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης . Αφορά τόσο τον καθορισμό του μισθού, όσο και τις 

ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη στην επιχείρηση όλων των εργαζομένων , ανεξάρτητα από το φύλο 

ή όποια άλλη διάκριση (άρθρο 22, παράγραφος 2, εδάφιο 8' Συντάγματος) . 

• Δικαίωμα στην προσωπικότητα . Η προσωπική ελευθερία και η αξιοπρέπεια του 

εργαζομένου είναι απαραβίαστα . 

Τα δικαιώματα των εργοδοτών είναι τα παρακάτω : 

• Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη . Συνεπάγεται τη γενική ελευθερία του εργοδό

τη να λαμβάνει κάθε μέτρο που έχει σχέση με την παροχή εργασίας και το οποίο κρίνει ότι 

είναι κατάλληλο για την καλή οργάνωση της επιχείρησης του . 

• Εργοδοτική πειθαρχική εξουσία . Περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής πειθαρχι

κών ποινών σε όσους από τους εργαζομένους διαταράσσουν την έννομη τάξη της επιχείρη

σης και παραβιάζουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (άρθρο 1 παρ . 3 Ν .Δ . 3789/59). Φο
ρέας της πειθαρχικής εξουσίας είναι ο ίδιος ο εργοδότης ή άλλα όργανα, που τυχόν προβλέ

πει το νομικό καθεστώς ή ο κανονισμός εργασίας (π . χ . πειθαρχικά συμβούλια). 
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Καταvγελία σύμβασης εργασίας 

Μια σύμβαση εργασίας λύνεται : 

• Με καταγγελία από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο όταν είναι σύμβαση αορίστου 

χρόνου. 

• Με λήξη της σύμβασης όταν είναι ορισμένου χρόνου , ή νωρίτερα, με την καταγγε

λία της για σοβαρό λόγο . 

• Με αμοιβαία συναίνεση εργοδότη και εργαζομένου . 

Καταγγελία της σύμβασης είναι η δήλωση ότι ένας εκ των δύο μερών που έχουν έλθει 

σε συμφωνία σύμβασης (ο εργοδότης ή ο μισθωτός) επ ι θυμε ί να λύσει τη σύμβαση . 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν έξι ημέρες την εβδομάδα 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

1 χοόνος 25 24/25 μισθού 24 
2 χοόνια 25 1 μισθός 25 
3 χοόνια - 1 Ο χοόνια 26 1 μισθός 26 

1 Ο χρόνια στον ίδιο 1 μισθός συν τόσα εικοστά πέμπτα όσες 

εργοδότη 
30 εργάσιμες ημέρες αδείας εμπίπτουν στον 

επόμενο μήνα 

12 χρόνια σε διάφορους 1 μισθός συν τόσα εικοστά πέμπτα όσες 

εργοδότες 
30 εργάσιμες ημέρες αδείας εμπίπτουν στον 

επόμενο μήνα 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πενθήμερο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

1 χοόνος 20 24/25 μισθού 24 
2 χοόνια 21 1 μισθός 25 
3 χρόνια - 1 Ο χρόνια 22 1 μισθός 26 

1 Ο χρόνια στον ίδιο 1 μισθός συν τόσα εικοστά πέμπτα όσες 

εργοδότη 
25 εργάσιμες ημέρες αδείας εμπίπτουν στον 

επόuενο μήνα 

12 χρόνια σε διάφορους 1 μισθός συν τόσα εικοστά πέμπτα όσες 

εργοδότες 
25 εργάσιμες ημέρες αδείας εμπίπτουν στον 

επόμενο μήνα 

Κατά τη διάρκεια της αδείας , ο εργαζόμενος αμείβεται κανονικά σαν να εργαζόταν 

στην επιχείρηση . Στην έννοια συνήθεις αποδοχές περιλαμβάνονται ο ονομαστικός μισθός και 

τα κάθε μορφής επιδόματα κα ι προσαυξήσεις . Δεν συνυπολογίζονται , μόνο , ο ι αμοιβές που 

αφορούν στις εκτός έδρας μετακινήσεις του εργαζομένου . Ο εργαζόμενος που δικαιούται α

δείας αποκτά ταυτόχρονα και το δι καίωμα λήψης του επιδόματος αδείας (Ν . 4504/66). Για 

τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό το επίδομα διαμορφώνεται στο 1/2 του 
μισθού τους και για τους εργαζομένους με ημερομίσθιο ισούται με δεκατρία (13) ημερομίσθια . 
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Οι κανονικές αποδοχές για την περίοδο της αδείας και το επίδομα καταβάλλονται με την έ

ναρξη της και , φυσικά , υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις . 

Οι νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν την προστασία και τα μέτρα βελτίωσης της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου 

είναι : 

Ο Ν . 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/485) "Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων" , το Π .Δ. 294 
(ΦΕΚ 138/Α/88) , ο Ν . 2224/94 και το Π .Δ . 17/96 (ΦΕΚ 1ΙΙΑ/96) σε συμμόρφωση με τις οδηγί
ες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το Π .Δ . 159/99. 

Οι διατάξεις αυτές έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία . Προς το σκοπό αυτό, περιέ

χουν γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστα

σία της ασφάλειας και της υγείας , την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου , των εργατικών 

ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρ

ροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και 

τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 

Οι διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις , εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

ιδιωτικού και δημοσίου τομέα , στο πολιτικό προσωπικό των χώρων εργασίας που εποπτεύο

νται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Π .Δ . 289/96 - ΦΕΚ 129/Α/96) , στο Δημόσιο , τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.ΤΑ. (Ν . 1836/89 - ΦΕΚ 79/Α/89). Δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις 
θαλάσσιων μεταφορών , στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 

ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό, ενώ ειδικές δεσμευτικές διατάξεις ισχύουν 

για επιχειρήσεις που αφορούν τον κλάδο μετάλλων - λατομείων και ορυχείων. 

Με τις διατάξεις αυτές: 

• Ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και πρόληψης σε όλα τα επίπεδα (επιχείρηση , 

εθνικό και νομαρχιακό επίπεδο) με την καθιέρωση των θεσμών του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) 

και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) , του δικαιώματος των εργαζομένων να συστήνουν Επιτροπές Υγι

εινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), καθώς και τη σύσταση του Συμβουλίου Υγιεινής 

και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) και των Νομαρχιακών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφά

λειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ) , τα οποία αποτελούν και τα κυριότερα όργανα άσκησης του 

κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και νομαρχιακό επίπεδο αντίστοιχα . 

• Διατυπώνονται επίσης οι γενικές αρχές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού των χώ

ρων εργασίας καθώς και οι γενικές αρχές προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται κατά 

την εργασία σε φυσικούς , χημικούς και βιολογικούς παράγοντες . 

• Εισάγεται η υποχρέωση κατασκευαστών , εισαγωγέων , προμηθευτών σχετικά με 

την ασφάλεια των μηχανημάτων . 

• Καθιερώνεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων . 

Όργανα βελτίωσης συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση 

Σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα , 

έχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας , αποτελούμενη 

από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην επιχείρηση. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν 

13 



. . πος των εργαζομέ-
από είκοσι (20) έως πενήντα (50) άτομα ορίζεται εκλεγμενος αντιπροσω 

νων, για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρηση . . 
20 

α-
. ς κατω των 

Με το άρθρο 3 του Π.Δ. 17/96 επεκτείνεται και σε επιχειρησει ιεινή ιcαι 
. . · ωπο για την υγ τόμων το δικαίωμα των εργαζομενων να επιλεγουν εκπροσ 

την ασφάλεια της εργασίας. ταλ-
. . · · αυτοτελείς εκμε 2. Παραρτήματα , υποκαταστηματα , χωριστες εγκαταστασεις η , εφόσον 

· · · λείς επιχειρησεις, λεύσεις εξαρτημένες από την κυρια επιχειρηση θεωρουνται αυτοτε , διαίτερης 
' , . , . λ · η λειτουργια ι η απόσταση μεταξύ τους η απο την κυρια επιχειρηση δικαιο ογει τ τή εργα-

, , . · · φαση του επιθεωρη · Ε .Υ .Α . Ε . ή τον ορισμο ιδιαιτερου αντιπροσωπου , κατα την απο , κατά της αnο-
σίας στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνια? . , αρμόδιου 
φασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατα ;οπο 
ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορων. 

0
_ 

· · τις εξής αρμ 3. Η Ε .Υ .Α . Ε . ή ο αντιπρόσωπος είναι όργανο συμβουλευτικο και εχει 

διότητες: ·ωση 
3.1 Μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση , προτείνει μέτρα γι,α τη β~~~ μέ

των συνθηκών αυτών και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τηρησ,η ους . 
τρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομεν ί· 

,,-ρο τε 
3.2 Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων , 

νει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου . αι 
. γασίας ι< 

3.3 Επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή τις θεσεις ερ ,,-ολιτι-
. . . , , δ μο' ρφωση της προτεινει μετρα για την αντιμετωπιση του , συμμετεχοντας ετσι στη ια 

κής της επιχείρησης , για την πρόληψη ασθενειών που συμβαίνουν σ' αυτή . , α-
, , , , γaτικων 

3.4 Ενημερωνεται απο τη διοικηση της επιχείρησης για τα στοιχεια των ερ 
τυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σ' αυτή . • 

, ν διαδιι<α 
3.5 Ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικω , αυτή, 

· · λ · άσεων σ σιων , μηχανηματων , εργα ειων και υλικών , ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστ 

στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας . • 
τα εν 

3 6 Σ · · · α λάβει · . ε περιπτωση αμεσου και σοβαρού κινδύνου, καλεί τον εργοδοτη ν . κατα-
δ ' ' ' ' ' ος η εν εικνuομενα μετρα , χωρις να αποκλειεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανηματ 
στασης ή παραγωγικής διαδικασίας . 

0
• 

. . . . και ασΨ 
3.7 Μπορει να ζητα τη συνδρομη εμπειρογνωμόνων για τα θέματα υγιεινης 

λειας της εργασίας , με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη . τοιJ 
4 Η Ε · · 'σW,,-ο 

· .Υ.Α.Ε . η 0 αντιπροσωπος συνεδριάζει με τον εργοδότη η· τον εκπρο υ' γισ 
. . δ . . κσινο , μεσα στο πρωτο εκαημερο κάθε τριμήνου , σε ημέρα και ώρα που ορίζεται αττο εδριά· 

τη διευθ~τηση των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα στην επιχείρηση . Στις κοινές σ~~ό την 
σει? μετεχουν ~ τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης. nριν σττοίσ 
ημερα της. κοινης συνεδρίασης , η Ε .Υ .Α.Ε . ή ο αντιπρόσωπος καθορίζει τα Θέματα ταιν αττό 
θα συζ.ητησει και τα γνωστοποιεί στον εργοδότη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ,,,.ρς μέσσ 
την ημερα πραγματοποίησης της 0 . . ι ε~rιση . η· 

. · ι παραπανω γνωστοποιήσεις απευθυνοντα ιχειΡ 
στις ιδιες προθεσμίες και προς τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας της ~,,. α αντί· 
σης . Στις. συνεδριάσ~ις αυτές συντάσσονται πρακτικά εις διπλούν και τηρούνται το εν 
τυπο απο τον εργοδοτη και το άλλο . 

απο την επιτροπή ή τον αντιπρόσωπο . 

14 



5. Αναφορικά με τον αριθμό μελών , η Ε . Υ.Α.Ε . αποτελείται : 

5.1 Από 2 μέλη σε επιχειρήσεις με 51 έως 100 εργαζόμενους . 

5.2 Από 3 μέλη σε επιχειρήσεις με 101 έως 300 εργαζόμενους . 

5.3 Από 4 μέλη σε επιχειρήσεις με 301 έως 600 εργαζόμενους . 

5.4 Από 5 μέλη σε επιχειρήσεις με 601 έως 1000 εργαζόμενους . 

5.5 Από 6 μέλη σε επιχειρήσεις από 1001 έως 2000 εργαζόμενους . 

5.6 Από 7 μέλη σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 2000 εργαζόμενους. 

6. Ο εργοδότης οφείλει : 

6.1 Να διευκολύνει την Ε . Υ.Α.Ε . ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων στην άσκηση 
των καθηκόντων τους . 

6.2 Να ενημερώνει και να παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά την επιχείρηση και είναι 
σχετικό με το έργο της Ε . Υ.Α.Ε. ή του αντιπροσώπου των εργαζομένων . 

7. Εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. 

7.1 Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι ή συμβούλια εργαζομένων , που 

προβλέπονται από το νόμο , οι εργαζόμενοι εκλέγουν σε γενική συνέλευση , που συγκαλείται 
για το σκοπό αυτόν κάθε δύο χρόνια , τα μέλη της Ε . Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο τους , για την 

υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας , με άμεση και μυστική ψηφοφορία . 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 1767/88 "Συμβούλια εργαζομένων 
κ.λπ." τα Συμβούλια των εργαζομένων, όπου υπάρχουν, υποδεικνύουν τα μέλη της 
Ε.Υ.Α.Ε. από τα μέλη τους. 

7.2 Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρη
ση και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των εργαζομένων σ' αυ

τή . Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία , τότε αρκεί το ένα τρίτο (1/3) των εργαζομένων στην 
επόμενη συνέλευση . Στη γενική συνέλευση απαγορεύεται να παρίστανται και να ψηφίζουν 
πρόσωπα που δεν είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης . 

Η πρώτη γενική συνέλευση συγκαλείται από το ένα εικοστό (1/20) των εργαζομένων 
και την προεδρία της αναλαμβάνουν οι τρεις πρώτοι που υ γράφουν την πρόσκληση . 

Κάθε , εν συνεχεία της πρώτης , γενική συνέλευση για εκλογές , συγκαλείται και προε
δρεύεται , κατά περίπτωση , από τον αντιπρόσωπο ή τα μέλη της Ε.Υ.Α. 

7.3 Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει για τον αντιπρόσωπο ή τα μέλη 
Ε . Υ.Α.Ε . και να εκλεγεί στα αξιώματα αυτά . 

7.4 Οι υποψήφιοι για την Ε.Υ.Α.Ε . αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική 

σειρά . Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει από το ψηφοδέλτιο όσους υποψηφίους , 
όσος ο αριθμός των μελών της Ε . Υ.Α.Ε. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις 
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση . Οι αμέσως επόμενοι 
σε αριθμό ψήφων αναδεικνύονται αναπληρωματικά μέλη . 

7.5 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και προκειμένου ε
κλογή αντιπροσώπου υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας . 
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7.6 Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών της Ε.Υ.Α.Ε . λαμβάνεται υπόψη α

ριθμός των εργαζόμενων στην επιχείρηση κατά το χρόνο διεξαγωγής της εκλογής . 

7.7 Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης για εκλογές 
ασκείται στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας που βρίσκεται η επιχείρηση, μέσα αποκλειστική 

προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της γενικής συνέλευσης, από το ένα 

πέμπτο (1/5) του αριθμού των εργαζομένων καθώς και από όποιον έχει προσωπικό έννομο 
συμφέρον. 

7.8 Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από γενι
κή συνέλευση των εργαζομένων . Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα 

μέλη της . Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών , καταμετρά τις ψή

φους και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες . Τηρεί πρακτικά για τις εκλογές και γνωστοποιεί το 

αποτέλεσμα τους στους εργαζομένους , στον εργοδότη κα ι το σωματείο ή τα σωματεία της 

επιχείρησης . 

Υποχρέωση εργοδότη για απασχόληση τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργα-

σίας 

Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να πα

ρέχει στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα : 

1. Σε όλες τις επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων , ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας . 

2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους , ο εργοδότης έχει 

την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας. Ως προς την απασχόληση 

γιατρού εργασίας ισχύουν και ειδικότερες διατάξεις των Π .Δ . 94/87 (ΦΕΚ 54/Α/87) , 

Π .Δ . 70α/88(ΦΕΚ31/Ν88) και Π .Δ . 186/95 (ΦΕΚ 97/Ν95) . Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές , 

στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και χρησιμοποιούν : 

α) μόλυβδο 

β) αμίαντο 

γ) καρκινογόνες ουσίες 

δ) βιολογικούς παράγοντες 

και από την αποτίμηση των κινδύνων καταδεικνύεται κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια 

των εργαζομένων , ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού 

εργασίας . 

3. Παραρτήματα , υποκαταστήματα , χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλ

λεύσεις , εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις, εφόσον 

απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση τόσο, ώστε να δυσχεραίνεται το έργο του 

τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας , κατά την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας 

στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας . Κατά της απόφασης 

του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδί

κη κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών . 

4. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση πριν από την επιλογή του τεχνικού ασφάλειας ή του 
γιατρού εργασίας , να γνωστοποιεί στην τοπική επιθεώρηση εργασίας τα τυπικά και ουσιαστι

κά προσόντα τους καθώς και την τυχόν απασχόληση τους σε άλλη επιχείρηση , τα στοιχεία 
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για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων και λοιπές συ

ναφείς πληροφορίες . 

5. Η σύμβαση πρόσληψης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας γίνεται 
εγγράφως , και αντίγραφο της κοινοποιείται από τον εργοδότη στην τοπική επιθεώρηση ερ

γασίας. 

6. Ο εργοδότης , για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού 

ασφάλειας και του γιατρού εργασίας , θέτει στη διάθεση τους το αναγκαίο βοηθητικό προσω

πικό , χώρους , εγκαταστάσεις , συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα , και βαρύνεται με ό

λες τις σχετικές δαπάνες . 

7. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό 
εργασίας για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης . 

8. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για παροχή υ
πηρεσιών προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθε

σης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επι

χείρηση , σε άτομα εκτός επιχείρησης , σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 

(ΕΞΥΠΠ) ή σε συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων . 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ 

Στο άρθρο 5 του Ν . 1568/1985 «Περί υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζόμενων» γίνε

ται πλήρης αναφορά στα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας , στο άρθρο 6 για τις συμβουλευ
τικές αρμοδιότητες του και τέλος στο άρθρο 7 για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας . 

Προσόντα τεχνικού ασφάλειας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα , ανάλογα με το είδος 

της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σ ' αυτή : 

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 

του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού , που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση 

με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος , που 

χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε . Ε . ) 

β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού , 

που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 

και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία . 

γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 

πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε . Ε . 

δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης 

τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια 

άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη . 

2. Προϋπηρεσία , που υπολογίζεται από την απόκτηση , απολυτηρίου ή πτυχίου , για 

τους τεχνικούς των εδαφίων α ' και β ' της παραγρ . 1 αυτού του άρθρου τουλάχιστον διετή , για 

τους τεχνικούς του εδαφ . γ ' της παραγρ . 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του 
εδαφ . δ ' της παραγρ . 1 τουλάχιστον οκταετή. 

3. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστο

ποιητικά της αλλοδαπής , από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας . 
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4. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης . 

5. Με προεδρικά διατάγματα , που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Εργασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού , μετά από γνώμη του Συμβουλίου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας , καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η 

ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της 

δραστηριότητας της επιχείρησης . Έως την έκδοση των διαταγμάτων αυτών ο εργοδότης ο

φείλει να απασχολεί τεχνικό ασφάλειας , σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις . 

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας 

1. Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές , γραπτά ή 

προφορικά , σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη 

των εργατικών ατυχημάτων . Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδι

κό βιβλίο της επιχείρησης , το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση ερ

γασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 

που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας: 

2.1 Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού , προγραμματισμού , κατασκευής και συντή

ρησης των εγκαταστάσεων , εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων 

και εξοπλισμού , επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προ

στασίας , καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργα

σίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας . 

2.2 Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων , πριν από τη 

λειτουργία τους , καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 

την εφαρμογή τους , και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της ερ

γασίας και πρόληψης των ατυχημάτων , ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμέ

νους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης . 

3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχε ι υποχρέωση : 

3.1 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας , να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και α

σφάλειας , να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους . 

3.2 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας . 

3.3 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχη

μάτων . 

3.4 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη δια
πίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων . 

4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση , ο τεχνικός ασφαλείας 

έχει υποχρέωση : 

4.1 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιει
νής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους . 
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4.2 Να συμμετέχε ι στην κατάρτιση κα ι εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

5. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ' αυτόν 
από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης 

του ως τεχνικού ασφάλειας. 

6. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του , ηθική ανεξαρτησία α

πέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη , για 

θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορε ί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης 

του . Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

7. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Συγκρίνοντας τα άρθρα 5,6,7 του Ν.1568/1985 με τα αντίστοιχα του Ν . 3850 σχετικά 

με τον τεχνικό ασφαλείας , δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις εκδιδόμενες αποφάσεις εκτός 

του άρθρου 5 όπου προστέθηκε η παράγραφος 3 για τα προγράμματα επιμόρφωσης των 
τεχνικών ασφαλείας , Συγκεκριμένα : 

« Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφω

σης σε θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζόμενων , διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών , 

σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλ
λους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ) πιστοποιημένα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων , σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις , η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνε
ται ως εξής: 

α)για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α' και β ' της παραγράφου 1 κατά 1 έτος, 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ' και δ ' της παραγράφου 1 κατά 3 έτη . 

1) θιόΥΙστες vεvικές ποσδισvρσφές σχετικά με τη σήμσvση σσφσΛείσς ή και υvείσς 
στσv τόπο εοvσσίσς 

1. Οι σημάνσεις ασφάλειας ή και υγείας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη με

τάδοση του μηνύματος ή της πληροφορίας που προσδιορίζεται στο παρόν προεδρικό διά

ταγμα. 

2. Τρόποι σήμανσης 

2.1 Μόνιμη σήμανση: 

2.1.1 Η σήμανση που σχετίζεται με απαγόρευση , προειδοποίηση και υποχρέωση , 

καθώς και εκείνη που αφορά τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης ή 

βοήθειας , γίνεται με πινακίδες κατά τρόπο μόνιμο . 

2.1.2 Η σήμανση που προορίζεται για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των υλικών 
και των εξοπλισμών καταπολέμησης της πυρκαγιάς, γίνεται κατά μόνιμο τρόπο με πινακίδες 

ή και χρώμα ασφάλειας . 

2.1.3 Η σήμανση στα δοχεία και στους σωλήνες γίνεται όπως προβλέπεται παρακά

τω (παράγραφος 7) . 

2.1.4 Η σήμανση πιθανών κινδύνων κρούσεων σε αντικείμενα καθώς και πτώσεων 
ατόμων γίνεται κατά μόνιμο τρόπο με χρώμα ασφάλειας ή με πινακίδες . 
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, , , , , , με χρώμα ασφά-
2.1 .5 Η σήμανση των οδων κυκλοφοριας γινεται κατα μονιμο τροπο 

λειας . 

2.2 Περιστασιακή σήμανση: 
γκεκριμένη 

2.2.1 Η επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων, η κλήση ατόμων για μια συ , όΤΤΟ 
ενέργεια καθώς και η επείγουσα απομάκρυνση ατόμων , γίνονται κατά περιστασιακο. τρη·μα 

. . · φωτεινο σ ' και λαμβάνοντας υποψη την εναλλαξιμοτητα και τη συμπληρωματικοτητα με 

ηχητικό σήμα ή και προφορική ανακοίνωση . , . 
. υπαρκτο η 

2.2.2 Η καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς οι οποίοι ενεχουν σρι-
πιθανό κίνδυνο γίνεται κατά τρόπο περιστασιακό με σήματα δια χειρονομιών ή και προφ 
κή ανακοίνωση. 

3 . Εναλλαξιμότητα και συμπληρωματικότητα των σημάνσεων 

3.1 Επί ίσης αποτελεσματικότητας η επιλογή είναι ελεύθερη μεταξύ : 
· κιν-

3.1.1. Ενός χρώματος ασφάλειας ή μιας πινακίδας, για την επισήμανση πιθανων 
δύνων παραπατήματος , ή πτώσης σε διαφορετικό επίπεδο . . 

νωσης . 

. . , avακοι-
3.1.2 Των φωτεινων σηματων , των ακουστικών σημάτων ή της προφορικης 

3.1.3 Του σήματος δια χειρονομιών ή της προφορικής ανακοίνωσης . 

3.2 Ορισμένοι τρόποι σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί όπως: 

3.2.1. Φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα . 

3.2.2 Φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση . 

3.2.3 Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση . ._ 

4 ο δ 'ξ κάθε ση ι εν ει εις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα έχουν εφαρμογή σε 
μανση που περιλαμβάνει ένα χρώμα ασφάλειας . 

5 Η αποτελεσματικότητα μιας σήμανσης: , 

5 1 Δ · ν κσκη 
, · ε~ πρε~ει να μ_ειώνε:αι με τον κακό σχεδιασμό , τον ανεπαρκή αριθμό, τη 

θεση , την κακη κατασταση η κακη λειτουργία των · . , · ανσης . 
μεσων η συστηματων σημ τΨ 

. 5.2: Δεν ~ρέπει να μειώνεται με την παρουσία άλλης σήμανσης ή άλλης πηγής ~υνε-
μπης του ιδιου τυπου που επηρεάζει την 0 . . , μα που 
πάγεται ιδιαίτερα ότι : ρατοτητα η την ακουστότητα , πραγ 

5 3 π · · μεση 
. . . ρξε~ει να αποφεύγεται η τοποθέτηση υπερβολικού αριθμού πινακίδων σε α 

γειτνιαση μετα υ τους . 

5.4. Δεν πρέπει να χρησιμοπο . 
, ιουνται συγχρόν 

μπορουν να συγχέονται . ως 

σττοίΟ 
δύο φωτεινά σήματα , τα 

5.5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται , . . . ώς διακρινό· 
μενη φωτεινή πηγή. φωτεινο σημα κοντα σε αλλη μη σαφ 

5.6 Δεν πρέπει να χρησιμοπο . . 

5 7 
Δ . ιουνται συγχρονως δύο ηχητικά σήματα. ·ρχε~ 

. . εν πρεπει να χρησιμοποιείται . . . 0 υττCΙ ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος . ηχητικο σημα αν στο περιβάλλοντα χωΡ 
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6. Τα μέσα και τα συστήματα σήμανσης πρέπει , ανάλογα με την περίπτωση , να κα
θαρίζονται , να συντηρούνται, να ελέγχονται και να επισκευάζονται τακτικά , να αντικαθίστα
νται αν είναι αναγκαίο , κατά τρόπο ώστε να διατηρούν τις εγγενείς τους ιδιότητες ή και τα λει
τουργικά χαρακτηριστικά τους . 

7. Ο αριθμός και η θέση των μέσων ή των συστημάτων σήμανσης που πρέπει να ε
γκατασταθούν , αποτελεί συνάρτηση της σημασίας των υπαρκτών ή πιθανών κινδύνων ή της 
ζώνης που πρέπει να καλυφθεί. 

8. Για τις σημάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λειτουργήσουν πρέπει 
να εξασφαλίζεται επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσί
ας τους , εκτός εάν με τη διακοπή της εξαφανίζεται και ο κίνδυνος . 

9. Ένα φωτεινό ή και ηχητικό σήμα υποδεικνύει , με την ενεργοποίηση του, την έναρξη 
κάποιας επιζητούμενης ενέργειας και πρέπει να διαρκεί όσο η ενέργεια το απαιτεί . Τα φωτει
νά και ηχητικά σήματα πρέπει να τίθενται σε ετοιμότητα αμέσως μετά από κάθε χρησιμοποί
ηση. 

1 Ο. Η καλή λειτουργία και πραγματική αποτελεσματικότητα των φωτεινών και ηχητι
κών σημάτων πρέπει να ελέγχεται πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά . 

11 . Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η σήμανση 
έχουν περιορισμένες ακουστικές ή οπτικές ικανότητες ή δυνατότητες , περιλαμβανομένης της 
περίπτωσης όπου τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι φέρουν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, 
θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα ή μέτρα υποκατάστασης . 

12. Οι χώροι, αίθουσες ή περίβολοι που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι 
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα σε ικανές ποσότητες πρέπει να επισημαίνονται με 
κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα. 

6. Ελάχιστες γενικές προδιαγραφές σχετικά με τις πινακίδες σήμανσης 

6.1 Εγγενή χαρακτηριστικά . 

6.1.1 Η μορφή και τα χρώματα των πινακίδων ορίζονται ανάλογα με το συγκεκριμένο 
σκοπό τους (απαγορευτικές πινακίδες, προειδοποιητικές, πινακίδες υποχρέωσης, διάσωσης 
ή βοήθειας και σχετικές με το υλικό ή τον εξοπλισμό καταπολέμησης της πυρκαγιάς) 

6.1.2 Τα εικονοσύμβολα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και πρέπει να πα
ραλείπονται οι άχρηστες , όσον αφορά την κατανόηση τους , λεπτομέρειες. 

6.1.3 Τα εικονοσύμβολα που χρησιμοποιούνται μπορεί να ποικίλουν ελαφρά ή να εί
ναι αναλυτικότερα σε σχέση με τις παραστάσεις υπό τον όρο ότι η σημασία τους θα είναι ι
σοδύναμη και ότι δεν θα συγχέεται από διαφορές ή προσαρμογές . 

6.1.4 Οι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό με την καλύτερη δυνατή αντοχή σε 
κρούσεις, σε κακές καιρικές συνθήκες και σε δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος . 

6.1.5 Οι διαστάσεις καθώς και τα χρωματομετρικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά 
των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή ορατότητα και την κατανόηση τους . 

6.2 Συνθήκες χρήσης. 

6.2.1 Οι πινακίδες τοποθετούνται κατ' αρχήν σε κατάλληλο ύψος και σε θέση ανάλογη 
με την οπτική γωνία , λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων εμποδίων, είτε στο σημείο εισόδου 
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μιας ζώνης γενικού κινδύνου είτε σε άμεση γειτονία συγκεκριμένου κινδύν,ου ,ή επισημαινόμε
νου αντικειμένου και σε καλά φωτισμένο , εύκολα προσπελάσιμο και ορατο μερος . 

, , ι εναρμόνι-
6. 2. 2 Με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων βάσει των οποιων γινετα α-

ση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ "Σχετικά με τις ελάχιστε~ προδιαγ~ρί
φές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας" , θα πρέπει να χρησιμοποιουνται, σελ:ά ή 
πτωση κακών συνθηκών φυσικού φωτισμού φωσφορίζοντα χρώματα , ανακλαστικα υ 1 

τεχνητός φωτισμός . , 
· την u-

6.2.3 Η πινακίδα πρέπει να αφαιρείται , όταν η κατάσταση που δικαιολογουσε 
παρξη της παύει να υφίσταται . 

2. Γεvικοί καvόvες υγιειvής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους , 
, , , , ς εργασιας 

Οι κανονες Υγιεινης και Ασφαλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χωρου τα-
είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές γι~ την nροσΔιε
σία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος . Οι διεθνείς συμβασεις της νι
θνο~ς Οργάνωσ~ς Εργ~σίας (ΔΟΕ) , οι, Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (ΕΕ) και οι κ:~:μέ
στικες/νομοθετικες διαταξεις στην Ελλαδα υποχρεώνουν τους εργοδότες και τους εργ τι
νους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής ώστε να προληφθούν τα εργα α-

, · λ · · θ · πινου δuν κα ατυχηματα , οι επαγγε ματικες ασθενειες, να προστατευθεί η υγεία του αν ρω , ση 
· θ · · η ρυτrαν μικου, και να αποφευχ ει τοσο η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων , όσο και 

του φυσικού περιβάλλοντος . 

Γ θ , , , και οι εργα-
ια να επιτευχ ουν οι στοχοι της Υ ΑΕ πρέπει υποχρεωτικά 01 εργοδοτες , ς 

ζ , , λ , οτrσιοu 
ομενοι να τηρουν σχο αστικα τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί και για τους 1• 

· θ · λ · · ·ο χρησ εχουν ενημερω ει π ηρως . Οι κανονες αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποι αι 
· ξ · · ων κ μοποιου,νται οι ε ωτερικοι ~αι εσωτερικοί χώροι των κτιρίων των εργασιακών χωΡ λλανή 

του_ς τροπους με , τους, οποιους εκτελούνται οι διάφορες εργασίες . Για οποιαδήποτε , α τα να 
χρησεω~ κτιρια~ων χωρων , :ργασιακών διεργασιών και κανονισμών πρέπει απαραιτη 
ενημερωνονται ολοι οι εργαζομενοι . 

· ς 

1 . Η καταλληλότητα των κτιριακω' λ κη' ς unοδομη , ν εγκαταστάσεων και της τεχνο ογι 
για τους κανονες ΥΑΕ είναι απαραίτητη . 

2 Σ · · τruρο· 

β : ε περ,ιπτωση εκτακτων αναγκών (πυρκαγιά) απαιτείται εύκολη πρόσβαση · τrο α· 
σ εστικων οχηματων και ασθενοφόρων Πλ , , τον τρο 
ντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών . . ηροφορηση των εργαζομενων για 

. ς 
3. Ετοιμότητα παροχη' ς · ι σωστη 

. ' θ πρωτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος κα 
νοσοκομειακης περι αλψης . 

4 Σ , , κλΊΤ • 
. ωστη αποθηκευση και Χ · , , ρίων . 

για την αποφυγή ατυχημάτων . ρηση ευφλεκτων και επικίνδυνων ουσιων , αε 

5 κ · · τnν . αταλληλη εκπαίδευση του , , ς κατα . 
χρήση μηχανημάτων πειραμα , προσωπικου για τους κανόνες ασφαλεια λΟγικοιJ ς 

' τισμο με πειραματ · ζ · · ν με βιΟ 
παράγοντες και με ραδιενεργά υλικά . ο ωα , εκτελεση πειραματω 

6 Σ · δ · αθιίJς . ωστη ιαχειριση ή καταστ ο . . · των . κ 
και μολυσματικών και ραδιενεργ , ρ ~η των τοξικων και επικίνδυνων αποβλn 

ων υλικων . . ~ 

7. Σωστη και απλή επισήμανσ , · νες ατrσΥ 
ρεύσεων για επικίνδυνες εργασίε , η 0,λων των εργασιακών χώρων και κανο 

ς η συνθηκες εργασίας . 
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8. Τήρηση των κανόνων ΥΑΕ κατά την διάρκεια της εργασίας και ανάληψη υποχρεώ-

σεων για συχνή επιθεώρηση των εργασιακών χώρων 

9. Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού στα μέτρα ΥΑΕ . 

1 Ο . Σε περίπτωση ασθένειας ή ενόχλησης συμβουλευθείτε τον γιατρό της 

11. υπηρεσίας σας ή τους παθολόγους νοσοκομείων. 

12. Βασικός κανόνας: μην υποτιμάτε τον κίνδυνο για ατυχήματα και εκθέσεις σε τοξι
κούς παράγοντες που μακροχρόνια μπορούν να αποβούν βλαβεροί για την υγεία . 

13. Οι πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για 
ΥΑΕ στη χώρα μας είναι υποχρεωτικές για εργοδότες και εργαζόμενους . 

3. Νουοθεσία: Υvιειvή και ασφάΛεια ερvαζουέvωv, ασφάΛεια εvκατασrάσεωv και 
Qύπαvση του περιΒάΛΛοvτος 

Οι κανονιστικές/νομοθετικές ρυθμίσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομέ
νων, αλλά και για την ασφάλεια των διαφόρων εγκαταστάσεων ισχύουν εδώ και πολλές δε

καετίες. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν προστεθεί πολλές νέες οδηγίες και κανονισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τις οποίες η χώρα μας έχει εναρμονίσει την νομοθεσία της . Ε
πίσης , υπάρχουν οδηγίες για την ρύπανση του περιβάλλοντος από εγκαταστάσεις , υγρά και 
στερεά απόβλητα . Στο σύντομο αυτό κείμενο παρουσιάζονται οι βασικότεροι νόμοι και οδηγί
ες, και ιδιαίτερα που αφορούν την ΥΑΕ και την ασφάλεια εγκαταστάσεων. Ένας πιο πλήρης 

Κατάλογος των νομοθεσιών για υγιεινή και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται 
στο 

Παράρτημα 1 του εγχειριδίου αυτού. 

• Νόμος 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (νόμος
πλαίσιο). 

• ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/8) "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δη

μοσίου , των Ν . Π .Δ . Δ. και των Ο.ΤΑ". 

• Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (Π . Δ. 17, 18.1.1996, ΦΕΚ 11/Α) . 

• "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία" ( 89/391 Οδηγία-πλαίσιο) . Προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας περί την ΥΑΕ στις 
οδηγίες ΕΕ . Γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την 
προστασία της ασφάλειας και της υγείας , την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργα
τικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση , διαβούλευση , την 
ισόρροπη συμμετοχή , την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους , καθώς 
και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 

• Η Οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ (εναρμόνιση : ΠΔ 17/96, ΦΕΚ 11/Α , 1996) συνο
δεύεται από πολυάριθμες "θυγατρικές" οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένους παράγοντες 
του εργασιακού περιβάλλοντος . Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει εναρμονίσει την νομοθεσία της 
στις περισσότερες από αυτές: 

• Π .Δ. 16/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους ερ
γασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ". 
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ιμοποίη-. ια την χρησ 
π Δ 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγειας γ . ση με την 

• · · . . · ία σε συμμορφω 
ση εξοπλισμού εργασίας απο τους εργαζομενους κατα την εργασ 

Οδηγία 89/655/ΕΟΚ" . . αττό 
. . · για την χρηση 

π Δ 396/94 ''Ελάχιστες προδιαγραφες ασφαλειας και υγειας . φωση με 
• · · . . · σία σε συμμορ 

τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικης προστασιας κατα την εργα 

την Οδηγία 89/656/ΕΟΚ" . ·α σε 
. . τά την εργασι 

• π .Δ . 398/94 ''Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλειας και υγειας_ κ~Ο/270/ΕΟΚ" . 
εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την Οδηγια . με 

. ου συνδεονται . 
• Π .Δ . 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδυνους π τ ν οδηγια 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με η 
90/394/ΕΟΚ" . γείας 

. λ ιας ή/και υ 
• Π.Δ. 105/95 ''Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφα ε 

στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ" . · γω 
·χουν λ0 

• Π .Δ . 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρε ε τις 0δη· 
της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση μ 
γίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ" . ·ας 

. . . . ση της uγει " 
• Οδηγια 92/85/ΕΟΚ 'Έφαρμογη μέτρων που αποβλεπουν στη βελ;ιω αζομέvων 

και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων , λεχώνων και γαλουχουσων ερΥ 
(10η ειδική οδηγία) . Δεν έχει γίνει εναρμόνιση. . τα 

. . . . . αλλά eεμα 
•. Επισης , υπαρχου~ πολλες κανονιστικές/νομοθετικε~ ρυθμισεις για π . ορισμένων 

και παραγοντες που αφορουν την Υ ΑΕ . Παρακάτω παρουσιαζουμε μια επιλογη 
από αυτές που έχουν σημασία για ερευνητικά εργαστήρια: εuή 

· κατασι< 
• Αποφ . 14165/1993 (ΦΕΚ 673/Β/17.4.93) "Κανονισμός για την ασφαλη 

και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου" . · ς 
. φuσικοu ' 

• Π .Δ . 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α) "Για την προστασία των εργαζομένων απο ο7/1986 
· β λ · · υ ΠΔ 3 χημικους και ιο ογικους παραγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση το 

(ΦΕΚ 135/Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/642/ΕΟΚ" . -
· τις u 

• Οδηγία 931793/ΕΟΚ "για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων απο 
πάρχουσες ουσίες" (l 84/ 1 Ι 5.4.1993). Δεν έχει γίνει εναρμόνιση . 

