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Οι αρχαίοι ΄Ελληνες χρησιµοποιούσαν τον αµίαντο στα λυχνάρια. 

Τα δύο ονόµατά του asbestos και amiante είναι ελληνικής προέλευσης.

Asbestos από τη λέξη άσβεστος ,επειδή δεν καιγόταν κατά τη χρήση του στα λυχνάρια και

αµίαντος από το ότι δεν «υφίστατο µίανσιν ». 

Αµίαντος είναι ένας γενικός όρος, µια κοινή ονοµασία οµάδας ορυκτών ινώδους µορφής µε
βάση το πυρίτιο και το µαγνήσιο.. 

Ο αµίαντος, λόγω των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων που διαθέτει:

υψηλή µηχανική αντοχή ,σταθερότητα (άφθαρτες ιδιότητες),αντοχή στις φλόγες, στη θερµότητα και στα
διαβρωτικα χηµικά (όξινα και αλκαλικά διαλύµατα). Kατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ΄80 και ΄70, 
χρησιµοποιήθηκε σχεδόν παντού:

���� Στα φρένα και τους συµπλέκτες των αυτοκινήτων ,σε µονωτικά υλικά (ηλεκτρική µόνωση -
θερµοµόνωση – ηχοµόνωση)

���� Σε σχοινιά και σπάγκους, σε υφάσµατα,  σε φλάντζες και τσιµούχες.

���� Σαν οικοδοµικό υλικό, µίγµα τσιµέντου και αµιάντου,
σε αµιαντόπλακες, υδρορροές, αεραγωγούς, σωλήνες για ύδρευση και αποχέτευση, καπναγωγούς,

ζαρντινιέρες, αµιαντούχα πλακάκια δαπέδου από PVC , κ.α. 
Ως πρώτη ή δευτερεύουσα ύλη εντοπίζεται σε περίπου 3.000 διαφορετικές τεχνικές
εφαρµογές και καταναλωτικά προϊόντα



���� Έχει υπολογιστεί ότι, στην Ε.Ε. το 80% της παραγωγής του αµιάντου, χρησιµοποιήθηκε στην

κατασκευαστική βιοµηχανία (εργοστάσια, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, δηµόσια κτίρια, κατοικίες

���� για να ενδυναµώσει το τσιµέντο και τα πλαστικά

���� για θερµική και ηχητική µόνωση και πυροπροστασία

Φύλλα και πλάκες αµιαντοτσιµέντου (επίπεδες και
κυµατοειδείς) στέγασης και τοιχοποιίας

Ζαρντινιέρες

Πλακάκια από PVC
καπναγωγοί



Ο αµίαντος , για να γίνει επικίνδυνος πρέπει οι ίνες του να αποδεσµευτούν από το υλικό.

Η ύπαρξη αµιάντου στα οικοδοµικά υλικά ενός κτιρίου δεν εγκυµονεί κάποιο κίνδυνο για τους

ενοίκους του. Στην περίπτωση όµως φθοράς ή διατάραξης των εν λόγω υλικών µπορεί να

απελευθερωθούν ίνες αµίαντου .

Η πιθανότητα να αποδεσµευτούν ίνες αµιάντου καθορίζεται από: τον τύπο του υλικού , τη
φθορά(παλαιότητα), το σπάσιµο ή την διαταραχή του υλικού (µηχανική καταπόνηση) συνεκτιµώντας
και τις συνθήκες χρήσης του χώρου καθώς και τις εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν.
Αυτή η πιθανότητα είναι η σηµαντικότερη παράµετρος που θα καθορίσει τον κίνδυνο διασποράς ινών

αµιάντου στον αέρα.
Με την Υ.Α. 82/2003 από 1/1/2005 απαγορεύτηκε η εµπορία και η χρήση σε νέες εφαρµογές όλων

των ειδών αµιάντου σε όλα τά κράτη µέλη της Ε.Ε.

Με το Π.∆.212/2006 απαγορεύεται η εξόρυξη αµιάντου και η παραγωγή αµιαντούχων
προϊόντων. Επιτρέπεται µόνο η διαχείριση και απόθεση σε καθορισµένους χώρους, προϊόντων που
προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αµιάντου .