0
u 

δύνους ττ 
. • Π .~ . 851199_1 (ΦΕΚ 38/Α) "Προστασία των εργαζομένων από τους κιν ττρος τnν 

διατρεχουν λογω της εκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
οδηγία 86/188/ΕΟΚ" . ' 

· νυJV . ~~ 
•. Οδηγια 90!641/ΕΥΡΑΤΟΜ" Προστασία στην πράξη των εξωτερικών ερΥ ιοτήτυJV 

που εκτιθενται σε κινδυνο από ιοντίζουσες β λ' . δ . κεια δραστηρ . ακτινο ο ιες κατα τη ιαρ 
τους σε ελεγχομενη περιοχή" . ύ 

είας το 
• ~ποφ . Α2 1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β) "Βασικοί κανόνες προστασίας της ~γ υσεζ ι:ι-

πληθυσμου και των εργαζομένων από τους κινδ. . ν από ιοντιζο 
414

57/ 
. . υνους που προκυπτου 8 κτινοβολιες , σε συμμορφωση προς τις Οδ . 

/ 15 
7 .1980, 

Euratom/3.9.1984). ηγιες 80/836/Euratom · 

~ιν-
• Αποφ . 131099/29.12.89 (ΦΕΚ 930/Β) "Π . ένων από τοuςκοι/n 

δύνους που διατρε' χει . ροστασια των εργαζομ · vτ(J.)V 
η υγεια τους με τη . . ραγο 

ν απαγορευση ορισμένων ειδικων πα 
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ορισμένων δραστηριοτήτων , σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/364/ΕΟΚ "(2-ναφθυλαμίνη 
και άλατα, 4-αμινοδιφαινύλιο , βενζιδίνη και 4-νιτροδιφαινύλιο) . 

• Π .Δ . 70α/1988 (ΦΕΚ 31 / και 150/Α ) "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται 
σε αμίαντο κατά την εργασία". 

• Αποφ. 18187/272/1988 (ΦΕΚ 26/Β) "Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομη
χανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση των οδηγιών 82/501/ΕΟΚ και 87/216/ΕΟΚ) . 

• Π .Δ . 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α) "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον με
ταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία, σε συμμόρφωση της οδηγίας 
82/605/ΕΟΚ". 

• Π .Δ . 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α) " Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθε
νται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους". 

• Π .Δ . 329/1983 κ . ά . (ΦΕΚ 118/Α , 140/Α , κ.ά. η οδηγία αυτή της ΕΟΚ περιέχει πολ

λές τροποποιήσεις και βελτιώσεις) "Ταξινόμηση , συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυ
νων ουσιών". Σε συμμόρφωση με την 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις-βελτιώσεις που α

κολουθούν έχουν εκδοθεί και νεότερες αποφάσεις. 

• Υπ.Αποφ. Α2στ/οικ. 2236/10.5.1978 (ΦΕΚ 422/Β/78) "Περί κανονισμών ακτινο
προστασίας" . 

• Ν . 1181/1981 (ΦΕΚ 195/Α) "Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 
1960 υπ.αρ . 115 συμβάσεως περί προστασίας των εργαζομένων από τις ιοντίζουσες ακτινο
βολίες" . 

• Π.Δ. 1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α) "Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των 
εκτιθεμένων εις το μονομερές βινυλοχλωρίδιο". 

• Ν . 61/1975 (ΦΕΚ 132/Α) "Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των 
προερχομένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο" 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 
• Π .Δ . 71/88 (ΦΕΚ 241/Β) "Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων" 

• Αποφ . 7755/160/88 (ΦΕΚ 241 /Β) "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανι
κές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών , καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και ε
κρηκτικών υλών" 

• Π .Δ . 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/1995) ''Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλει

ας /και υγείας στην εργασία" , σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ . 

lΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (κυρίως για το υδατικό περιβάλλον) 
• Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (άρθ . 9 και 1 Ο) . 

• Π .Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6.10 . 81) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις 

τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών , πάσης φύσεως μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και την εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει όσον 
αφορά την ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων" (περιέχει κατάλογο με βαρέα μέταλ
λα , οργανικές και ανόργανες τοξικές ουσίες) . 
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Εναρμόνιση προς τις κοινοτικές Οδηγίες (νομοθετικές/κανονιστικές 
ρυθμίσεις σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες ΕΕ) 

• ΠΥΣ 144/2.11 .1987 "Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σε αυτό και ειδικότερα καθ~ρι
σμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο , υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξανιο 
(HCH)", σε συμμόρφωση με την οδηγία 76/464/ΕΟΚ και Οδηγίες 82/176/ΕΟΚ και 
83/513/ΕΟΚ" Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ει
δικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα" σε συμ
μόρφωση με τις Οδηγίες 76/464/ΕΟΚ , 82/176/ΕΟΚ , 83/513/ΕΟΚ , 84/156/ΕΟΚ και 
84/491/ΕΟΚ . 

• ΚΥΑ 55648/2210/29.4.1991 "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτι
νου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα 
υγρά απόβλητα" , σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 82/280/ΕΟΚ και 84/347/ΕΟΚ . 

• ΚΥΑ 46399/1352/27 .6.1986 "απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για "πόσιμα" , "κολύμβηση" , "διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά" και "καλλιέργεια 
και αλιεία οστρακοειδών" , μέθοδος μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση τ~ν 
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα", σε συμμόρφωση με τις οδηγιες 
75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ , 77/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ. 

, δ μοσί-
• ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 "Για την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδιων η 

ων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) , σε συμ
μόρφωση με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ . 

• ΠΥΣ 73/29.6.1990 "Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητα~ 
των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο 
του Παραρτήματος Α του άρθρου 6 της υπ αρ . 144/1897 ΠΥΣ" , σε συμμόρφωση με τις οδη
γίες 86/280/ΕΟΚ και 88/347/ΕΟΚ . 

· ν" σε • ΚΥΑ 71560/3053/23.10.1985 " Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαιω ' 
συμμόρφωση με την οδηγία 75/439/ΕΟΚ . 

• ΚΥΑ 72751/3054/22.10.1985 "Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, και εξάλειψη ~ο
λυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων" , σε συμμόρφωση με τις οδηγιες 
78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ. 

'α 
• ΚΥΑ 49541/1424/1985 "στερεά απόβλητα" , σε συμμόρφωση με την οδηγι 

75/444/ΕΟΚ . 

• ΚΥΑ 26857 /553/1988 "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υττογεί~ν 
νερών και απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών" , σε συμμόρφωση με την οδηγια 
80/68/ΕΟΚ . 

• ΚΥΑ 197 44/454/18.3.1988 " Επιτήρηση και έλεγχος των διασυνοριακών μεταφ~ 
ρών επικίνδυνων αποβλήτων" , σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 84/631/ΕΟΚ, 85/469/ΕΟ ' 
86/279/ΕΟΚ και 87 /112/ΕΟΚ. 

• Οδηγία 89/369/ΕΟΚ "Για την πρόληψη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας αττό νέες 
εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων" . 
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• Οδηγία 89/429/ΕΟΚ "Για την μείωση της ρύπανσης από υφιστάμενες εγκαταστά
σεις καύσης δημοτικών αποβλήτων" . 

• Οδηγία 91/271/ΕΟΚ "Για την διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων" 

4. θιά"J(Ιστες προδιαvοαφές vια τηv υvιειvή και ασφάλεια στους rώρους ερvασίας 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφάλεια των χώρων εργασίας έχουν ταξινομηθεί 

από την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ (Π .Δ . 16/1996, ΦΕΚ 1Ο/Ν18 . 1 . 1996) με την οποία η χώρα μας 

έχει εναρμονισθεί πρόσφατα . Οι βασικοί κανόνες ΥΑΕ υπήρχαν ήδη από τον Ν. 1568/85 για 
την "υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" και άλλες κανονιστικές/νομοθετικές διατάξεις 

που καθόριζαν το πλαίσιο για την ασφάλεια των εργασιακών χώρων . 

Με τις πρόσφατες Οδηγίες, και ιδιαίτερα με την Οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ (Π .Δ . 

17 /18.1 .1996), με τις οποίες έχει εναρμονίσει τις νομοθετικές της διατάξεις και η χώρα μας , 0 

εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων . Ο εργοδότης 

είναι υπεύθυνος για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, για την εξάλειψη των συ

ντελεστών κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και για την ενη

μέρωση , διαβούλευση , ισόρροπη συμμετοχή και κατάρτιση των εργαζομένων και των εκ

προσώπων τους. Ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του , ούτε όταν οι εργαζό

μενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους , ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρό

ληψης του επαγγελματικού κινδύνου σε άλλα άτομα ή υπηρεσίες , εντός ή εκτός της επιχεί

ρησης. 

Με την νέα νομοθεσία υπάρχουν δύο κατηγορίες: χώροι εργασίας που χρησιμοποι

ούνται για πρώτη φορά (μετά την 31 .12.1994) και χώροι που ήδη χρησιμοποιούνται (πριν 
από την 1.1.95) και θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
το αργότερο σε 3 χρόνια από την εναρμόνιση (δηλαδή μέχρι το τέλος του 1997). Με βάση την 
οδηγία αυτή έχουν καταγραφεί οι σημαντικότερες υποχρεώσεις για ΥΑΕ στους εργασιακούς 

χώρους και οι ελάχιστες προδιαγραφές . Ισχύουν σχεδόν οι ίδιοι κανόνες και για τις δύο περι

πτώσεις . 

Παρακάτω γίνεται επιλογή των κυριότερων προδιαγραφών σε σύντομη αναφορά : 

1. Σταθερότητα, στερεότητα, αvτοκά και ευστάθεια τωv κτιοίωv: 
Η σωστή κατασκευή και η κτιριολογικές διαρρυθμίσεις για εύρυθμη λειτουργία των 

εργασιακών χώρων είναι σοβαρή προϋπόθεση για ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλ

λον . Ιδιαίτερα για την Ελλάδα πρέπει να τηρούνται επιπλέον και οι κανονισμοί αντισεισμικού 

σχεδιασμού . 

2. Ηλεκτρικές εvκαταστάσεις: 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του "κανονι

σμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" και πρέπει να τηρούνται οι κανόνες σε περί

πτωση αλλαγών, προσθηκών κ .λπ . 

3. Οδοί διαφυvής και έξοδοι κιvδύvου: 
Για τις εξόδους κινδύνου πρέπει να τηρούνται : ο Ν . 1568/85, άρθρο 8 και το Π .Δ . 

71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) Για τον "κανονισμό παθητικής πυροπροστασίας κτιρίων" . Οι θύρες 
εξόδου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, να είναι εμφανείς (κατάλληλος φωτισμός και σή-
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μανση) και να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να εκκενώνουν γρήγορα τα κτίρια και με συνθή

κες πλήρους ασφάλειας . 

4. Πυραvίκvευση και πυρόσΒεση 
Ανάλογα με τις διαστάσεις και την χρήση των κτιρίων και τον υπάρχοντα εξοπλισμό, 

οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό πυρcχ

νίχνευσης και συστήματα συναγερμού (π . χ . ανιχνευτές καπνού , ειδικοί ανιχνευτές για διαρ

ροές υγραερίου) . Επίσης , πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή σημεία πυροσβεστήρες ανάλογα 

με το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται (π . χ. διοξειδίου του άνθρακα ή σκόνης ανrί 

νερού για πυρκαγιές από χημικές ουσίες) . Η χρήση των πυροσβεστήρων να είναι εύχρηστη 

και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν το χειρισμό τους . Η σήμανση των εργασιακών χώρων για 

την περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφά

λειας και υγείας , όπως ορίζονται από την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ (Π.Δ . 105795, ΦΕΚ 67 /Α/1995), 
τοποθετημένη σε κατάλληλα σημεία και μόνιμη . 

5. Εξαερισμός κλειστώv κώρωv εργασίας 
Ανάλογα με τις μεθόδους εργασίας και της σωματικής προσπάθειας που καταβάλ

λουν οι εργαζόμενοι, οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επαρκή νωπό αέρα. Για τα εργcχ

στήρια οπωσδήποτε απαιτείται ανανέωση του αέρα , αλλά και πρόσθετος εξαερισμός για ερ

γασίες κατά τις οποίες παράγονται χημικοί ατμοί, σωματίδια ή αέρια με τοξικές ιδιότητες (δες 

και απαγωγούς χημικών εργαστηρίων). Η ανανέωση του αέρα πρέπει να γίνεται με συστήμcχ

τα εξαερισμού ή κλιματισμού (των οποίων η λειτουργία να είναι προσαρμοσμένη με τους ερ

γασιακούς χώρους) . 

6. Απαvωvή διαφόρωv παραvόvτωv (αέρια, ατυοί, σωματίδια κλπ) 
Για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας όπου παράγονται αέρια , ατμοί , σωματίδια και 

διάφορες σκόνες , πρέπει να απάγονται ή να κατακρατούνται με κατάλληλα μέσα (π . χ . εργα

στηριακοί απαγωγοί). Οι παράγοντες που απάγονται , εφόσον είναι επιβλαβείς , πρέπει να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία (συμπύκνωση , κατακρήμνιση , εξουδετέρωση κλπ) πριν εκδι

ωχθούν στο περιβάλλον. 

7. Θερμοκρασία κώρωv 

Η θερμοκρασία των εργασιακών χώρων πρέπει να είναι ανεκτή από τους εργαζόμε

νους και ανάλογη με την σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν κατά την εργασία τους , 

λαμβανομένων υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους . Η θερμο

κρασία χώρων ανάπαυσης , υγιεινής, παροχής πρώτων βοηθειών κ .λπ . πρέπει να είναι κα

τάλληλη για τους χώρους αυτούς . 

8. Φωτισμός 

Πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός φωτισμός . Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να α

νταποκρίνεται στο είδος και την φύση της εργασίας . Οι εγκαταστάσεις φωτισμού στους εργα

σιακούς χώρους και διαδρόμους πρέπει να πληρούν τους όρους για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων . 
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9. Δάπεδο, το/κοι, οροφές και στέvες τωv κώρωv 
Πρέπει να υπάρχει επαρκής θερμομόνωση των χώρων εργασίας . Οι επιφάνειες δα

πέδων, τοίχων κ . λπ . πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται ώστε να επιτυγχάνονται οι κατάλ

ληλες συνθήκες υγιεινής. Τα δάπεδα να μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις , ολισθηρές 

επιφάνειες και να μην δημιουργούν σκόνη λόγω φθοράς . Να διαθέτουν σύστημα αποχέτευ

σης , να είναι πυράντοχα και κατάλληλα για τις διάφορες εργασιακές συνθήκες. Οι τοίχοι επί

σης πρέπει να πληρούν διάφορους όρους ασφάλειας . Οι στέγες και οι οροφές πρέπει να ε

ξασφαλίζουν στεγανότητα , να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια και 

ασφάλεια . 

1 Ο. Παράθυρο και φεvvίτες 
Πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια 

και ασφάλεια . Πρέπει να ανοίγουν σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και εξαερισμού . 

11. Θύρες και πύλες 
Πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ασφαλή υλικά και να είναι κατάλληλες για τους 

χώρους εργασίας , οδούς διαφυγής , αποθήκες κ . λπ . 

12. Διάδρομοι κυκλοφορίας και κΛιυακοστάσια 
Σχεδιάζονται , διαρρυθμίζονται και διατηρούνται ώστε να επιτρέπουν πλήρη ασφάλεια 

στους εργαζόμενους και την αποφυγή ατυχημάτων . 

13. Διαστάσεις και όvκος σέρα τωv κώρωv ερvaσίaς. Χώρος vιa τπv ελευθερία 
κιvάσεωv στα θέση ερvaσίaς 

Οι χώροι εργασίας πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκτελούν την εργα

σία τους χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια , την υγεία και την ευεξία τους . Οι διαστάσεις των 

χώρων και η διαρρύθμιση τους πρέπει να γίνει ανάλογα με το είδος της εργασίας και τον α

ριθμό των εργαζομένων. 

14.Χώροιavάπaυσης 

Για αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο του 50, επιβάλλεται να υπάρχει χώρος ανάπαυ
σης . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον το προσωπικό εργάζεται σε γραφεία ή σε χώ

ρους εργασίας που προσφέρουν δυνατότητες ανάπαυσης στην διάρκεια των διαλειμμάτων . 

Οι χώροι ανάπαυσης πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν οπτική επαφή με το εξωτερικό περι

βάλλον και να φωτίζονται επαρκώς . 

15. Έvκυες γυvαίκες και γaλουκούσες μητέρες 
Οι γυναίκες αυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς ανάπαυση 

σε κατάλληλες συνθήκες . 

16. Αποδυτήριο και ιυaτοφυλάκιa 
Εφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζόμενους ή εάν πρέπει να φορούν ει

δικά ρούχα εργασίας , πρέπει να διατίθενται κατάλληλοι χώροι αποδυτηρίων . Τα αποδυτήρια 

πρέπει να διαθέτουν ατομικά ερμάρια . Εάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (επικίνδυνες 

ουσίες , υγρασία , ρύποι) πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά ερμάρια για τον ιματισμό εργασίας . 
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17. Λουτρά (vτους), vιπτήρες 
Εφόσον επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή , πρέπει να 

υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα λουτρά και νιπτήρες , χωριστά για άνδρες και γυναίκες , με 
ζεστό και κρύο νερό . 

18. Αποκωοητήρια και vιπτήρες 
Πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά αποχωρητήρια και νιπτήρες σύμφωνα με τις υγειο

νομικές διατάξεις (Αποφ . Γ1 γ/9900/27 .11 .197 4 "περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρη
τηρίων" (ΦΕΚ 1266/8/74) που τροποποιήθηκαν με αποφ . Γ1/2400/26 . 3 . 75 (ΦΕΚ 371/Β) και 
Α 1 β/2055/4 . 3.80 (ΦΕΚ 338/8/80) και με την αποφ . Α 1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/8/83). 

19. Χώροι πρώτωv Βοηθειώv 
Για πάνω από 100 εργαζόμενους πρέπει να υπάρχουν ένας ή περισσότεροι χώροι 

πρώτων βοηθειών και απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών . Πρέπει να υπάρχει ένα ή πε
ρισσότερα άτομα εκπαιδευμένα στην παροχή πρώτων βοηθειών . 

19α. Τα ελά'tfσrα απαιτούυεvα υλικά πρώτωv Βοηθειώv είvαι: 

Ακετυλοσαλικιλικό οξύ, παρακεταμόλη , αντιϊσταμινικά δισκία , αντιόξινα δισκία, σπ~.
σμολυτικό (σταγόνες ή δισκία) , αντιδιαροϊκό καολίνης/πηκτίνης, αντισηπτικό κολλύριο , αντιι~ 
σταμινική αλοιφή, επίδεσμοι 2 , 5ΧΟ,05 μέτρα και 2 , 5ΧΟ , 1 Ο μέτρα , βαμβάκι , απορροφητικη 
γάζα αποστειρωμένη , λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα , τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα ~
ποστειρωμένη , τριγωνικός επίδεσμος , ποτηράκια μιας χρήσης , αιμοστατικός επίδεσμος , δια
λυμα αμμωνίας , υπεροξείδιο του υδρογόνου διάλυμα (οξυζενέ) , καθαρό οινόπνευμα, βάμμα 
ιωδίου , μερκουροχρώμ ή άλλο αντισηπτικό, χάπια άνθρακα . 

Πίνακας με οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόμενες με σχήματα 
και εικόνες πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας . 

Ιδιαίτερα για τα ατυχήματα σε ερευνητικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν διάφορε~ 
χημικές ουσίες πρέπει να διατηρούνται στον χώρο πρώτων βοηθειών και άλλα απλά υλικα 
που θα βοηθήσουν σε περίπτωση εγκαυμάτων , εκτίναξης διαβρωτικών υλικών σε οφθαλ
μούς και εξουδετέρωση διαφόρων τοξικών (δηλητηρίων) ουσιών. Χρήσιμο είναι να υπάρχ~ι 
και ένας οδηγός-εγχειρίδιο εκτάκτων αναγκών για συγκεκριμένες τοξικές ουσίες (για εμετικα , 
αντιοξειδωτικά κλπ) . Λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο κεφάλαιο των πρώτων βοηθειών για 
χημικά εργαστήρια . 

20. Εργαζόυεvοι με ειδικές αvάγκες 
Ο σχεδιασμός των κτιρίων και πρόσβασης προς τους εργασιακούς χώρους πρέπει να 

γίνεται και για τις ανάγκες των εργαζομένων που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες . Το ΥΠΕΧΩ
ΔΕ έχει Γραφείο μελετών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες . 

21. Εξωτερικοί κώροι εργασίας (ιδιαίτερες διατάξεις) 
Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει 

να διευθετούνται κατά τρόπο που να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από ατμοσφαιρικές επ~
δράσεις και από πτώση αντικειμένων , να μπορούν να απομακρύνονται γρήγορα σε περι
πτωση κινδύνου και να μην είναι εκτεθειμένοι σε επιβλαβή ηχητικά επίπεδα, ούτε σε επιβλα
βή εξωτερική επίδραση (αέρια , σκόνες , ατμούς κλπ) . 
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Οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους χώρους εργασίας που έ

χουν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν την 1.1 .1995, είναι παρόμοιες και αναφέρονται στα κτίρια, τις 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , τις οδούς διαφυγής και εξόδους κινδύνου, την πυρανίχνευση και 
πυρόσβεση , τον εξαερισμό , την απαγωγή παραγόντων, την θερμοκρασία , τον φωτισμό κ .λπ . 
Για τους χώρους αυτούς εργασίας παρέχεται 3χρονη διάρκεια να προσαρμοσθούν στις ελά
χιστες προδιαγραφές (μέχρι το τέλος του 1997). 

Ο έλεγχος του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νο

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης (στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή τις Διευθύν

σεις Επιθεώρησης Εργασίας και τις Διευθύνσεις Απασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα Τε

χνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας ή στα Τμήματα και Γραφεία Επιθεώρησης 
Εργασίας) . 
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Β' ΕΝΟΤΗΤΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ονομάζεται η συστηματική εξέταση όλων των 

πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας, με σκοπό να διαπιστωθεί: 1) τι θα μπορούσε να προ
καλέσει ζημιές ή βλάβες , 2) κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου κ~ι 
αν αυτό είναι αδύνατον 3) ποια μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστουν 
προκειμένου να ελεγχθούν οι κίνδυνοι . Η εκτίμηση αυτή είναι υποχρεωτική με βάση το Π.Δ . 
17 /96 και γίνεται είτε από το γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό ασφαλείας . 

1.2.ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1. Εντοπισμός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση) 

Αυτή η φάση περιλαμβάνει μια επιμελημένη και πλήρη καταγραφή της παραγωγικής 
διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας. 

Η καταγραφή αφορά: 

1. Την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, την περιγραφή της παρα
γωγικής τεχνολογίας, των μηχανών, των εγκαταστάσεων, των χρησιμοποιούμενων υλών και 
ουσιών, των διαδικασιών συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων, την επεξεργα
σία και διάθεση των αποβλήτων καθώς και την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση των φορ
τίων και των προϊόντων. 

2. Τον προορισμό χρήσης των χώρων εργασίας (π.χ. εργαστήρια, γραφεία, αττοθήκες 
κ.λπ . ). 

3. Τα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (αντισεισμική προστασία , εττι
φάνεια, χωρητικότητα , ανοίγματα κ .λπ . ) . 

4. Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στα υπό εξέταση τμήματα της παραγωγικής 
διαδικασίας (αριθμός εργαζομένων, φύλο, βάρδιες εργασίας , εργασιακή ηλικία κ .λπ . ) . 

5. Τις πληροφορίες που προέρχονται από την ιατρική παρακολούθηση , εάν και εφό
σον παρέχεται , καθώς και αυτές που σχετίζονται με τα εργατικά ατυχήματα και τις ετταγγελ
ματικές ασθένειες . 

Αυτή η καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τεχνολογικού κύκλου τταρέ-
λ λ · · · . οττι-χοντας μια ο οκ ηρωμενη γνωση των παραγωγικων δραστηριοτήτων , επιτρεπει τον εντ 

σμό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων . 

Για _να ~πιτευχθεί ~ια ουσ~αστική και όχι τυπική καταγραφή των παραγωνι~ώ~ 
διαδικασιων _ειναι α~αραιτητη η αντληση πληροφοριών από τους εργαζόμενους σχετικα μ 
τις πραγματικες συνθηκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο . 

2. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση) 

. Η εξακρίβω~η των κινδύν~ν έκθεσης αποτελεί εκείνη τη διαδικασία η οττοί~ μας ε:: 
τρεπει_να προσδιορισουμε ποιοτικα τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτιθενται 
εργαζομενοι . 

Ως εκ τούτου εξετάζουμε και καταγράφουμε : 
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1. Τον τρόπο λειτουργίας (π .χ . χειροκίνητη , αυτοματοποιημένη , μηχανική, μι κτή 
κ .λπ . ) , καθώς και τη μορφή της παραγωγικής δραστηριότητας. 

2. Την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση εργασιακό πε
ριβάλλον (π . χ . χρόνος παραμονής στον εργασιακό χώρο, ταυτόχρονη ύπαρξη άλλων δρα
στηριοτήτων κ.λπ . ) . 

3. Τη λήψη ή μη μέτρων προστασίας και πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων. 

4. Την άποψη των εργαζομένων για τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό 

χώρο στον οποίο εργάζονται καθώς και τις αναφορές τους για τις επιπτώσεις των βλαπτικών 
παραγόντων στην κατάσταση της υγείας τους (μέσω της εργατικής υποκειμενικότητας) . Στην 

υλοποίηση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης ο ρόλος της ΕΥΑΕ είναι αναντικατάστατος. Η 
ΕΥΑΕ μπορεί αντικειμενικά να εξελιχθεί σε πόλο συγκέντρωσης της εμπειρίας των εργαζομέ
νων. Ταυτόχρονα μπορεί να αναδείξει επικίνδυνες πρακτικές που υπάρχουν στη ζωή της ε
πιχείρησης και τις οποίες αποκρύπτει ο εργοδότης για ευνόητους λόγους . 

3. Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση) 

Η εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης που καταγράφηκαν και εξακριβώθηκαν στις δύο 

προηγούμενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος (φάση 1 η και φάση 2η) , υ 
λοποιείται δια μέσου : 

1. Του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των μηχανών) . 

2. Του ελέγχου των «αποδεκτών» για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας 
(σχετικά με τη φύση των κινδύνων , τη χρονική διάρκεια , τον τρόπο υλοποίησης και τη μορφή 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων) , αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία . 

3. Του ποσοτικού προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περι
βάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων , με τη διεξα
γωγή τόσο στοχευμένων μετρήσεων όσο και στοχευμένων ιατρικών εξετάσεων . Ο ποσοτικός 
Προσδιορισμός αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο κάθε διαδικασίας εκτίμησης του επαγγελματι
κού κινδύνου . Η αποτίμηση μιας βασικής παραμέτρου του ποσοτικού προσδιορισμού , η ο
ποία είναι η σοβαρότητα των συνεπειών από κάθε πηγή κινδύνου δεν αποτελεί μια απλή , 
ουδέτερη , τεχνοκρατική διαδικασία . Ο ταξικός προσανατολισμός της εκτίμησης επιδρά στο 
αποτέλεσμά της . Το αποτέλεσμα της εκτίμησης εξαρτάται στην πράξη από ένα πλήθος πα
ραγόντων που καθορίζουν την εργασία του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας 
(χρόνος απασχόλησης, εκπαίδευση , εργασιακές σχέσεις και βαθμός ανεξαρτησίας απ ' τον 
εργοδότη κ . λπ . ) . 

Η παρέμβαση επομένως του συνδικαλιστικού κινήματος στη συγκεκριμένη θεματολο
γία δεν εξαντλείται στην απαίτηση για τυπική ύπαρξη γραπτής εκτίμησης , αλλά στους όρους 
διαμόρφωσης του περιεχομένου της . Ανάλογος πρέπει να είναι και ο προσανατολισμός του 
Κρατικού έλεγχου . 

LΤαξινόμηση και ορισμός των επαγγελματικών κινδύνων 
Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα , αν και συνήθως 

δρουν σε συνέργια (π . χ . η εντατικοποίηση της εργασίας σε ένα εργασιακό περιβάλλον με 
υψηλά επίπεδα θορύβου δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να εκδηλωθεί τόσο μια επαγ-
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γελματική ασθένεια όσο και ένα εργατικό ατύχημα) , για λόγους τακτοποίησης και καταγρα

φής, ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες ομάδες: 

1η ομάδα : 

Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι εργατικού ατυχήματος που περικλείουν την πι

θανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή βιολογική βλάβη στους εργαζόμενους, ως συνέπεια 

της έκθεσης στην πηγή κινδύνου . Η φύση της πηγής κινδύνου καθορίζει την αιτία και το είδος 

του τραυματισμού ή της βιολογικής βλάβης, που μπορεί να είναι μηχανική , ηλεκτρική, χημική, 

θερμική κ .λπ . 

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οφείλονται (ενδεικτικά): 

α) στις κτιριακές δομές (π.χ. μη τήρηση των πολεοδομικών και υγειονομικών κανονι

σμών, ανεπάρκεια εξόδων κινδύνου , ολισθηρά δάπεδα , ελλιπής συντήρηση κατασκευών , 

απουσία προστατευτικών έναντι πτώσης κλπ) 

β) στον εξοπλισμό εργασίας (π . χ . απουσία προστατευτικών διατάξεων επικίνδυνων 

ζωνών στις μηχανές , ελλιπής συντήρηση, χρήση από μη εκπαιδευμένο προσωπικό κλπ) 

γ) στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. μη τήρηση κανονισμού ηλεκτρικών εγκαταστά

σεων, ελλιπής συντήρηση κλπ) 

δ) σε χρήση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών ουσιών (π.χ. μη τήρηση προδιαγραφών 

ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών , έλλειψη μέτρων ελέγχου πηγών έναυσης, 

ελλιπής εξαερισμός, ανεπαρκής εξοπλισμός πυρανίχνευσης-συναγερμού- κατάσβεσης, α

πουσία διατάξεων ασφαλείας του εξοπλισμού υπό πίεση κλπ) 

ε) σε χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως τοξικές, διαβρωτικές κ . λπ. (π.χ. μη τή

ρηση προδιαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών με βάση το δελτίο δε

δομένων ασφάλειας προϊόντων) 

στ) σε φυσικούς παράγοντες (π.χ . απόσπαση προσοχής εργαζόμενου λόγω υψηλού 

θορύβου) 

2η ομάδα : 

Κίνδυνοι για την υγεία που περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη 

βιολογική ισορροπία των εργαζομένων (ασθένεια), συνέπεια της επαγγελματικής έκθεσης σε 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος . 

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οφείλονται σε : 

1) χημικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιμών Έκθεσης) 

2) φυσικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιμών Έκθεσης) 

3) βιολογικούς παράγοντες (π.χ. παρουσία βιολογικών ρύπων) 

3η ομάδα: 

Κίνδυνοι εργονομικοί ή εγκάρσιοι (για την υγεία και την ασφάλεια) οι οποίοι χαρακτη

ρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης, εργαζόμενου και οργάνωσης εργασίας στην 

οποία είναι ενταγμένος . Οι αιτίες αυτών των κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη δομή της 
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παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρμογή του ανθρώπου στις 

απαιτήσεις της εργασίας . Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων για την πρόληψη ή/και την προ

στασία των εργαζομένων από αυτούς τους κινδύνους πρέπει να στοχεύει σε μία δυναμική 

ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού περιβάλλοντος , με βασική συντεταγμέ

νη την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο , προσαρμογή που προϋποθέτει τη γνώση 

των φυσιολογικών αλλά και παθολογικών μηχανισμών του ανθρώπινου οργανισμού . 

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να που οφείλονται : 

α) στην οργάνωση εργασίας (π . χ. εντατικοποίηση, μονοτονία , βάρδιες κ.λπ.). 

β) σε ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ . άτυπες μορφές εργασίας , ηθική παρενόχληση 

κ .λπ . ) . 

γ) σε εργονομικούς παράγοντες (π .χ . μη εργονομικός σχεδιασμός της θέσης εργασίας 

κ . λπ.). 

δ) σε αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ . εργασίες με ακατάλληλο εξοπλισμό , εργασίες 

σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες κ.λπ.). 

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται στατιστικά στοιχεία από το Σώμα Επιθεώ

ρησης Εργασίας (Σ . ΕΠ . Ε), για τον εργατικά ατυχήματα στην χώρα μας για το έτος 2010. 
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ΣΤΑΤΙ ΣΤ Ι ΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 
Π ΙΝΑΚΑΣ Τ3 : ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Ι. Κ.Α . ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΕΤΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ 

ΣΤΟ .Ι .Κ.Α. 
ΣΤΟ ι . κ.Α . ΑΝΑ 1000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

1990 27.846 1.812.000 15,37 6.258 

1991 25.185 1.830.000 13,76 5.951 

1992 25.063 1.849.000 13,55 5 .206 

1993 23.959 1.860.000 12,88 5.160 

1994 22.608 1.874.000 12,06 4.852 

1995 21.540 1.884.000 11,43 -

1996 21.255 1.889.000 11,25 -

1997 20.046 1.902.000 10,54 -

1998 18.615 1 .908.00 0 9,7 6 -
1999 17.658 1.935.246 9,12 -
2000 16 .822 1.949.265 8,63 4.032 

2001 16.483 1.949.495 8,46 5. 155 

2002 16.031 1.952.232 8,21 6 .021 

2003 15.310 1.956.878 7,82 6.235 

2004 14.490 1.961.815 7,39 6.333 

2005 13.755 1 .965.274 7,00 6 .044 

2006 12.845 2 .031.445 6,32 6.255 

2007 11.812 2 .112.727 5 ,60 6 .561 

2008 - - - 6.657 

2009 - - - 6.381 

2010 - - - 5.721 

α. Το Ι . Κ .Α. έχει δ η μοσιοποιήσει στατιστικcι στοιχεία ατυχημάτων μέ-){!)ι το έτος 2007 (v;ww. ika.gr) 
β. Την περίοδο 1995-1999, κατά την οποία οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας υπάγονταν διοικ ητικά στις 

αντίστοιχες Νομαρχίες, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στην αnοστολri προς το Υπουργείο στατιστικών 

στοιχείων για τα ατυχήματα. 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕ/Α ΕΤΟΥΣ 2010 

Π/ΝΑΚΑΣ Τ4 : ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ. ΕΠ.Ε. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ /ΟΤΗΤΑΣ (3 σελίδες) 

ΚΩΔ/ΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΠΟ 

{Διψήφια (αvά διψήφιο κωδικό σύμφωvαμε ΠΑΚΟΔ-2008) ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ο/οο 

Ταξινόμηση) 

01 Φuτικ/1-Ζωι!<ή Παραγωγή, Θήρα και συναφείς δραστηριότη.-ες 3 2 36 36 5 .!.1 7,2 

02 Δασο κο ι.-ία-Υλοτο μία 1 ο 8 8 1 9 1,6 
03 Αλιείcι-ΥδατοκαJ.λι~ργεια 3 3 20 22 4 26 4ι5 

06 Άντληση αργού τιετρΞλαiο ,ι & φυσL-<Ο ύ αερίο υ 1 ο 5 6 ο 6 1 
08 Λοιπά ορυχεία & λατομεία 1 1 6 7 1 8 1,4 
09 Υποστηpικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1 4 6 9 2 11 1,9 

10 Βιο ..ιηχανία Τροφίμων 40 13 296 2.46 103 349 61 
11 Ποτοποιία 8 ο 30 36 2 38 6,6 

12 Πcφαγωγή προϊόντων καπvο ύ 4 ο 28 2,; 8 32 :>,6 
13 Παραγωγή κλωσ7οϋφαντουργικών υλών 3 ο 20 16 7 23 4 

14 Κrο:ασκευή ειδών ένδυσης 2 ο 10 6 6 12 2,1 
15 Βιομηχαvία δέρματος & δερμάτινων ειδών 1 ο 3 4 ο 4 0,7 

16 Βιοuηχανίες =ύλου-Προϊόντα α..-τό =.ύλο και Φελλό (εκτός επir.λων)-Καλαθοπο ιία 3 1 27 30 1 31 5,4 
17 Χαρτοπο ιία & κατασκευή χάρΉνων προϊόv.:ων 3 2 31 31 5 36 6,3 

18 Εκτυπώσεις & ανατιαραγωγή τφοεγγεγραμμέvων μέσων 8 2 20 23 7 30 :>,2 
19 Παραγωγι'ι οm:άvθρακα & ττροϊόvτων διύλισης πε-::οελαίου 4 3 22 28 1 29 5 1 1 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και ιψοϊόντων 10 2 36 41 7 <=-8 8,4 
21 Παραγωγή βασικών Φαρμακευτικών προϊόvτι.Ν & m<ευασμάτων 6 ο 22 18 10 28 4,9 

22 Κ=ασ,(ευή rψοϊόvτων από ελαστικό (καουτσούκ) κα~ τιλασ7ικές ύ~ς 6 ο 69 66 9 75 13,1 
23 Παραyω•r'ή cιλλων μη ιιεταλλι«ών ορυκτών τιροϊόντων 13 4 83 95 5 100 17,5 
24 Παραγωγή Βασικών Μετάλλων 3 1 89 92 1 93 16,3 

25 Κ=ασ,(ευή μεταλλικών προϊόντων ηλην μηχανημάτων και ειδών εξοτιλισμο ύ 8 5 125 130 8 138 2<=-, 1 
26 Κrο:ασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών & οπτικών προϊόντων 7 1 5 9 4 13 2,3 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογL«ού εξοr .. λισμού 10 1 4Α ~ 11 55 9,6 
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 6 1 36 43 ο <!.3 7,5 

29 Καταcχευή uηχανοκίνητων, ρυμο υλ.«ο ύuενων και ηuιρυμουλκούμενωv οχημάτων ο ο 7 6 1 7 1,2 
30 Κ=ασ.κευή λοιπού εξοηλισμού μετας:>ορών 4 18 47 67 1 68 11,9 

31 Κrο:ασκευή επίrJ,ων 6 1 29 32 Δ 36 6,3 
3Ζ Άλλες μεταnο ιητu<ές δραστηριότητες 1 ο 5 6 ο 6 1 