Αντικειµενικός σκοπός είναι η πλήρης αφαίρεση και αντικατάστασή του από άλλα υλικά ,αλλά αυτό θα
πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου , µε τρόπο ελεγχόµενο και προγραµµατισµένο και µε προτεραιότητα

στους χώρους όπου ο αµίαντος έχει υποστεί φθορά ή είναι εκτεθειµένος και υπάρχει κίνδυνος να

διαταραχθεί ή να υποστεί φθορά. 

Η πλήρης και οριστική λύση δεν µπορεί να επιτευχθεί άµεσα.





∆ιαδικασία εντοπισµού αµιαντούχων υλικών

Έστω ότι έχουµε κτίριο που κτίστηκε ή ανακαινίστηκε µεταξύ 1950- 1980 (πρόκειται συνήθως για
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτίρια).

Φροντίζουµε να έχουµε στη διάθεσή µας στοιχεία που θα µας δώσουν πληροφορίες για τον αµίαντο

(είδος, θέσεις εφαρµογής, έκταση χρήσης) π.χ.

. - Κατασκευαστικά σχέδια

- ∆ελτία συντήρησης και αντικατάστασης τµηµάτων

- Τιµολόγια παραγγελίας υλικών κατασκευής ή ανακαίνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων

-Πληροφορίες από µηχανικούς, τεχνικούς, εργαζόµενους.
Θα πρέπει να ακολουθήσει λεπτοµερής επιθεώρηση.

Αν ο οπτικός έλεγχος δεν µπορεί να δώσει σαφείς πληροφορίες µπορεί κανείς :

� Να θεωρήσει το υλικό που φαίνεται σαν αµιαντούχο ότι είναι αµιαντούχο ή

� να προχωρήσει σε δειγµατοληψία και εργαστηριακή ανάλυση του υλικού
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� Αν το υλικό βρίσκεται σε καλή κατάσταση,τότε αφήνεται στη θέση του

� Αν το υλικό έχει υποστεί φθορά ή µπορεί να διαταραχθεί,τότε πρέπει να παρθεί απόφαση για το αν θα γίνει :

Επικάλυψη ή στεγανοποίηση του υλικού ή

Εγκλεισµός του υλικού ή

Αφαίρεση του υλικού

��

Εκτίµηση της κατάστασης του υλικού και του κινδύνου

��

��

Κατεστραµµένη

αµιαντόπλακα

Επικάλυψη

αµιαντόπλακας



Η αφαίρεση αµιαντούχων υλικών κρίνεται απαραίτητη: 



Εργασίες κατεδάφισης ,ανακαίνισης ,συντήρησης ή αφαίρεσης αµιάντου ή υλικών που

περιέχουν αµίαντο από κτίρια ,εγκαταστάσεις ,πλοία κ.α.

Γενικά ισχύουν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ν.1568/85 και το Π.∆.17/96, ιδιαίτερα ο θεσµός του Τ.Α. - Γ.Ε. και οι
ορισµοί του Π.∆. 305/96 , µε την επιφύλαξη αυστηρότερων ή /και ειδικότερων διατάξεων.

Ειδικά για τον αµίαντο ισχύει το Π.∆. 212/2006 (ΦΕΚ 212/09-10-2006)

«Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες

ΕΟΚ του Συµβουλίου 83/477,   91/382,   2003/18»

Οι διατάξεις αφορούν τις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται

να εκτεθούν ,κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, στη σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν

αµίαντο.

Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου ή τµήµατος του έργου ,ανεξάρτητα αν αυτό εκτελείται
ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, καθώς και ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος του
έργου είναι συνυπεύθυνοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα µέτρα που περιγράφονται στο Π.∆. 
212/2006 .

Οι αυτοαπασχολούµενοι, εφ όσον πρόκειται για τεχνικό έργο, έχουν όλες τις υποχρεώσεις

εργοδοτών και εργαζοµένων για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας.



Εκτίµηση κινδύνου (αρθ. 8 παρ 1 του Π∆17/96 φύση -βαθµός –διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων)

Τύπος και ποσότητα υλικού

Κατάσταση υλικού

Εργασίες που θα το διαταράξουν ή καταστρέψουν

Μέθοδοι εργασιών

Συνεννόηση µε τους άλλους εργοδότες και συντονισµός (πολλά συνεργεία)

Απαιτούµενα ΜΑΠ (Μέσα Ατοµικής Προστασίας)

Πιθανό επίπεδο έκθεσης

Χρονικό διάστηµα εργασιών

Αριθµός εργαζοµένων –επισκέπτες -τρίτοι

Υποχρεώσεις του εργοδότη (Γενικού εργολάβου σε συνεργασία µε Υπεργολάβο τµήµατος, όταν
υπάρχει):

Ο εντοπισµός των αµιαντούχων υλικών πριν την έναρξη των εργασιών και η απόφαση για τον τρόπο διαχείρισής τους.



Σποραδική έκθεση των εργαζοµένων, µε µειωµένη ένταση, χωρίς υπέρβαση της οριακής τιµής
έκθεσης στον αέρα του χώρου εργασίας (όταν από την εκτίµηση κινδύνου προκύπτει σαφώς) και
εφόσον η εργασία αφορά :

� σύντοµες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης µόνο µη εύθρυπτων υλικών

(αµιαντοτσιµέντο, αµιαντούχες βαφές –άσφαλτος-πλαστικά-ρητίνες –ελαστικά-αµιαντόχαρτο)
� αποµάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των µη φθαρµένων αµιαντούχων υλικών στα οποία οι ίνες
αµιάντου είναι σταθερά συνδεδεµένες

� εγκλεισµό ή επικάλυψη των αµιαντούχων υλικών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση (π.χ. 
βαφή)
� έλεγχο και επιθεώρηση του αέρα και λήψη δειγµάτων για την ανίχνευση της παρουσίας

αµιάντου σε κάποιο υλικό

Γνωστοποίηση εργασιών
Ο εργολάβος ολοκλήρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου υποχρεούται το αργότερο 10 ηµέρες πριν την
έναρξη των εργασιών να γνωστοποιήσει στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ τα εξής :

Την τοποθεσία του εργοταξίου

Τον τύπο και την ποσότητα των αµιαντούχων υλικών

Το είδος του αµιάντου που περιέχεται στα αµιαντούχα υλικά

Τις δραστηριότητες και τις εφαρµοζόµενες µεθόδους

Τον αριθµό των εκτιθέµενων σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο.

Την ηµεροµηνία έναρξης και τη διάρκεια των εργασιών

Τα µέτρα που λαµβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζοµένων

Τον εξοπλισµό εργασίας που θα χρησιµοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του



Π.∆.212/2006

Ο εργοδότης (γεν. εργολάβος –υπεργολάβος) οφείλει να λαµβάνει µέτρα πρόληψης τεχνικά και οργανωτικά
ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων (επαγγελµατική έκθεση) σε σκόνη
αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο.

Οριακή τιµή έκθεσης 0,1 ίνα /cm3 µέση οχτάωρη σταθµισµένη έκθεση

Τιµή µέτρησης για την καθαρότητα του χώρου 0,01 ίνα / cm3

Γενικά µέτρα

Ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων µε χρόνο έκθεσης τον απολύτως αναγκαίο .

Η σκόνη αµιάντου κατά το δυνατόν να µην παράγεται. Αυτό συνεκτιµάται στο σχεδιασµό των µεθόδων και
διαδικασιών εργασίας .Αποφεύγεται η µηχανική διαταραχή. Άλλως δέσµευση στο σηµείο εκποµπής της. 
Απαγόρευση σάρωσης

Εξοπλισµός : ειδικά εργαλεία, ειδική σκούπα κενού, 
ειδικές σακούλες πολυαιθυλενίου για την συσκευασία

µικροαπαορριµάτων αµιάντου. 