33 Επισκευή & εγκατάσταση μηχανημάτων & εξοπλισμού 6 1 4Α. 47 <\ 51 8,9 
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φuσικοίΊ αερίου, ατμού & κλιματισμού 3Ζ 18 11.7 144 Ζ3 167 29,Ζ 

36 Συλλογή, εnεξεpγασία & παροχή VEpoύ 6 1 13 17 3 ΖΟ 3,:> 
37 Επεξεργασία λυμάτων ο ο 1 1 ο 1 0,2 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ4 : ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε . ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (3 σελίδες) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι<ΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(Διψήφια (ανά διψι)φιο κωδικό σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ-.2008) ΑΊΥΧΗΜΑΤΩΝ ο/οο 

Ταξινόμηση) 

38 Συλλογ:'], επεξεργαGία & διάθεση αποβλι1.:ωv. Ανάκτηση ~1λικών 8 1 46 4 5 .10 55 9,6 
39 Δρα=1=>ιότη , ;;:ς .:ξυγ~ανσrς-Διαχεί,ρι:;η αποβλήτων 2 1 6 5 4 9 1,6 
41 Κ<Παc.<εr_ιέc <τιpί,ων .15 6 191 209 3 212 37,1 
42 Έργα πολ.-:: -<ο ύ μηχαv.κο ύ 22 9 182 207 5 212 37,1 
43 Εξ,;ιδικει.ιμέvsς κατασκευαστικές δpαστηρ.ότητες 1"- 3 140 .152 5 157 27,4 
45 Χο11δρικό & Λ.ανικό εμπόpιο . Επcσκειιιι ο)(ημch:ων & μοτοσL• κλεη~v 25 1 43 68 1 69 12,1 
46 Χονδρικό ε,.υτόριο εκ-::ός οχrιι.-c'cτων & ...ιο-.οσυκλετώv 42 - 96 11.2 30 142 24,8 
47 Λιανικό εuπόριο εΜός οχr.ιιάτωv & ...ιο•οσυκλετών 245 28 796 458 611 .1069 186,9 
49 Χερσαίες και μΞσω αγωγών μεταφορ.Ξς 81 12 137 212 18 230 40,2 
50 nλω..-ές uεταφο ρές 4 2 14 18 2 20 3,5 
51. Αερο~ορ~έc-ιsταφοpές 12 3 24 .14 25 39 6,8 
52 Αποθ:Ί<ευση & uποστ:ηρικηκέςτφο ς τ1 με<αφορά δρcιστηριότr1τες 36 8 18L 176 52 228 39,9 

53 Ταχ..ιδρο .. ωc:ές & ταχuμπ-αφοpL'<ές δραστηριότητες 123 3 69 .140 55 195 34,1 

55 Και-αλύματα 29 6 183 99 119 218 38,1 

56 Δρασηpιότητ:Ξς υπηρεσιών εοτlασης 67 7 81 105 50 1.55 27,1 

58 Εκδοτικές δpα:στηpιόtητες 4 ο 1 4 1 5 0,9 

59 Παρα\.·ωγr Κ.νημcτ. Τα ινιών-Βίντεο, Τηλεοπr. nρογραι.ιμάτuv-Μο uσικές εκδόσεις 2 ο 2 L ο 4 0,7 

60 Προyραμμαnσ~ό :; & Ραδιοτηλεοπτικές εκnο μπ.ές 3 ο 8 8 3 11 1, 9 

61 Τr1λεr.ικο ινωνίες 4 5 2 56 53 50 103 18 
62 Γ1ροyραμματ:σμός Η/Υ, Παροχή σu,.ι.βο..ιλών & συναφείς δρασι"lριότητ,ς 5 1 3 6 3 9 1,6 

63 Υπηρεσίες πληροΦορίας ο ο 2 1 1 2 0,3 

6L Χρηματοτιιστωnκές Υr.ηρε σίες πλην Ασφαλιστ:ικώv δραστηριοτήτων-Συνταξ. Ταμείων 32 1 25 37 21 58 10,1 

65 Ασ9αλLι:ιεις-Σ.•ν.:αξιcδοτι,<ά-.:αμεία, εκ.:ός ΥποΧΡεωτικrς <ο ιvωνu:ής ασφάλισης 5 ο 1 6 ο 6 1 

66 Συναοείς προς Χρηuατοπιστωτικές & Α::ιφαλισnκές δραστη:>ιότητ>Ξς 2 ο 31 .12 21 33 5,8 

6 8 Διcrχείριση ακίνητης πc:ριο υσίας 2 ο 8 9 1 10 1, 7 

69 Νο μ•.κές & Λογιστικές δpαστηρtότητες 2 ο 2 ο L. 4 0,7 

70 Δραστηριότη-;:ες <cντρικών γραφείων & πcφοχής ουμβοι•λών διαχείρισης 1 ο 4 4 1 5 0,9 

71 Δραστηριότητcς Αρχιτεκτονικές & Μηχαν-«ών 1 ο 4 4 1 5 0,9 

72 Εnιστηι.-.οv_<.ή έρευνα & ανάπruξη 1 1 ο 2 ο 2 0,3 

73 Διαφr μιση & έρει;να cιyορά.ς 3 ο 4 5 2 7 1,2 
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχvιχές δραστηριότητες l ο 1 ο 2 2 0,3 

7 5 Κτηvιατptκές δραστηριότητες 1. ο ο ο 1 1 0 ,2 

77 Ενοι.<.ίαση & Εκμίσθωση 1 1 1 3 ο 3 0,5 
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ΣΤΑΤ/ΣΤ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

Π/ΝΑΚΑΣ Τ4 : ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ . ΕΠ. Ε . ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Ο/ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ IΟΤΗΤΑΣ (3 σελίδες) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΠΟ 

(Διψήφια (ανά διψι]φιο κωδ ικό σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ-2008) - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ο/οο 

Ταξιvόμφη) 

78 Απασ-,<όλ1σ1 2 1 4 3 4 7 1,2 
79 Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Υπηρεc:ες κοατήσεων & ::ιυνα0είς δραστηpιότητεζ Ί 1 1 2 1 3 0,5 
80 Παροχή ποοστα::ιίας < αι έρευνας 3Δ. 19 42 68 27 95 16,6 
81 Παροχή vπ1ρεσ.ώv cε κτία ια & εξωτερικο ύς χ~ροι;ς 12 10 115 6Ί 76 137 23,9 
82 Διο ικ1τι<ές δραση:πότrτες γρωDείο v & Υποστήρ.ξη mιχειρι<σεων 5 ο 10 8 7 15 2,6 
8L Δημό οια Διο ίκηση ><αι Άcιυνα. Υποχρεωτική Κο ι·Jων-.<ή α::;φάλισ1 36 7 160 132 71 203 35,5 
85 Εκπαίδε,ιση 6 1 17 11 Β 24 4,2 

86 Υγεία 38 5 138 66 115 181 31,6 
87 Βο r\θ.::ια κατ'a ίκον 1 ο 4 ο 5 5 0,9 
88 Κοινωνι<i μ!Ξρψνα χωρίς τιαροχr'ι καταλύματος 5 ο 25 7 23 30 ::ι , 2 

90 Δημιο υργικές δραστηριότητες, Τέχνες & Διαc:ς.έδαση 4 ο 7 6 5 u 1,9 
91 Βιβλιοθήκες, αρχειοφυλακεία, μο υσεία & λουιές πολιτισR<Ες δραστηριότητες ο ο 2 1 1 2 0,3 

92 Τυχερά παιχνίδ ια & στο ιχήματα 17 1 55 29 44 73 12,8 

93 Δρα::ιτηριότη-.ες Άθλησης, Διασκέδα::ιης & Ψυχαγωγίας 2 ο 4 5 1 6 1 
94 Δραστηριότη.:ες Οργανώσεων ο ο 3 2 1 3 0,5 
95 θιισκεuές ΗίΥ & ειδών ατομικής & οικιακής χρήσης 2 ο ο 2 ο 2 0,3 

96 Άλλες δρασηριό.:η;::ες παροχής προσωπL<ών υπηρεσιών ο 1 4 2 3 5 0,9 
97 Δραστηριότητες νοικο κυριών ως εργοδοτών οικιακο ύ rιpοσωιτικο ίι 1 ο 1 1 1 2 0,3 

99 Ετερό δικοι Οργανισμο ί και Φορείς 1 ο 2 1 2 3 0,5 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 1.213 231 4.279 3.975 1.746 5.721 1.000 

Συμπεριλαμβάνονται και τα θανατηφόρα εργατικά m:υχιiματα. 
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ΣΤΑΤΙΣΤ Ι Ι<Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΙ<ΑΣ TS: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ . ΕΠ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ESAW ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΌ 

10 Ηλεκτρικc'ι προβλήματα, έκρηξη , πυρκαγιά 68 1,19 

20 Υπερχείλιση, ανατροπ ιi, διαρροή, ρο ιl, ε.ξάτμισ η, εκπομπιi 107 1,87 

30 Θραύσ η, δ ιάρρηξη, διάσnαση , ολίσθ ηση, nτι;Jση ,I κατc'φρευση υλικού παράγοντα 517 9,04 

40 Αnι~λε ια ε.λΕγχοιι μηχανι1ματος, μέσου μπcιφορι:'ις , εργαλείου χειρός, αντικειμένου, ζώου 795 13,90 

50 Ολίσθηση - Παραπάτημα και Γιϊι;;σ η - Πτωση ατό μων 1.274 22,27 

60 Κίνηση του σ ι.;.1 ματος χωρίς σωματικιi ένταση 430 7,52 

70 Κίνηση του σιl.~ματος ιιπό ιi με σωματι.κιΊ ένταση 179 3,13 

80 Σοκ. φόβος, βία, επ ιθετικότητα, απει,\1), παρουσία 89 1,56 

00-99 /l.λλες αποκλίσεις - Δεν υπc'φχουv διαθέσιμα στοιχεία 2.262 39,54 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 5.721 100 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΙ<Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ TS: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΙΙ<ΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΝΑ Ι<ΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΙ<ΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

1.000 +---------------------... Q)_.,._ __ -; 
r-

~ 

-

1-

Ο-Ι-J'----~---'-.,.....ι.1 ____ ........,ι_._ ___ ~--.-~---~~~---~.,.....ι.-----'--τ-1~_ .... __ ~1--.-~ι __ ~ __ ........,ι_._ ___ ~_,1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΙ\JΑ ΜΕ ESAW 
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ΣΤΑΤΙ ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ6 : ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕ ΝΤΑ ΣΤΟ Σ. ΕΠ. Ε . ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΑΣ (3 σελίδες) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ} ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ E5AW 0 1 02 0 3 05 08 09 10 11 12 13 

Ηλε.<τpικά :τpοβλή ατα, έκο;-ιξη, πυρκαγιά 1 1 4 1 

Υιιεpχείλ ση, αναψοπή , δ cφρο · , ροή , εξάτμισ , εΚΠΟί πή 2 1 8 1 1 1 

Θραύσ , διάρρ ξ1, διάσπαση, ολΌS101. m:ώση, καtάpρε ση uλ ού ιιαράγοvτα 1 1 4 1 1 32 7 3 2 

Απώλε ια ε~γχοu μηχανήμαφς, μέσο μτα οράς, εργαλείο χειοός, α11nκειμένοu, ζώοu 9 1 3 1 80 5 6 4 

ο. :σe1ση- ::ιραr.ά-1μα και πτώση - Π ώσ;~ ατό ί ων 8 3 3 1 2 2 85 9 3 8 

!Κιησ1 τ u cώ.ιατσ-, ωσίς σω;.ια-.:ική έντασ 1 5 2 34 4 6 3 

Κίησ-1 το σώuατο~ υ ό με ι:;ω.ιατι< · έν:αση 3 1 9 1 

Σο , όβο•, ία, ε:τ ι6 ο: -α, αr.ειλή, πα::~ο c ία 2 1 

Άλλ~ς αιι · ίσ~ ις - Δε υ:ταpχου δ .!7.dεσιμα στο ι ~ ία 12 3 13 4 l. 8 95 _ο 12 5 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 41 9 26 6 8 11 349 38 32 23 

14 15 16 17 18 19 20 21 

1 3 

2 2 4 2 

1 1 1 4 5 

3 2 5 11 8 3 5 4 

1 6 8 3 11 _1 6 

3 7 5 3 2 3 2 

1 2 1 1 5 -

2 

3 2 9 9 13 6 5 9 

12 4 31 36 30 29 48 28 



~~ς 2.2 23 24 
Τυπος .. 

10 - 2 

20 - 5 2 

30 7 22 14 

40 23 20 32 

~~ 50 14 15 20 

... 
60 11 5 9 

~ 70 4 3 3 
~1 

80 

99-00 14 29 11 

75 100 93 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧ Ε ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ6 : Ε ΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ. Ε . ΑΝΑ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙ ΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (3 σελίδες) 

25 26 2.7 28 29 30 31 32 33 35 36 37 33 39 41 42 ι13 45 46 47 49 sa 51 52 

1 3 2 ό 3 5 10 5 1 3 2 

4 1 - 2 12 1 3 9 2 1 2 13 6 1 5 

8 9 - 3 9 5 11 15 7 39 43 3ι1 8 2 65 11 3 1 16 

41 1 14 19 2 10 :5 1 7 10 5 9 14 33 6 9 23 167 15 1 32 

t.O 2 5 5 1 15 3 1 9 36 !.. 17 3 81 48 ~7 8 34 198 45 4 9 53 

-3 1 8 1 7 3 3 5 5 1 4 12 8 4 4 89 10 1 3 33 

3 2 3 2 1 4 8 3 3 9 sc 6 10 - -

1 9 - 1 3 2 4 2 1 2 

8 9 17 7 1 21 8 2 15 70 10 ο 13 t. 61 48 !.2 36 ~ 482 33 9 24 75 

138 13 55 4'! 7 68 '!6 6 51 ltl r~ ] 1 η 1 111 HJ lΠ ι~ Hl ' ' '' t, ιl 

53 

3 

12 

27 

Q 

3 

5 

-36 

' 
_,.,_ .... __ -- ·- - ,,. __ 

43 

55 55 5g 59 60 61 

3 2 

3 2 1 

25 7 3 

18 17 2 

79 27 :!. 1 4 30 

19 7 2 

5 3 2 

66 90 t. 3 ό 64 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

Π ΙΝΑΚΑΣ Τ6: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Α ΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ . ΕΠ . Ε . ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣ ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΣ (3 σελίδες) 

6Ε 68 69 7 71 72 73 74 75 7ϊ 78 79 80 81 8l 84 85 85 87 8 9C 91 92 93 

1 2 2 

3 3 

3 1 1 10 17 3 5 1 5 

1 1 2 11 l 21 22 2 1 8 2 

l 2 μ 2 - 2 4 17 42 (. 54 8 30 1 7 4 - 23 2 -

1 1 5 11 ! 12 2 2ό - 1 7 

1 4 ~ 7 - 2 5 

27 4 1 3 1 1 1 

3 (. 3 4 l 2 4 ·• 1 1 3 2 55 55 7 84 9 92 3 9 5 22 2 -

33 10 4 5 5 2 7 2 1 3 7 3 95 137 15 203 24 181 s 30 11 2 73 6 

44 

94 95 96 97 99 ΣΥΝΟΛΑ 

1 68 

107 

517 

795 

1 - 1.274 

1 1 430 

179 

89 

2 2 2 2 2.262 

3 2 5 2 3 5.721 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ7: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Ι .Κ.Α . ΚΑ Ι ΣΤΟ Υ ΟΥιΡ ΓΕ Ι Ο ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓ ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΕΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ Σ ΟΥ ΟΥΡΓΕΙΟ 

Ι .Κ .Α . ΕΡΓΑΣLS.Σ 

1990 84 8δ 

199 1 88 79 

1992 96 116 

1993 99 120 

1994 83 104 

1995 91. -
1.996 77 -
1997 80 -

1998 78 -
1999 117 1 

• ι; 

2000 80 12 

2001 116 188 

2002 103 153 

2003 107 145 

2004 100 12] 

2005 6 8 111 

2006 103 128; 

2007 8 7 U5 

2008 - 1 

2009 - 113 

20 10 - 94 

cx.. Το Ι . Κ.Α. έχει δημοσιοποιήσει στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων qpι το έτος 2007 (ν -;v: .ika.gr) 

β . Την περίοδο 1995-1999 , κατcι τ ν οποία οι περιφερειακές ιmηρεσί.ες του Υπουργείου Εργασίας υπάγονταν 

δ ιοικητικά στις αντίστο ιχες Νομαρχίες, παρατηρήθ καν σοβαρά προβλήματα και ελλε ίψεις στην αποστολή προς το 

Υrουpγείο στατιστικών στο ιχε ίων για τα ατυχή ματα. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙ ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 
ΠΙΝΑΚΑΣ Τ8: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ .Ε. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔ!ΚΟΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟ 

Κ.V.ΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΩΝ οικοr~ΟΜΙΚΗΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥ1 ΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(Διφήφια ( ιrJά διψήφιο κωδικό σύμφω>Jα μe Π ΑΚΟΔ-2008) ATYX.Hfl1ATΩJJ ο/οο 
Ταξινόιιηση) 

Ο! Οιιτι<ι'-:;: ..J!Υ.ή Π :ι ρι:γωνt\ . e;pa και cv"ο:cείς δραοτηpιότητες 1 5 s 5 ο 6 63 .83 
02 Δαc:οt-.cι.ι~α-Υλοτομία ο 1 ο J. 10 .64 
10 3 ι.ομ.u::νία . ρcQ:μων 3 ο 3 3 ο 3 31.91 
16 8 .. cμηχ:νίe_' .::.ύλοιJ-Προίό"Ι.Πα a;ιό Ξί.λ~ <t: . ΟW.ό (εf\-τός m-ί..V.ων}-Καλa.θοϊτο .ία 1 :ι ο 2 Ζ1.28 

18 Ξκτυr.:~'Vεις & c:ν:::παραγωyή rψοεrΎεγραμμ._iνων μι!σων 1 ο ο 10 ,64 

:!Ο rlαρα;ιων; χημ:ιc:ών ο..Jσ.ώv t<.αι r~οϊό-;των 1 ο 1 ο 1 10,64 

:!3 ;Ίαραγωγ; άλ\ων μη με:α.ί.λιl(.ών ορυκτών π.ρσίό\Ι!ων ο 2 2 2 ο l 21.28 
24 Παραγωγή βασυcώ\' Μπά/..λων ο 2 :! ο 2 21.28 

~5 Ι Κα::τισκεuή :..ιΕΤ:!λ.\ικών προϊό·~ν r .... \η·J μηχαΙJ.η J..άr"""ν ςω. ειδώ· .. · εξοπλισμού ο 3 3 ο 3 3 1.91 

26 '<c:τασκεuή Η;')·, ηλεh.τpονιk~" & crπιι...C.::ι_• προ:όvτω•J 1 ο 1 1 ο 10 .64 

33 'Ξ;τ.;;κfι..ή & ε-;κατάστ::χση μrχαν.rιJ..:.άt~• & εξοπ..\ισuΌυ 1 ο 1 1 ο 1 10.64 

35 Πα;:ιcχr\ Γ!;...ft\'τpιχο-ύ ρεύμα"t"ος,. Ο.Jσ'.κού cu:p:ou, α-:μοι;:, 8ι ,.J"4JQnσμvJ 1 ~ 3 3 ο 3 31.91 

~s !..Jλ\ο·,ιΓ1 . επεξεργασία. & δ.ά.eεσr- c:r .. ~;3λ..1 . .,;ν . .Ανά.κτr:ση υ?.u..ών ο 1 1 ο 1 10 .64 

41 Κατασr.ευές ~pίω·.ι 4 :s 19 19 ο 1.9 2Dl. B 
4 :! !ργα πολι":'!.κοU W1Χανικc~ 3 5 3 8 ο 8 85 .11 

Η Εξε.δUο-ΕU aιένες κο.τασ~~uαστι.ιιές δρc.στηριοτr·τε:ς ο 9 9 9 ο 9 95 .74 

45 Xo·.iδtu-C & Λια-;..κο εμπόριο. En .. cκεvi C):.rμά!'ων & μο:cσu .. λ::ώ'.ι ο 1 1 ο 2 21.2s 

46 Χον.S~:,ι1>ό ε~ό~ιο ε ... rος ο:ι,η.1<Γ.ι...ιv & ι...οτοοuκλετών ο ο 1 10.64 
47 Λιαν .... ό Ε.μπορι.:: ~.;:τό: cχ1μάτων & μc-:vσι.• ... λε:~ .. ο 2 1 ο l ll.28 

49 Χε ::Jσ:αίfc ι-.::. .• ιεσ...J cr,t\.ι.ηώ" J%τα~ορic :! 1 3 ο 3 31,91 

50 ,λωτiς μηαQο:>!ς 1 ο ο 1 10.64 

51 ..:..ε~cποp_<ές ι.ιεταφοοές l ο 1 ο 10.64 

5.! ..\πcar ,!υση & uϊ"tΟστηpιι..-τικές noc::: τr μ.πα.φ~οά δραστηρ.ιοτη,τε.; 1 ο 1 ο 1 10.64 
55 Κα=~ιi..ιa:a 1 ο 1 ο 1 10 .64 

56 Δpaι;τηp_ότrτες υr.ηρε<Ρ.ών εσciασr:ς 1 1 2 2 ο l 21.28 

64 Χρη..ιατοmστωτιχ;fς Ύπηρε:σιες π.~ην Ασ::;J/σnF.ών δρα:πηρι:)τrt:.ι3V -Συ'-τ. Τα.μεiω·J .l ο 1 1 ο 1 10 .64 

66 Ζuναφεi.c ηρος ΧρΓ!_μcπcπιστωr~tς & Ι-.α:φαλ1σtιχf c: όρα.σt'lριό:η:-ec ο 3 3 1 2 3 31.91 

71 Ξ.π .σ::ημο-..·Lλf έρευνα & ανό..ϊtuξη 1 ο 1 1 ο 1 10.64 

so ! ΠαοοχΓ ττροσ:aσίας και έρι:uvας 1 2 3 3 ο 3 '31 ,91 

81 Παρο;(Γ uπηpεσιώ\• cε: ιπίρ .. c ε... f:ξωτερu....ούς χώ..?Cυ< ο : 2 2 ο 2 21 .28 
84 Δn..ιόσια ΔΙοίχηση και 1'.\-uνα. Υn<>χρ•;.,-τική Κcινωναή ασφάλιοf\ 1 1 2 2 ο 2 Ζ1 .28 

86 ι Υνε:α 2 ο 2 1 l 21.28 

88 1 ι<οινω·Λ.κή ~ρψvα χωρίς παροχή καταλιiμιπcς ο 1 1 ο 1 10 .64 
96 i=-.λλ.ες δρ::σπ-1ρ1ότητες παροχής- nροσωπικ.ώ·.ι urιηpεσι.ών ο 1 1 1 ο 10.64 
97 Δραστηριότητες νοικοκυpι~-ν ω: -! pγοδ01:ώ11 ουc.ιc:κ-ού πaοcωnιχού ο 1 1 ο 10.64 

ΣΥΝΟΛΑ 31 &3 94 90 4 94 1000 

lτov αριSμό τω·.ι e:χ·.ι c.τηQόρω· ερ·1αnκώv ccωx: μάτ.ωv δ.ε. σuμ~εριλc.μβfινο-.-ται τα "τροχαiα .... 
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ΠΑΤΙΣΤ/Ι<Α ΣΤΟ/ΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ9: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε . ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ} ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ESAW ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

10 Ηλεκτρικά προβλήματα, έκρηξη, πυρκαγιά 4 4126 

20 Υπερχείλιση, ανατροπή, διαρροή , poιi , εξάτμιση, εκπομπή 2 2,13 

30 Θραύση, διάρρηξη , δtcωπαση 1 ολίσθηση, τττώση, κατάρρευση υλικοίι παράγοντα 12 12,77 

40 Απιί.>λεια ελέγχου μηχανι\μα ος1 μέσου μεταφορcις , εργαλείου χειρός, αντικειμένου , ζιίιου 9 9,57 

50 Ολίσθηση - Παραπάτημα και τττι1Jση - Πτώση ατόμων 20 21,28 

60 Κίνησy1 του σώματος χωρίς σωματικι\ ένταση 1 1,06 

70 Κίνηση του σώματος υπό ή με σωματική ένταση 2 2113 

80 Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλιl, παρουσία 4 4,26 

00 - 99 Άλλες αποκλίσεις - Δεν υnαρχοuv διαθέσιμα στοιχεία 40 42,55 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 94 100 

Στον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων με κωδικό 00-99 περιλαμβάνονται και τα 31 " Παθολογικά" εργατικά ατυχήματα 
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ΣΤΑΤ Ι ΣΤ Ι ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τ9: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΙ<Α ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ . Ε. ΑΝ.Α Ι<ΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΙ<ΛΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

40 
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ΑΡ\ΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

Π Ι ΝΑΚΑΣ Τ10: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟΚΛ ΙΣΗ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2 σελίδες) 

------.__ Κλάδος ΑΝΤΙ ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
1 2 10 16 18 20 23 24 25 26 Β 35 38 41 42 43 45 46 47 49 50 Κωδ ικ. ·-. ..__ ____ (ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

10 Ηλεκ-ρικά προβλήματα, έκρηξη, π ρκαγιά 1 1 1 

20 Υπερχείλιση, αvατοοπή, διαρροή, ροή, εξάτμιση, εκπομπ · - 1 

30 
Θραύση, δ ιάρρ ξη, διάσr.αση, ολίσθrιcη, mι<:ση, κατάρρευση 

1 1 1 1 4 2 
uλL'<Ού παρά οvτα 

-

40 
Απώλεια ελέγχου ηχαvήματος, ~~σο μεταφοράς, εpγαλείοu 

3 1 2 1 1 
χε ρός, ανηκειμέvοu, ζώου 

50 Ολίσθηση - Παραπά μα και πτώση - π-ώση ατόμων 1 2 7 1 5 

60 Κίνηση του σώ α-ος χωρ · ς σωματικ · ένταση 1 

70 Κ 'vηση οuσώ α-ο~ υπό ή ε σωμαn.χή έν-αση 1 1 

80 Σοκ, φόβος, β'α, επιθετι_'<ότητα, απειλi. :-ταροuσ·α 

00-99 Άλλες αποκλ'σε - - Δεν rιάρχοuv διαθέσιμα ι:;-οι\Ε ία 2 3 1 1 1 1 1 3 6 ~ 1 1 2 1 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 6 1 3 2 1 1 l l 3 1 1 3 1 19 8 g 2 1 2 3 1 

49 

1 

51 52 55 56 

1 1 1 2 

1 1 1 2 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΙ<Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠIΝΑΚΑΣ Τ10: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ EPΓATJJ<A ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ. ΕΠ . Ε . ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ {ΑΠΟΚΛJ ΣΗ} ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΛΑΔΟ Ο /ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΟΤΗΤΑΣ (2 σελίδες) 

ι Ι ......_____ Κλcιδος / Αf\ΙΤΤΣΤΟ-ΙΧΙΑ ΚΩΔfΚΟΥ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
, 

Κ ωόικ. ---------- {ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ) ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
6•4 66 72 80 81 84 86 88 96 97 ΣΥΝΟΛΑ 

10 /-ιλεκτοικά ποο(3λή, ιατcι, έ ρ;~ξ1, πυρκαγιά 1 4 

J 
20 /Υnερχείλ σ , ανατροnή, διαρρο ·, ρο ιi, εξάϊ ση, εκπομπή 2 

Ι 3 0 
/ε>_ραίJ~η .. δι~;:ψ1ξ1. δ άσπασr;, ολίσθrι σrι, πηίiση . κατάppΞ ση 12 

ιι ικο παραγο'ντα , 
/Αr.ώ!,<Ξια ελ~γχο.u μηχ~.\' · ματος .. μέσο μεταφοράς , εpγαλεΌu 

40 9 
Υ,εφο.,, αντ κει. ε ·ο · .. ζWC' 

-

SΌ /ολίσθηση ... αρα;τάτη α . αι πτώση ... τώση ατό. ων 1 - 1 1 20 

60 Κί 1σητσ σώ ατος χωρίς σω. ατικr'j έvτασ 1 1 

70 Κίν1ση τ:J σU:,ματος υ ;τό ~εσw αη ή έντασ1 l 

80 Σοκ, όβος .. ία, επtθΕ71.κότητc:, πc ι παD"' σία 3 1 4 

Q0-99 "Ν\λες αποκλίσεις ... Δεν πάpχο δια9έσ μα στοιχεία 1 1 2 - 2 

\ ΣγΝΟ/\Α ι ι :3 
1 

1 1 :ι 2 2. 2 1. 1. 1 94 



ΣΤΑΤΙΣΤJΙ<Α ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΙ<ΑΣ Τ11 : ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΝΑ ΥΛ/Ι<Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑ/ ΜΕ το Α.ΤΥΧΗΜΑ 

ΥΛ ΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ESAW ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Κτίρια, κατασκευές, επιφάνειες - ισόγεια (εσωτερικά ή εξωτερικά, σταθερά ή κινιπά, προσωρινά ή όχι) 9 9,57 

Κτίρια, κατασκευές, επιφάνειες - υπεράνω της επιφανείας του ΙΞ,δάφους (εσωτερικά ή εξωτερικά) 12 12,77 

Κτίρια , κατασκευές, επιφάνειες - κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (εσωτερικά ή εξωτερικά} 1 1,06 

Συστήματα τροφοδοσίας και διανομι1ς υλικών, δίκτυα αγωγών ο 0,00 

Κινητι)ρες, συστήματα: μετάδοσης και αποθr)κευσης ενέργειας ο 0,00 

Εργαλεία χειρός, χωρίς κινητι)ρα 2 2,13 

Εργαλεία χειρός ή εργαλεία κατευθυνόμενα με το χέρι, μηχανικά 1 1,06 

Εργαλεία χειρός - χωρίς προδιαγραφές πηγής ισχύος ο 0,00 

Μηχανήματα και εξοπλισμός - φορητά ή κινητά 9 9,57 

Μηχανι)ματα και εξοπλισμός - σταθερά 2 2,13 

Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης 1 1,06 

Χερσαία οχήματα 5 5,32 

Άλλα μεταφορικά οχήματα 1 1,06 

Υλικά, αντικείμενα, προϊόντα, εξαρτήματα μηχανημάτων ι) οχημάτων, κατάλοιπα, σκόνη 11 11,70 

Χημικές, εκρηκτικές, ραδιενεργές, βιολογικές ουσίες 4 4,26 

Συσκευές και εξοπλισμός ασφαλείας ο 0,00 

Εξοπλισμός γραφείου, ατομικός εξοπλισμός, αθλητικός εξοπλισμός, όπλα, συσκευές ασφαλείας 1 1,06 

Ζώντες οργανισμοί και ανθρώπινα όντα ο 0,00 

Απόβλητα χύδην ο 0,00 

Φυσικά φαινόμενα και στοιχεία τι1ς φύσης ο 0,00 

Άλλοι υλικοί παράγοντες - Δεν υπάρχει υλικός παράγοντας 35 37,23 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 94 100 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙ ΝΑΚΑΣ Τ12 : ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ . ΕΠ.Ε . ΑΝΑ ΗΛΙ ΚΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

<= 17 ο 0,00 

18-24 3 3,19 

25-34 13 13 .. 83 

35-44 29 30,85 

45-54 32 34 .. 04 

55-64 12 12 .. 77 

>= 65 5 5132 

ΣΥΝΟΛΟ 94 100 
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ΣΤΑΤΙΣΤ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

Δ IΑΓΡΑΜΜΑ Τ12 : ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙ Ι<Α ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΝΑ ΗΛΙΙ<ΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ 

·13 

3 

ο 1 1 

<= 17 18-24 25-34 

29 

35-44 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛ Ι ΚΙΩΝ 

54 

32 

12 

45-54 55-64 

5 
1 

1 

1 

>= 65 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ13: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

{Διψιjφια 
(ανά διψήφιο κωδικό σύμφωνα με- ΣΤΑΚΟΔ-2008) 

ΣΥΝΟΛΑ 

Ταξινόμηση) <-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 :.-65 

:)1 Φur. .. ή-ΖωιJ..η Π.;ιρι.:ιγωv:1. ΘΓ1 :::-α ι..αι ..;uνcroειt; δ~αcτηρ~:::ιτητι;; ο ο 3 2 ο 1 ο 6 

02 Δ::ι:Gο~cμίa.-Υλο:cι-.ιία ο ο ο ο ο 1 ο 1 

10 3~ομηχανία Τρcφ:μωv ο ο ο ο 1 ~ ο 3 

15 3ιομηχc:.νίε:ς Ξύλοι..-Προi.όντα c:πο Ξύλο ,αι Φ.e:λλό (ε11.""t"όc- επιπJ..ων )-4. αλαθοπcιία ο ο ο 1 1 ο ο 2 

18 Ξ:κ:υπώσιις & ανcmαp.:ιγωγf. τ:~::>-~VfνΡαμ,.ιένων ~έcwν ο ο ο ο 1 ο ο 1 

2.0 Πcφανωγή χημι:...ών ουσιών ... α~ rτροϊό\-των ο ο ο ο 1 ο ο 1 

23 Παραγt.ι.:yή ό.λλω\Ι μη με:cλλι){ών ορυt..τών προίόντω._. ο ο 1 ο ο ο 1 2 

14 ! Παραγωγή βa.σικώv Μετάλλω1.1 ο ο ο 1 1 ο ο 2 

25 l '<αtαm:Ειιη μετα.\λιt.ών ποοίό\.-τωV n.\ην μηχανrι r.ιά:ων 1'.αι ειδών εξοπ.\ισμού ο ο 1 1 ο ο 1 3 

26 Ι ι<:ατ-ασ .α:.vή Η/Υ, ηλΕ_,,..τρονικών &. Ο:Π'.J(ών πpοίόvτωv ο ο 1 ο ο ο ο 1 

33 Επισιreuή & ξVΚm::ά.σταση urιχαγηματωv & !.ξοττλισμcύ ο ο () 1 ο ο ο 1 

35 Ια::::::ιχή ηλξ:κtρικού βεύμa.τος, 9uσικού αερίου, αηιcU & κλΗ..ιατυ:Η.ιού ο ο ο 1 1 ο 1 3 

38 !uλλοι,ή, DtΕξεμγασ:α & διάθΕση rοτοβλητων. Αvά..ο..-,;ηση υλικών ο ο ο 1 ο ο () 1 

41 ι(ατnΟ'ΚξVtς J...τteίων ο 2 2 6 5 4 ο 19 

42 ::.ργα: nολιτι"ού μ.ηχαν ι-.:ου ο ο ι 3 3 ο 1 8 

43 ::ξε ιδικruμf:νες ... aτασςεuαστικtς δοαστηρ.όtr;t"εc ο 1 1 ο 5 1 ο 9 

45 Χονδοικό & Λιaνυ'"ό εμπ.,;ριο. Εr.ισ~e:uή οχηιι~ων & μaτοσus. . .\σων ο ο 1 1 ο ο ο 2 

45 Χοvδeιικό εμ..-::όριο εκτός οχημάτων & μcτοσν~.λε-::ών ο ο ο 1 ο ο ο 1 

47 Λιc:vι• ό qιττόpιο ει..τός σχημάτων & μοτυσu...λεtών ο ο ο 2 ο ο ο 2 

49 Χερσαίες ._αι μέσω αγωvών με..-c.Φορές ο ο ο 1 2 ο ο 3 

50 ,λωτξς tιεrα.φορές ο ο ο ο ο 1 ο 1 

51 Αεροπορικές μεταφορi:ς ο ο () ο 1 ο ο 1 

52 Αποθήκευση & uποστηρι ιι..ΤL,ές προς τη μn-αφορά δ~αστημ:ιότητες ο ο () ο 1 ο ο 1 

55 Καταλύμw.α ο ο ο ο ο 1 ο 1 

55 Δ:κιστηριοτητεc υ•.rιι::εσιώv f:στίασης ο ο 1 ο 1 ο ο 2 

64 Χprf~α.τοnιστt..\τικ.ές Υπη:>εοίες πλην Ασόαλισ:ι!<ών δοαστη~ιοτήτωv·Σuνταξ. Ταμείων ο ο ο ο 1 ο ο 1 

&5 Σuναφε.ίς ττρος Χρημα.τοίl.ιc-:ωτο.ές 8ι: ΑσΦαλιστικέ:c δp-αστηριότητες ο ο 1 2 ο ο ο 3 
72 Ξnιστημονική έρευνα & ανάτm.ιξη ο ο ο ο 1 () ο 1 

80 ! Παροχή προ.:πασία.; και ί"ο~U\.1ας ο ο ο 1 1 1 ο 3 

81 ! Παροχή unrι~•σιών σε •τίι:ια & εξωτ.ρL,ούς χώρcuς ο ο ο 1 1 ο ο 2 

84 ~ηιιόσια Διοίλησr ~αι Αμ.,uνα.. ΥποχρειιJί.t ή 'οιvω'ιι\. t ή ασφάλιση ο ο () 2 ο ο ο 2 

85 Υγεία ο ο ο ο 1 ο 1 2 
S8 :<οι'νωv:t1.ή ui:ριu·.rα χωρ:ς παροχή ι..αταλύι.;.ατος ο ο ο ο 1 ο ο 1 

95 Άλλες δρα.στr D-ιότιπες παροχή~ r:.ροcωnυ ώv unη~εσιών ο ο () 1 ο ο ο 1 

97 Δ~α..στηptότητις νου,οκι.ιρU.:..ν ως ιοvοδοτών οικια..-ου προσωπικού ο ο ο ο 1 ο ο 1 

ΣΥΝΟΛΑ ο 3 13 29 32 12 5 94 
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ΣΤΑΤΙΣΤ Ι ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

Π ΙΝΑΚΑΣ Τ14: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ . Ε. ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ 
~ 

<>: 
1-

ΚΩΔ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ .... 
ο 2 

ΕΠΑΓΓ (ανά διψήφιο κωδικό σύμφωνα με ΣΤΕΠ -1992.) Ζ 

<- 17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >-65 i:::; ο 
c: 

11 Διε.;θύ.,,·οντεc t a.ι ανώτξpα στελΕχ.η _ιε°t' ό.λuν Δηι...όσι\,.\,Ιv ... αι 1.Sιω't'.tο...ώ\• Εί">.t;(Ε.ιρήσεω'' t..αι Οp\•αν ισJ,..ων ο ο ο ο 1 ο ο 1 1,06 

27 Πι=Cσωτ:.α α.ΙJ~σύvτα Εrτ·.στη,.ιον ι.κά • .-..αλ,,\_:~::~χvι ... ά +.αt σu\.αφ:) επα'{γελμc.τα ι-.α ..... ο ο ο ο 1 ο ο :!. 1 ,06 

3~ 
Ειδικεuμέvοι ε.nί των π~.....ιλήσεων χρ ματιστέ~ , κτr μα:ομι!σίτες, απασχολούμε·.10 1,. στην eξuττηρtτησ r. 

ο ο ο ο ο ο 1 1,06 
ε πιχει:Η1v ε....ιν ε.ν γένει ... c. ... αaιι..ο ύντε. ς σuvαcή επαγν ϋ.ι-ατα -

41 Υπαλληλcι ν:> Φιίοv ο ο l 2 3 ο 1 7 7 ,45 

4 2 Υπa.λλ rιλοι εξu:τηοέτησης nελατι~ .. , ο ο ο ο 1 ο ο 1 1 ,:J6 

51 Αττασχολούμεvοι Jtr1ν n.a.ooxr1 nροσωπι)ο,.ών uπηρεσ.ών ο ο ο ο 1 ο ο 1 1 ,06 

52 Αττa.σχ..:>λούμενοι στην παοοχι; vττηρεσιών ττοοστασίας ο ο ο 1 1 - ο 3 3.19 

53 ΓΙ.1ον:ελα. πι..1λητές 'c.ι c.o 'οUντες συναφή ετταyνiλμa.!α ο ο ο 1 ο ο ο l 1.05 

61 ί.εwργοί ειδ~t...ι:u μένσι :οί,U;>ίι...ς σε ι ~α ετήσια t-αλλιt~γεια ο ο 1 ο ο ο ο 1 1,06 

64 Ειδυ..~v μf.νοι ιο...τη vοτρc..bοι,. πτηνοτ-οόι~~Η. κ.π.a..ε . ο ο ο 1 ο ο ο 1 1.06 

65 ~..:ι.σο ι~όμο., υλοtόι..c ι κα. a.σκcίινη:;: Ο U'..ιαφή ~:τ.αγγi:λ..ιατα. ο ο ο ο ο 1 ο 1 1,06 

66 Ειδι~uμενοι αλιείς κc: ασκούντες συ•.ιa.aή εnαγγΕλμ.ατα ο ο 1 ο ο ο ο 1 1 ,05 

7 1 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι αι c:σi'rι.ο ύvτf.ς συναοή επαγιJέλματα. !.) ο ο 1) 2 ο ο 2 2 ,13 

71 Τεχνίτe.ς ανίνεοσης tι;, α.ι ι"t π.ι.;) περtιτwσr;ς '<τιρ ιων t...αι άλλων δο~ικών έργων ο ο 1 3 4 3 ο 11 11.70 

7 3 
Χύτες ι.--cτα.λλω , σ γκολ.\rttς ελc.c:..ιc:τc 

αj κούντε-ι.: συναφή mαvvέλματα 

ρνοί , -:"~ίτε:( μeταλλικώv δομικών ατασκεuών,. σ δηροuργοί και 
ο ο ο ο 1 ο 1 2 2 ,13 

74 Μηχα~ι.οi. Εφαcμcστiς " ΣυντηC>ητt-c Μηχc. ώv K i). Ηλεf..τσι,c,ού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ο ο ο 1 1 ο ο 2 2.13 

84 Χειc ιστές ι,..ηχaνώv Παραν(..Jγής πpοίόντων εύλΟV "-α.χαρτιού χειριστές ε~un.ωτικων EV γένει μηχανn μάτων ο ο ο ο ο ο 1 1,06 

86 1 Χειpιcτec ~ηχανών ::αραγωγής Ηδων δι .::.τροφιiς .. :τοτών κa. ~anvou ο ο ο ο ο 2 ο 2 2 ,13 

88 Οδηγο: μί.σων μ:!.ταφοοάς ~aι χειρ ιστές t.νητού ~ξοr..λ.σuού ο ο 2 " 2 1 1 10 10,64 

91 Πλα ... · οδιοι ττ.ωλητ.!:ς, Ο..λια. t<...οί βοη9ο · •~ .π α . ε . ο ο ο 2 3 1 ο 6 6,3δ 

92 Ανε ιδ~ι~ευτοι αγοιργ " τεc. αλ ιεpγάτe.ς t(Q ασ~,;,ούντε.ς συ•.ια9r επαγγέλματα ο ο ο 1 ο ο 1 2 2,13 

93 Ανειδ:t ι:υ τΌι εμγάτες ορυχείων, ιcατασ .... εuών1 ,.ιετα.ποίησης ... αι μ.Ξταφορώ ο 3 7 1 1 11 3 1 36 38,30 

ΣΥΝ Ο ΛΑ ο 3 13 29 3.2 1.2 5 94 100 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΙ<Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

nΙΝΑΚΑΣ TlS: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ . Εn . Ε. ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΜΗ ΝΑΣ ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 :3 ,1 9 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 '?,57 

ΜΑΡΤΙΟΣ 10 10,64 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8 8,51 

ΜΑΪΟΣ 13 13,83 

ΙΟΥΝΙΟΣ 9 9,57 

ΙΟΥΛΙΟΣ 5 5,32 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 3, 19 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7 7, 45 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 9 9, 57 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 8 8,51 

ΔΕΚΕΜΒΡIΟΣ 10 10,64 

ΣΥΝΟΛΑ 94 100 
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ΣΤΑΤΙ ΣΤΙ ΚΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ T l S: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙ Ι<Α ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ . Ε . ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ16: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ . ΕΠ . Ε. ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΩΡΑ ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

12:00nμ έως 12:59nμ ο 0,00 

Ol:OOnμ έως 01 :59nμ ο 0,00 

02:00πμ έως 02:59ττμ ο 0,00 

03:00nμ έως 03:59nμ 2 2,13 

04:00nμ έως 04:59ττμ 1 1,06 

OS :OOnμ έως 06 :59nμ 2 2,13 

06:00nμ έως 06:59nμ 3 3,19 

07 :00nμ έως 07:59nμ 3 3,19 

08:00πμ έως 08:59ττμ 5 5,32 

09 :00nμ έως 09:59nμ 10 10,64 

lO:OOnμ έως 10 :59nμ 11 11,70 

ll:OOnμ έως 11:59nμ 6 6,38 

12:00μμ έως 12 :59μμ 8 8,51 

13:00μμ έως 13:59μμ 7 7,45 

14:00μμ έως 14:59μμ 16 17,02 

15 :00μμ έως 15:59μμ 2 2,13 

16:00μμ έως 16 :59μμ 6 6,38 

17:00μμ έως 17:59μμ 2 2,13 

18:0Ομμ έως 18:59μμ 3 3,19 

19 :00μμ έως 19:59μμ 2 2,13 

20:0Ομμ έως 20:59μμ 1 1,06 

21 :00μμ έως 21:59μμ ο 0,00 

22:0Ομμ έως 22 :59μμ 1 1,06 

23 :00μμ έως 23:59μμ 2 2,13 

:Αγνωστη ώρα 1 1,06 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 94 100 
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ΑΡ ΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΣΤΑΤ Ι ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ17: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε . ΑΝΑ ΕΘΝ Ι ΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΌ % 

ΑΓΝΩΣΤΗ ο 0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 63 67,02 

ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε. 4 4,26 

ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε. Ε . 27 28,72 

ΣΥΝΟΛΑ 94 100 
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ΣΤΑΤ Ι ΣΤΙΙ<Α ΣΤΟIΧ Ε ΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

Π Ι ΝΑΙ<ΑΣ Τ18 : ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΙ<ΑΝ ΣΕ Ι<ΑΘΕ ΚΕ.Π . Ε. Κ . 

ΚΕ . Π.Ε.Κ. 
ΣΥΝ Ο ΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 
26 27 ,66 

ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
6 6,38 

ΚΕΠΕΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑ Ι ΟΥ 10 10,64 

ΚΕ Π ΕΚ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝ ΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 7 7,45 

ΚΕ Π ΕΚ ΔΥΤ . ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Π ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9 9,57 

ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 25 26,60 

ΚΕΠΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
11 11,70 

ΣΥΝ Ο ΛΑ 94 100 



ΣΤΑΤ Ι ΣΤ Ι Ι<Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τ18 : ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΕ . Π.Ε.Κ. 

ΚΕΠΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΕΠΕΚ Γν1ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΕΠΕΚ ΔΥΤ. ΑΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Κ Ε Π ΕΚ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΑΙ /ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΕΠΕΚ ΑΝ. ΑΠΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡ ΕΙΟΥ 

ΑIΓΑΙΟΥ 

ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 

Α Ι ΓΑΙΟΥ 

ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 

-

-

/1 
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-

ο 5 

! 1 ., 

Jg 
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-
-
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΠΕ 

Πίνακας Τ3 : Τα δηλωμένα ατυχήματα στο ΙΚΑ και ο αριθμός των ατυχημάτιι.Jν ανc 

1000 ασφαλισμένους, ελαττώνονται διαρκώς χρόνο με το χρόνο γεγονός που μας οδηγεί στc 
συμπέρασμα ότι τα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας βελτιώνονται με την πάpl)δc 

του χρόνου με αποτέλεσμα λιγότερα ατυχήματα . 

Πίνακας Τ5 : Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ατυχημάτων προέΡ)(tτα ι 

από γλιστρήματα και πτώσεις . Σε κάθε μορφή εργασίας (χειρωνακτική ή γραφείου) nάντa 

υπάρχει μικρή ή μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος από τα παραπάνω λόγΙJJ Ίης 

ανάγκης να υπάρξει όσο γίνεται καλύτερο εργασιακό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό Clιά

στημα . Ακολουθούν ατυχήματα που προέρχονται από θραύση, διάρρηξη αλλά και ατrό Ίην 

κίνηση του σώματος . Έχουν λιγότερες πιθανότητες να συμβούν λόγω των απαραίτητιι.Jν μέ

τρων ασφαλείας που λαμβάνονται αναλόγως της εργασίας. 

Πίνακας Τ7 : Παρατηρούμε ότι από το 1990 έχουμε σταδιακή αύξηση των θανατη<pό
ρων ατυχημάτων , άλλοτε μικρότερη και άλλοτε μεγαλύτερη , μέχρι το 2000. Τη διετία 20C>o-
2001 έχουμε αλματώδη αύξησή τους (188) και κατόπιν σταδιακή μείωσή τους . Όμως ο cφιθ

μός των δηλωμένων ατυχημάτων στο Υπουργείο Εργασίας σε σύγκριση με του ΙΚΑ , διαφέρε ι 

κατά πολύ . Ο προφανής λόγος είναι ότι οι εργοδότες , στην πλειοψηφία τους , απέφευγαν να 

πληρώσουν αποζημιώσεις για τους θανάτους. 

Πίνακας ΤΒ : Παρατηρείται μεγάλη διαφορά στα θανατηφόρα ατυχήματα που συμβαί

νουν σε κατασκευές κτιρίων έναντι άλλων χώρων εργασίας. Αυτό συμβαίνει λόγω της εττικιν

δυνότητας του χώρου από γλιστρήματα, πτώσεις , ηλεκτροπληξίες. Λόγω της ιδιαίτερης βα

ρύτητας δυσκολίας στις εργασίες αυτές , τα παρεχόμενα ΜΑΠ θα πρέπει να αναθεωρούνΊ'αι 

και να βελτιώνονται συνεχώς ώστε να εξαλειφθούν όσο γίνεται περισσότερο . 

Πίνακας Τ11 : Τα μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων, από τους υλικούς παράγοντες, 

παρατηρούνται κατά τις κατασκευές κτιρίων αλλά και κατά τη διάρκεια της παραγωγής προ

ϊόντων σε διάφορες μονάδες (πρώτες ύλες , γραμμή παραγωγής, έτοιμα προϊόντα) όπως και 

τα εξαρτήματα των μηχανημάτων αυτών. 

Πίνακας Τ12 : Τα μεγαλύτερα ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται 

στις λεγόμενες «παραγωγικές» ηλικιακές ομάδες 35-44, 45-54, όπου δηλαδή ο άνθρωπος 
μπορεί να δώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και αυτό μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως ε

παγγελματικού κλάδου . 

Πίνακας Τ13 : Το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων ατυχημάτων , ανά ηλικιακή 
ομάδα , εμφανίζεται στις κατασκευές κτιρίων όπως αναφέραμε παραπάνω , αλλά και γενικά σε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες . Η φύση των εργασιών αυτών απαιτεί τα αντίστοιχα ΜΑΠ 

αναλόγως των προκληθέντων ατυχημάτων. 

Πίνακας Τ14: Παρατηρούμε πάλι ότι τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων , ανεξαρτήτως 

ηλικίας , συμβαίνουν στο χώρο των κατασκευών, μεταποίησης και γενικά στους χώρους όπου 
κάθε πρώτη ύλη μετατρέπεται σε προϊόν έτοιμο προς χρήση . 

Πίνακας Τ15 : Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων συμβαίνουν τους μήνες Σε

πτέμβρη - Ιούνιο (μήνες εργασιακής αιχμής) και ελαττώνονται κατά πολύ τους μήνες Ιούλιο -
Αύγουστο λόγω θερινών αδειών όπου το εργαζόμενο προσωπικό είναι πολύ λιγότερο . 
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Πίνακας Τ16 : Τα θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν (βάσει ποσοστών) στις ώρες 

εργασίας (8:00 - 15:00) ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό θανάτων , πολύ μικρότερο βέβαια , με 

κατεύθυνση προς και από την εργασία αντιστοίχως τις ώρες 7 το πρωί και 4 το απόγευμα . 

Τις νυκτερινές ώρες λίγοι εργάζονται οπότε και τα αντίστοιχα ατυχήματα είναι πολύ λιγότερα . 

Πίνακας Τ17: Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων προέρχεται από τους ημεδαπούς 

(Έλληνες) λόγω του ότι αυτοί αποτελούν την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού και ακο

λουθούν οι τρίτες χώρες . Το υψηλό ποσοστό των ημεδαπών οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

Έλληνες σαν εργαζόμενοι , δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις περισσότερες φορές τους κινδύ

νους που διατρέχουν κατά την εργασία τους . Αψηφώντας τον κίνδυνο , οι πιθανότητες ατυχή

ματος αυξάνονται με γεωμετρ ι κή ακρ ίβεια . 

Πίνακας Τ18 : Στο λεκανοπέδιο Αττικής , στην Κρήτη , τη Μακεδονία και τη Θράκη , τα 

θανατηφόρα ατυχήματα είναι πολύ υψηλότερα λόγω του ότι εκεί βρίσκεται και το μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού , άρα κα ι του ενεργού εργασιακά πληθυσμού. Οι χώροι εργασίας 

είναι περισσότεροι , άρα και τα ατυχήματα. 

ΕΝΝΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ 

Ηλεκτροστατική βαφή είναι η επικάλυψη μεταλλικών και μη επιφανειών αλλά και όχι 

μόνο με ειδικές εποξειδικές , εποξύ-πολυεστερικές ή με πολυεστερικές ρητίνες , με σκοπό α

φενός την προστασία από τη διάβρωση, αφετέρου δε την επίτευξη του επιθυμητού χρωματι

σμού και εμφάνισης . Τα αντικείμενα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτροστατική βαφή 

είναι : ψυγεία , φούρνοι μικροκυμάτων , βραστήρες νερού , πλυντήρια , ηλεκτρικά μαχαίρια , ηλε

κτρικές σκούπες , παράθυρα , πόρτες , κλειδαριές , κιγκλιδώματα περίφραξης , σιδηροτροχιές , 

οδικές πινακίδες , κεραίες , κουφώματα φωτισμού , εξαρτήματα φωτιστικών, εξαρτήματα ηλε

κτρικών συσκευών , τρακτέρ , ρυμουλκά , ποδήλατα, προφυλακτήρες αυτοκινήτων , λαβές πορ

τών , διακοσμητικά μέρη αυτοκινήτων , κρεβάτια φορτηγών , φίλτρα , μπαστούνια γκόλφ & σκι, 

κρεμάστρες , μεταλλικά έπιπλα γραφείων & σπιτιού , εξοπλισμός υπολογιστών , πυροσβεστή

ρες , θερμοσίφωνες , έπιπλα υπαίθρου , ράφια επίδειξης προϊόντων, κουφώματα καταστημά

των, μηχανές πώλησης , εξαρτήματα γραφείων, μεταλλικά παιχνίδια , σχάρες , εργαλεία κήπου 

κ . τ.λ. 

Για τη βαφή των προφίλ αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές 

(πόρτες , παράθυρα , υαλοπετάσματα κ . λπ . ) χρησιμοποιούνται οι πολυεστερικές πούδρες . Οι 

πούδρες αυτές χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροστατικής βαφής είναι : 

• Η αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει στα υλικά είνα ι πάρα πολύ καλή , 

εφ ' όσον τηρηθούν όλες οι συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας , εφαρμογής 

και χρήσης . 

• Η ηλεκτροστατική βαφή προσφέρει απεριόριστη παλέτα χρωμάτων . 

• Η διαφορά σύστασης και υφής βαφής αλουμινίου προκαλεί τον κίνδυνο εμφά

νισης αποκόλλησης , λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς στις μηχανικές κατα

πονήσεις και στις καιρικές συνθήκες . 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Τα βασικά στάδια , για τα οποία θα γίνει στη συνέχεια εκτίμηση επαγγελματικού κιν

δύνου κατά την παραγωγική διαδικασία, είναι τα εξής: 

1) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Τα προς βαφή τεμάχια αλουμινίου εισάγονται σε 

μπάνια που περιέχουν τα κατάλληλα χημικά μέσα όπου επιτυγχάνεται ο καθαρισμός της ε

πιφάνειάς τους από ξένα σωματίδια , λίπη ή άλλες ξένες ουσίες , καθώς και η ενεργοποίησης 

της επιφάνειας. 

Υπόστρωμα (χρωμάτωση) : Στην περίπτωση της βαφής αλουμινίου απαιτούμε την 

καλή συνεργασία 2 διαφορετικών υλικών , της χρωστικής ύλης (πούδρα) και του μετάλλου 

(αλουμίνιο) . Η φύση και οι χημικές ιδιότητες των 2 υλικών δεν επιτρέπουν την άμεση και α
ποτελεσματική πρόσφυση . Έτσι απαιτείται η δημιουργία κατάλληλου υποστρώματος που θα 

επιτρέψει την καλή «συγκόλληση » των 2 υλικών . Για τη δημιουργία του υποστρώματος ε

φαρμόζεται κυρίως , η διαδικασία της χρωμάτωσης που θεωρείται ως η πλέον πρόσφορη και 

ενδεδειγμένη μέθοδος από τεχνική και οικονομική άποψη . 

Η χρωμάτωση προσφέρει χημική αδράνεια στην επιφάνεια του μετάλλου , καλή πρό

σφυση και ικανότητα της χρωστικής ύλης να παρακολουθεί ικανοποιητικά τις παραμορφώ

σεις του μετάλλου . Σε μικρότερη κλίμακα χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι, όπως η ανο

δίωση (3-8 μm , χωρίς σφράγισμα πόρων) . 

2) ΒΑΦΗ: Επόμενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι η εφαρμογή της 

πούδρας βαφής στα τεμάχια αλουμινίου . Η χρωστική ύλη , σε μορφή πούδρας, φορτίζεται με 

ηλεκτροστατικό φορτίο (70-100 kνolts) και εκτοξεύεται με πεπιεσμένο αέρα από τα πιστόλια 
βαφής, πάνω στα κομμάτια αλουμινίου που είναι γειωμένα , και επικαλύπτει την επιφάνειά 

τους . Η διαφορά ηλεκτροστατικού δυναμικού έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκράτηση των κόκ

κων της χρωστικής ύλης πάνω στην επιφάνεια του αλουμινίου . 

3) ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ: Μετά την εφαρμογή της χρωστικής ύλης , τα τεμάχια αλουμινί

ου οδηγούνται σε ειδικούς φούρνους όπου σε θερμοκρασία (18°C - 220°C) και χρόνο που 
ορίζονται από τον παραγωγό της πούδρας , γίνεται ο πολυμερισμός της ρητίνης και επομέ

νως η δημιουργία προστατευτικού , σταθερού επιστρώματος βαφής. 
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ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥ ΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΦΕΑ 
Ο βαφέας χρωματίζει διάφορα μεταλλικά στοιχεία ή αντικείμενα όπως αμαξώματα αυ

τοκινήτων μετά τη φανοποιία , σωλήνων παντός είδους χρήσης , μεταλλικών δεξαμενών, επι

φανειών με τη χρήση ειδικής πούδρας που εκτοξεύεται από ειδικό πιστόλι το οποίο εφαρμό

ζεται πάνω σε σωλήνα ο οποίος αναμειγνύει τον αέρα με την ειδική αυτή πούδρα . 

Τα καθήκοντα του βαφέα περιλαμβάνουν : 

• Μεταφορά των προς βαφή κομματιών και του εξοπλισμού εργασίας . 

• Κατάλληλη τοποθέτηση των υπό βαφή τεμαχίων. 

• Εξονυχιστικός καθαρισμός των επιφανειών. 

• Επικάλυψη των αντικειμένων προς βαφή . 

• Έλεγχος για τυχόν ατέλειες των αντικειμένων . 

• Απομάκρυνση των αντικειμένων και του εξοπλισμού εργασίας . 

Ο εξοπλισμός εργασίας του βαφέα περιλαμβάνει : μάσκα προσώπου (μύτης και στό

ματος) , γυαλιά προστασίας, γάντια , φιάλες με πούδρα με τα όποια παρελκόμενα (βαλβ ίδα 

ρύθμισης παροχής , μανοεκτονωτής , βελόνα ένδειξης υπολειπόμενης πούδρας , μέσα μετα

φοράς , ανύψωσης και συγκράτησης κομματιών (παλάγκα , καρότσια , γερανογέφυρες) , ανα

βατόρια για τον βαφέα , γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος . 

2. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΦΕΑ 

• Εισπνοή τοξικών σωματιδίων από την παραγόμενη πούδρα (το πόσο τοξικά είναι τα 

σωματίδια εξαρτάται από την πούδρα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε βαφή). 

• Έκθεση σε ηλεκτρι κό ρεύμα με το οποίο λειτουργεί η συσκευή βαφής . 

• Εγκαύματα από έκθεση στην πούδρα αυτή ή από τυχόν επαφή του ανθρώπινου σώ

ματος πάνω σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής κατά τη λειτουργία της . 

• Τραυματισμός από πτώσεις λόγω απροσεξίας κατά την εργασία σε υπερυψωμένα 

σημεία και κατά τη μεταφορά των προς βαφή αντικειμένων . 

• Έκρηξη της συσκευής από τυχόν υπερφόρτωση του δικτύου από ηλεκτρικό ρεύμα. 

3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΑΦΕΙΣ 

• Αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοές. 

• Καταρράκτης Ι επιπεφυκίτιδα , μείωση όρασης , τύφλωση από την έκθεση στην πού

δρα . 

• Εγκαύματα (από ελαφριά ως θανατηφόρα) που προκαλούνται από το ηλεκτρικό ρεύ

μα και την καυτή πούδρα . 
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• Τραυματισμοί από πτώσεις από υπερυψωμένα σημεία (ελαφριοί έως θανατηφόροι). 

• Τραυματισμοί κατά τη μεταφορά αιχμηρών τεμαχίων προς βαφή (ελαφριοί ως πολύ 

σοβαροί) . 

• Τραυματισμοί κατά τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων (π.χ. αυτοκίνητα) στη μέοη, 

στα πόδια και στη σπονδυλική στήλη . 

4. ΜΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΦΕΑ 

Όλοι οι εργαζόμενοι όπου εργάζονται ή περνάνε από αυτή τη θέση εργασίας και οι 

οποίοι μπορούν να επηρεαστούν είτε έμμεσα είτε άμεσα . 

Τέτοιοι χώροι όπου επηρεάζονται οι εργαζόμενοι άλλων κλάδων είναι οι εξής: 

α) Ναυπηγεία ή ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες όπου σε παρακείμενα σημεία γίνο

νται συντηρήσεις πλοίων . 

β) Δεξαμενές καυσίμων κατά την πλήρωσή τους ή κένωσή τους με καύσιμα , λόγω 

τυχόν διαρροών καυσίμων από τα τοιχώματα της δεξαμενής με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια 

της βαφής να έρθει σε επαφή το εύφλεκτο καύσιμο με την καυτή πούδρα και να γίνει έκρηξη . 

γ) Στη φανοποιία ή τη συντήρηση των αυτοκινήτων μιας και οι χώροι αυτοί , συσrε

γάζονται με το βαφείο , ειδικά στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και λιγότερο στα ιδιωτικά συ

νεργεία . 

δ) Στις μονάδες όπου πραγματοποιούνται μόνο βαφές και δεν συστεγάζονται άλλοι 

χώροι , κίνδυνο διατρέχουν οι εργαζόμενοι όπου προετοιμάζουν και μεταφέρουν τα προς βα

φή αντικείμενα . 

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΦΕΑ 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

• Εργασίες βαφής πρέπει να γίνονται μόνο απ ' όσους έχουν ανάλογη άδεια βαφέα. 

• Να χρησιμοποιούνται πάντοτε τα κατάλληλα Μ.Α.Π . 

• Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία , πρέπει να ενημερώνονται όλοι όσοι βρίσκονται 

στη θέση εργασίας . 

• Μετά το τέλος της εργασίας , πρέπει να ενημερώνονται όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι για 

τα βαμμένα αντικείμενα, ώστε να μην τ ' ακουμπήσουν κατά λάθος και μετά ακουμπή

σουν τα χέρια τους επάνω στο σώμα τους για να μην προκληθεί έγκαυμα . 

• Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι πάντα καθαρός και ελεύθερος από διάφορα εμπό

δια . Απαιτείται ακόμα : 

1) Να υπάρχει ενισχυμένο σύστημα απαγωγής αερίων σε όλο το χώρο της εργασίας 

και ικανοποιητική παροχή φρέσκου αέρα , για εργασία σε κλειστό χώρο . 

2) Τοποθέτηση ικανοποιητικού αριθμού πυροσβεστήρων σε περίπτωση ανάγκης, 

φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο είτε ε ίναι φορητό είτε σταθερό και τα υλικά του να ελέγχο
νται τακτικά . 
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3) Οι έξοδοι κινδύνου να είναι σε κάθε μεριά του χώρου εργασίας , να είναι ανά πά

σα στιγμή προσπελάσιμες , να μην εμποδίζει τίποτα το άνοιγμά τους και να έχουν την κατάλ

ληλη σήμανση . 

4) Ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης ασφαλείας. 

5) Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (εάν η εργασία πραγματοποιείται σε ανοικτό 

χώρο ή κλειστό) θα πρέπει η ενδυμασία του βαφέα να είναι ανάλογη για τον πλήρη αερισμό 

του σώματος και για να μην κατακρατείται ιδρώτας . Επίσης τα ρούχα αυτά θα πρέπει να είναι 

καθαρά , χωρίς λάδια ή άλλες λιπαρές ουσίες , διότι η αυξημένη θερμοκρασία της πούδρας 

εγκυμονεί κινδύνους πυρκαγιάς . 

6) Σε κλειστούς χώρους να υπάρχουν ευκρινείς ενδείξεις για πίεση και θερμοκρασία 

του χώρου, ώστε τα παραπάνω να παραμένουν σταθερά και σε περίπτωση που υπερβούν 

τα προκαθορισμένα όρια να γίνεται αυτόματη διακοπή της διαδικασίας . 

7) Όταν χρησιμοποιείται πιστόλι βαφής που συνδέεται με καλώδιο , θα πρέπει να ε

λέγχεται τακτικά το καλώδιο αυτό για τυχόν φθορά ή να καθαρίζεται τακτικά από την καυτή 

- πούδρα που κατακάθεται επάνω του , ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση υπερθέρμανσης και 

πυρκαγιάς . 

6. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΦΕΑ 
• Μάσκα προφύλαξης στόματος και αναπνευστικού συστήματος . 

• Γάντια πυρίμαχα . 

• Ειδικά γυαλιά για προστασία από την πούδρα . 

• Φόρμα εργασίας από υλικό που να επιτρέπει την πλήρη αναπνοή του σώματος . 

• Κατάλληλα υποδήματα (σκαρπίνια ή μπότα με μεταλλική μύτη) . 

• Κράνος όταν εργάζεται σε υπερυψωμένα σημεία . 

• Ειδικός ιμάντας συγκράτησης σε περίπτωση εργασίας σε υπερυψωμένα σημεία . 

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Άδεια εργασίας από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Εργασίας με βάση την νο

μοθεσία Ν .1568/1985 'Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζόμενων'. 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Για οποιαδήποτε εργασία βαφής πρόκειται να πραγματοποιηθεί , να ενημερώνεται ο 

επιβλέπων τεχνικός ασφαλείας , προκειμένου να μεριμνήσει για τα απαραίτητα Μ.Α.Π . ώστε 

να γίνει η κατάλληλη προμήθεια του εργαζόμενου μ' αυτά ή η τυχόν αντικατάσταση των 

φθαρμένων αλλά και για να έχει ίδια αντίληψη της πορείας των εργασιών . 
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ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕΙΑΣ 

Η πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής περιέχει σαν βάση παραγωγής πολυουρεθάνr 
πολυεστέρα και PVC (πλυβινοχλωρίδιο) . Παρακάτω παρατίθενται τα Δελτία Δεδομένων Α 
σφαλείας που συνοδεύουν τα φορτία πούδρας, για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και οι Εl'α 
ρείες που την χρησιμοποιούν , τη χρήση τους , τους κινδύνους και τα αντίστοιχα μέτρα ασφα 
λείας που πρέπει να λάβουν. 

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι : 

α) της εταιρείας FORCH για πολυουρεθάνη και πολυεστέρα 

β) της εταιρείας ΟCΙ NITROGEN για το PVC. 

Το ΔΔΑ της εταιρείας FORCH για πολυεστέρα και πολυουρεθάνη και της OCI ΝΙ ] 
TROGEN για PVC, περιέχει τους εξής τίτλους: 

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3) ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

4) ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

5) ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

6) ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛ ΥΣΗΣ 

7) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

8) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟ'ΙΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

9) ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

10) ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

11) ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

13) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

14) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

15) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
16) ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Ευρετήριο υλικών για κάθε Δ.Δ.Α. 

1) Δ.Δ.Α. πολυεστέρα (FORCH) 

Είδος Χρήση Αριθμός σελίδας 

Διαλυτικό πολυεστέρα Διαλυτικό μέσο 72 

R 506 

Art.: 6130 1590 

2) Δ.Δ.Α. PVC (OCI NITROGEN) 

Είδος Χρήση Αριθμός σελίδας 

Melamine by OCI GPH Λευκή κρυσταλλική πούδρα , 81 

And Melamine by OCI GPH που χρησιμοποιείται σε προϊό-

ντα υψηλής απόδοσης όπως 
LP and Melamine by OCI ξυλόπλακες , στρωματοποιημέ-

SLP and Melafine νες πλάκες , επικαλύψεις , σκό-

νες για χύτευση , πλαστικοποιη-

τές σκυροδέματος και επιβρα-

δυντικά φλόγας . 

Χρήσεις με σύσταση για απο-

φυγή : πρόσθετα τροφίμων / 
τροφών . 

3) Δ.Δ.Α. πολυουρεθάνης (FORCH) 

Είδος Χρήση Αριθμός σελίδας 

Αφρός γρήγορης δράσης Βλέπε ονομασία ουσίας ή του 95 
ABS - δύο συστατικών πο- παρασκευάσματος 

λυουρεθάνης 600 ml 

Art: 6800 8125 
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Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ . 1907/2006, Παράρτημα 11 

ιL:::~:~· :ι· ·1 . . ΣJ.Θ.~Ί~"ί)yΣι~~fιΑΡΑΣΚΕΥΑ~ΜΑΤΟΣ,'ΜI ΕΤΑl~ΕΙ~~ι;_r;ιρ<ΕlΡ.ΗΣΗ 

Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος 

Διαλυτικό πολυεστέρα R506 
Art.: 6130 1590, Art.: 6138 1590 

Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος 
Βλέπε ονομασία της ουσίας ή του παραακευάσματος . 
Διαλυτικό μέσο 

Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης 
Theo Fφrch GmbH & Co. KG, Theo-Fφrch-Str. 11 - ι 5, D-74196 Neυenstadt 
Τηλέφωνο 07139/95-0, Τέλεφαξ 07139/95-199 
Ε-Μ aί ι ί nfo@foerch.de Ι n ternet www.foerch .com 

Ε ισαγωγέας ΕΚ βλέπε σημείο 16 αυτού του δελτίου δεδομένων οσφαλείας της ΕΚ 

Ηλεκτρον ική διεύθυνση του ειδήμωνος ατόμου : ίnfo@chemical-check .de, k.scl1nurbυsch@chemίca ι-check .de 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
Συμβουλευτική υπηρεσία για φαινόμενα δηλητηρίασης: 
Τηλ.: 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρείας 
Τηλ . +49 (0) 700 / 24 112 112 (TFC) 

-:_....·:· - ,. .?""_ ... _ ··· ·-·;~- ... : ··~- ..... ·• -;·· 
. ·. , . ,, . 

•• -ι....~ ... __:..:. ••• - - -...-.:. -- . ;.. _ ~ -.-.-- -

Για τον άνθρωπο 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 11 και 15. 
Το σκεύασμα έχε ι ταξινομηθεί ως επ ικίνδυνο κατά ι ην έννο ια της οδηγίας 1999145/ΕΚ . 
Χρήση : Ενδεχόμενο δημ ιουργίας εκρηκτικών μ ιγμάτων ατμού/αέρος . 
10 Εύφλεκτο . 

65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσ ε ι βλάβη σι ους πνεύμονες σε nερίrπωση κα τάποσης . 
66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσε ι ξηρότη τα δέρμαιος ή σκάσιμο . 
67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη . 

Για το περιβάλλον 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 12. 

' ~" ; 
,· •. L:.:__ .!___ 

τουλάχιστον 30 % 
αλε ιφατικοί υδρογονάνθρακες 

,}_"ξ)~ΡSJi:~όίϊiίiλειΠέιΪ ___ -- , -- · · 
Αριθμός κmοχώpϊστfς(~ct-ίΑΓ ____ _ 
ιndex 

EιNECS, ELINCS 
%Τομέας 
Σύμβολα 

Εmγραμμστικά R 
Κατηγορίες ταξινόμησης Ι Ενδείξεις κινδύνου 

:-~~~:μ~~~~~~~ή~f~~~~iiia.OιJtν!iϊ'έ ϋ_δpοy6νό- -· 
lndex 
EιNECS, ELINCS 

72 

ι~ 

·-· 1 

607 -025-00- t 
204-658- 1 
1 -< 10 

10-66-67 
Εύφλεκτο 

649-327 -00-6 
265- 150-3 
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Για το ακρ ιβές κείμενο των φράσεων κινδύνου (R Ι Η (GHS/CLP}) βλέπε σημείο 16. 

·/' :;,. ;~;_=: ·:-' ';:?'ΞΞ~~::::.~~~~~:_ -~~:.:;"Μ_ξ!Ρ,Α'ΠΡΏiΕf)Ν' BQH-q-§!_Q~·::~J .. ~:~=. .._Ξ..::::C"- ,: ~· .,:: '~ !' .~~: 

4 .. 1 Εισπνοή 
Πάρτε το άτομο απο το επικίνδυνο περιβάλλον . 
Πάρτε το άτομο στον καθαρό αέρα και αναλόγως συμπτωμάτων συμβουλευτείτε τον γιατρό . 

4 .. 2 Επαφή με το δέρμα 
Πλύντε το εξονυχισnκά με άφθονο νερό κα ι σαπούνι , βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα και βρεγμένα ρούχα και σε περισταηκό ερεθ ισμού του 
δέρματος (κοκκινίλα κλπ .) αυμβουλευτείτε τον γιατρό . 

4 .. 3 Επαφη με τα μάτια 
Πλύντε το εξονυχιστικά με άφθονο νερό για πολλά λεπτά της ώρας και αν χρειαστεί, καλέστε γιατρό . 
Βγάλτε τους φακούς επαφής . 
Συμβουλευτείτε έναν ει δ ι κό ιατρό . 

4.4 Κατάποση 
Ξεπλένετε το στόμα με άφθονο νερό . · 
Μη του προκαλείτε εμετό δια της βίας , ζητείστε αμέσως γιατρό . 
Να έχετε μαζί σας το πληροφοριακό δελτίο . 

4 .. 5 Για τις Πρώτες Βοήθειες απαιτούνται ιδιαίτερα μέσα 
μ .δ. 

~.:;:~· :·.:-:~:;: ·~_· -:- ·5:~ MEfPA [J_,~ζf~N. -~I~tiΦ/.\~_M.fl~Fi}HΣ"f:t!'BJiA.fι~~) 7. 
5.1 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης 
Δοχεία που υπόκεινται σε κίνδυνο να δροσίζοντα ι με νερό. 
Πυροσβεστική σκόνη 
Διοξείδιο (C02) 
Αφρός 

5.2 Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας 
Εκτοξευόμενο νερό αυλού 

5.3 Τους ειδικούς κινδύνους λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασμα, 
σε προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια 
Σε πυρκαγιά μπορεί να σχηματίσουν : 
Οξείδια του άνθρακα 
Τοξικά προϊόντα πυρόλυσης . 
Μείγματα ατμών/αέρος με ικανότητα έκρηξης 

5.4 Τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες 
Αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητη αεροκυκλώματος . 
Ενδεχ . πλήρης προσταόία 

5.5 Λοιπές συστάσεις 
Διάθεση του μολυσμένου νερού κατάσβεσης ανάλογα με τις τοπ ικές προδιαγραφές . 

Βλέπε σ.!1J.Ιείο 13, και γ~α την προσωπJκri προστατευτική ενδυμασία βλέπε σημείο 8. 
6 .. 1 ι ιροσωπικες προφυλαξεις 
Απομακρύντε ης πηγές ανάφλεξης , μη καπνίζετε . 
Να εξασφαλίζετε επαρκή αερ ιαμό . 
Απόφευγετε τυχόν επαφή στα μάτια κα ι στο δέρμα καθώς και εισπνοές. 
Ενδεχ. να έχετε υπόψη τον κίνδυνο γλιστρήματ ος . 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Μην αδε ιάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση . 
Αν διαφύγουν μεγάλες ποσότητες, απομονώστε το με περιφράγματα . 
Εμποδίστε το να διεισδύσει σε επιφανειακά ή υπεδάφ ια νερά ή κα ι στο έδαφος . 

6.3 Μέθοδοι καθαρισμού 
Να μαζευτεί με πηκτικά υγρών (π .χ . πηκτικό γενικής χρήσης) και να αποκομιστεί ο ικολογ~κά κατα τα αναγραφόμενα στο 13. 
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7.1 Χειρισμός 
Οδηγίες για την ασφαλή μεταχείριση : 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 6.1 
Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό . 
Απομακρύντε ης πηγές ανάφλεξης - Μη καπνίζετε . 
Να ληφθούν αντίμετρα για ηλεκτροστατική φόρτιση . 
Λαμβάνετε μέτρα για προστασία από έκρηξη . 
Κατα την χρήση χημικών ουσιών να τηρείτε τα γενι κά μέτρα υγιεινής κα ι υγείας . 
Προσέχετε τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στι ς οδηγίες χρήσεως . 
Χρησιμοποιε ίτε μεθόδους εργασίας σύμφωνα με την οδηγία χρήσης . 

Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές με αντιεκρηκτι κή προστασία. 
Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλείο με αντιεκρηκτική προστασία . 