Μεταφορά και αποθήκευση (ίσως και ψεκασµός µε νερό και PVA)  των υλικών, τα οποία διαχειριζόµεθα σαν
επικίνδυνα απόβλητα,σε κλειστές επισηµασµένες συσκευασίες.

Στη συνέχεια η οδική µεταφορά τους( από αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων)µε τους κανόνες ADR
και η θαλάσσια µε τον διεθνή ναυτιλιακό κώδικα

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται να καθαρίζονται και να συντηρούνται

αποτελεσµατικά και τακτικά (σύστηµα δηµιουργίας κενού ,κατά το δυνατόν ή οι εργαζόµενοι µε τα
κατάλληλα Μ.Α.Π.)

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται να καθαρίζονται και να συντηρούνται

αποτελεσµατικά και τακτικά (σύστηµα δηµιουργίας κενού ,κατά το δυνατόν ή οι εργαζόµενοι µε τα
κατάλληλα Μ.Α.Π.)

Τα επικίνδυνα απόβλητα (Υ.Α.13558/725/06) των εργασιών που περιέχουν αµίαντο να συλλέγονται
και να αποµακρύνονται το συντοµότερο δυνατό σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες µε την ειδική

επισήµανση ακόµη και τα προς καθαρισµό ενδύµατα των εργαζοµένων.

Τακτικές µετρήσεις της συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας. H 
δειγµατοληψία και ανάλυση των δειγµάτων γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και

µε κατάλληλα όργανα (κατά προτίµηση µε µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης PCM).



Επιπρόσθετα µέτρα εκτός της σποραδικής έκθεσης

Οριοθέτηση- περίφραξη και σήµανση του χώρου µε πινακίδες προειδοποίησης , ώστε να µην
είναι προσπελάσιµος από άλλους εργαζόµενους

∆ιάθεση κατάλλήλων ενδυµάτων εργασίας και άλλων Μ.Α.Π.

-φόρµες ολόσωµες µε λάστιχο και κουκούλα , φορεµένες πάνω από τα λουριά της µάσκας ή

-φόρµες εργασίας συνήθεις σε µικρή έκθεση,
-Μ.Α.Π. : µάσκες ολόκληρου ή ηµίσεως προσώπου µε κατάλληλο Σ.Α.Π. ,αναπνευστικές συσκευές, γάντια, κράνη, παπούτσια

ασφαλείας χωρίς κορδόνια, ανάλογα µε την περίπτωση, CE. Τοποθέτησή τους σε καθορισµένο χώρο, 
έλεγχος και καθαρισµός µετά από κάθε χρήση .

FFP3 ��



χώροι φύλαξης ενδυµάτων εργασίας –προστασίας

χώροι φύλαξης των κοινών ενδυµάτων

χώροι υγιεινής κατάλληλοι και επαρκείς, µε ντους όταν παράγεται σκόνη

περιοχή όπου απαγορεύεται το κάπνισµα

προσδιορίζεται η αιτία της υπέρβασης και λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα

νέος προσδιορισµός της υπέρβασης

διευθέτηση κατάλληλων χώρων εστίασης

αντιµετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς (κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα ,έξοδοι κινδύνου)

Ειδικά µέτρα

Όταν διαπιστωθεί υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης



Εάν εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος έκθεσης τότε πρέπει να χορηγηθούν και να γίνει χρήση

Μ.Α.Π. της αναπνοής ,στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο.

Οι περίοδοι ανάπαυσης καθορίζονται µετά από διαβούλευση µε τους εργαζόµενους ή /και τους

εκπροσώπους τους και µε τη σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.

Σήµανση εµφανής

Τοποθετούνται πινακίδες που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση τής οριακής τιµής έκθεσης

- ΑΜΙΑΝΤΟΣ

- ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ .

ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

-Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



∆ιατήρηση της περιοχής υπό αρνητική πίεση.
Με ειδικά µηχανήµατα δηµιουργίας κενού αέρα N.P.U. NEGATIVE PRESURE UNIT και µε ειδικά φίλτρα που θα
συγκρατούν τις ίνες αµιάντου

Πολλές φορές δηµιουργείται αεροστεγής θάλαµος εργασίας για την αποτροπή διαρροής ινών αµιάντου

στην ατµόσφαιρα

- Αποµάκρυνση κινητού εξοπλισµού,  κάλυψη του σταθερού .

- Οι ανελκυστήρες προσώπων δεν θα σταµατούν στον όροφο

των εργασιών

�΄ Ολα τα δίκτυα αερισµού και κλιµατισµού που εξυπηρετούν την περιοχή πρέπει να τεθούν

εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των εργασιών .Οι αεραγωγοί πρέπει να σφραγιστούν και

µετά το τέλος των εργασιών όλα τα µηχανικά φίλτρα να αντικατασταθούν και να διαχειριστούν σαν

απόβλητα αµιάντου .



ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

� Πριν αρχίσουν οι εργασίες τουλ .10 ηµέρες

Ο εργολάβος ολοκλήρου του έργου και αν δεν

υπάρχει αυτός ο κύριος του έργου υποβάλλει το

ΣχέδιοΣχέδιο ΕργασίαςΕργασίας στο αρµόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. ,µέχρι την έκδοση και την εφαρµογή της σχετικής

νοµοθεσίας για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

ΣχέδιοΣχέδιο ΕργασίαςΕργασίας σταστα τεχνικάτεχνικά έργαέργα

((υποσύνολουποσύνολο τουτου ΣΣ..ΑΑ..ΥΥ..))

��������ΚΕΠΕΚΚΕΠΕΚ ((έγκρισηέγκριση))
��������συνυποβολήσυνυποβολή τουτου

εγκριθέντοςεγκριθέντος ΣχεδίουΣχεδίου, , γιαγια τηντην έγκρισηέγκριση στηνστην αρµόδιαΥπηρεσίααρµόδιαΥπηρεσία ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος τηςτης ΝΝ..ΑΑ.    .    
((ΑποφΑποφ.8243/1113/1991).8243/1113/1991)



Περιλαµβάνει:
πληροφορίες κατ ελάχιστον για τα εξής:

ΦύσηΦύση καικαι πιθανήπιθανή διάρκειαδιάρκεια εργασιώνεργασιών

ΤόποςΤόπος εκτέλεσηςεκτέλεσης τουτου έργουέργου καικαι ίσωςίσως σχέδιοσχέδιο τουτου χώροχώρο

ΧρησιµοποιούµενεςΧρησιµοποιούµενες µέθοδοιµέθοδοι-- πινακίδεςπινακίδες προειδοποίησηςπροειδοποίησης

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τωντων εξοπλισµώνεξοπλισµών γιαγια προστασίαπροστασία καικαι απορρύπανσηαπορρύπανση προσωπικούπροσωπικού

καικαι προστασίαπροστασία λοιπώνλοιπών προσώπωνπροσώπων

ΣτοιχείαΣτοιχεία γιαγια τατα προγράµµαταπρογράµµατα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων

ΣχέδιοΣχέδιο ΕργασίαςΕργασίας

Όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων

���� Ότι τα αµιαντούχα υλικά αποµακρύνονται πριν αρχίσει η κατεδάφιση

στο µέτρο που είναι πρακτικά δυνατό

���� Ότι χορηγούνται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας για την προστασία του προσωπικού

και εφόσον απαιτείται και για την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο

χώρο εργασιών ,ή κοντά σε αυτόν

���� Ότι µετά το τέλος των εργασιών κατεδάφισης ή αφαίρεσης αµιάντου, ο χώρος θα καθαρίζεται
επιµελώς και θα αξιολογείται µε την έγγραφη γνώµη Τ.Α και Γ.Ε. 

Πριν αρθούν τα τεχνικά µέτρα πρόληψης , πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συγκέντρωση ινών
αµιάντου είναι µικρότερη της 0,01 ίνας/ cm 3 αέρα. Η µέτρηση αυτή πραγµατοποιείται µε µέριµνα του

εργολάβου ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχει τότε του κύριου του έργου από ανεξάρτητο

εργαστήριο , το οποίο και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό ανάλυσης (πιστοποιητικό καθαρότητας). 