7.2 Αποθήκευση 
Απαιτούμενα αποθηκευτικών χώρων και 
δοχείων/βυτίων: 
Προσέξτε τους ειδ ικούς όρους αποθήκευσης (στη Γερμανία π . χ. σύμφωνα με το δ ιάταγμα περί ασφάλεια λειτουργίας 
'"Betrίebss ίche rheίtsνe rordnυng") . 
Το προϊόν να μην αποθηκεύεται σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια . 
Το προϊόν να αποθηκεύετα ι μόνο στις πρωτογενείς συσκευασίες και σφραγισμένο . 
Δάπεδο αντοχής σε διαλυτικά 

Ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης : 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 1 Ο 
Να αποθηκεύεται σε αεριζόμενο μέρος . 
Να προφυλάγετα ι απο ηλιακή ακτινοβολία και επιδράσεις θερμότητας . 

ιΣ:-_·Ξ:==:=·~
7
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8.1 Οριακές τιμές έκθεσης 

@ c.:mf~·Oν~tήa:. ·.· . :"",~ ΞJ·. • ':?·· .. { οξϊΚός ήϊ~Οuτυλεσiε'ράς -· - ·-·- - - - -
σfiΞ : i soppm (7 iί);;:;gt;;;iΓ·-·- · · · - ΑοfΈ ·200 ρρn; (95ο"rή9ιm3 > 

·_::=-~--- "/ο Τομtας;1 ...c ι 

ΒΟΤ : ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ : 

.@ ~~~.J!W_gσi ~~ ν~g>(j_α_~p~~'!ί~~).°jfάpίal(ατεpyaoμlviϊi.ιε υδp;γοvο-:-------- ·-:::--:-· __ .. ___ _ %-Τομtας_(:.§ii 
ΟΤΕ: 600 mg/m3 (AGW) ΑΟΤΕ : 2(11) (AGW) 
ΒΟΤ: ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕ ιΑ: 

@> ΟΤΈ =Οριακή Τιμή Έκθεσης . /1 1 = εισπνεύσιμο κλάσμα, R = αναπνεύσιμο κλάσμα , ν = εισπνεύαιμο κλάσμα κα ι ατμός (ACGIH, Η .Π.Α.) 
ΑΟΤΕ =Ανώτα τη Ορ ιακή Τιμή Έκθεσης Ι ΒΟΤ =Βιολογική Ορ ιακή Τιμή . Υλικό εξέτασης : Β = Αίμα , Hb = Αιμογλοβίνη, Ε = Ερυθρά αιμοσφαίρ81 
(ερυθρά αιμοσφαίρια), Ρ = Πλάσμα, S = Ορός, U =Ούρα . ΕΑ = τελευταίος οέρας εκπνοής (end-exhaled air). Χρον ικό διάστημα λήψης δείγμσn 
a = δίχως περιορ ισμό Ι όχ ι κρίσιμο, b =μετά από τη λήξη της βάρδιας. c = μετά από μ ια εργασιακή εβδομάδα, d = μετά από τη λήξη βάρδιας μι 
εργασιακιi ς εβδομάδας, e =προτού από την τελευταία βάρδ ια μιας εργασιακής εβδομάδας , f = κοτά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας, 9 =προ. 
από βάρδ ια . (ACGIH-BEI, Η.Π.Α . ) 1 Συμε ίωση -Δ =δέρμα . 
•• = Ο οριακός συντελεστής γι' αυτή την ουσία ακυρώθηκε μέσω της TRGS 900 (Γερμαν ί α). από τον Ιανουάρ ιο του 2006. με στόχο την 
επανεξέταση . 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
8.2.1 Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης 

Προσέχετε να υπάρχει καλός αερισμός . Μπορε ί να γίνει με απορρόφηση επί τόπου ή με γεν ικό εξαερ ισμό . 
Αν αυτό τα μέτρα δεν αρκούν για να μείνει η συγκέντρωση κάτω από τις τιμές AGW ( μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση) , πρέπει να φοράτε μια 
κατάλληλη αναπνευστική συσκευή . 
ι σχύε ι μόνο εάν αναφέροντα ι οριακές τιμές έκθεση . 
Κατα την χρήση χημικών ουσ1ών να τηρεiτε το γεν ικά μέτρα υγι εινής κα ι υγείας . 
Πλένετε τα χέρια σας πρ ιν από τα διαλείμματα και στο τέλος εργαοiας . 

Μακρ ιά οπό τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές . 
Αναπνευστική προστασία : 
Σε υπέρβαση των ορίων ΟΤΈ ή ΑΟΤΈ. 

Φίλτρο Α2Ρ2 (ΕΝ 14387) 
Σε μεγάλες συγκεντρώσε ι ς : 
Συσκευή προστασίας αναπνοής (Απομονωτ ική συσκευή) (π.χ. ΕΝ 137 ή ΕΝ 138) 
Προστασία των χεριών : 
Προφυλακτικά γάντια απο ν ιτρύλιο (ΕΝ 374) 
Χρόνος διαπέρασης ουσίας δια μεμβράνης (χρόνος διάτρησης) σε 

λεπτό : 
> 30 
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Συνιστάται η προληπnκή προmααία του δέρματος . 
Προστασία των ματιών: 
Γυαλιά προστασiας των ματιών εφαρμοστά με πλευρικές ασπίδες (ΕΝ 166). 
Προστασία του δέρματος : · 
Προστατευτική στολή εργασίας (π.χ. προστατευτικά παπούτσια ΕΝ ΙSΟ 20345, προστατευτικά ρούχα, μακρυμάνικος) 
Προστατευτικά ρούχα , αντιστατικά (ΕΝ1149) 
Ενδεχομένως 

TYCHEM F, ΕΝ 14605 (3) 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την προατααiα χερ ιών - Δεν έγιναν δοκιμές. 
Η επιλογή των συστατικών παρασκευασμάτων έγινε με βάση των γνώσεων και πληροφοριών περί αυτών . 
Στα υφάσματα η εrnλογή έγινε με βάση των πληροφοριών των κατασκευαστών γαντιών. 
Κατά την επιλογή του υλικού για τα γάντια πρέπει να προσέξετε τη διάρκεια μέχρι τη διάτρηση , τη βαθμιαiα διαπερατότητα 
και την υποβάθμιση . 

Η επιλογή κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάτα ι μόνο από το υλι κό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που διαφέρουν 
από κατασκευαστή σι κατασκευαστή . 
Όταν πρόκειται για παρασκευάσματα δεν μπορεί να υπολογιστεί η σταθερότητα του υλικού γαντιών εκ των προτέρων, 
για το λόγο αυτό πρέπει να ελεγχθεί πριν τη χρήση . Για την ακριβή διάρκεια μέχρι τη δ ιάτρηση του υλικού γαντιών μπορείτε 
να ενημερωθεiτε στον κσταακευαατή των προστατευτικών γαντιών, πρέπε ι να προσέξετε αυτή τη διάρκεια . 

8.2.2 Έλενχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
δ . υ .π. 

9.1 Γενικές πληροφορίες 
Φυσ ική κατάσταση : Υγρό 
Χρώμα : Άχρωμο 
Οσμή : Χαρακτηριστικό 

9.2. Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία , την ασφάλεια και το περιβάλλον 
Παράμετρος ρΗ αναραiωτου: n.a. 
Σημεiο ζέσης/περιοχή ζέσης (σε °C): δ.υ .π. 

Σημεiο τήξης/περιοχιi τήξης (σε "C): δ . υ .π. 

Σημείο ανάφλεξης (σε °C): => 23 
Θερμοκρασiα έναυσης : > 200' C 
Κατώτερο όριο έκρηξης: 0,9 νοΙ% 
Ανώτατο όριο εκρηξης: 14 Vol% 
Πiεση ατμών: =< 110 kPa (50'C) 
Πυκνότητα (g/ml): 0,7 - 0,8 
Υδατοδιαλυτότητα : Αδιάλυτο 
Πυκνότητα ατμών (αέρας = 1 ): Ατμοί πιο βαρεiς από τον αέρα . 
Ι ξώδες: < 30 /3mm ΙSΟ 2431 

Συνθήκες προς αποφυγήν 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 7. 
Με κατάλληλη αποθήκευση και μεταχεiριση δεν αναμένεται (σταθερό) . 
Πύρωση, ακάλυπτες φλόγες, πηγές ανάφλεξης 
Ηλεκτροστατική φόρτιση 

Υλικά προς αποφυγήν 
Βλέπε αναγραφόμενα και στο 7. 
Αποφεύγετε την επαφή με οξειδωτικά . 
Αποφεύγετε την επαφή με δριμή οξέα . 
Αποφεύγετε την επαφή με δριμή αλκάλια . 

Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 5.3 
Ενδεχόμενο δημιουργίας εrnκίνδυνα εκρηκτικών/εύκολα εναύσιμων μ ιγμάτων ατμού/αέρος . 

Άμεση τοξικότητα καθώς και άμεση εμφάνιση επιδράσεων 
Κατάποση, LD50 σε αρουραίο απο στόματος (μ ιλγρ/χλγρ) : δ . υ .π . 
Ειαττνοή, LC50 αε αρουραiο ειαπνοϊκά (μιλγρ ./λ/4ώρ) : Βλέπε αναγραφόμενα στο 15. 
Επαφή με το δέρμα , LD50 σε αρουραίο επ ιδερμικά (μιλγρ/χλγρ) : Βλέπε αναγραφόμενα στο 15. 
Επαφή με τα μάτια : Ερεθιστικό 
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Επιδράσεις που εμφανίζονται με καθυστέρηση καθώς και χρόνιες συνέπειες 
Ευα ιαθηrοποίηση: δ .υ .π . 
Καρκινογένεση: δ.υ.π. 

Μεταλλαξιογένεση: δ .υ.π. 

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: δ.υ.π . 
Ενέργεια ναρκωτική: Μιθανό 

Λοιπές συστάσεις 
Ταξινόμηση·κατα την μέθοδο υπολογισμού. 
Μπορεί να συμβούν : 
Ξήρανση δέρματος. 
Η εισπονή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία κα ι ζάλη . 
Επηρεασμός/βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος 

Ζόλη 
Κεφαλαλγίες (πονοκέφαλος) 

-τ:c;=~~·~;:·~~~:::f.~~:.'t-;:~Ξ?.~/ΞΞ~~Ι?.::~~QJ~9.Δ9.ι:Ί~ΙΞΣ~)JΔt!.,.~9~QΡlΙΞJζ;_:.::' __ .. ' 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης: 
> 70% OECD 301 Ε, 98% OECD 301 Ο • 
Ι διότητες σε μονάδες καθαρισμού λυμάτων : 
ΑΟΧ k . D.ν. 
Υδρόβια τοξικότητα : 
Οικοτοξικότητα : 
• οξικός n-βουτυλεστέρας 
Κινητικότητα : 

Συσσώρευση : 
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ 

δ . υ .π. 
Άλλες αρνητικές επιπτώσε ις: 

. .. ··--· · ·-'"·"'- · 

δ . υ .π . 

k.D . ν. 

δ .υ .π . 
δ . υ .π . 

δ.υ .π. 
δ . υ .π . 

δ.υ . π . 

13.1 για το υλικό Ι σκεύασμα Ι υπολείμματικές ποσότητες 
Κωδικός απορρίμστος - Ευρωπαϊκή Ένωση .: 
Οι αναφερόμενοι κι;,δικες αποβλήτων είναι αυστόσεις με βάση την π ιθανή χρησιμοποίηση του προϊόντος . 
Λόγω της συγκεκριμένης χρησιμοποίησης και των συνθηκών διάθεσης αποβλήτων στο χειριστή υπάρχει 
ενδεχομέ νως και η κατάταξη σε άλλους κώδ ικες αποβλήτων . (200 1 / 1 18/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ) 
Οβ 01 11 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς δ ιαλύτες ή άλλες επ ικινδυνες ουσίες 

Σύσταση : 
Να τηρούντα ι οι προδιαγραφές των αρμοδίων τοπικών αρχών 
Για παράδειγμα , σε κατάλληλη χωματερή αχρήστων . 
Γι α παράδειγμα, κατάλληλη μονάδα κατάκαυσης. 

13.2 για μολυσμένο υλικό συσκευασίας 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 13.1 
Να τηρούνται οι προδιαγραφές των αρμοδίων τοπικών αρχών 
Αδειάστε το δοχείο απόλυτα . 
Συσκευασίες που δεν έχουν μολυνθεί μπορούν να φυλαχτούν και για περαιτέρω χρήση . 
Συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαρ ιστούν πρέπει να μεταχειρίζονται όπως η ουσία . 
15 01 1 Ο συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 

~ ·· ·--· ·--· ··,;. _ : · ___ __ :. 

Γενικές πληροφορίες 
Αριθμός 0.Η . Ε .: 

Οδική Ι σιδηροδρ . μεταφορά (ADR/RID) 
Κλάση/ομάδα συσκευασίας: 
UN 1263 ΡΑΙΝτ RELAτED ΜΑτΕRΙΑL (SPECIAL PROVISION 640Ε) 
κωδικός ταξινόμησης: 

ιa: 
τυnne l restrίclion code : 

Μεταφορά με πλοία θαλάσσης 
ιMDG-Code : 

ιΞmS: 
pΑΙ Ντ RELAτEo MAτERIAL 

Μεταφορά με αεροπλάνα 

1263 

3/111 

F1 
7 
D/E 

3/111 (κλάση/ομάδα συσκευασίας ) 
F-E, S-E 
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ιΑΤΑ : 3/-tιιι (κλάση/δευτερεύων κίνδυνος/ομάδα συσκευασίας) 
Paint reιated materiaι 

Πρόσθετες συστάσεις: 
Κωδικός κινδύνων κα ι συσκευασίας γνωστοποιείται σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο. + 
Χαρακτηρισμός σήμανσης σύμφωνα με το διάταγμα περι επικίνδυνων υλικών συμπεριλαμβανομένων 
και των Οδηγιών της Ευρ. Ένωσ · · 
(67 /548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ) 

Σύμβολο : Xn 
Ενδείξεις κινδύνου: 
Επιγραμματικά R: 
1 Ο Εύφλεκτο . 

Επιβλαβές 

65 Επιβλαβές: μπορεί νο προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 
66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο . 
67 Η εισττνοή ατμών μπορε ί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη . 
Επ ιγραμματικά S: 
(2) Μακριά σπό παιδιά . 

23 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα . 
24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα . 

35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. 
(46) Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την εnκέτα. 
51 Να χρησιμοπο ι είτα ι μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο . 
62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ια.τρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. 
Προσθετικά : 
νάφθα (πετρελαίου). βαρ ιά κατεργασμένη με υδρογόνο 
Να προσέχετε τους περιορ ι σμούς: Ναί 

Προσέχετε το Νόμο για την προστασία ανηλίκων στην εργασία (Γερμανική διάταξη). 
Προσέχετε το Νόμο γ ια την προστασία μητρότητας (Γερμαν ική διάταξη). 
VOC-CH 776 g/ι 
VOC-EU : 0,776 kgtι 

------~~-·Ή ϊ6?:pJiJ\ΕΓΠΛΗF>δφδΡΙΕf.""" _______ . .,,, t ."•C" 

Οι παρούσες πληροφορίες αναφέρονται σε σχέση με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσής του στον αποδέκτη . 
Διορθώσεις παροραμάτων : μ.ε . 
Οι ακόλουθες προτάσεις αποτ ελούν τις αναγραφόμενες προτάσεις R των συστατικών μορίων της ουσ ίας (κατονομάστηκε στο σημείο 3). 
10 Εύφλεκτο . 

66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο . 
67 Η ε ισττνοή ατμών μπορε ί να προκαλέσει υπνηλία κα ι ζάλη. 
65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 

FΦRCH SNC 
ΖΑΕ Le Marchais Renard 
Aυbigny 
77950 MONTEREAυ-SUR-LE-JARD 
FRANKREιCH 

Τe ι . +33 1 64 144848 
Fax +33 1 64144849 
Ε-Μaίι info@forch.fr 
lnternet www.forch .fr 

Foerch lnternational Trading ( S ι1 a nghai) 
Co., Ltd. 
Groυnd F ι oor, 3 Bυiιding Νο . 1295 
Xinjinqiao Road 
Pudong New Area 
SHANGHAι 201206 
CHINA 
Τeι. +86 21 583 45012 
Fax +86 21 516 85368 
Ε-Μaίι h0usen . ι iang@foercι1.com .cn 
lnternet www.foerch.com .cn 

Fφrch SNC 
17 rue de Marbourg 
9764 MARNACH 
LUXEMBURG 
Tel. +352 269 03 267 
Fax +33 1 64144849 
Ε-Μaίι info@forch.fr 
lnternet www.forch.fr 

Fφrch in Romania 
STR. Τ. VLADιMιRESCU ΝΟ 34 
BL. 2Α, ΑΡ. 14, ΕΤ 3 
RO 500142 BRASOν 
τ eι +40268330038 
Fax +40268333495 
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Fφrch SNC 
Rue Pierτe Fιuche 34 
4800 VERVιERS 
BELGι EN 

Tel. +32 87 688798 
Fax +32 87 268008 
E-Maiι info@forch.fr 
ιnternet www.forch .fr 

Fφrch NS 

Hagemannsνej 3 
8600 SιLKEBORG 
DΔNEMARK 

Tel. +45 86 823711 
Fax +45 86 8006 17 
E-Maiι info@foerch.dk 
ιnternet www.foerch .dk 
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Fφrch AG 
Zurlindenstr. 23 
4133 PRAΠELN 
SCHWEIZ 
Tel. +41 61 826 2030 
Fax +41 61 826 2039 
E-Mail info@foerch.ch 
internet www.foerch.ch 

Fφrch Componentes para Taller S.L 
Polνgono lndustrial Asegra 
c/Granada, 24 
18210 PERLIGROS (GRANADA) 
SPANIEN 
Tel. +34 902 16 10 20 
Fax +34 958 40 17 87 
E-Mail info@forch.es 
lnternet www.forch .es 

SIA DKV 
Ledurgas iela 3 
LV-1034 Riga 
Tel. 0037 17501155 
Fax 0037 17501156 
dkν@inbox . lv 

Κ. Vardalis & Co. ΕΕ 
11 km Nat. Rd.ITH-Edessa 
57008 THESSALONIKJ 
Tel. · +30 2310 722000 
Fax +30 2310 722621 
E-Mail info@forch.gr 
lnternet www.forch .gr 

Fφrch Nederland BV 
Utrechtsestraat 38 F 
6811 LZ ARNHEM 
NIEDERLANDE 
Tel. +31 26 3527635 
Fax +31264720720 
E-Mail info@foerch .nl 
lnternet www.foerch.ni 

NORMTEKNIK ί Sνerige ΑΒ 

Grenνδgen 8 
152 42 SΦDERTΔLJE 
Tel. +46 855089264 
Fax +46 855089062 
E-Mail info@foerct1 .es 
Ι nternet www.foerch.es 

Fφrch d.o.o. 
Velika cesta 34, Odra 
10 020 ZAGREB 
KROATIEN 
Tel. +385 1 2912900 
Fax +385 1 2912901 
E-Mail info@foerch.hr 
internet www.foerch.hr 

Foermi Handelshaus LLC. 
127247 Dimitrovskoe Autostraίe, Building 
107/18 
Moscow, Russia 
Te l. 7-495-657-99-57 
Fax 7-495-485-87-98 
E-mail: foermi .moscow@foerch.ru 

ELMAS OTOMOTI V TURIZM ΙΤΗ . IHR. SAN . 
VE τι c. ι TD.STI. 
GάRSEL ΜΑΗ . 

IKIZLER SOK ΝΟ.: 2 
80360 OKM EYDANI / ISTANBUL 
TU RKIYE 
Tel: + 90 212 221 71 71 
Fax: + 90 212 368 82 93 
lntern e t www. elmasotomot iν .com 

Fφrch Kereskedelmi Kft 
Bakony υ . 4. 
8000 SZIKESFE HIRVAR 
UNGARN 
Tel. +36 22 348348 
Fax +36 22 348355 
E-Mail info@foerch-hungaria. hu 

Fφ rch Polska Sp. Ζ Ο . Ο . 

43-392 MIKDZYRZECZE GΣRN E 379 
POLE N 
k/ Bielska-Bia lej 
Te l. +48 33 4968888 
Fax +48 33 8158548 
E-Mail info@forct1 .pt 
lnternet www.forch.pl 

Fφrch s. r.o. 
Dopravnν 1314/1 
104 00 PRAHA 10 - UHRNNMVES 
TSCHECHIEN 
Tel. +420 271 001 984-9 
Fax +420 27 1 001 994-5 
E-Mai l info@foerch.cz 
lnternet www.foerch.cz 
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Theo Fφrch GmbH 
Rφck lbrunnstraie 39Α 
5020 Salzburg 
ΦSTERREICH 
Tel. +43 662 875574-0 
Fax +43 662 878677 
E-Mail info@foerch.at 
internet www.foerch.at 

ZtEBE LTD 
82 Westcott Venture Park 
Westcott 
AYLESBURY 
Bucks, ΗΡ18 ΟΧΒ 
UNITED KINGDOM 
Te l: +44 (0)1296 655 282 
Fax: +44 (0)1 296 651 947 
E-Mail: sales@ziebe.co .uk 

EuroPro ehf 
Smiπjuνegur 9 
200 Kσpaνogur 
lstand 
Tet .. +354 578 8000 
Faχ +354 578 8029 
tnternet www.forch .is 

Fφrch S.p.A. 
Via Negrelli 8 
39100 BOLZANO 
ITALIEN 
Tel. +39 0471 204330 
Fax +39 0471 204290 
E-Mail info@forch.it 
lnternet www.forch.it 

Fφrch S loνen sko s.r.o. 
Rosin skα cesta 12 
010 08 JLI NA 
SLOWAKEI 
Tel +421 41 5002454 
Faχ +421 41 5002455 
E-Mail info@forch.sk 
tn\ern et www.forch.sk 

Fφrct1 d.o.o. 
Cesta ν Gorice 1 Oa 
1000 LJUBLJANA 
SLOW ENIEN 
Tel. +386 1 2442490 
Fax +386 1 2442492 
E-Mail info@foerch.si 
lnternet www.foerch.si 
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City Workshop Solυtίons Pty.Ltd 
1/9 Vίsίon Street 
Wangara 
WA 
6065 
sa les@cίtyws .com .aυ 
Tel: +61(08) 9303 9113 

n.a. = μ .ε . = μη εφαρμόσιμο Ι n.g. = μ.δ. =μη δοκιμασμένο Ι n.ν., k . D . ν. = δ.υ.π . =δεν υπάρχουν πληροφορίες 
ΟΤΕ= Οριακή Τιμή Έκθεσης (Ελλάδα, ΠΔ 77/93, ΠΔ 90/99, ΠΔ 338/01 , ΠΔ 339/01) 
AGW = "Arbeίtsplatzgrenzwert" (Γερμανία)/ BGW = "Bίo logίscher Grenzwert" (Γερμανία) 
VbF = Διάταγμα περι καύσιμων υλών (Αυστρία) 
WGK =Κλάση κινδύνων μόλυνσης των υδάτων (Γερμανία) - WGK3 = έντονος κίνδυνος των υδάτων, WGK2 =κίνδυνος υδάτων , WGK1 = 
ασθενής κίνδυνος των υδάτων 

VwVwS =Κανονιστική διάταξη περί εrnκίνδυνων ουσιών για ύδατα (Γερμανία) Ι VOC = Volatίle organίc compounds (πτητικές οργανικές 
συνθέσει ς) 

ΑΟΧ=Προσροφήσιμες οργανικές αλογονούχες ενώσεις 
Οι παρούσες πληροφορίες αποσκοπούν στην περιγραφή του προϊόντος σχετικά με τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κα ι δεν χρησιμεύουν στο να βεβαιώσουν ορισμένες ιδιότητες 
του προϊόντος , βασίζονται δε στην σημερινή κατάσταση των γνώσεών μας . Τυχόν ανάληψη ευθύνης αποκλείεται. 
Εκδόθηκε οπο την : 
Chemical Check GmbH, Woebbeler Strasse 2-4, D-32839 Steinheim, Τηλ: +49 5233 94 17 Ο, +49 1805-
CHEMICAL Ι +49 180 52 43 642, Φαξ: +49 5233 94 17 90, +49 180 50 50 455 
© by Chemίcal Check GmbH Gefahrstoffberatung. Τυχόν τροποποίηση ή πολυγραφική ανατύπωση του 
παρόντος εγγράφου χρε ιάζετα ι την ρητή συγκατάθεση της εταιρείας Chemίca l Check GmbH Gefahrstoffberatυng. 
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Συμμορφώνετα ι στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ . 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

MelaminebyOCI '" 

ΔΕΛ τιο ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

MelaminebyOCI™ GPH and MelaminebyOCI™ 
GPH LD and MelaminebyOCI™ SLP and 

Melafine® 

ocιU 
N/TRDGEN 

ΙτΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ονομασία προϊόντος MelaminebyOCι™ GPH and MelaminebyOCI™ GPH LD and MelaminebyOCι'M 
SLP and Melafine® 

Αριθμός EC 

Αριθμός εγγραφής REACH 

Αριθμός CAS 

Τύπος Προϊόντος 

203-615-4 

01-211 9485947-16-0000 

108-78-1 

Σκόνη .' 

· λλλα μ έσα αναγνώρισης 1,3,5-Triazine-2,4 ,6-triamine; Cyanurotriamide 

Χημικός τύπος 

1.2 Σχετι κές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που δεν συνιστώνται 

Χρήση προϊόντος Λευκή κρυσταλλική πούδρα , που χρησιμοποι είτα ι σε προϊόντα υψηλής απόδοσης 
όπως ξυλόπλακες , στρωματοπο ιημένες πλάκες, επικαλύψεις, σκόνες για χύτευση, 
πλαστι κοποιητές σκυροδέματος και επ ιβραδυντικά φλόγας. 
Χρήσεις μ ε σύσταση για αποφυγή : Πρόσθετα τροφίμων/τροφών 

Π εριοχή εφαρμογής Βιομηχανικές εφαρμογές. 

1.3 Στοιχε ία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

OCI Nitrogen BV OCI ΚΑL ΤΙΜ Melamine 
Mijnweg 1 Tetra Pak Bld , 
Ρ .Ο. Βαχ 601 2nd Floor, JI. Buncit Raya Κaν. 1 00 

6160 ΑΡ Geleen, 12510, Jakarta Selatan 
The Netherlands lndonesdia 
Tel. +31 (0)46 70201 11 Tel. : +62 (Ο) 21 798 42 61 

·www.ocinitrogen.com Tel.: +62 (Ο) 21 798 42 61 

OCI Melamine Americas 
c/o Adνanced Louisiana Logistics 
320 Some ιυ los Street-Suite 21 7 
Balon Roυge , LA 70802 
USA 
Tel.: +1 (225) 685 30 20 / 6853037 
Fax.: +1 (225) 685 30 03 

OCI Trading Shanghai 
1 7Ν , Feizhou Guoji Building 
Νο . 899 Lingling Road 
Shangai 200030 
China 
Tel: +86 (0)21 6441544 1 
Fax: +86 (0)21 6441 5440 

Διεύθυνση e-mail του 
ατόμου που είναι 

υπεύθυνο για το παρόν 

φύλλων δεδομένων 

ασφάλειας (SDS) 

: lnfo.melamine@ocinitrogen.com 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Προμηθευτής 

Αριθμός τηλεφώνου Phone : (31 ) 46 4 765555 
Fax : (31) 46 4766440 
Σε περίπτωση επε ίγουσας ανάγκης κατά τη δ ιάρκε ια της μηαφοράς, για Βόρε ια- κα ι 
Νότια Αμερ ική : CHEMTREC. (800) 424 9300 

Ημερομηνία 

έκδοσι1ς/Ημερομηνία 
αναθεώρησης 

Έκδοση 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), ΠαράρΤημα 11- Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας 

MefaminebyOCΙ"' GPH and MefaminebyOCΙ"' GPH LD and 
MelaminebyOCΙ"' SLP and Me/afine® 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
Ορισμός προϊόντος : Ουσία μονοίι συστατικού 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 fCLP/GHSJ 
Δεν ταξινομείται. 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ fDSDJ 
Δεν ταξινομείται. 

Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω. 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην ενότητα 11 . 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Εικονογράμματα κινδύνου 
Προειδοποιητική λέξη 

Δηλώσεις επι1<ινδυνότητας 
Δηλώσεις προφύλαξης 

Πρόληψη 

Απόκριση 

Αποθή1<ευση 

Διάθεση 

Συμ-Π:ληρωματικά στοιχεία 
επισημανσης 

2.3 "Αλλοι κίνδυνοι 

Η ουσία ανταπο1<ρίνεται 
στα κριτήρια για ΑΒΤ 
σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) Αρ . 
1907/2006, Παράρτημα χιιι 

Η ουσία ανταποκρίνεται 
σι:α κριτηρια για αΑαΒ 
συμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) Αρ 

1907/2006, Παράρτ~μα χιιι 
~λοι κίνδυνοι που δεν 
εχουν ως αποτέλεσμα 
ταξινομηση 

Δεν ισχίιε ι . 

Δεν υπάρχει προειδοποιητική λέξη . 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι . 

Δεν ισχίι ε ι . 

Δεν ισχύει . 

Δεν ισχύε ι . 

Δεν ισχύει. 

Δεν ισχύε ι . 

Αρ . 

Α : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Β: Αρ. Τ: Αρ . 

Αρ. 

αΑ : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . αΒ : Αρ. 

Σύνεφα λεπτόκοκκης σκόνης ενδέχετα ι να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα με τον 
αέρα. Ο χειρισμός ή/και η επεξεργασία αυτού του υλικού ενδέχετα ι να παράγει 
σκόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει · μηχανικό ερεθισμό στα μάτια , το δέρμα, τη 
μύτη και το λάρυγγα. 

ουσια/Παρασ1<είιασμα 

ΤΜΗΜΑ3· Σ' 
. · Uνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

Ημερομηνία 

έκδοσ~ς/Ημερομηνία 
0ναθεωρησης 

ΊΞκδοση 

: Ουσία μονοίι συστατικοίι 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων MelarninebyOCI"' GPH and MelarninebyOClτ"' GPH LD and οcιβ 
ασφαλείας MelarninebyOCΙ"' SLP and Melafine® Nl"fHOOEN 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
Ταξινόunσn 

Ονομασία Αναγνωριστικοί % 67/548/ΕΟΚ Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 

προϊόντος/συστατ ικών κωδικοί 1272/2008 [CLP] 

2,4,6-τριαμ ινο-1,3,5- REACH #: 01 - 100 Δεν ταξινομείται . Δεν ταξινομείται . 

τριαζίνη 2119485947-16 
ΕΚ : 203-615-4 
CAS: 108-78-1 

Βλέπε ενότητα 16 για το Βλ. Ενότητα 16 για το 
πλήρες κείμενο των πλήρες κείμενο των 
φράσεων R που δηλώσεων Η που γίνονται 

ανακοινώνονται παραπάνω. 

ανωτέρω 

Δεν υπάρχουν παρόντα επιπρόσθετα συστατικά τα οποία, βάσει της τρέχουσας γνώσης του προμηθευτή, ταξινομούνται 

και συμβάλλουν στην ταξινόμηση της ουσίας και επομένως απαιτούν αναφορά στην ενότητα αυτή . 

ΤοΠα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι δ ιαθέσιμο/διαθέσιμα, παρατίθεται/παρατίθεντω στην 
ενότητα 8. 

ΙτΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Επαφή με τα μάτια 

Εισπνοή 

Επαφή με το δέρμα 

Κατάποση 

Προστασία των ατόμων 

που παρέχουν πρώτες 

βοήθειες 

Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και 
κάτω βλεφαρίδες. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισμός. 

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε 
ιατρ ι κή φροντίδα. Σε περίπτωση ε ισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα 
συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Το .εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει 
να κρατηθεί υπό ιατρ ική παρακολούθηση για 48 ώρες. 

Εκπλύντε το μολυσμένο δέρμα μ ε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό 
και υποδήματα. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Εκπλύνετε το στόμα με νερό. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν το υλικό 
καταπόθηκε κα ι το ά10μο υπό έκθεση έχει τις αισθήσε ις του, παρέχετε μικρές 
ποσότητες νερού. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 

ιατρ ι κό προσωπικό. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρικ ή 
φρον τίδα. 

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργε ια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) 
προαωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Δυνnηκές οξείες επιδράσεις στην υγεία 

Επαφή με τα μάτια Η έκθεση σε ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις πάνω από τα νομοθετημένα ή 
συνιστώμενα όρια έκθεσης ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια . 

Ε ισπνοή 

Επαφή με το δέρμα 

Κατάποση 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 

Η έκθεση σε ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις πάνω από τα νομοθετημένα ή 
συν ιστώμενα όρ ια έκθεσης ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στη μύτη , το λάρυγγα 

κα ι τους πνεύμονες. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο για την υγεία. Ο ι σοβαρές επενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν μετά την 

έκθεση. 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 
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Συμμορφώνε-Γαι στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας 

MefaminebyOCΙ"" GPH and MefaminebyOCΙ"" GPH LD and 
MefaminebyOCΙ"' SLP and Mefafine® 

οcιtι 
ΝΠΙ400ΕΝ 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
Ενδείξεις/συuπτώuατα υπερβολικής έκθεσης 

Επαφή με τα μάτια Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα : 
ερεθισμός 

κοκκίνισμα 

Εισπνοή Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχετα ι να ε ίναι τα ακόλουθα : 
ερεθισμός της αναπνευστικής οδού 

Επαφή με το δέρμα 

Κατάποση 

βήχας 

Δεν υπάρχουν ειδ ικά δεδομ ένα . 

Δεν υπάρχουν ε ιδικά δεδομένα. 

. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Σημειώσεις για τον Ιατρό Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων ατiοσύνθεσης σε πυρκαγιά. τα συμπτώματα 
μπορεί να καθυστερήσουν. Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί 
υπό ιατρ ική παρακολούθηση για 48 ώρες. 

Ειδικές θεραπείες Δεν απαιτείται ε ιδική θεραπεία . 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα 

πυρόσβεσης 

Άκαυστο . Χρησιμοποιε ίτε παράγοντα κατάσβεσης κατάλληλο για την περιβάλλουσα 
πυρκαγιά . 

Ακατάλληλα μέσα 
πυρόσβεσης 

Καμία γνωστή. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Κίνδυνοι από την ουσία ή Σύνεφα λεπτόκοκκης σκόνης ενδέχετα ι να σχηματίσουν εκρηκτικά μίγματα με τον 

το μείγμα αέρα . 

Επικίνδυνα προϊόντα 

καύσης 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 
υλικά: 
δ ιοξείδ ιο του άνθρακα 
μονοξείδιο του άνθρακα 
οξείδια αζώτου 
Αμμωνία . 

αμίνες 

κυανίδιο του υδρογόνου (HCN) ( > 600 ° C ) 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Ειδικές προφυλάξεις για Εάν υπάρχε ι πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα 
πυροσβέστες άτομα από την περ ιοχή του συμβάντος. Δεν πρέπε ι να πραγματοποιηθεί καμία 

ενέργεια που να εμπερι έχε ι (το στο ιχείο του) προσωπ ικού κινδύνου ή χωρίς την 
κατάλληλη εκπαίδευση . Απομακρύνετε τους περιέκτες από την πυρκαγιά σε 
περίπτωση που αυτό είνα ι δυνατό χωρίς να υπάρχε ι κίνδυνος. Χρησιμοποιείτε 
ψεκασμό νερού για να δ ι ατηρείτε ψυχρούς τους εκτεθειμένους στην πυρκαγιά 
περιέκτες. 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

Οι πυροσβέστες πρέπε ι να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και 
αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή , θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου 
προσώπου . Ρουχ ισμός γ ια πυροσβέστες (περιλαμβάνοντας κράνη, προστατευτικές 
μπότες κα ι γάντια) που συμμορφώνεται μ ε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 469 θα 
παρέχει ένα βασι κό επίπεδο προστασίας για χημικά περιστατικά . 

Πρόσθετα στοιχεία 

Ημερομηνία 
έκδοσης/Ημερομηνία 
αναθεώρησης 

Έκδοση 

Αναφορές : Ενότητα 9. Φυσικές κα ι Χημικές Ιδιότητες 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH) , Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας 

MelaminebyOCΙ"' GPH and MelaminebyOCΙ"' GPH LD and 
MelaminebyOCΙ"' SLP and Melafίne® 

ocιS 
NΙTRODEN 

ITMHMA 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Για προσωπικό μη 

επείγουσας περίπτωσης 

Για αποκριτές επείγουσας 

περίπτωσης 

6.2 Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) 
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εκκενώστε τους γύρω 
χώρους. Μην επιτρέπετε την είσοδο στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και 
δεν φέρει προστασία. Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε πάνω σε χυμένο υλικό . Σβήστε 
όλες τις πηγές ανάφλεξης. Μη ρίχνετε φωτοβολίδες, μην καπνίζετε και ανάβετε 
φλόγες στην περιοχή κινδύνου. Αποφύγετε την εισττνοή σκόνης. Φορέστε 
κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό . 

Εάν απαιτείται ε ιδι κευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, 
προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα 
ακατάλληλα υλικά. Βλέπε επίσης τις πληροφορίες για «Για προσωπικό μη 
επείγουσας περίπτωσης». 

Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, 
υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. Ενημερώστε τις σχετικές 
αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι 
οδοί, έδαφος ή αέρας). 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μικρη ποσοτητα χυμενου 

υλικου 

Μεγαλη ποσοτητα χυμενου 

υλικου 

Απομακρύντε τους περ ιέκτες από το χώρο του χυμένου υλικού . Απορροφήστε ή 

σκουπίστε το υλικό και τοποθετήστε σε καθορισμένο επισημασμένο περιέκτη 
αποβλήτων. Χρησιμοποιήστε όργανα για προστασία από σπινθήρες και εξοπλισμό 

που είναι ασφαλής από έκρηξη. Αποθέστε το υλικό χρησιμοποιώντας εργολάβο 
απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια . 

Απομακρύντε τους περιέκτες από το χώρο του χυμένου υλικού. Πλησιάστε την 
έκλυση προσήνεμα. Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόμους, υδροροές, υπόγεια ή 
περιορισμένες περιοχές. Απορροφήστε ή σκουπίστε το υλικό και τοποθετήστε σε 
καθορισμένο επισημασμένο περιέκτη αποβλήτων. Αποφύγετε τη δημιουργία 
συνθηκών σκόνης και αποτρέψτε τη διασπορά με τον άνεμο. Χρησιμοποιήστε 
όργανα για προστασία από σπινθήρες και εξοπλισμό που είναι ασφαλής από 
έκρηξη . Αποθέστε το υλικό χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που 
διαθ έτει ανάλογη άδεια. Σημείωση: Βλέπε ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας 
επείγουσας ανάγκης και ενότητα 13 για την εξάλειψη των αποβλήτων. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα Βλέπε Ενότητα 1 για στο ιχεία επι κοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
τμήματα Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό 

εξοπλισμό . 
Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

lτΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
Οι πληροφορίες στην ενότητα ς:ι υτή περιέχουν γενικές συ μβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα 
των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική γία την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) 
Σενάριο(α) Έκθεσης. 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προστατευτικά μέτρα 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 

Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8). 
Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης. Να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά το 
χειρ ισμό κα ι να αποφεύγονται όλες οι εν δυνάμει πηγές ανάφλεξης (σπινθήρας ή 
φλόγα). Εμποδίζετε τη συσσώρευση σκόνης. Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή 
εξαερισμό. Όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο 
αναπνευστήρα . Προστατεύετε τον ηλεκτρικό και το φωτιστικό εξοπλισμό σύμφωνα 
με τα κατάλληλα πρότυπα ώστε να εμποδίζετε τη σκόνη να έρθει σε επαφή με 
καυτές επιφάνε ι ες, σπίθες ή άλλες εστίες ανάφλεξης. Πάρτε προφυλακτικά μέτρα 
κατά των ηλεκτροστα11κώv εκφορτίσεων. Για να αποφύγετε την πρόκληση 
πυρκαγιάς ή έκρηξης, απάγετε το στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται κατά τη 

μεταφορά , μ ε γείωση κα ι συνένωση των περιεκτών και του εξοπλισμού πριν από τη 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ . 1907/2006 (REACH), Παράρτ α 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας 

Me/aminebyOCΙ"' GPH and MelaminebyOCΙ"' GPH LD and 
MelaminebyOCf"' SLP and Melafine® 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

Συμβουλές για τη γενική 

υγιεινή της εργασίας 

7.2 Συνθήκες για την 
ασφαλή φύλαξη, 

συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν ασυμβίβαστων 

μεταφορά του υλικού . 

Η κατανάλωση φαγητού κα ι ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύοvtσι οι: 

χώρους χειρισμού. αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού . Οι 
εργαζόμενοι πρέπει νο πλένουν τα χέρια κα ι το πρόσωπο πριν σπά την κατανάλ~ 
φαγητού και ποτών και το κάπν ισμα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον 

προστατευτικό εξοπλισμό προτού μπε ίτε σε χώρους κατανάλωσης τροφών. ΘλέΤΤt 
επίσης Ενάτητσ 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τσ μέτρο υγιεινής. 

Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανον ισμούς. Αποθηκεύετε σε ξε)("'Ρι~ 
κα ι εγκεκριμένο χώρο. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη προστατευμένο αΤΤό την 
άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και καλά αερ ιζόμενο μέρος. μακριά σΠό 
ασύμβατο υλικά (βλ . ενότητα 1 Ο) κα ι τροφή και ποτό . Εξαλείψτε όλες rις πηγές 
ανάφλεξης. Διαχωρίστε οπό οξειδωτικά υλικά . Διατηρείτε τον περιέκτη ερμr~τικά 
κλειστό κοι σφραγισμένο ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση . Κλείνετε εpμητι~ό Ιω1 
πολύ προσεκτικά τα δοχε ία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθιο θέση για 
να αποτραπεί διαρροή. Να μην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα. Να 
χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του 
περιβάλλοντος . 
Υλικά συσκευασίας: 

Κατάλληλο : ξύλο. πλαστικά 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Συστάσεις (1) Μη στοιβάζετε μεγάλες σακούλες > 1000 κιλών . Μη στοιβάζετε περισσότερες 
αττό δύο σακούλες χύδην <= 1000 κιλά την μία πάνω οπό την άλλη σε συνδυασμό 
με τον κίνδυνο σκισίματος. 

Ειδικές λύσεις για το 
βιομηχανικό τομέα 

(2) Ή μελαμίνη κατά OCI SLP" δεν είνα ι δυνα rό να στοιβαχθεί.' 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία . 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συ μβουλές κα ι οδηγίες . Θο πρέπει να ουμβουλεύεστε τη λίστα 
των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική γ ια την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(σ) 
Σενάριο(α) Έκθεσης. 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Όρια έκθεσης στους χώρους ερνασίαc 

Δεν _είνα ι γνωστή καμία τιμή έκθεσης ορίου. 

Συνιστώμενες διαδικασίες 
παρακολούθησης 

Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης, 

ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόμων, η 
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική 
παρακολούθηση ώστε να καθορ ιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

αερισμού του χώρου ή άλλα μ έτρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση 
προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλ ισμού . Πρέπει να γίνει αναφορά στις 
προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 689 για τις μεθόδους αξιολόγησης της 
έκθεσης με εισπνοή χημικών ουσιών καθώς και τα εθν ικά κείμενο αναφοράς για τις 
μεθόδους καθορ ισμού επικίνδυνων ουσιών. 

Παοάνωνα ε · δ πιπε α Mt επιπτ~σεις, 

Ονομασία προϊόντος/συστατικών Τύπος Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιπτιiισεις 

Ημερομηνία : 
έκδοσης/Ημερομηνία 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων MelaminebyOCΙ"' GPH and MelaminebyOCI"' GPH LD and οcι9 
ασφαλείας MelaminebyOCΙ"' SLP and Melafίne® ΗΓΤ1'0GεΝ 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

2,4,6-τριαμινο-1,3,5-τριαζίνη DNEL Μακροχρόνια 12.6 mg/kg Εργάτες -
Δερματικό bw/ημέρα 

DNEL Μακροχρόνια 8.9 mg/m' Εργάτες -
Εισπνοή 

DNEL Μακροχρόνια 63 mglkg Καταναλωτές -
Δερματικό bw/ημέρα 

DNEL Μακροχρόνια 2.2 mglm' Καταναλωτές -
Εισπνοή 

DNEL Μακροχρόνια 0.63 mg/kg Καταναλωτές -
Στοματικό bw/ημέρα 

Ποοβλεπόuενεc συνκεντοώσειc uε επιπτώσειc 

Ονομασία προϊόντος/συστατικών Τύπος Λεπτομέρεια χώρου Τιμή Λεπτομέρεια μεθόδου 

2,4,6-τριαμινο-1,3,5-τριαζίνη 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανι κοί 
έλεγχοι 

Ατοuικά προστατευτικά uέτρα 

Μέτρα υγιεινής 

Προστασία γ ια τα 

μάτια/πρόσωπο 

Προστασία του δέρuατος 

Προστασία των χεριών 

Σωματική προστασία 

Άλλη προστασία του 

δέρματος 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 

PNEC Γλυκό νερό 1.8 mg/I Παράyοντες 
αξιολόγησης 

Χρησιμοποιείτε μόνο μ ε επαρκή εξαερισμό. Εάν οι ενέργειες του χρήστη παράγουν 
σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρ ια, ατμούς ή ομίχλη, χρησιμοποιήστε περιβλήματα 
διεργασιών , τοπικό εξαερισμό ή άλλους μηχανικούς ελέγχους ώστε η έκθεση των 
εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους να παραμείνουν κάτω από τα 
συνιστώμενα ή νομοθετημένα όρια. Οι μηχανικοί έλεγχοι πρέπει επίσης να 
διατηρηθούν τις συγκεντρώσεις αερίων, ατμών ή σκόνης κάτω από τα χαμηλότερα 
όρια εκρηκτικότητας. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό εξαερισμού που παρέχει 
προστασία από έκρηξη . 

Πλύνετε σχολαστικά τα χέρ ια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το 
χειρισμό χημικών προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιμοποιήσετε 
το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και όταν λήξει η εργασία σας. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυνητικώς μολυσμένου 
ρουχισμού. Πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή 
του . Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθμοί για την 
έκπλυση των ματιών και ντους ασφαλείας. 

Πρέπε ι να χρησ ιμοτιοιούνται προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμ ένου προτύπου 
ποιότητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγετα ι ότι κάτι τέτο ιο είναι 
απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα , εκνεφώματα, αέρια ή σκόνη. 
Αν ο ι συνθήκες λειτουργίας προκαλέσουν την παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων 
σκόνης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη. Συνιστάται: γυαλ ιά 
ασφαλείας με πλευρ ικά προστατευτικά 

Όταν χειρίζεστε χημικά προϊόντα, πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια 
εγκεκριμένου προτύπου που είναι ανθεκτικά στις χημ ι κές ουσίες και αδιαπέραστα, 
σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο. 4-8 ώρες (χρόνος ενέργειας): PVC, νεοπρένιο 

Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνετα ι 
ανάλογα μ ε τον τύπο εργασίας και τους κ ινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση 
πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρ ισμό αυτού του προϊόντος. Συνιστάτα ι : Ρούχα 
εργασίας. 

Κατάλληλα υποδήματα και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος θα 
πρέπει να επιλεχθούν βάσει της εργασίας που πραγματοποιείται και των κίνδυνων 
που περιλαμβάνοντα ι και θα πρέπε ι να εγκρ ιθούν από κάποιον ειδικό πριν από το 
χε ιρισμό του παρόντος προϊόντος. 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας 

MelaminebyOClr" GPH and Me/aminebyOCfΓ" GPH LD and 
MelaminebyOCΙ"'' SLP and Me/afine® 

οcιβ 
ΗΙ1-

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
Αναπνευστική προστασία 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής 

έκθεσης 

Χρησιμοποιήστε σωστά τοποθετημένη αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρος ή 
τροφοδοσίας αέρος, εγκεκριμένου προτύπου, σε περίπτωση που από την 
αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είνα ι απαραίτητο. Η επιλογή του 
αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε γνωστά ή αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης, 
τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του επιλεγμένου 
αναπνευστήρα. Συνιστάται: Μάσκα προστασίας από τη σκόνη (Ρ2) 

Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας 
πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι 
απαραίτητοι μηχανισμοί καθαρισμού του αέρα από τα καπναέρια, φίλτρα ή 
κατασκευαστικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας, ώστε να 
μειωθούν οι εκπομπές και να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα. 

/τΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

QJιill 
Φυσική κατάσταση 

Χρώμα 

Οσμή 

Ουδός Οσμής 

ρΗ 

Σημείο τήξης/σημείο πήξης 

Αρχικό σημείο βρασμού και 
εύρος βρασμού 

Σημείο ανάφλεξης 

Ταχύτητα εξάτμισης 

Αναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

Χρόνος καύσης 

Ρυθμός καύσης 

Ανώτερα/Κατώτερα όρια 
ευφλεκτότητας ή έκρηξης 

Πίεση Ατμών 

Πυκνότητα ατμών 

Σχετική πυκνότητα 

Πυκνότητα 

Διαλυτότητα( ες) 

Συντελεστής κατανομής 
οκτανόλης/νερού 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης 

Θερμοκρασία διάσπασης 

Ιξώδες 

Εκρηκτικές ιδιότητες 

Οξειδωτικές Ιδιότητες 

9.2 'Αλλες πληροφορίες 

Φυσικοχημικά Σχόλια 

Ημερομηνία 
έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 

Στερεό. [σκόνη (Κρυσταλλικό)) 

Λευκό. 

Άοσμος. Ι Αμμωνιάκός. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

8.2 έως 9.4 [Συγκ. (% w/w): 10%] 
354•c 

Διασπάται. >280 · c 

Κλειστού δοχείου: >280°C 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

<0.02 kPa [20°C] 

4.34 [Αέρας= 1] 

1.57 

1.57 g/cm3 [20°C] 
Ελάχιστα διαλυτό στα ακόλουθα υλικά: κρύο νερό. 
0.348 g/100 ml (20°C) 

-1.14 

>500°C 

>280°C 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης (mJ): >1000 mJ 
Μοριακό βάρος: 126.12 g/mole 
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Συμμορφώνεται στον Κ~ονισμό /ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 /REACH), Παράρτημα 11- Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας 

MelaminebyOCf"' GPH and MelaminebyOCJ'"' GPH LD and 
MelaminebyOCJ"' SLP and Melafine® 

οcι \Ι 
NJTNOGEN 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
Καμία επιπρόσθετη πληροφορία. 

\τΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 
10.1 Δραστικότητα 

10.2 Χημική σταθερότητα 

10.3 Π ιθανότητα 

επικίνδυνων αντ ιδράσεων 

10.4 Συνθήκες προς 
αποφυγήν 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

10.6 Επι κίνδυνα προϊόντα 

αποσύνθεσης 

Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ε ιδ ικά δεδομένα 
δοκιμών που σχετ ίζονται με την αντιδραστικότητα. 

Το προϊόν είναι σταθερό. 

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης κα ι χρήσης, δεν προκύπτουν επι κίνδυνες 
αντιδράσε ις. 

Να αποφεύγετα ι η δημ ιουργ ία σκόνης κατά το χειρισμό κα ι να αποφεύγονται όλες οι 
εν δυνάμε ι πηγές ανάφλεξης (σπινθήρας ή φλόγα). Πάρτε προφυλακτικά μέτρα κατά 

των ηλεκτροστατικών εκφορτ ίσεων. Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή 
έκρηξης , απάγετε το στατικό ηλεκτρ ισμό που συσσωρεύ εται κατά τη μεταφορά, μ ε 
γε ίωση και συνένωση των περι εκτών κα ι του εξοπλισμού πριν από τη μεταφορά του 
υλικού~ Ε μποδίζετε τη συσσώρευση σκόνης . 
Θερμοκρασία: 300°C. 

Αντιδραστικό ή μη συμβατό μ ε τα παρακάτω υλ ι κά : οξειδωτικά υλ ι κά. 

: Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης κα ι χρήσης, δεν θα πρέπε ι να 
παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης . 

\τΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
11 .1 Πληροφορίες για τις το ξικολογικές επιπτώσεις 

Οlεία τοl ι κότnτα 

Ονομασία 

προϊόντος/συστατικών 

2,4 ,6-τρ ιαμ ινο- 1 ,3 , 5-τρ ιαζίνη 

Συμπέρασμα/Περίληψη 

Εοεθισυόc/Διά13οωσn 

Ονομασία 

προϊόντος/συστατι κών 

2,4 ,6-τριαμ ινο- 1 ,3 , 5-τρ ιαζίν η 

Συμπέρασμα/Περίληψη 

Δέρμα 

Μάτια 

Αναπνευστικό 

Ευαισθnτοποι ός ουσία 

Συμπέρασμα/Περίληψη 

Δέρμα 

Αναπνευστικό 

Μεταλλακτικότnτα 

Συμπέρασμα/Περίληψη 

Καρκινονένεσn 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 
αναθεώρησης 

Έκδοση 

Αποτέλεσμα Είδος 

LD50 Στοματικό Αρουραίος 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία . 

Αποτέλεσμα 

Μάτια - Ήπιο ερεθ ιστικό 

Μη ερεθ ιστικό για το δέρμα . 

Μη ερεθ ιστι κό για τα μάτια . 

Είδος 

Κουνέλ ι 

Δόση 

3161 mglkg 

Βαθμός Έκθεση 

- 24 ώρες 500 
ιη ίll ίg rams 

Μη ερεθ ιστι κό για το αναπνευστι κό σύστημα. 

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση 

Δεν προκαλεί ευα ι σθητοποίηση 

ΚΑΜ ΙΑ μεταλλαξιογόνος επίδραση. 
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Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας · 

Me/aminebyOCf'" GPH and Me/aminebyOCΙ'"' GPH LD and 
Me/aminebyOCI"' SLP and Me/afine® 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
Συμπέρασμα/Περίληψη Δεν υπάρχουν δ ιαθέσιμα στο ιχεία . 

. Αναπαραγωγική τοfικότnτα 

Συμπέρασμα/Περίληψη Δεν θεωρείται τοξικό για το αναπαραγωγικό σύστημα . 

Δυναυικό τερατονένεσnc 

Συμπέρασμα/Περίληψη ΚΑΜΙΑ τερατογόνος επίδραση. 

Ειδική τοfικότnτα όργανου-στόχου ίuοναδική έκθεση) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχε ία. 

Ειδικό τοξικότητα όρνανοu-στόχου ίεπανειλnuuένn έκθεση} 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

Κίνδυνος αναρρόφησnc 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

Πληροφορίες για τις 

πιθανές οδούς έκθεσης 
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεlα. 

Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία 

Εισπνοή Η έκθεση σε ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις πάνω από τα νομοθετημένα ή 
συνιστώμενα όρ ια έκθεσης ενδέχεται να προκαλέσε ι ερεθισμό στη μύτη , το λάpΙJΥ'ιΙΙ 
κα ι τους πνεύμονες. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο για την υγεία. Οι σοβαρές επενέργει ες μπορε ί να καθυστερήσουν μετά τη1 
έκθεση . 

Κατάποση 

Επαφή με το δέρμα 

Επαφή με τα μάτια 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Η έκθεση σε ατμοσφαιρικ ές συγκεντρώσεις πάνω από τα νομοθετημένα ή 
συνιστώμενα όρια έκθεσ ης ενδέχεται να προκαλέσε ι ερεθισμό στα μάτια. 

Συuπτώuατα που σχετίζονται uε τα φυσικά χηuικά και τοξικολονικά χαρακτηριστικά 

Εισπνοή Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είνα ι τα ακόλουθα : 

Κατάποση 

Επαφή με το δέρμα 

Επαφή με τα μάτια 

ερεθ ισμός της αναπνευστικής οδού 
βήχας 

Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομ ένα. 

Δεν υπάρχόυν ειδικά δεδομένα. 

Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχπα ι να ε ίναι τα ακόλουθα: 
ερεθισ μός 
κοκκίν ισμα 

Καθυστεαnuένεc και άuεσεc επιδοάσειc και επίσης χρόνιες επιδράσεις από Βραχυχρόνια και uακροχpόνιg 
έκθεση 

Βοαχυποόθεσuη έκθεση 

Πιθανές άμεσες 

έπιδράσεις 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σ το ι χείο . 

Πιθανές καθυστερημένες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχείο . 
επιδράσεις 

Μακροπρόθεσun έκθεση 

Πιθανές άμεσες 

επιδράσεις 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σrοιχεiα . 

Πιθανές καθυστερημένες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία . 
επιδράσεις 

Δυνητικές χοόνιες επιδράσειc στον υγεία 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 
αναθεώρησης 

Έκδοση 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας · 

Me/aminebyOCΙ"' GPH and Me/aminebyOCΙ"' GPH LD and 
MelaminebyOClτι" SLP and Melafi ne® 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

ocιG 
NJTHOGE.N 

Γενικά Η επανε ιλημμένη ή παρατεταμένη εισπνοή σκόνης ενδέχετα ι να οδηγήσε ι σε χρόν ιο 
αναπνευστι κό ερεθ ισμό . 

Καρκινογένεση 

Μεταλλακτικότητα 

Δυναμικό τερατογένεσης 

Επιπτώσεις κατά . την 
ανάπτυξη 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντ ικές επιδράσεις ή κρίσιμο ι κίνδυνοι. 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσε ις ή κρίσιμο ι κίνδυνοι. 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσε ις ή κρ ίσιμο ι κ ίνδυνοι . 

Επιπτώσεις στη Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντ ικές επιδράσεις ή κρίσιμο ι κίνδυνοι . 

γονιμότητα 

Μλες πληροφορίες Μη μεταλλαξιογόνο σε τυπική συστο ιχία γενετικών τοξ ικολογ ικών δοκιμασ ιών. 

ΙτΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
12.1 Τοξικότητα 

Ονομασία Αποτέλεσμα Είδος Έκθεση 

προϊόντος/συστατικών 

2,4,6-τριαμινο-1, 3 , 5-τρ ιαζίνη Οξεία EC50 325 mg/I Φύκι α 96 ώρες 
Οξεία EC50 >2000 mg/I Δαφνία - Daρhnίa magna 48 ώρες 
Οξεία LC50 >3000 mg/I Ψάρι 

Συμπέρασμα/Περ ίληψη : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

12.2 Ανθεκτικότητα και ι κανότητα απο ι κοδόμησης 

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία . 

. Ονομασία Διάρκεια ημιζωής στο νερό Φωτόλυση 
προϊόντος/συστατικών 

2,4,6-τρ ιαμινο-1,3,5-τρ ιαζίν η - -

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Ονομασία 
προϊόντος/συστατικών 

2,4 ,6-τριαμ ινο-1 ,3,5-τρ ιαζίνη 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Συντελεστής Κατανομής 
Εδάφους/Νερού (Koc) 

. Κινητικότητα 

Log Pow BCF 

-1.14 <0.38 

Δεν υπάρχουν δι αθέσιμα στο ιχεία . 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία. 

12.5 Αποτελέσματα για α ξ ιολόγηση ΑΒΤ ή αΑαΒ 

ΑΒΤ Αρ . 

Α : Δεν υπάρχουν δ ιαθέσιμα στο ιχεία. Β : Αρ . Τ: Αρ. 

αΑαΒ Αρ. 

αΑ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία . αΒ: Αρ. 

96 ώρες 

Βιοδ ιασπασιμότητα 

Όχι άμεσα 

Ενδεχόμενος 

χαμηλό 

12.6 Μλες αρνητικές 

επιπτώσεις 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντ ι κές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 
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ΣυιJμορφώνετ~ι στον κι:~νονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας 

MelaminebyOCΙ"" GPH and MelaminebyOCΙ"" GPH LD and 
MelaminebyOCf"' SLP and Melafine® 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
Οί πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπε ι να συμβουλεύεστε τη λ/ο1'0 
των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ε ιδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(~) 
Σενάριο(α) Έκθεσης. 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Προϊόν 

Μέθοδοι διάθεσης 

Επικίνδυνα απόβλητα 

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν ειναι 
δυνατό. Σημαντικές ποσότητες καταλοίπων αποβλήτων δεν θα πρέπει να 
απορρίπτονται μέσω του υγειονομικού υπονόμου αλλά να επεξεργάζονται σε 
κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων. Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και Ί\ι 
μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιμοποιώντας εργολάβο 
απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια . Η απόθεση αυτού rου 
προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να , 
τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και 
απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις ατrαιτήσε ι ς της εκάστοτε τοπικής αρχής. 

Σύμφωνα με τις παρούσες γνώσεις του τrρομηθευτή, το προϊόν αυτό δεν θεωρεlτQι 
ετrικίνδυνο απόβλητο, όπως προβλέτrεται ατrό την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ της Ε.Ε. 

Συσκευασία 

Μέθοδοι διάθεσης Η τrαραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι 
δυνατό . Ο ι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρtl)σr' 

ή η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι 
εφικτή . 

Ειδικές προφυλάξεις Το υλικό κα ι ο περιέκτης του πρέπε ι να διατεθεί μ ε ασφαλή τρόπο. Οι κενοί 
περιέκτες ή ο ι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των 
προϊόντων. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή μt 
χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους . 

/ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά =] 
ADR/RID ADN/ADNR 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ Δεν υπόκειται σε κανονισ μό . Δεν υnόκεηοι σε κανονισμό . 

14.2 Οικεία ονομασία - -
αποστολής ΟΗΕ 

14.3 Τάξη/τάξεις - -
κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 

14.4 Ομάδα - -
συσκευασίας 

14.5 Πιpιβσλλοντικοi Αρ . Αρ . 
κίνδυνο ι 

14.6 Ειδικές Δεν υιτάρχοuν διαθέσιμα Δεν υπάρχουν δ ιαΟέοιμα 
προφυλάξε ις για τον στοιχεία . 

χρήστη 

Πρόσθιτα στοιχιία 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα 

11 της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 

στο ιχεία. 

-

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο ιχεία . 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα 11 - Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας 

MelaminebyOCΙ"' GPH and MelaminebyOClτ"' GPH LD and 
MelaminebyOCf'"' SLP and Melafine® 

ITMHMA 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 
15.1 Κανονισμοί/Νομοθεσία για την ασφάλεια , υγε ία και περιβάλλον ειδικο ί για την ουσία ή το μείγμα 

Κανονισμός ΕΕ /ΕΚ\ Αρ. 1907/2006 IREACH\ 

Παράρτημα χιν - Λίστα ουσιών που υπόκειντα ι σε έγκριση 

Ουσίες που ποοκαλούγ πολύ μεγάλη ανησυχία 

Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθετα ι . 

Παράρτημα χνιι - : Δεν ισχύε ι . 

Περιορισμοί στην 
παραγωγή, στη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών , μειγι.ιάτων και 
αντικειμ ένων 

Λοιποί κανονισμοί ΕΕ 

Απογραφή Ευρώπης 

Διεθνείς Κανονισμοί 

Χημικές ουσίες 
προγράμματος ι της λίστας 
της σύμβασης για τα χημικά 

όπλα 

Χημικές ουσίες 
προγράμματος 11 της λίστας 
της σύμβασης για τα χημικά 

όπλα 

Χημικές ουσίες 
προγράμματος 111 της λ ίστας 
της σύμβασης για τα χημικά 

όπλα 

15.2 Αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας 

15.3 Κατάσταση εγγραφής 

Το υλικό αυτό παρατίθετα ι ή εξα ιρε ίτα ι. 

Δεν ε ίναι καταγεγραμ μένο 

Δεν είνα ι καταγεγραμμένο 

Δεν είνα ι καταγεγρα μμένο 

Πλήρης. 

Εφαρμόσιμο. 

Ι τΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
V" Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση . 

Συντομογραφίες και ΑΤΕ =Υπολογισμός οξείας τοξικότητας 

οcι\Ι 
NJTHOGfH 

αρκτι κόλεξα C LP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης κα ι συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ) 
υπ' αρ ι θ . 1272/2008] 

Κύριες βιβλιογραφικές 
αναφορές και πηγές 

δεδομένων 

DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
Δήλωση EUH = Δήλωση κ ινδύνου ε ιδ ική του CLP 
PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις 
RRN = Αριθμός καταχώρισης REACH 

Τα στοιχεία της β ι βλ ιογραφίας ή/και ο ι ερευνητι κές εκθέσε ις είναι δ ιαθέσιμα από τον 
παρασκευασιή . 

Διαδικασία που χρησιμοποιείται νια να γ ίνει n ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό !ΕΚ) Αρ. 1272/2008 
!CLP/GHSJ 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Δεν ταξινομείτα ι . 

Οδηγίες για την εκπαίδευση 

Ημερομηνία 

έκδοσης/Ημερομηνία 

αναθεώρησης 

Έκδοση 

Το προσωπικό πρέπει να λαμβάνει οδηγίες στη μορφή δελτ ίου ασφαλε ίας πριν 
χειρ ιστε ί αυτό τα υλι κό/παρασκεύασμα. 

: 23 Δεκέμβριος 2011 
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό ΕΚ) Αριθ . 19ό7/2006 (REACH , Παράρτημi:ι 11 ·Ελλάδα 

Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας 

MelaminebyOCΙ'"' GPH and MelaminebyOCΙ'" GPH.LD and 
MelaminebyOCfT" SLP and Me/afine® · 

ΤΜΗΜΑ 16: 'Αλλες πληροφορίες 
Ημερομηνία έκδοσης/ 
Ημερομηνία αναθεώρησης 

Ημερομηνία προηγούμενης 
έκδοσης 

Έκδοση 

23 Δεκέμβριος 2011 

17 Οκτώβριος 201 1 

1.1 

οcι8 -

Από όσ? vνwρ ίζοyμε , _ο ι τrλr1pοψοplις που περιέχονται στο παρ6ν ιlvBI ακριβιlς. Ωστόσο , ούτε q αvωτίρω 

αναφερ?μ ενος 'Τtpομηθευτ% οvτ' ΟΠθΙαδήΠΜt α & ς θ ατ ~ το d . Ι ε ~Ι:ν d lfΛUUβάvouv ' 
οποιαδ~ ό ε ε v Vια την ακρiβεια ή την πλf1 · η τwv π η <Ρ"β'~" πeu περί ' όνται στο τταρο\Ι . 
Ο τ~λικο . ΊΤpQσϊ:iιοβ !'"'' · '1 '!Ω ι; τα!Ιλι ιλΟτητα.; οτrο ιουδήΠοτε uλ! "!._ίι gτrρτελ 1 (>Ποκλε ι c;ττι ή ~uΟύνη του 
χ~ηστη . · , λα rrα vλι κ ν~ Χt;Τα_ι να η ροugιά~οuν -rννωστοu<:> κ ιvδυνου ι; ι<:α ι .. 1Τρέπ ι να _pη':'" ι yο~οιούvτοι t-ιe 
·. poσoJ(ι'j . π_α~δτι ορ ισμενοι κίνδυνοι περιyράφονται στο παρόν 

1 
δεν μπορουμε να εγγυηθουμε οτι Quτοι ,ι.., .,1 

οι μοναδικοι κινδυνοι που υπάρχουν . 

~μερομηνία 
εκδοσ~ς/Ημερομηνία 
αναθεωρησης 

Έκδοση 

23 Δεκέμβρ ιος 201 1 1411• 

1.1 
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Δελτίο δεδομένων ασφαλ ίας 

σΟμψωνα μt τ Κα ο σ ο (~Κ) σpιΘ _ 1907/ιΟΟ6 , Παρaρτημα 11 

τeιχεlα της ουσίας ή του παρασκευάσμciτος 

Αφρός γρήγορης δράσης ABS- δύο συστατικών πολυουρεθάνης 600 ml 
Art.: 6800 8125, Art.: 6808 8125 

Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος 
Βλεπε ονομασία της οuσίσς ή του παρασκευάσματος . 

Στοιχεία της εταιρ ίcις;/ 'fiΊX iρη η 
Theo ι;,prφ Gιηpll a. C , Κ , η1 Q · • φreι»Str . 1 1 · 15, D -74'1 96 Ν ·uen ot<ιd t 
Τιιλ/φων ί,17 1 3ΘΙ95·0, Τtλεφαξ 07139195-199 

.Msll ιnro@foerch .de ιnιernet www.foerch.com 

Εισαγωγέας ΕΚ βλέπε σημείο 16 αυτού τοu δελτίου δεδομένων Qσφολε ίας της ΕΚ 

Ηλεκτρον ική διεvΘ11νσ r1 του ειδήμωνος ατόμου : lnfo@chemicaι -check .de, k.schnurbusch@chem ι c<1 ι ·chcck .de 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
Συμβουλεuτική υπηρεσία για φαινόμενα δηλητηρίασης : 
Τηλ.: 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρείας 
Τηλ, •·49 (Ο) 700 / 24 11 2 11 2 (TFC ) 

Γ ια τον άνθρωπο 
Βλtnε ~ναγραφόμενα 010 11 κα ι 15. 
Το σκεuασμα έχε ι tαξινομηθεi ως επι κ ίνδυνο κατά την έννο ια της οδηγίας 1999/45/ΕΚ . 
Το fipόϊόν ε lναι λ ίαν εναύσιμο . 
Ερεθισμός των ματιών 
Ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος 
Ερεθισμός του δέρματος 
Μπορεl να προκαλέσει ευα ισθητοποίηση όταν εισπνέεται . 
Μπορεί να προκαλέσει ευα ισθητοποίηση σε επαφή μ ε το δέρμα . 
Δοχείο υπό πίεση . Να προφυλάσσετα ι από τις ακτίνες του ηλίοu κα ι να μην εκτίθετα ι σε θερμοκρασία ανώτερη των 5o•c . 
Να μην τρυπηθε ί ή καεί aκόμη και μετά τη χρήση . 
Μη ψεκάζετε προς την κατε(ιθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος . 
Na διατηρείτα ι μακριά από οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - Μην καπνίζετε . 
Na δι QΤηρείτα ι μακριά από τα πα ιδιά . 

Π ε ρ ιέχει ι σοκυανικές ενώσε ις . Βλέrτε οδηγίες του κατσακεuαστr1 . 
Για το περιβάλλον 
Βλίnε αναγραφόμενα στο 12. 

Χημικιj ονομασία 
% Τομέας · - -

διμεθυλαι θέρας 

Σύμβολό 
Αριθμός καταχώρισης (ECHA) 

F+ 

ΕnΪypaμματϊι<iπΓ·---· ··-··---- --- · ϊΞί ΝΕCS.!ΞϊιΝCS 
: DN.EL. PN_EC -

ϊ>uόiα, για τηv οπο ία ιάχύει μια οpΪακ r\ ηi.i ri έκθεσής · 

12 
της !ΞΚ ... 
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Για το ακριβές κείμενο των φράσεων κινδύνου βλέπε σημείο 16. 
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4.1 Εισπνοή 
Πάρτε το άτο~Jο στον καθαρό αέρα κα ι αναλόγως συμrπωμάτων συμβουλευτείτε τον γιατρό . 
Να έχετε μαζί σας το πληροφοριακό δελτ ίο . 

4.2 Επαφη με τα μάτια 
Πλύνετε το για μερ ικά λεπτά με άφθονο νερό , ζητήστε α μέσως ιατρική βοήθεια , έχετε το φύλλο στο ιχείων στη δ ιάθεσή σας . 

4.3 Επαφή με το δέρμα 
Πλύντε το εξονυχιατικά με άφθονο νερό και ααπούνι , βγάλτε αμέαως τα μολυαμένα κα ι βρεγμένα ρούχα κα ι σε περιστατικό ερεθισμού του 
δέρματος (κοκκινίλα κλπ.) συμβουλευτε ίτε τον γιατρό . 

4.4 Κατάποση 
Μη του προκαλείτε εμετό δια της βίας, ζητείστε αμέσως γιατρό. 

4.5 Για τις Πρώτες Βοήθειες απαιτούνται ιδιαίτερα μέσα 
μ .δ . 

Υποδείξει ς για τον ιατρό : 

Μην προσπαθήσετε να χωρίσετε με το ζόρι τα κολλημένα μέρη του δέρματος . 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργrκές αντιδράσεις . 

-:---'7:-:---;_-,-. --5: ΜΕΤΡΑ Γϊλ-ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟ.λΕΜRΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ --~ ·--·~· -· ~---------- ·------- _____________________ __._,_--..:...__ __ ·---~--- ---

5.1 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης 
Δοχεία που υπόκειντα ι σε κίνδυνο να δροσ ίζονιαι με νερό . 
Πυροσβεστική σκόνη 
Δ ι οξε ίδιο (C02) 
Ι σχυρό ψέκασμα νερού 

Για μεγάλες εστίες πυρκαγιάς: 
Αφρός ανεπηρέαστος αλκοόλης 
Ισχυρό ψέκαο μα νερού 

Δοχείο που υπόκε ινται σε κivδυνο να δροσiζονται με ν ερό . 

5.2 Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας 
Εκτοξευόμενο νερό αυλού 

5.3 Τους ειδικούς κινδύνους λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασμα, 
σε προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια 
Σε πυρκαγιά μπορεί να σχηματίσουν : 
Κίνδυνος σκασίματος απο πύρωση 
Τοξικά προϊόντα πυρόλυσης . 
Υδροχλώρrο 

Φθοριούχο υδρογόνο 

Υδροκυάνιο 
Οξείδια του άνθρακα 

5.4 Τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες 
Αναπνευστ ική συσκευή ανεξάρτητη αεροκυκλώματος. 

5.5 Λοιπές συστάσεις 
Διάθεση του μολυσμένου νερού κατάσβεσης ανάλογα με τις τοπ r κές προδιαγραφές . 

Βλέπε σημείο 13, κα ι γ ια ιην προσωπική προστατευτική ενδυμασ ία βλέπε σημείο 8. 
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1 
_f.!Ι'Ρ.25 . .ΥΡiιγ_Οj)ης _δράqηs_f\ι:!S.:_ δύ_ο <JΥ."!()! ι~(i)ν_:π.ολυ.ο.ι,ιρ~.Ι'!ι'J.'!'.ης_§_ΟQ_ιτι_Ι__Α.rt·: -6_809_~1~5 - - --· -----··-·- ---- -- ---------- -·- ·-·----1 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις 
Να εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό. 
Απόφευγετε τυχόν ετταφή στα μάτια και στο δέρμα καθώς και εισπνοές . 
Απομακρύντε τις πηγές ανάφλεξης, μη καπνίζετε . 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα . 

6.3 Μέθοδοι καθαρισμού 
Αν διαφύγει αεροσόλη/αέριο, φροντίστε την παροχή άφθονου καθαρού αέρα. 

Ενεργό υλικό: 
Αφήστε το προϊόν να σκληρυνθεί. 
Συγκεντρώστε το με συμβατικά μέ.σα και να αποκομ1στεi οικολογ ικά κατα τα αναγραφόμενα στο 13. 

7 .1 Χειρισμός 
Οδηγίες για την ασφαλή μεταχείριση : 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 6.1 
Απομακρύντε τις πηγές ανάφλεξης - Μη καπνίζετε. 
Χρησιμοποιείτε μεθόδους εργασίας σύμφωνα με 1ην οδηγία χρήσης . 
Να εξασφαλίζετε καλό αερισμό . 
Φαγητό, πιόματα, κάπνισμα και τοποθέτηση τροφών στο χώρο εργασίας απαγορεύοντα ι 
Πλένετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος εργασίας. 

Ατμοί πιο βαρείς από τον αέρα. 
Οταν διανέμεται κοντά στο έδαφος μπορεί να γίνει μια ανάφλεξη άλλων, απόμερων πηγών ανάφλεξης. 
Δοχείο υπό πίεση . Να προφυλάσσεται από 11 ς ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. 
Να μην τρυπηθεί ή καεί aκόμη και μετά 1η χρήση . 
Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγα ς ή πυρακτωμένου σώματος . 
Na διατηρείται μακριά από ο ιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - Μην καπνίζετε . 

Na διατηρείται μακριά από τα παιδιά . 

7.2 Αποθήκευση 

Απαιτούμενα αποθηκευτικών χώρων και 

δοχείων/βυτίων : 
Το προϊόν να μην αποθηκεύετα ι σε διαδρόμους και κλιμακοστάσ ια . 
Υπόψη τους ειδικούς κανόνες αεροδιάχuτων (αεροσόλες) 

Ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης: 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 1 Ο 
Να προφυλάγεται απο ηλιακή ακηνοβολiα και θερμ . άνω των 50°C. 
Να αποθηκεύεται αε δροσερό μέρος . 
Να αποθηκεύετα ι σε θερμ . απο 18°C έως 22•c 

'~·~::;-~ -. Ξ~] .. _:._t;λιΞ:Ε?.<C?~ τti_Σ_. Ε.~~-ΙΞ.~8-~_.Ή~f!Σf1_Εδ'(Q!'l!~tδϊiΛι!9::!~!Jf.Cf.Στ ,~Σι~.:::~.-:._::Ξ~~: ---.-: .. 1 
8.1 Οριακές τιμές έκθεσης 

: ΑΛΛΑ°ΠΟιΧΕιΑ: 

1 ~ ΣΤΟιΧΕιΑ_ - i 

~τ~~"', =::;:1====,.._7.,=,--=.:i~.E.?i>:iJT..E.vισ--~ ~--·~οτ~~-- -- -- · -·c------~ ---::==~=====---~== · : •7. τοι!tας: :~:\ 

8.ότ :· ΑΜΑ"J:Ί-9.i'f~ϊ.Δ,~--Ξ :_ _ _ _ .. ·-····-' 
. ΠJ''!.Π.~νι() ___ . --:=--~-~==--==.:..--:=:::-~~-=c--~:~~=· :~ ~=Ξ ::~~~&1Ρ.ϊϊΙi5:~ 

. ί f\.Nif. ποιχΕιΑ~ : - - . 