Ενηµέρωση του ΚΕΠΕΚ µε συνυποβολή αντιγράφου του πιστοποιητικού ανάλυσης



Εκπαίδευση εργαζοµένων στα πεδία:

- Γνώσεις και ικανότητες για την πρόληψη και την ασφάλεια

- Ιδιότητες αµιάντου και επιπτώσεις στην υγεία λαµβάνοντας υπόψη τη συνεργιστική δράση του

καπνίσµατος, αµιαντούχα προϊόντα, εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε αµίαντο, ασφαλείς πρακτικές,  
εξοπλισµός προστασίας ,έλεγχοι ,ορθή χρήση ΜΑΠ της αναπνοής, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

διαδικασίες απορρύπανσης ,  διάθεση αποβλήτων ,απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης.

Ενηµέρωση εργαζοµένων

Για τους πιθανούς κινδύνους , τα µέτρα υγιεινής και την αποχή από το κάπνισµα ,τα οργανωτικά και
τεχνικά µέτρα που ελήφθησαν ,την ύπαρξη οριακής τιµής και την ανάγκη για έλεγχο, τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων και αν υπάρχει υπέρβαση ζητείται και η γνώµη τους σχετικά µε τα

µέτρα που πρέπει να ληφθούν.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ

���� Υπηρεσίες γιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθµό των εργαζοµένων

���� Πριν από την έναρξη της έκθεσης, παραποµπή κάθε εργαζόµενου σε ιατρική εξέταση για
την εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). Μετά, µια τουλάχιστον φορά
κάθε τρία χρόνια

Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης: 

� Καταρτίζει ατοµικό ιατρικό φάκελο

� Προσωπική συνέντευξη

� Γενική κλινική εξέταση και κυρίως του θώρακα

� Εξέταση αναπνευστικής λειτουργίας (σπειροµέτρηση)
� Ακτινογραφία θώρακα

� Εργαστηριακές αναλύσεις



ΤΗΡΗΣΗΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

● Τηρείται µητρώο εργαζοµένων

● Προδιαγράφεται το ελάχιστο περιεχόµενο:
του µητρώου

� του ατοµικού ιατρικού φακέλου

� της καταχώρησης των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος

● Το µητρώο και ο ατοµικός ιατρικός φάκελος διατηρούνται για µια ελάχιστη περίοδο σαράντα ετών

από το τέλος της έκθεσης του εργαζοµένου, στην τελευταία επιχείρηση.

● Προβλέπονται ρυθµίσεις για τον ατοµικό ιατρικό φάκελο σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της

επιχείρησης ή συνταξιοδότησης του εργαζόµενου ή απασχόλησής του σε επιχείρηση όπου δεν προβλέπεται

Γ.Ε. ,ώστε να διαβιβάζεται στον αρµόδιο ασφαλιστικό του οργανισµό. Αντίγραφο δίδεται και στον
εργαζόµενο.

● Αν ο εργαζόµενος αλλάξει εργοδότη , ο φάκελός του διαβιβάζεται στον Γ.Ε.  της νέας απασχόλησης, µόνο
ύστερα από σχετική αίτηση του εργαζόµενου. 

ΕξαίρεσηΕξαίρεση

∆εν απαιτούνται:
■ Γνωστοποίηση εργασιών στο ΚΕ.Π.Ε.Κ.
■ Επίβλεψη της υγείας(Γ.Ε.  Ιατρική παρακολούθηση εργαζοµένων) 
■ Τήρηση στοιχείων(ιατρικοί φάκελοι, µητρώο εργαζοµένων, µετρήσεις)

σε περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης µε µειωµένη ένταση, χωρίς υπέρβαση της οριακής τιµής
έκθεσης στον αέρα του χώρου εργασίας (όταν από την εκτίµηση κινδύνου προκύπτει σαφώς)
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