® ΟΤΕ = Ορ ιακή Τιμή ·Εκθεσης . /1 ι = ε ισπνεύσιμο κλάσμα , R = αναπνεύαιμο κλάσμα, ν = εισπνεύσιμο κλάσμα και ατμός (ACGιH , Η . Π .Α . ) Ι 
ΑΟΤΕ =Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης Ι ΒΟΤ = Βιολογική Οριακή Τιμή . Υλικό εξέτασης: Β = Αίμα , Hb = Αιμογλοβίνη, Ε =Ερυθρά αιμοσφαίρια 
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(ερυθρά αιμοσφαίρια), Ρ = Πλάσμα , S = Ορός, υ =Ούρα, ΕΑ = τελευταίος αέρος εκπνοής (end-exhaled aίr) . Χρονικό διάστημα λήψης δείγματος: 
a = δίχως περιορισμό Ι όχι κρίσιμο, b = μετά οπό τη λήξη της βάρδ ιας, c = μετά από μια εργασιακή εβδομάδα, d = μετά από τη λήξη βάρδιας μιας 
εργασιακής εβδομάδας, e = προτού οπό την τελευταίο βάρδια μιας εργασιακής εβδομάδας. f = κατά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας, g = πριν 
από βάρδια . (ACGIH-BEI, Η.Π.Α.) 1 Συμείωση - Δ = δέρμα . 
•• = Ο οριακός συντελεστής γι' αυτή την ουσία ακυρώθηκε μέσω της TRGS 900 (Γερμανία) , από τον Ιανουάριο του 2006, με στόχο την 
επανεξέταση . 

8.2 Έλεγχοιέκθεσης 
8.2.1 Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης 

Προσέχετε να υττάρχει καλός αερισμός. Μπορεί να γίνει με απορρόφηση επί τόπου ή με γενικό εξαερισμό . 
Αν αυτά τα μέτρα δεν αρκούν για να μείνει η συγκέντρωση κάτω από nς τιμές AGW (μέγιστη εrπτρετπή συγκέντρωση), πρέπει να φοράτε μια 
κατάλληλη αναπνευστική συσκευή . 
Ισχύει μόνο εάν αναφέρονται οριακές τιμές έκθεση . 
Κατα την χρήση χημικών ουσιών να τηρείτε τα γενικά μέτρα υγιεινής και υγείσς . 
Πλένετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος εργασίας . 
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές . 
Αναπνευστική προστασία : 
Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό . 
Προστασία των χεριών: 

Συνιστάται κρέμα προστασίας των χεριών . 
Προστατευτικά γάντια από βουτύλια (ΕΝ 374) 
Προστασία των ματιών: 

Προατασfα του δέρματος : 

Υπο κανονικές συνθήκες δεν απαιτείται. 

Γυαλιά προστασίας των ματιών εφαρμοστά με πλευρικές ασττiδες (ΕΝ 
166). 
Προστατευτική στολή εργασίας (π .χ . προστατευτικά παπούτσια ΕΝ 
344, προστατευτικά ρούχα , μακρυμάνικος) 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την προστασία χεριών - Δεν έγιναν δοκιμές . 
Η επιλογή των συσταnκών παρασκευασμάτων έγινε με βάση των γνώσεων κα ι πληροφοριών περί αυτών . 
Στα υφάσματα η επιλογή έγινε με βάση των πληροφοριών των κατασκευαστών γαντιών . 
Κατά την επιλογή του υλικού για τα γάντια πρέπε ι να προσέξετε τη διάρκεια μέχρι τη διάτρηση, τη βαθμιαία διαπερατότητα 
κα ι την υττοβάθμιση . 

Η επιλογή κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηρισnκά, που διαφέρουν 
από κατασκευαστή σr. κατασκευαστή . 
Όταν πρόκεπαι για παρασκευάσματα δεν μπορεί να υπολογιστεί η σταθερότητα του υλικού γαντιών εκ των προτέρων , 
για το λόγο αυτό πρέπει να ελεγχθεί πριν τη χρήση . Για την ακριβή διάρκεια μέχρι τη διάτρηση του υλικού γαντιών μπορείτε 
να ενημερωθείτε στον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών , πρέπε ι να προσέξετε αυτή τη διάρκεια . 

8.2.2 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
δ .υ .π . 
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Φυσική κατάσταση : 
Χρώμα : 

Οσμή : 

Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης (σε "C): 
Σημείο τήξης/περιοχή τήξης (σε "C) : 
Σημείο ανάφλεξης (σε "C): 
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : 
Ι κανότητα αυτανάφλεξης: 
Θερμοκρασία έναυσης: 
Κατώrερο όριο έκρηξης : 
Ανώτατο όριο εκρηξης: 
Χρήση : 

Πίεση ατμών: 

Πυκνότητα (9/n1Ι) : 
Υδατοδιαλυτότητα : 

Συνθήκες προς αποφυγήν 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 7. 
Με κατάλληλη αποθήκευση και μεταχείρ ιση δεν αναμένεται (σταθερό) . 
Αύξηση της πίεσης καταλήγα σε κίνδυνο ανατίναξης (σκάσιμο/έκρηξη) 
Πύρωση , ακάλυπτες φλόγες , πηγές ανάφλεξης 

Αερόλυτο (αεροσόλη) 
Ανάλογα με την εξειδίκευση 
Χαρακτηριστικό 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
Ναί 
Όχι 

> 230"C 
1,5Vol% 
18,6 νοΙ% 

Ενδεχόμενο δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων ατμού/αέρος . 
5 - 6 bar12o· c 
Μη καθορισμένο 

Αδ ιάλυτο 
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Αποσύνθεση : 

> 1oo·c 
Δοχε ίο υπό πlεση . Να προφυλάσσεται σπό τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθετα ι σε θερμοκρασ ία ανώτερη των so·c. 
Υλικά προς αποφυγήν 
Βλtπε αναγραφόμενα και στο 7. 

Επικίνδυνα υλικά απο_σύνθεσης 
Βλέπε αναγραφόμενα στο 5.3 

! 
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Άμεση τοξικότητα καθώς και άμεση εμφάνιση επιδράσεων 
Κατάποση , LD50 σε αρουραίο απο στόματος ( μιλγρ/χλγρ) : δ . υ .π . 
Εισπνοή , LC50 σε αρουραίο εισττνοϊκά (μιλγρ ./λ/4ώρ) : k . D . ν ., Βλέπε αναγραφόμενα στο 15. 
Επαφή με το δέρμα , LD50 σε αρουραίο επιδερμικά (μιλγρ/χλγρ) : k . D . ν., Βλέπε αναγραφόμενα στο 15. 
Επαφή με τα μάτια : Βλέπε αναγραφόμενα στο 15. 

Επιδράσεις που εμφανίζονται με καθυστέρηση καθώς και χρόνιες συνέπειες 
Ευαισθητοπο ίηση : Ναι (επαφή με το δέρμα), Ναι (ε ι σττνοή) 
Καρκινογένεση : δ . υ .π . 
ΜεταλλαξJογένεση : δ .υ .π . 
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή : δ . υ .π. 

Ενέργεια ναρκωτική : k .D . ν. 

Λοιπές συστάσεις 
Ταξινόμηση κστα την μέθοδο υπολογισμού . 
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Κατηγορία δυναμ ικού μόλυνσης των φυσικών υδάτων (Γερμαν ία) : 
Αυτοτοξινόμηση : 
Ανθεκτι κότητα κα ι ικανότητα αποδόμησης : 
Δεν επιδέχεται βιολογική αποσύνθεση 

Αφρός πολuουρεθάνης 
Ιδ ιότητες σε μονάδες καθορισμού λυμάτων : 
ΑΟΧ n.a. 
Υδρόβια τοξικότητα : 
Οικοτοξικότητσ : 

r--~:, :.~:~·:. __ 

Δεν υπάρχουν 

(νwVwS) Ναί 

δ .υ .π . 

δ . υ .π . 

13.1 για το υλικό/ σκεύασμα/ υπολείμματικές ποσότητες 
Κωδικός απορρίματος - Ευρωπαϊκή Ένωση.: 
Οι αναφερόμενοι κώδι κες αποβλήτων είνα ι συστάσεις με βάση την πιθανή χρησιμοποίηση του προϊόντος . 
Λόγω της συγκεκριμένης χρησιμοποίησης και των συνθηκών διάθεσης αποβλήτων στο χειρι στή υπάρχει 
ενδεχομένως και η κατάταξη σε άλλους κώδ ικες αποβλήιων. (2001 /11 8/ΕΚ , 2001 / 1 1 9/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ) 
16 05 04 αέρια σε δοχείο πίεσης (περιλαμβάνονται σλόνες) που περ ιέχουν εmκίνδυνες ουσίες 
08 04 09 απόβλητα καλλών κα ι στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς δι αλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
Να τηρούνται οι προδιαγραφές των αρμοδίων τοπικών αρχών 

Για παράδειγμα, σε κατάλληλη χωματερή αχρήστων . 

13.2 για μολυσμένο υλικό συσκευασίας 
Βλέπε αναγραφόμενο στο 13. 1 
Να τηρούνται οι προδιαγραφές των αρμοδίων τοπικών αρχών 

Ανακύκλωση 
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Γενικές πληροφορίες 
Αριθμός 0 . Η . Ε .: 

Οδική/ σιδηροδρ . μεταφορά (ADR/RID) 
Κλάση/ομάδα συσκεuασiος: 
UN 1950 AEROSOLS 
Κωδικός ταξινόμησης : 
LQ: 

99 

1950 

21-
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Μεταφορά με πλοία θαλάσσης 
ιMDG-Code: 
EmS: 
Θαλάσσιος ρύπος (Marίne Poιιutant) : 
AEROSOLS 

~~~: s-υ (κλάση/ομάδα συσκευασίας) + 
n.a. 

Μεταφορά με αεροπλάνα 
ΙΑΤΑ: 

Aerosols, flammabιe 

Πρόσθετες συστάσεις: 

2.1/-/- (κλάση/δευτερεύων κίνδυνος/ομάδα συσκευασίας) 

Κωδικός κ ινδύνων κα ι συσκευασίας γνωστοποιείται σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο . 

Χαρακτηρισμός σήμανσης σύμφωνα με το διάταγμα περι επικίνδυνων υλικών συμπεριλαμβανομένων 
και των Οδηγιών της Ευρ . Ένωσ 
(67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ) 

Σύμβολα : F+/Xn 
Ενδείξεις κινδύνου : 
Εξαιρετικά εύφλεκτο 
Επιβλαβές 

Εmγραμματικά R: 
36/37/38 Ερεθίζε ι τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα . 
42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται κα ι αε επαφή με το δέρμα. 
Katα τη χρηαη μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μίγματα ατμού-αέρος. 
Επιγραμματικά S: 
23.h Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμ ιάσεις/ατμούς/εκνεφώματσ. 
26 Σε περ ίπτωση επαφής με τα μάτ ια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή . 
28.b Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κα ι σαπόν ι . 
35 Το υλ ικο και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο . . 

ID 
~ 

37139 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. 
45 Σε περ ίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είνα ι δυνατά) . 
51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Προσθετ ικά : 

Δοχείο υπό πίεση . Να προφυλάσσετα ι από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθετα ι σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. 
Να μην τρυπηθεί ή καεί aκόμη και μετά τη χρήση . 
Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώμαrος . 
Na διατηρείται μακρ ιά από οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - Μην καπνίζετε . 
Na διατηρείται μακριά από τα πα ιδ ιά . 

. Περιέχει ισοκυον ικές ενώσει ς . Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή . 

διισοκυανικό διφα ινυλομεθάνιο, ισομερή κα ι ομόλογα 
Να προσέχετε τους περιορισμούς : Ναί 
Προσέχετε τις οδηγίες σχετικά με τον περιορισμό 76Π69/ΕΟΚ, 1999/5 1/ΕΚ , 1999/77/ΕΚ 
Προσέχετε το Νόμο για την προστασία ανηλίκων στην εργασία (Γερμανική δ ιάταξη) . 

Οι παρούσες πληροφορίες αναφέρονται σε σχέση με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσής του στον αποδέκτη . 
Κατηγορία αποθήκευσης κατα νcι (Γερμανία) : 2 Β 
Διορθώσεις παροραμάτων : 8 
Οι ακόλουθες προrόαεις αποτελούν τις αναγραφόμενες προτάσε ις R των συστατικών μορίων της ουσίας (κατονομάστηκε στο σημεία 3). 
12 Εξαιρετικά εύφλεκτο . 
22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως . 
22 Επίσης επ ιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως . 
36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα . 
53 Μπορε ί να προκαλέσε ι μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περ ιβάλλον . 
20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 
36/37/38 Ερεθίζε ι τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα . 
42143 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όrαν ε ισπνέετα ι κα ι σε επαφή με ro δέρμα . 
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FΦRCH SNC 
ΖΑΕ Le Marchaίs Renard 
Aubίgny 

77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD 
FRANKREICH 
Tel. +33 1 64144848 
Fax +33 1 64144849 
E-Ma ίl info@forch.fr 
lnternet www.forch.fr 

Foerch lnternatίonal Trading (Shanghai) 
Co., Ltd. 
Ground Floor. 3 Building Νο . 1295 
Xinjinqiao Road 
Pudong New Area 
SHANGHAI 201206 
CHINA 
Tel. +86 21 583 45012 
Fax +86 21 516 85368 
E-Mail housen.liang@foerch.com.cn 
lnternet www.foerch.com .cn 

FφrchAG 

Zurlindenstr. 23 
4133 PRAΠELN 
SCHWEIZ 
Tel. +41 61 826 2030 
Fax +41 61 826 2039 
E-Mail info@foerch.ch 
internet www.foerch. ch 

Fφrch Componentes para Τ aller S. L 
Pologono lndustrial asegra 
clGranada, 24 
18210 PERLIGROS (GRANADA) 
SΡΑΝΙ ΕΝ 
Tel. +34 902161020 
Fax +34 958401787 
E-MAil info@foerch.es 
lnternet www.foerch.es 

SIADKV 
Ledurgas iela 3 
LV-1 034 Riga 
Tel. 0037 17501155 
Fax 0037 175011 56 
dkν@inbox . lν 

κ. Vardalis & Co. ΕΕ 
11 km Nat. Rd.ΠH - Edessa 
57008 THESSALONIKI 
Tel. .+30 2310 722000 
Fax· +30 2310 722621 
E-Mail info@forch.gr 
lnternet www.forch.gr 

Fφrch SNC 
17 rue de Marbourg 
9764 MARNACH 
LUXEMBURG 
Tel. +352 269 03 267 
Fax +33 1 64144849 
E-Mail info@forch.fr 
lnternet www.forch.fr 

Fφrch in Romania 
STR. Τ. VLADIMIRESCU ΝΟ 34 
BL. 2Α, ΑΡ. 14, ΕΤ 3 
RO 500142 BRASOV 
Tel. +40268330038 
Fax +40268333495 

Fφrch d.o.o. Mandlova 1 
10000 ZAGREB 
KROATIEN 
Tel. +385 1 2912900 
Fax +385 1 291290 1 
E-Mail info@foerch.hr 
inlemet www.foerch.hr 

Foermi Handelshaus LLC. 
127247 Dimitroνskoe Autostraie, Building 
107118 
Moscow, Russia 
Τ el. 7 -495-657 -99-57 
Fax 7-495-485-87-98 
E-mail: foermί . moscow@foerch.ru 

ELMAS OTOMOTIV TURIZM ΙΤΗ . ΙΗ R. SAN. 
VE τιc .ι TD .STΙ. 

GάRSEL ΜΑΗ . 
IKIZLER SOK ΝΟ. : 2 
80360 ΟΚΜΕΥΟΑΝΙ 1 ISTANBUL 
TURKIYE 
Tel: + 90 212 221 71 71 
Fax: + 90 212 368 82 93 
Ιnternet www.elmasotomotiv.com 

Fφrcl1 Kereskedelmί Kft 
Bakony u. 4. 
8000 SZIKESFEHIRVAR 
UNGARN 
Tel. +36 22 348348 
Fax +36 22 348355 
E-Mail info@foerch-hungaria.hu 
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Fφrch SNC 
Rue Pierre Fluche 34 
4800 VERVIERS 
BELGIEN 
Tel. +32 87 688798 
Fax +32 87 268008 
E-Mail info@forch.fr 
lnternet www.forch.fr 

Fφrch A/S 
Hagemannsvej 3 
8600 SILKEBORG 
DΔNEMARK 

Tel . +45 86 823711 
Fax +45 86 800617 
E-Mail info@foerch.dk 
lnternet www.foerch .dk 

Theo Fφrch GmbH 
Rφcklbrunnstraίe 39Α 
5020 Salzburg 
ΦSTERREICH 
Tel . +43 662 875574-0 
Fax +43 662 878677 
E-Mail info@foerch.at 
internet www.foerch.at 

Ζ Ι ΕΒΕ LTD 
82 Westcott Venture Park 
Westcott 
AYLESBURY 
Bucks. ΗΡ19 ΟΧΒ 
UNITED KINGDOM 
Tel:' ;+44 (0)1296 655 282 
Fax: +44 (0)1 296 651 947 
E-Mail: sales@ziebe.co.uk 

EuroPro ehf 
Smiπjuvegur 9 
200 Kσpaνogur 
lsland 
Tel.' ;+354 578 8000 
Fax: 1+354 578 8029 
lnternet www.forch .is 

Fφrcl1 S.p.A. 
Via Negrelli 8 
39 100 BOLZANO 
ITALIEN 
Tel. +39 0471 204330 
Fax +39 0471 204290 
E-Mail info@forch.it 
lnternet www.forch .it 

. ............. ______ ! 
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F φrch Nederland BV 
Utrechtsestraat 38 F 
6811 LZ ARNHEM 
NIEDERLANDE 
Tel . +31263527635 
Fax +31 26 4720720 
E-Mail info@foerch.nl 
lnternet www.foerch .nl 

NORMTEKNIK ί Sνerίge ΑΒ 
Grenνδgen 8 
152 42 SΦDERTΔLJE 
Tel. :. +46 855089264 
Fax. +46 855089062 
E-Mail ίnfo@foerch.es 
lnternet www.foerch .es 

Fφrch Polska Sρ. z ο.ο . 

43-392 MIKDlYRZECZE GΣRNE 379 
POLEN 
k/ Bίelska-Bialej 

Tel . +48 33 4968888 
F ax +48 33 8158548 
E-Maίl ίnfo@forch . ρl 

Ιnternet www.forch . ρl 

Fφrch s.r.o. 
Doρraνnν 1314/1 
104 00 PRAHA 10- UHRNNMVES 
TSCHECHIEN 
Tel. +420 271 001 984-9 
Fax +420 271 001 994-5 
E-Maί l ίnfo@foerch . cz 

lnternet www.foerch .cz 

Fφrch Sloνensko s .r.o . 
Rosίnskα cesta 12 
010 08 rι ΙLΙΝΑ 
SLOWAKEI 
Tel +421 41 5002454 
F ax +421 41 5002455 
E-Mail ίnfo@forch . sk 
lnternet www.forch.sk 

Fφrch d.o.o. 
Cesta ν Gorίce 10a 
1000 LJUBLJANA 
SLOWENIEN 
Tel . +386 1 2442490 
Fax +386 1 2442492 
E-Maίl ίnfo@foerch . sί 
lnternet www. foerch . sί 

n.a. = μ . ε . = μη εφαρμόσιμοι n.g. = μ.δ. =μη δοκιμασμένο Ι n .ν .. k . D.ν . = δ . υ .π . =δεν υπάρχουν πληροφορίες 
ΟΤΕ= Οριακή Τιμή Έκθεσης (Ελλάδα, ΠΔ 77/93, ΠΔ 90/99 , ΠΔ 338/01, ΠΔ 339/01) 
AGW = 'Άrbeίtsρlatzgrenzwert" (Γερμανία) Ι BGW = "Biologischer Grenzwert" (Γερμανία) 
VbF = Διάταγμα περι καύσιμων υλών (Αυστρία) 
WGK =Κλάση κινδύνων μόλυνσης των υδάτων (Γερμανία) - WGK3 = έντονος κίνδυνος των υδάτων, WGK2 = κίνδυνος υδάτων , WGK1 = 
ασθενής κίνδυνος των υδάτων 
VwVwS = Κανονιστ ική δ ιάταξη περί επικίνδυνων ουσιών για ύδατα (Γερμανία) Ι VOC = Volatile organίc comρoυnds (πτητικές οργαν ι κές 
συνθέσεις) 

ΑΟΧ=Προσροφήσιμε ς οργανικές αλογονούχες ενώσε ις 
Οι παρούσες πληροφορίες αποσκοπούν στην περιγραφή του προϊόντος σχετικά με τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν και δεν χρησιμεύουν στο να βεβαιώσουν ορισμένες ιδιότητες 
του προϊόντος, βασίζονται δε στην σημερινή κατάσταση των γνώσεών μας . Τυχόν ανάληψη ευθύνης αποκλείεται . 
Εκδόθηκε απο την : 

Chemίcal Check GmbH, Woebbeler Strasse 2-4, D-32839 Steίnheίm, Τηλ : +49 5233 94 17 ο, +49 1805-
CHEMICAL Ι +49 180 52 43 642, Φαξ : +49 5233 94 17 90, +49 180 50 50 455 
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatυng . Τυχόν τροποποίηση ή πολυγραφική ανατύπωση του 
παρόντος εγγράφου χρε ιάζετα ι την ρητή συγκατάθεση της εταιρείας Chemίcal Check GmbH Gefalπstoffberatung . 
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ΤΜΗΜΑ Β. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1. ΚΙΝΔ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙ Σ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ Υ ΛΕΣ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κίνδυνοι από την τροφοδοσία των πρώτων 

υλών 

• Τραυματισμοί ή καψ ίματα κατά τη μετα

φορά των προς βαφή αντικειμένων . 

• Τραυματισμο ί κατά τη μεταφορά των φι

αλών πεπιεσμένου αέρα και πούδρας . 

• Έκρηξη από πτώση φιαλών αέρα και 

πούδρας . 

• Γλιστρήματα των προς κατεργασία αντι

κειμένων , από τα χέρια λόγω μη ικανο

ποιητικού καθαρισμού τους . 

• Τραυματισμοί από την πτώση των φια

λών ή των προς κατεργασία αντικε ιμέ

νων . 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Μεταφορά των προς βαφή αντικειμένων 

με χρήση των κατάλληλων Μ.Α.Π . (γά

ντια , υποδήματα με μεταλλική μύτη , ενι

σχυμένη φόρμα εργασίας , κράνος εργα

σίας). 

• Οι φιάλες αέρα και πούδρας να μεταφέ

ροντα ι με καρότσια κατάλληλα για την 

εργασία αυτή και σε περίπτωση που 

πρέπει να ανυψωθούν , αυτό να γίνει με 

χρήση ειδικού ανυψωτικού μηχανήμα

τος . 

• Να αποφεύγονται οι βίαιες κρούσεις των 

φιαλών . 

• Να χειρίζονται όλες οι φιάλες με γνώμο

να ότι είναι γεμάτες , διότι δεν γνωρίζουμε 

πότε είναι γεμάτες και πότε όχι . 

• Για αποφυγή τυχόν πτώσεων , οι φιάλες 

πρέπει να τοποθετούνται ανάμεσα σε 

αφρώδη υλικά που να απορροφούν τυ

χόν κραδασμούς. 

• Εξονυχιστικός καθαρισμός των προς κα

τεργασία αντικειμένων , από τυχόν λάδια , 

λιπαρές ουσίες και προσεκτικός καθαρι

σμός τους . 

• Δέσιμο των φιαλών . 

• Σύσφιξη των φιαλών πάνω σε ειδικές 

βάσεις . 

• Σωστή στερέωση των αντικειμένων σε 

υπερυψωμένα σημεία ή κατάλληλη το

ποθέτησή τους στο έδαφος . 

• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π . (ειδικά υπο

δήματα και γάντια) . 



ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

• Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από υπερθέρ

μανση των φιαλών . 

• Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από διαρροές φι

αλών . 

Λοιποί κίνδυνοι από τις πρώτες ύλες 

• Τραυματισμοί κατά την εργασία σε ανοι

κτό χώρο . 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Αποθήκευση φιαλών μακριά από πηγές 

θερμότητας , από εύφλεκτα ή εκρηκτικά 

υλικά και να βρίσκονται προστατευμένες 

από τον ήλιο . 

• Έλεγχος διαρροών . 

• Σωστός αερισμός κλειστών αποθηκών. 

• Χωριστή αποθήκευση για ελαττωματικές 

ή κενές φιάλες . 

• Έλεγχος του χώρου αποθήκευσης για 

τυχόν υπολείμματα εύφλεκτων υλικών 

(π.χ. βενζίνη) στο έδαφος και άμεσος 

καθαρισμός τους . 

• Μεταφορά του συστήματος βαφής πάνω 

σε ειδική πλατφόρμα με ειδικά ροδάκια . 

• Χρήση ειδικών Μ.Α.Π . 

• Μεταφορά της πλατφόρμας συρτά από 

περισσότερα του ενός ατόμου . 

• Τοποθέτηση ειδι κής σήμανσης σε μεγά

λη ακτίνα απ' το χώρο εργασίας για ΊΤα

ρουσία βλαβερών ουσιών αλλά και για 

κίνδυνο έκρηξης . 



2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία, μηχανήματα , 

ιδιοσυσκευές κ . λπ . 

• Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από υπερφόρτω

ση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με 

το οποίο τροφοδοτείται η συσκευή . 

• Τραυματισμοί από ελαττωματικές ιδιο

συσκευές των προς βαφή αντικειμένων . 

• Πυρκαγιά λόγω εργασίας κοντά σε εκρη

κτικά ή εύφλεκτα υλικά από σπινθήρες. 
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• Χρήση πηγών ρεύματος ιδανικής έντα

σης και τάσης. 

• Έλεγχος όλου του δικτύου για τυχόν κα

μένα εξαρτήματα και άμεση αντικατά

στασή τους . 

• Έλεγχος του δικτύου για κομμένα , 

φθαρμένα , καμένα καλώδια και άμεση 

αντικατάστασή τους ή απομόνωση . 

• Μη πραγματοποίηση παράλληλων ερ

γασιών απ ' το ίδιο δίκτυο ρεύματος . 

• Έλεγχος για φθαρμένα , κομμένα καλώ
δια της συσκευής και αντικατάστασή 

τους. 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρων με αφρό και 

όχι με νερό σε άμεσα προσβάσιμα μέρη . 

• Τα όργανα και τα εξαρτήματα των φια

λών που πιθανόν να έρθουν σε επαφή 
με το οξυγόνο , δεν πρέπει να λιπαίνο

νται . 

• Έλεγχος , συντήρηση και αντικατάσταση 

των ιδ ιοσυσκευών όποτε απαιτείται . 

• Καθαρισμός χώρου εργασίας από εύ

φλεκτα υλικά . 

• Καθαρισμός κλειστών δοχείων από εύ

φλεκτα υλικά και έλεγχος περιεκτικότη

τας. 

• Όχι λαδωμένα στουπιά και πανιά επάνω 

στις φιάλες και τα παρελκόμενά τους . 

• Όχι λαδωμένα στουπιά και πανιά επάνω 

στα καλώδια που συνδέουν το πιστόλι 

βάσης με την υπόλοιπη συσκευή . 

• Όχι ρούχα λερωμένα με λάδια . 

• Τοποθέτηση κατάλληλου πυροσβεστήρα 

σε κοντινή και άμ εσα προσβάσιμη θέση . 



ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

• Έκρηξη σε δεξαμενές καυσίμων όταν γί

νονται εργασίες βαφής σ' αυτές . 

• Ατυχήματα ή/και εκρήξεις σε ναυπηγοε

πισκευαστικές ζώνες . 

• Ατυχήματα στη βαφή του αυτοκινήτου . 

Φυσικοί κίνδυνοι και εργονομικές ατέλειες 

θέσης εργασίας. 

• Εγκαύματα από καυτή πούδρα . 

• Γλιστρήματα και κατά συνέπεια τραυμα

τισμο ί από υπολειπόμενη πούδρα στο 

έδαφος . 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Κένωση των δεξαμενών από καύσιμα 

και καλή απόπλυση από τυχόν υπολείμ

ματα. 

• Πριν τη βαφή , εξονυχιστικός έλεγχος των 

τοιχωμάτων για τυχόν διαρροές . 

• Διαφορετικού τύπου εργασίες πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό και 

απομακρυσμένο χώρο (όπως συγκολ

λήσεις κ . λπ.) για αποφυγή εκρήξεων . 

• Μηχανολογικές επισκευές σ ' άλλο χώρο . 

• Η φανοποιία δεν θα πρέπει να βρίσκεται 

στον ίδιο χώρο με το βαφείο , λόγω ερ

γασιών με χρήση οξυγόνου στη φανο

ποιία . 

• Η βαφή να γίνεται σε ειδικό κλειστό χώ

ρο με επαρκέστατο αερισμό . 

• Ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου φαρμα

κείου. 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρα σε άμεση και 

κοντινή θέση . 

• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π . (γάντια , 

φόρμα με μακριά μανίκ ια ) . 

• Πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για ε

γκαύματα σε προσβάσιμη θέση . 

• Ειδικός καταιωνιστήρας για να ξεπλένε

ται ο εργαζόμενος μετά από το πέρας 

της εργασίας του . 

• Τακτι κός και σχολαστικός καθαρισμός 

του εδάφους από την πούδρα που απο

μένει . 

• Να γίνεται γνωστό ποιοι ιατροί , γενικής 

ιατρικής , κατοικούν στην περιοχή γύρω 

από την επιχείρηση ώστε να γίνεται ά

μεσα η εξέταση του ασθενούς αλλά και η 

τυχόν παραπομπή του σε γιατρό ειδικό

τητας , αν χρειαστεί . 



3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Ανεπαρκής φωτισμός . 

• Υψηλές θερμοκρασίες. 

Χημικοί κίνδυνοι 

• Εισπνοή επικίνδυνων αερίων που πα

ράγονται κατά την εκτόξευση της πού

δρας επάνω στα κατεργαζόμενα τεμάχια . 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

• Γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς λόγω 

εύφλεκτων υλικών κατασκευής και α

νοιγμάτων στο χώρο εργασίας και λόγω 

έλλειψης πυροσβεστήρων . 

• Τραυματισμοί κατά την εκκένωση του 

χώρου σε περίπτωση ανάγκης . 
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• Τοπική ενίσχυση φωτισμού . 

• Μείωση πηγών θερμότητας . 

• Φυσικός ή τεχνητός αερισμός . 

• Εργασία σε ώρες όπου η θερμοκρασία 

είναι σε Τα δωματίου και κατά την καλο

καιρινή περίοδο να γίνονται τακτικά δια

λείμματα ενώ να υπάρχει και κλιματι

σμός . 

• Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π . (μάσκα προ

σώπου και αναπνευστικής οδού, γυα

λιά). 

• Ικανοποιητικός γενικός ή τοπικός εξαε

ρισμός . 

• Καθαρισμός των προς βαφή αντικειμέ

νων με τα κατάλληλα υλικά. 

• Χρήση , για τη βαφή , πούδρας με ήπια 

χημική σύσταση για τον άνθρωπο. 

• Τακτική αντικατάσταση της πούδρας στις 

φιάλες . 

• Πλήρες σύστημα πυρόσβεσης. 

• Κάλυψη ανοιγμάτων . 

• Χρήση πυράντοχων δομικών υλικών. 

• Ανιχνευτές καπνού για έγκαιρη εγκατά

λειψη του χώρου. 

• Δεξαμενή παροχής νερού υπό πίεση για 

τροφοδότηση του συστήματος πυρό

σβεσης . 

• Κατάλληλη σήμανση και φωτισμός της 

κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε περί

πτωση μπλακ άουτ . 

• Έξοδοι κινδύνου πάντα προσβάσιμες και 

ελεύθερες. 



ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Από πτώσεις 

• Τραυματισμοί από πτώσεις κατά την ερ- • Χρήση εξεδρών ή αναβατορίων με κά-

γασία σε υπερυψωμένα σημεία . γκελα τριγύρω . 

• Δάπεδο κατασκευασμένο από μέταλλο 

(όχι ξύλο) . 

• Χρήση ιμάντα για πρόσδεση του εργα-

ζόμενου . 

• Χρήση κράνους στο κεφάλι . 

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ το ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κίνδυνοι από την απομάκρυνση του προϊό-

ντος και των υποπροϊόντων 

• Έγκαυμα από τα κομμάτια που μόλις • Προειδοποίηση όσων βρίσκονται κοντά 

βάφτηκαν . και σήμανση των τεμαχίων που μόλις 

βάφτηκαν . 

• Εγκαύματα στο πρόσωπο και τα μάτια . • Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π . (μάσκα ή γυ-

αλιά) . 

• Πάντα πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέ-

ρια μας αφού τελειώσουμε τις εργασίες 

μας . 

• Τραυματισμοί κατά την απομάκρυνση • Χρησιμοποιούμε γάντια χοντρά για απο-

των κομματιών. μάκρυνση ελαφρών τεμαχίων . 

• Για βαριά τεμάχια χρησιμοποιούμε κα-

τάλληλα μέσα (κλαρκ, ανυψωτικά , παλά-

γκα , γερανούς) . 

Κίνδυνο ι από προσωρινή αποθήκευση προ-

ϊόντος και υποπροϊόντων 

• Τραυματισμός από πτώση ή μετατόπιση • Χρήση κατάλληλων Μ.Α.Π . (γάντια , υ-

κατά την αποθήκευση των κομματιών ποδήματα , μάσκα προσώπου) . 

κατεργασμένων . 
• Στερέωση των κομματιών . 

• Από υπερυψωμένα σημεία στοιβάζουμε 

τα τεμάχια με χρήση γερανού . 
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5. ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κίνδυνοι από κακή οργάνωση της εργασίας 

• Μη σαφείς οδηγίες εργασίας . • Σαφείς οδηγίες εργασίας . 

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων . 

• Ιεραρχία στις εντολές. 

• Διαχωρισμός Μ.Α.Π . ανάλογα με τις • Ίδια Μ.Α.Π . για όλους χωρίς διακρίσεις . 

προτιμήσεις του εκάστοτε προϊσταμένου 

προς τους εργαζόμενους. 

Κίνδυνοι από ψυχολογικούς παράγοντες 

• Πίεση χρόνου • Σωστή οργάνωση εργασίας . 

• Σωστή οργάνωση διαλειμμάτων . 

• Σωστή λήψη τροφής και αναπλήρωσης 

υγρών . 

• Κακή συνεργασία με συναδέλφους και • Αρμονική συνεργασία . 

προϊσταμένους . 
• Δημιουργία οικείου περιβάλλοντος . 
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΩΑΚΡΑ ΚΑΤΩΑΚΡΑ ΔΕΡΜΑ 

κ Α Μ Α χ Β π κ Δ κ 

Ρ Υ Α Ν Ε Ρ ο Ν Ε ο 

Α Τ Τ Α Ρ Α Δ Η Ρ Ρ 

Ν 1 1 π 1 χ 1 Μ Μ Μ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΜΛΟ 

1 Α Α Ν . 1 Η Α ο ΜΕΡΟΣ 

ο ο Σ 
το 

ΤΟΥ 
ο Ν 

ΣΩΜΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

Δ Α 

ο Σ 

Σ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ χ χ χ χ χ χ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ- ΕΚΔΟΡΕΣ χ χ χ χ χ χ χ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ- ΠΡΟ-
χ χ χ χ 

ΣΚΡΟΥΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

ΓΛΙΣΤΡΗΜΑΤΑ χ χ χ χ χ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ χ 

ΘΕΡΜΙΚΟΙ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤ Α - ΦΛΟΓΕΣ 
ΨΥΧΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ χ 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΣΚΟΝΕΣ - ΙΝΕΣ χ χ χ 

ΚΑΠΝΟΙ χ χ χ 

ΟΜΙΧΛΕΣ 

ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ - ΠΙΤΣΙΛΗΣΗ χ χ χ 

ΑΕΡΙΑ -ΑΤΜΟΙ χ χ χ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ 

ΜΥΚΗΤΕΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΜΛΗΛΟ 
ΠΡΟΠ ΑΣΙΑΣ, ΕΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ 
ΠΤΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ . 
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ΤΜΗΜΑ Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣXffiΚA ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 
1) Ν. 156811985 « Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» . 

2) Π .Δ . 17/96 « Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομέ
νων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» . 

3) Π .Δ . 16/96 « Ελάχιστες προδ ιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργα

σίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/645/ΕΟΚ» . 

4) Π .Δ . 395/1994 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόμενους εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» . 

5) Π . Δ. 105/1995 « Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ». 

6) Π.Δ. 377/1993 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες 

89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις 
μηχανές . 

7) Π .Δ . 159/1999 «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 17/96 « Μέτρα για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» . 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΝ STANDARDS) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 

ENV 340 Προστατευτική ενδυμασία : Γενικές απαιτήσεις . 

ΕΝ 420-94 Γενικές απαιτήσεις για γάντια. 

ΕΝ 379-95 Βιομηχανικά Κράνη Ασφαλείας . 

ΕΝ 812-99 Βιομηχανικά Κράνη για προστασία από πρόσκρουση. 

ΕΝ 345-95 Προδιαγραφή για υποδήματα τύπου ασφάλειας επαγγελματικής χρήσης . 

ΕΝ 346-93 Προδιαγραφή για προστατευτικά υποδήματα επαγγελματικής χρήσης . 

ΕΝ 407 Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους . 

ΕΝ 1550-97 Απαιτήσεις ασφαλείας για το σχεδιασμό και κατασκευή των σφιγκτήρων συ

γκράτησης του κατεργαζόμενου τεμαχίου . 
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Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κατά την επίσκεψη σε ιδιωτική μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής, τα στάδια 

παραγωγής, από την ακατέργαστη πρώτη ύλη έως το έτοιμο προϊόν είναι τα εξής: 

1°: Καθαρισμός επιφανείας αντικειμένων προς βαφή - απολίπανση 

2°: Στεγνωτήριο 

3°: Βαφή σε φούρνους αυτόματα και χειροκίνητα 

4°: Πολυμερισμός 

5°: Συσκευασία 

1° Στάδιο: Καθαρισμός επιφανείας αντικειμένων προς βαφή -
απολίπανση 

Στο στάδιο αυτό , τα αντικείμενα που πρόκειται να φαφτούν (πόμολα πόρτας, 

βάσεις για μεταλλ ι κές καρέκλες κλπ) , κρέμονται από ειδικές εναέριες σχάρες οι ο

ποίες στηρίζονται σε μεταλλικούς οδηγούς κινούμενοι με μικρή ταχύτητα. Τα προς 

βαφή αντικείμενα εισέρχονται σε θάλαμο μπάνιου , τα οποία αρχικά πλένονται , μέσω 

ψεκαστήρων (μπεκ) , με νερό . Ο σκοπός του μπάνιου είναι να γίνει πλήρης απομά

κρυνση κάθε ίχνους ρύπου , ακαθαρσιών , κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει 

τη σωστή πρόσφυση της βαφής και στη συνέχεια τη σωστή χρήση του αντικειμένου . 

Μετά το πλύσιμο με νερό , συνεχίζεται ο καθαρισμός με σαπούνι και διάφορα άλατα 

για την απομάκρυνση και των πιο δύσκολων απορριμμάτων και τέλος ξανά πλύσιμο 

με νερό για την απόρριψη των ιχνών σαπουνιού και αλάτων . 

2° Στάδιο: Στεγνωτήριο 
Στο στάδιο αυτό τα αντι κείμενα προς βαφή στεγνώνουν πλήρως , μέσα σε θά

λαμο που αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία. Αυτό γίνεται γιατ ί η βαφή προσφύεται 

σωστά μόνο σε πλήρως στεγνά υλικά και η ύπαρξη ίχνους νερού θα το αναιρούσε . 

3° Στάδιο: Βαφή σε φούρνους 
Το στάδιο αυτό είναι και το πιο σημαντικό της παραγωγικής διαδικασίας . Εδώ 

τα αντικείμενά μας εισέρχονται σε θάλαμο βαφής , όπου ψεκάζεται αυτόματα μέσω 

μπεκ η πούδρα που έχουμε επιλέξει για κάθε είδος απ' αυτά . Πρέπει να ελέγχεται 

συχνά το κάθε μπεκ για τυχόν βουλώματα ή αρρυθμίες στη λειτουργία γιατί αυτό ε

πηρεάζει την ποιότητα βαφής και κατά συνέπεια την όλη παραγωγή και το πιθανό 

κόστος αποζημίωσης του πελάτη . Για να εξαλειφθεί το προηγούμενο , υπάρχουν α

νοίγματα στους φούρνους αυτούς , όπου βαφείς με πιστόλια συμπληρώνουν τυχόν 

κενά που υπάρχουν στις επιστρώσεις . 

4° Στάδιο: Πολυμερισμός 
Στο στάδιο αυτό , με τη χρήση εποξειδικών ρητινών , η βαφή εξαπλώνεται 

πλήρως και σε βάθος στο κάθε αντι κείμενο ξεχωριστά, σε υψηλή θερμοκρασία στε

γνώνοντας τελείως παίρνοντας το τελικό μας προϊόν . 
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5° Στάδιο: Συσκευασία 
Εδώ έχουμε τη συσκευασία των έτοιμων κομματιών για την παράδοση στον 

πελάτη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα . 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΛ ΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

ΒΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛ ΥΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου γίνεται ποσοτικά και ποιοτικά με βάση 

τον παρακάτω πίνακα , τόσο για την πιθανότητα να γίνει κάτι όσο και για τη σοβαρό

τητα. Και τα δύο αμφότερα έχουν βαθμολογική κλίμακα 1-5, δηλαδή από σχεδόν μη
δαμινές συνέπειες έως και το ενδεχόμενο απώλειας ζωής . 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 

Ο : πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου μηδε- Ο : καμία ενόχληση 
νικ ή 

1: γεγονός πολύ απίθανο να συuΒεί 1: μικρή ενόχληση (π.χ. απλή ζάλη) 
2: μπορεί να συμβεί σε έκτακτες κατα- 2: είναι δυνατόν να οδηγήσει , όταν δεν 

στάσεις υπάρχει κατάλληλη προστασία , σε μι-
κροτραυματισμούς που χρειάζονται 

περιποίηση 

3: μπορεί να συμβεί υπό κανονικές συν- 3: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν 
θήκες υπάρχει κατάλληλη προστασία , σε 

τραυματισμούς και προσωρινή ανικα-
νότητα για εργασία 

4: συχνή έκθεση 4: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν 
υπάρχει κατάλληλη προστασία , σε 

βλάβες της υγείας που δεν αποκαθί-
στανται ή σε μόνιμη αναπηρία 

5: μόνιμη έκθεση 5: είναι δυνατόν να προκαλέσει θάνατο , 
όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστα-

σία 
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1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προετοιμασία αντικειμένων προς βαφή 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- -
ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ -
ΥΛΙΚΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -
Ναι 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - -
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 

-
ΤΩΝ 220 V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) Καθαρισμός των διαδρόμων κυκλοφορίας από περιττά αντικείμενα και πε
ταμένα σκουπίδια . 

2) Για αποφυγή γλιστρημάτων , απομάκρυνση τυχόν ύπαρξης πούδρας που 

βρίσκεται στο έδαφος με χρήση πεπιεσμένου αέρα . 

3) Κάλυψη κενών που τυχόν υπάρχουν στο δάπεδο για την αποφυγή τραυμα-
τισμών . 

4) Τα βαριά αντικείμενα , που πρόκειται να βαφτούν , να τοποθετούνται πάνω 

στις ειδικές κρεμάστρες με τη χρήση ανυψωτικών. 

ΜΑΠ 

1) Χρήση γαντιών , φόρμας εργασίας , ειδι κών υποδημάτων . 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΙ ΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΜ ΥΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ Π1 Σ1 Β 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

w ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ w 
Κλειστός χώρος - f- Π3 Σ2 Γ Oz ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ~ο 

w '->- <t: ΕΚΘΕΣΗ ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ -& a... 
<t: 

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ c 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τεχνητός Π1 Σ1 Γ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΝΕΣ - ΙΝΕΣ 

w ΟΜΙΧΛΕΣ 
w 

δ~ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ~ο 
::!Ξ '-
:χ: <t: ΚΑΠΝΟΙ χα.. 

<t: c 
ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ 

ΑΤΜΟΙ 

115 



ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 ΦΥ ΜΟ ΚΑ ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
_w 

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ow 
:::.::: f-
- Ζ ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ L Q 
OL 
<<{ 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ 101 Οο... 
- <{ ro c 

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

w ΣΩΜΑ ΤΙΔΙΑ Α, Β w 
< ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 
ο ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ Χ, Γ ro 
ο ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ Ζ 

~ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤ Α, LASER :::.::: 
<{ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

' ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
δ: w 
f- ο m2 
<W 
:r: ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

<{ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ϊ:: 

;2 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
ο.. 
>-

ΣΗΜΑΝΣΗ c 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΜ ΥΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

ΚΑ ΤΑΠΛΗΞΙΕΣ·ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ 
w Γ ΛΙΣΤΡΗΜΑΤ Α·ΠΤΩΣΕΙΣ w ΝΑΙ Π4 Σ2 Β f- ΣΤΟ \Δ\Ο ΕΠΙΠΕΔΟ Ζ 
ο ΚΤΥΠΗΜΑΤΑΑΠΟ ι_ 

ΝΑΙ Π3 Β <( 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Q.. 

<( 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ c 

δ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
:::.::: 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ <( 

w 
8 \ΟΜΗΧΑΝΙΚΑ <( 

ι_ 

Q.. ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ w 
δ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
c Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΑ·ΦΟΡΤΗΓ Α 
δ 
< ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΜΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

ΕΡΓ ΜΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΝΑΙ Π3 Σ3 Β 

ό -
χ ι_ 

ΣΤΡΕΣ >- ο 
3- < 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

Δ κ Γ Μ ο Α κ Ε Ε Η Υ Σ Θ Σ κ Α Υ π Β π 1 Μ π 

ο Α Λ Ε Υ Β 1 π π Λ π Ω ο κ Α Τ Γ Α Α Α ο Υ Α 

Ν ψ 1 Γ ψ ο Ν 1 1 Ε Ε Μ Ρ ο π Μ Ρ Θ κ Θ 1 κ Ρ 

Η 1 Σ Α ο Λ Η κ φ κ Ρ Α Υ Ν Ν ο Α ο Τ ο Η Α 

Σ Μ Τ Λ Σ Ε Σ 1 Α Τ 1 Τ Β Η ο 1 Γ Η Γ Τ Γ 

Ε Α Ρ Σ Ε Ν Ν Ρ Ω 1 ο Σ ο Ρ ο ο Ω 
1 Τ Η 1 Δ Ε 1 Δ Δ 1 Ν 1 Ν Γ 

Σ Α Μ Σ Υ 1 κ Ε 1 Α Α ο Η 

Α Ν Ε ο 1 Α 1 

Τ Ε Σ 1 Σ 

Α Σ 

ΚΡΑΝΙΟ χ χ χ 

ΚΕΦΑΛΗ 
ΜΑΤΙΑ 

ΑΝΑΠ . ΟΔΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟ χ χ 

ΔΑΚΤΥΛΟ χ χ χ 

ΑΝΩ 
ΠΑΛΑΜΗ 

ΑΚΡΑ 
ΠΗΧΗΣ 

ΩΜΟΣ χ χ χ 

ΝΥΧΙ χ χ χ 

ΠΕΛΜΑ 

ΓΟΝΑΤΟ χ χ χ 

ΚΑΤΩ 
ΚΝΗΜΗ 

ΑΚΡΑ 
χ χ χ 

ΜΗΡΟΣ χ χ χ 

ΔΑΧΤΥΜ χ χ χ 

ΔΕΡΜΑ 

ΣΩΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ χ 

ΣΤΗΘΟΣ χ χ χ 

ΜΙΜΟΣ χ χ χ 
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2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Απολίπανση και στέγνωμα των προς 

βαφή αντικειuένων 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

Πλυντήριο - Στεγνωτήριο 
ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
Σαπουνάδα, νερό 

ΥΛΙΚΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -
Ναι 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
Ναι 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ -
ΤΩΝ 220 V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) Να μη διερχόμαστε κατά μήκος του πλυντηρίου και του στεγνωτηρίου κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας τους για να αποφύγουμε τυχόν διαρροές απ' τα τοιχώματα των μη

χανημάτων . 

2) Χρήση ωτασπίδων για προστασία των αυτιών από το θόρυβο λειτουργίας . 

3) Απομάκρυνση των λυμάτων μέσω δικτύου σωλήνων , εκτός του χώρου παραγω-

γής . 

4) Απομάκρυνση λυμάτων που βρίσκονται στο δάπεδο , για αποφυγή γλιστρημάτων . 

ΜΑΠ 

1) Χρήση προστατευτικών αναπνευστικής οδού, φόρμας εργασίας . 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 
Π ΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 dB Β 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

w 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ w 

Κλειστός χώρος Π3 Σ2 - 1- Γ Oz ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ~ο w ι__ 

>- <( ΕΚΘΕΣΗ ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ e- ο.. 
<( 

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ c 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τεχνητός Π1 Σ1 Γ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΝΕΣ - Ι ΝΕΣ 

w ΟΜ ΙΧΛΕΣ 
w 

- 1-
Oz ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ~ο 
~ ι__ 
:r: <( ΚΑΠΝΟ Ι χ ο.. 

<( 
c ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣ ΙΛΙΣΜΑΤΑ ΝΑΙ Π3 Σ2 Α 

ΑΤΜΟΙ 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
_w 

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ow 
=>:::: f-
-Ζ ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ι_ο 
ο ι_ 
< <( 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ 101 ο α.. 
- <( 
CD C: 

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 
w ΣΩΜΑ ΤΙΔΙΑ Α, Β 
w 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ < 
ο ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ Χ, Γ CD 
ο ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ Ζ 

~ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤ Α, LASER =>:::: 
<( ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

' ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
α:: w 
f-o 
=>::::~ 
~w 
Ι ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

<( ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ϊ:: 

;2 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
α.. 
>-

ΣΗΜΑΝΣΗ ι::: 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΣΤΕΓΝΩΤΗΡ ΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙ ΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

ΚΑΤ ΑΠΛΗ=IΕΣ-ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ 
w Γ ΛΙΣΤΡΗΜΑΤ Α-ΠΤΩΣΕΙΣ w 
f- ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠ ΙΠΕΔΟ 
Ζ 
ο ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α ΑΠΟ L. 
<( 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ο... 
<( 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ c: 
δ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ Α 
:::.:: 
~ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 
w 

ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΙΚΑ ϊ:: 
ο... ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ w 
- ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ο 
c: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ Α-ΦΟΡΤΗΓ Α 
δ 
< ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ] 

ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

ό . 
χ L. 

ΣΤΡΕΣ >- ο 
3- < 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι 
Δ κ Γ Μ ο Α κ Ε Ε Η Υ Σ Θ Σ κ Α Υ π Β π 1 Μ π 
ο Α Λ Ε Υ Β 1 π π Λ π Ω ο κ Α Τ Γ Α Α Α ο Υ Α 
Ν ψ 1 Γ ψ ο Ν 1 1 Ε Ε Μ Ρ ο π Μ Ρ Θ κ Θ 1 κ Ρ 
Η 1 Σ Α ο Λ Η κ φ κ Ρ Α Υ Ν Ν ο Α ο Τ ο Η Α 
Σ Μ Τ Λ Σ Ε Σ 1 Α Τ 1 Τ Β Η ο 1 Γ Η Γ Τ Γ 

Ε Α Ρ Σ Ε Ν Ν Ρ Ω 1 ο Σ ο Ρ ο ο Ω 
1 Τ Η 1 Δ Ε 1 Δ Δ 1 Ν 1 Ν Γ 

Σ Α Μ Σ Υ 1 κ Ε 1 Α Α ο Η 

Α Ν Ε ο 1 Α 1 

Τ Ε Σ 1 Σ 

Α Σ 

ΚΡΑΝΙΟ χ 

ΜΑΤΙΑ χ 

ΚΕΦΜΗ 
ΑΝΑΠ. ΟΔΟΣ χ 

ΠΡΟΣΩΠΟ χ 

ΔΑΚΤΥΛΟ 

ΑΝΩ 
ΠΑΛΑΜΗ 

ΠΗΧΗΣ 
ΑΚΡΑ 

ΩΜΟΣ 

ΝΥΧΙ 

ΠΕΛΜΑ 

ΚΑΤΩ 
ΓΟΝΑΤΟ 

ΚΝΗΜΗ 
ΑΚΡΑ 

ΜΗΡΟΣ 
ΔΑΧΤΥΜ 

ΔΕΡΜΑ χ 

ΣΩΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ 
ΣΤΗΘΟΣ 

ΜΙΜΟΣ χ 
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3. ΒΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βαφή Πούδρας 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Πιστόλι βαφής 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

Φούρνος βαφής 
ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
Πούδρα 

ΥΛΙΚΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-
Ναι 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
Ναι 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Συστατικά πούδρας 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 
Ναι 

ΤΩΝ 220 V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) Στα ανοίγματα της δεξαμενής , όπου η βαφή γίνεται με π ιστόλι βαφής , να υπάρχει 

αγωγός παροχής δροσερού αέρα στον εργαζόμενο . 

2) Ύπαρξη κατάλληλου φωτισμού για την αποτελεσματικότερη βαφή . 

3) Διακόπτης ON/OFF πλήρους απενεργοποίησης της δεξαμενής βαφής , σε περί

πτωση που η θερμοκρασία λειτουργ ίας ξεπεράσει τα προκαθορισμένα όρια , σε άμεσα προ

σβάσιμα σημεία . 

4) Ύπαρξη πυροσβεστήρα αφρού . 

ΜΑΠ 

1) Χρήση φόρμας , προστατευτικών αναπνευστικής οδού . 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΦΕΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 50 dB Π1 Σ1 Β 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

w ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ w 
Κλειστός χώρος Π3 Σ2 Γ - t-

O:z ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ~ο 
WL 
>- <( ΕΚΘΕΣΗ ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ -6- CL 

<( 
ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ c: 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τεχνητός Π1 Σ1 Γ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΝΕΣ - ΙΝΕΣ ΝΑΙ Π4 Σ4 Γ 

w ΟΜΙΧΛΕΣ 
w -._ 

ο :Ζ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ Π4 Σ4 Α ~ο 
:2; L 
:r: <( ΚΑΠΝΟΙ Χ CL 

<( 
c: ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ ΝΑΙ Π4 Σ4 Α 

ΑΤΜΟΙ ΝΑΙ Π4 Σ4 Α 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΑΦΕΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
_w 

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ow 
~ t-
- :Ζ ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ι_ ο 
ο ι_ 
< <χ: 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ 101 Oa... 
- <χ: 
ID C 

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

w ΣΩΜΑ ΤΙ ΔΙΑ Α, 8 
w 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ < 
ο ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ Χ, Γ ID 
ο ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ :Ζ 

ϊ= ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤ Α, LASER 
~ 
<χ: ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

_.!._ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
C...w 
t-o 
ω~ 
<W 
Ι ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

<χ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΝΑ Ι Π4 Σ4 Γ 
ϊ:: 

~ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΝΑΙ Π4 Σ4 Γ a... 
>-

ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑΙ Π4 Σ4 Γ c 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ : ΒΑΦΕ ΙΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΙ ΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕ ΙΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

ΚΑΤ ΑΠΛΗΞ ΙΕΣ-ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α 

ΣΥΜΠΙΕΣΕ ΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 
w Γ ΛΙΣΤΡΗΜΑΤ Α-ΠΤΩΣΕΙΣ w 
f- ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ζ 
ο ΚΤΥΠΗΜΑΤΑΑΠΟ L 
<ι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ α.. 
<ι: 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ c 
δ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
:,,ι::: 

ΔΟΧΕΙΑ Π ΙΕΣΗΣ <ι: 
w 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ~ 
α.. ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ w 
δ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
c Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΦΟΡΤΗΓ Α 
δ 
< ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡIΚΑ) 

ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

ό · X L 
ΣΤΡΕΣ >- ο 

3- < 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟ Ι ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΠΚΟΙ 

Δ κ Γ Μ ο Α κ Ε Ε Η Υ Σ Θ Σ κ Α Υ π Β π 1 Μ π 

ο Α Λ Ε Υ Β 1 π π Λ π Ω ο κ Α Τ Γ Α Α Α ο Υ Α 

Ν ψ 1 Γ ψ ο Ν 1 1 Ε Ε Μ Ρ ο π Μ Ρ Θ κ Θ 1 κ Ρ 

Η 1 Σ Α ο Λ Η κ φ κ Ρ Α Υ Ν Ν ο Α ο Τ ο Η Α 

Σ Μ Τ Λ Σ Ε Σ 1 Α Τ 1 Τ Β Η ο 1 Γ Η Γ Τ Γ 

Ε Α Ρ Σ Ε Ν Ν Ρ Ω 1 ο Σ ο Ρ ο ο Ω 

1 Τ Η 1 Δ Ε 1 Δ Δ 1 Ν 1 Ν Γ 

Σ Α Μ Σ Υ 1 κ Ε 1 Α Α ο Η 

Α Ν Ε ο 1 Α 1 

Τ Ε Σ 1 Σ 

Α Σ 

ΚΡΑΝ ΙΟ 
ΜΑΤΙΑ χ χ χ 

ΚΕΦΑΛΗ 
ΑΝΑΠ . ΟΔΟΣ χ χ χ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΔΑΚΤΥΛΟ χ χ 

ΠΑΛΑΜΗ χ χ 

ΑΝΩ 
ΠΗΧΗΣ 

ΑΚΡΑ 
ΩΜΟΣ χ χ 

ΝΥΧΙ 

ΠΕΛΜΑ 

ΚΑΤΩ 
ΓΟΝΑΤΟ 

ΑΚΡΑ 
ΚΝΗΜΗ 

ΜΗΡΟΣ 

ΔΑΧΤΥΛΑ 

ΔΕΡΜΑ χ χ χ 

ΣΩΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ 

ΣΤΗΘΟΣ 

ΛΑΙΜΟΣ χ χ χ 
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4. ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πολυμερισμός πούδρας με εποξειδικές 

pητίνεc 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

Φούρνος πολυμερισμού 
ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
Συστατικά εποξειδικών ρητινών ΥΛΙΚΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -
Ναι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
Ναι ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 

Ναι ΤΩΝ 220 V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) Διακόπτης ON/OFF πλήρους απενεργοποίησης της δεξαμενής πολυμερισμού , σε 

περίπτωση που η θερμοκρασία λειτουργίας ξεπεράσει τα προκαθορισμένα όρια . 

2) Πλήρης καθαρισμός των διαδρόμων από σκουπίδια, σε περίπτωση επέμβασης 
άμεσης ανάγκης . 

3) Ύπαρξη πυροσβεστήρα αφρού . 

ΜΑΠ 

1) Χρήση φόρμας , προστατευτικών αναπνευστικής οδού . 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 50 dB Π 1 Σ1 Γ 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

w ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ w 
Κλειστός χώρος Π3 Σ2 Γ - f-

Oz ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ~ο w ι_ 

>- <( ΕΚΘΕΣΗ ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ e- ο.... 
<( 

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ c: 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τεχνητός Π 1 Σ 1 Γ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΝΕΣ - ΙΝΕΣ ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 

w ΟΜΙΧΛΕΣ 
w 

- f-
Oz ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ Π2 Σ2 Α ~ο 
::2Ξ ι_ 
:r: <( ΚΑΠΝΟΙ χο.... 

<( 
c: 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ ΝΑΙ Π2 Σ2 Β 

ΑΤΜΟΙ ΝΑΙ Π2 Σ2 Β 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ _w 
ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ow 

:::.::: 1-
-Ζ ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ LQ 
OL 
< <( 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ 101 Ο ο.... 
- <( 
ID C: 

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

w ΣΩΜΑ ΤΙΔΙΑ Α, Β w 
Ι ΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ < 

ο ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ Χ, Γ ID 
ο ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ Ζ 
;:::: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤ Α, LASER :::.::: 
<( ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

' ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
ο:: w 
1- ο 
m ~ 
< W 
Ι ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

<( ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΝΑΙ Π4 Σ3 Β 
c 
~ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΝΑΙ Π4 Σ3 Β 
ο.... 
>-

ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑΙ Π4 Σ3 Β c: 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ Ι ΝΔΥΝΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΜΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

ΚΑΤ ΑΠΛΗ=IΕΣ-ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α 
ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ 
w Γ ΛΙΣΤΡΗΜΑΤ Α·ΠΤΩΣΕΙΣ w 
1- ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ζ: 
ο ΚΤΥΠΗΜΑΤΑΑΠΟ ι_ 

<{ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Q_ 

<{ 
ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΗ Τ ΑΙΝΙΑ c 

δ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
:,,:: 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ <{ 

w 
Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ <{ 

ι_ 

Q_ ΣΥΜΠ ΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ w 
- ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ο 
c Α ΥΤΟΚΙΝΗΤ Α-ΦΟΡΤΗΓ Α 
δ 
< ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓ ΜΕΙΑ ΧΕ ΙΡΟΣ 

(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

ΕΡΓ ΜΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

ό · χ ι_ 
ΣΤΡΕΣ >- ο 

3- < 

132 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

Δ κ Γ Μ ο Α κ Ε Ε Η Υ Σ Θ Σ κ Α Υ n Β n 1 Μ n 
ο Α Λ Ε γ Β 1 n n Λ n Ω ο κ Α Τ Γ Α Α Α ο γ Α 

Ν ψ 1 Γ ψ ο Ν 1 1 Ε Ε Μ Ρ ο n Μ Ρ Θ κ Θ 1 κ Ρ 
Η 1 Σ Α ο Λ Η κ φ κ Ρ Α Υ Ν Ν ο Α ο Τ ο Η Α 
Σ Μ Τ Λ Σ Ε Σ 1 Α Τ 1 Τ Β Η ο 1 Γ Η Γ Τ Γ 
Ε Α Ρ Σ Ε Ν Ν Ρ Ω 1 ο Σ ο Ρ ο ο Ω 
1 Τ Η 1 Δ Ε 1 Δ Δ 1 Ν 1 Ν Γ 
Σ Α Μ Σ γ 1 κ Ε 1 Α Α ο Η 

Α Ν Ε ο 1 Α 1 

Τ Ε Σ 1 Σ 

Α Σ 

ΚΡΑΝΙΟ 

ΜΑΤΙΑ χ χ χ 

ΚΕΦΜΗ 
ΑΝΑΠ.ΟΔΟΣ χ χ χ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΔΑΚΤΥΛΟ 

ΑΝΩ 
ΠΑΜΜΗ 

ΠΗΧΗΣ 
ΑΚΡΑ 

ΩΜΟΣ 

ΝΥΧΙ 

ΠΕΛΜΑ 

ΚΑΤΩ 
ΓΟΝΑΤΟ 

ΚΝΗΜΗ 
ΑΚΡΑ 

ΜΗΡΟΣ 

ΔΑΧΤΥΜ 

ΔΕΡΜΑ χ χ χ 

ΣΩΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ 

ΣΤΗΘΟΣ 

ΜΙΜΟΣ χ χ χ 
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5. ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Συσκευασία σε κιβώτια των έτοιμων αντι-

κειμένων 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συρραπτικό κιβωτίων για σφράγισμα 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- -
ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ -
ΥΛΙΚΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗ ΣΕΙΣ -
Ναι 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - -
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ -
ΤΩΝ 220 V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) Γάντια χοντρά για συσκευασία αιχμηρών αντικειμένων. 

2) Γερανάκι για ανύψωση βαριών αντικειμένων. 

3) Αν δεν διατίθεται γερανά κι, τα βαριά αντικείμενα να ανυψώνονται από περισσότερα 

των 2 ατόμων. 

4) Στο χώρο συσκευασίας , το δάπεδο να είναι καθαρό για αποφυγή πτώσεων . 

ΜΑΠ 

1) Χρήση γαντιών , ειδικών υποδημάτων , επικαλαμίδες , επιγονατίδες . 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠ Ι ΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕ ΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ Β 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

w ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ w 
Κλειστός χώρος Π3 Σ2 Γ - 1-

Oz ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ~ο w ι_ 

>- <( ΕΚΘΕΣΗ ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ Θ- a.. 
<( 

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ι::: 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τεχνητός Π1 Σ1 Γ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΝΕΣ - Ι ΝΕΣ 

w ΟΜΙΧΛΕΣ 
w 

δ !z ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ~ο 
::ΞΞ ι_ 
:ι: <( ΚΑΠΝΟΙ χ a.. 

<( 
ι::: ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ 

ΑΤΜΟΙ 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ _w 
ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ οω 

:::.:::: 1-
- :Ζ: ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ '- ο 
ο '-
< <( 

ΠΑΘΟΓΟΝΟ Ι 101 0 CL 
- <( 
CD C: 

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

w ΣΩΜΑ ΤΙΔΙΑ Α, Β 
ω 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ < 
ο ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ Χ, Γ CD 
ο ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ :Ζ: 

ϊ== ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤ Α, LASER :::.:::: 
<( ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

....!... ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
CL W 
1- ο 
~::2Ξ 
<W 
Ι ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ Π3 Σ3 Β 

<( ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ϊ:: 

~ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
CL 
>-

ΣΗΜΑΝΣΗ c: 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ : ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΝΑΙ Π3 Σ3 Γ 

ΚΑΤ ΑΠΛΗΞΙΕΣ-ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α 
ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ 
w ΓΛΙΣΤΡΗΜΑΤΑ-ΠΤΩΣΕΙΣ w ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ f- ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ :Ζ 
ο ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ L ΝΑ Ι Π2 Σ2 Γ <( 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Cl... 
<( 

ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΗ Τ ΑΙΝΙΑ c: 
δ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
~ 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ <( 

w 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ϊ:Ξ 

Cl... ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ w 
δ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
c: Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΦΟΡΤΗΓ Α 
δ 
< ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 

(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 

ο · X L 
ΣΤΡΕΣ >-ο 

3- < 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΦΥΣΙ ΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

Δ κ Γ Μ ο Α κ Ε Ε Η Υ Σ Θ Σ κ Α Υ π Β π 1 Μ π 
ο Α Λ Ε Υ Β 1 π π Λ π Ω ο κ Α Τ Γ Α Α Α ο Υ Α 

Ν ψ 1 Γ ψ ο Ν 1 1 Ε Ε Μ Ρ ο π Μ Ρ Θ κ Θ 1 κ Ρ 
Η 1 Σ Α ο Λ Η κ φ κ Ρ Α Υ Ν Ν ο Α ο Τ ο Η Α 
Σ Μ Τ Λ Σ Ε Σ 1 Α Τ 1 Τ Β Η ο 1 Γ Η Γ Τ Γ 
Ε Α Ρ Σ Ε Ν Ν Ρ Ω 1 ο Σ ο Ρ ο ο Ω 
1 Τ Η 1 Δ Ε 1 Δ Δ 1 Ν 1 Ν Γ 
Σ Α Μ Σ Υ 1 κ Ε 1 Α Α ο Η 

Α Ν Ε ο 1 Α 1 

Τ Ε Σ 1 Σ 

Α Σ 
ΚΡΑΝΙΟ χ 

ΚΕΦΜΗ 
ΜΑΤΙΑ 

ΑΝΑΠ . ΟΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ χ 

ΔΑΚΤΥΛΟ χ χ 

ΑΝΩ 
ΠΑΜΜΗ χ 

ΑΚΡΑ 
ΠΗΧΗΣ χ 

ΩΜΟΣ χ 

ΝΥΧΙ χ 

ΠΕΛΜΑ 

ΚΑΤΩ 
ΓΟΝΑΤΟ χ χ 

ΑΚΡΑ 
ΚΝΗΜΗ χ 

ΜΗΡΟΣ χ 

ΔΑΧΤΥΜ χ 

ΔΕΡΜΑ χ 

ΣΩΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ χ 

ΣΤΗΘΟΣ χ χ 

ΜΙΜΟΣ χ 
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6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Μεταφορά έτοιμων προϊόντων εκτός σει-
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ράς παραγωγής και παράδοσης στον 

πελάτη 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-
Κλαρκ, παλετοφόρα 

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

ΥΛΙΚΑ 
-

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-
Ναι 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΑΚΤΙ ΝΟΒΟΛΙΑ 

-
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ 

-
ΤΩΝ 220 V 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) Η πούδρα που χρησιμοποιήθηκε στη βαφή , να βρίσκεται μακριά απ' το χώρο που 

γίνεται η μεταφορά των προϊόντων για το λόγω του ότι μπορεί να υπάρξει πιθανότητα γλι

στρήματος. 

2) Οι εργαζόμενοι στο χώρο , να βρίσκονται μακριά απ ' το κλαρκ μεταφοράς όταν α

νυψώνει τα κιβώτια, για αποφυγή πτώσεων των κιβωτίων πάνω τους . 

3) Το κλαρκ μεταφοράς να διαθέτει ηχητικό σήμα προειδοποίησης των παρευρισκό-
μενων . 

4) Η πούδρα βαφής να φυλάσσεται και να στοιβάζεται προσεκτικά σε ξεχωριστό χώ
ρο (σε σκιά) και να τοποθετείται μπροστά ιμάντας συγκράτησης για αποφυγή πτώσης σε πε

ρίπτωση σεισμικής δόνησης . 

ΜΑΠ 

1) Χρήση γαντιών, υποδημάτων ασφαλείας . 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

w ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ w 
Κλειστός χώρος Π3 Σ2 - 1-

Oz ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ~ο w ι_ 

>- ~ ΕΚΘΕΣΗ ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ e- Q_ 
~ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ c: 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τεχνητός Π1 Σ1 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΝΕΣ - ΙΝΕΣ 

w ΟΜΙΧΛΕΣ 
w 

- 1-
Oz ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
~ο 
~ ι_ 
:r: ~ ΚΑΠΝΟΙ χ α... 
~ 
c: ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ 

ΑΤΜΟΙ 
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Γ 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙ ΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΜΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΜΟΥΝ 
_w 

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ow 
::.::: 1-
- Ζ ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΌΝΑ ι_ο 
Ο ι_ 
< <( 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ 101 ο Q._ 
- <( 
ω c: 

ΠΑΘΟΓΌΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 
w ΣΩΜΑ ΤΙΔΙΑ Α, Β w 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ < 
ο ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ Χ, Γ ω 
ο ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ Ζ 

t:= ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ, LASER ::.::: 
<( ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 

_.!._ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
Q._ w 
ι-ο 
~ ~ 
<W 
:r: ΕΡΓ ΜΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

<( ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
c:: 
~ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
Q._ 

>-
ΣΗΜΑΝΣΗ c: 
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ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 ΦΥΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟ ΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟ Ι ΑΝΜΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤ Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΤΩΣΕ ΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΝΑΙ Π3 Σ3 Γ 

ΚΑΤ ΑΠΛΗΞΙΕΣ-ΚΤΥΠΗΜΑΤ Α 
ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΚΑΨΙΜΑΤΑ 
w ΓΛΙΣΤΡΗΜΑ Τ Α-ΠΤΩΣΕΙΣ w 
ι-- ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ζ 
ο ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ι_ 

ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ ~ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ο.... 
~ 

ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΗ Τ ΑΙΝΙΑ c: 
δ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ Ι Π3 Σ2 Γ 
::.:::: 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ~ w 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ~ 

ι_ 

ο.... ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ w 
δ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΑΙ Π2 Σ2 Γ 
c: ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ 
δ 
< ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓ ΜΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

ΕΡΓ ΜΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

ΧΕ Ι ΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

ό . 
χ ι_ 

ΣΤΡΕΣ >-ο 
3- < 

1 1 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
Δ κ Γ Μ ο Α κ Ε Ε Η Υ Σ Θ Σ κ Α Υ π Β π 1 Μ π 
ο Α Λ Ε Υ Β 1 π π Λ π Ω ο κ Α Τ Γ Α Α Α ο Υ Α 
Ν ψ 1 Γ ψ ο Ν 1 1 Ε Ε Μ Ρ ο π Μ Ρ Θ κ Θ 1 κ Ρ 
Η 1 Σ Α ο Λ Η κ φ κ Ρ Α Υ Ν Ν ο Α ο Τ ο Η Α 
Σ Μ Τ Λ Σ Ε Σ 1 Α Τ 1 Τ Β Η ο 1 Γ Η Γ Τ Γ 
Ε Α Ρ Σ Ε Ν Ν Ρ Ω 1 ο Σ ο Ρ ο ο Ω 
1 Τ Η 1 Δ Ε 1 Δ Δ 1 Ν 1 Ν Γ 
Σ Α Μ Σ Υ 1 κ Ε 1 Α Α ο Η 

Α Ν Ε ο 1 Α 1 

Τ Ε Σ 1 Σ 

Α Σ 
ΚΡΑΝΙΟ χ χ χ 

ΚΕΦΜΗ 
ΜΑΤΙΑ 

ΑΝΑΠ . ΟΔΟΣ 

ΠΡΌΣΩΠΟ χ χ χ 

ΔΑΚΤΥΛΟ χ 

ΑΝΩ 
ΠΑΛΑΜΗ 

ΠΗΧΗΣ 
ΑΚΡΑ 

ΩΜΟΣ χ χ χ 

ΝΥΧΙ 

ΠΕΛΜΑ χ χ χ 

ΓΟΝΑΤΟ χ χ χ 

ΚΑΤΩ 
ΚΝΗΜΗ 

ΑΚΡΑ 
ΜΗΡΟΣ 

ΔΑΧΤΥΜ χ χ χ 

ΔΕΡΜΑ 

ΣΩΜΑ 
ΚΟΙΛΙΑ 

ΣΤΗΘΟΣ χ χ χ 

ΜΙΜΟΣ 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΠ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα ΜΑΠ προέρχονται από την εταιρεία ASPIS HELLAS S.A. Κ και επιλέγονται βάσει 

των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε θέση εργασίας αλλά και βάσει των Δ.Δ.Α. όπου το κά

θε υλικό από το οποίο παράγεται η πούδρα βαφής επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων ΜΑΠ 
με συγκεκριμένες προδιαγραφές κατά DIN. 

α) Για θέση 1: Προετοιμασία αντικειμένων 

ί ) γάντια : ΕΝ420 , 388, 374. 

ίί) φόρμα εργασίας: 

Χρήση : για καθημερινή χρήση και προστασία του σώματος. 
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ίίί) Υποδήματα ασφαλείας: 

ΕΝ 345 S3 ΕΝ 345 S3 ΕΝ 345 S3 

Χρήση: για προστασία των ποδιών από πτώσεις και για αποφυγή γλιστρημάτων. 
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β) Για θέση 2: Πλυντήριο - Στεγνωτήριο 

ί) Προστασία αναπνευστικής οδού : 

Μάσκα σωματιδίων Ρ1 απλό . 

ΕΝ 149:2001 + Α1 : 2009 . 

Μάσκα σωματιδίων 3G Ρ1 βαλβί- Αναπνευστική συσκευή Biablo ΡΙ 
δα. ΕΝ 137. 
ΕΝ 149:2001 + Α1 : 2009 . 

Χρήση : προστασία αναπνευστικής οδού από σκόνη , σωματίδια , μολύνσεις . 

ί ί) φόρμα εργασίας: 

Χρήση : για καθημερινή χρήση και προστασία του σώματος. 
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γ) Για θέση 3: Βαφείο 

ίί) φόρμα εργασίας: 

Χρήση : για καθημερινή χρήση και προστασία του σώματος . 

ίί ) Προστασία αναπνευστικής οδού : 

Μάσκα σωματιδ ίων Ρ1 απλό . 

ΕΝ 149:2001 + Α 1 :2009. 
Μάσκα σωματιδίων 3G Ρ1 βαλβί- Αναπνευστική συσκευή Biablo ΡΙ 
~ . ~1~. 

ΕΝ 149:2001 + Α1 :2009 . 

Χρήση : προστασία αναπνευστικής οδού από σκόνη , σωματίδια , μολύνσεις . 
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δ) Για θέση 4: Πολυμερισμός 

ίί) φόρμα εργασίας: 

Χρήση : για καθημερινή χρήση και προστασία σώματος 

ίί) Προστασία αναπνευστικής οδού : 

Μάσκα σωματιδίων Ρ1 απλό . 

ΕΝ 149:2001 + Α1 :2009 . 

Μάσκα σωματιδίων 3G Ρ1 βαλβί- Αναπνευστική συσκευή Biablo ΡΙ 
δα . ΕΝ 137. 
ΕΝ 149:2001 + Α1 :2009 . 

Χρήση : προστασία αναπνευστικής οδού από σκόνη , σωματίδια , μολύνσεις. 
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ε) Για θέση 5: Συσκευασία 

ί) Γάντια : ΕΝ420 , 388, 374. 

Χρήση : πολλαπλές χρήσεις γιατί δεν σκίζονται . 

ίί) Υποδήματα ασφαλείας: 

ΕΝ 345 83 ΕΝ 345 83 FN 345 83 

Χρήση: προστασία ποδιών από πτώσεις και για αποφυγή γλιστρημάτων . 
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στ) Για θέση 6: Μεταφορά έτοιμων προϊόντων 

ί) Γάντια : ΕΝ420 , 388, 374. 

Χρήση : πολλαπλές χρήσεις γιατί δεν σκίζονται. 

ii) Υποδήματα ασφαλείας: 

ΕΝ 345 S3 ΕΝ 345 S3 FN 345 S3 

Χρήση : για προστασία των ποδιών από πτώσεις και για αποφυγή γλιστρημάτων . 

. . 

150 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 

• www.cmsgroup.gr/nestorio/HEAL ΤΗ & SAFETY2.pdf 

• Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πολυεστέρα απ' την εταιρεία FORCH 

• Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πολυουρεθάνης απ' την εταιρεία FόRCH 

• Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας PVC απ' την εταιρεία OCI NITROGEN 

• www.ypakp.gr (ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010) 

• www.aspis-safety.gr 

• www.sepptasafety.gr 

• Τεύχος 5 σημειώσεων «Μηχανολογικό Εργαστήριο 1» με τίτλο 'Εκτίμηση Επαγγελματι
κού Κινδύνου ', Σπυρίδων Γ . Μαρτζούκου . 

• www.hel lascams.gr/grc/powder_coating .html 
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