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Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, 
εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά 
τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας του ξύλου, της συναρμολόγησής του κ.λ.π.) και 
οργανικούς διαλύτες.
Η έκθεση σε αυτές τις επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες εισέρχονται στον οργανισμό διαμέσου της 
αναπνευστικής οδού, της επαφής με το δέρμα ή της πεπτικής οδού, συνιστά κίνδυνο για την 
υγεία των εργαζομένων.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες για να εκτιμήσουν τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι και να αποφασίσουν σχετικά με τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων πρόληψης;

1OV  Να εντοπίσουν τις πηγές κινδύνου και να προσδιορίσουν τα είδη των κινδύνων 
που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται.

2OV  Να επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή /και ελέγχου που θα 
χρησιμοποιήσουν.

3OV  Να επανεξετάζουν τα μέτρα αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να 
ελέγχουν κατά πόσο εξακολουθούν να είναι επαρκή ή εάν έχουν ανακύψει νέοι 
κίνδυνοι. 

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ;
Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων  
Ατομικής Προστασίας.

Πώς εφαρμόζονται τα μέτρα συλλογικής προστασίας;
■  Εντάσσοντας κατάλληλους μηχανισμούς ασφαλείας στον εξοπλισμό εργασίας ή 

στο χώρο εργασίας (βλέπε παραδείγματα 1,2,3 και 5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά το σχεδιασμό των χώρων εργασίας ή της προμήθειας εξοπλισμού, θα πρέπει να 
εξασφαλίζετε ότι υπάρχουν πλήρως ενσωματωμένοι μηχανισμοί ασφαλείας.

Πως μπορεί να οργανωθεί η εργασία, ώστε να εξαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος;

■  Ελαχιστοποιώντας το χρόνο έκθεσης κάθε εργαζόμενου, μειώνοντας τον αριθμό 
των εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο, απομακρύνοντας τις πηγές κινδύνου 
από τους χώρους όπου παρευρίσκονται οι εργαζόμενοι και αποθηκεύοντας με 
κατάλληλο τρόπο προϊόντα και υλικά.

Τι είδους Μέσα Ατομικής Προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται;
■  Θυμηθείτε: Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι μόνο ένα πρόσθετο ή 

συμπληρωματικό μέτρο. Οι πιο ενδεδειγμένες λύσεις είναι αυτές που 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση της ασφάλειας, συλλογική προστασία 
ή μέτρα οργάνωσης της εργασίας.

■  Υπάρχουν διάφοροι τύποι Μέσων Ατομικής Προστασίας, όπως μάσκες, γάντια, 
ποδιές και μπότες. Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος ή τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας ώστε να επιλέξετε αυτά που πρέπει να χρησιμοποιούνται.
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Υπάρχει έντυπο παροχής πληροφοριών για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται;
■  Ναι. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας (safety data sheet). Επίσης, οι ετικέτες κάθε προϊόντος αναγράφουν 
πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ
Διάφορες εργασίες στη βιομηχανία ξύλου έχουν ως συνέπεια τη συσσώρευση σκόνης. 
Επαναλαμβανόμενη έκθεση στη σκόνη ξύλου μπορεί να προκαλέσει καρκίνο της ρινικής 
κοιλότητας. Η σκόνη μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμούς και βλάβες στο δέρμα και 
στους βλεννογόνους καθώς και αλλεργίες.

Είναι απαραίτητο  να προλαμβάνουμε και να ελέγχουμε τον κίνδυνο. Πώς;

παραδειγμα 1 – τοπικο συστημα  απαγωγησ τησ σκονησ

παραδειγμα 2 – τοπικη  απομακρυνση σκονησ με τη χρηση φιλτρων.

Λάθος. Γιατί; Δεν γίνεται απαγωγή της 
σκόνης. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε 
σωματίδια σκόνης.

Σωστό. Γιατί; Η σκόνη συγκεντρώνεται 
και απομακρύνεται καθώς σχηματίζεται 
και έτσι δεν διασκορπίζεται στο εργασιακό 
περιβάλλον.

Λάθος. Γιατί; Οι εργαζόμενοι θα εκτεθούν 
σε σκόνη αν στο μηχανολογικό εξοπλισμό 
δεν έχει τοποθετηθεί φίλτρο για την 
απομάκρυνσή της.

Σωστό. Γιατί; Στον εξοπλισμό έχει 
τοποθετηθεί σύστημα απορρόφησης 
των παραγόμενων σωματιδίων σκόνης 
ώστε η σκόνη να συγκεντρώνεται και 
να απομακρύνεται από το εργασιακό 
περιβάλλον.
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παραδειγμα 3 – συστημα αναρροφησησ ενσωματωμενο στον εξοπλισμο εργασιασ.

Ποια είναι τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης;
■  Εισάγετε μέτρα συλλογικής προστασίας για την αποφυγή απελευθέρωσης της 

σκόνης στο εργασιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με επαρκή τεχνικά μέσα για την 
απομάκρυνσή της.

■  Περιορίστε την πρόσβαση στις ζώνες κινδύνου.
■  Περιορίστε τον αριθμό των εκτιθεμένων εργαζομένων.
■  Να ενημερώνετε και να εκπαιδεύετε τους εργαζόμενους για τους υφιστάμενους 

κινδύνους και για τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας.
■  Να παρέχετε επαρκή επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, συνεκτιμώντας τα 

αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου.
■    Να διενεργείτε τακτικούς ελέγχους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα 

αναρρόφησης λειτουργούν αποτελεσματικά.
■  Διατηρείτε τους χώρους εργασίας καθαρούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πολλές από τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα επεξεργασίας ξύλου είναι βλαβερές 
για την υγεία. Η έκθεση σε αυτές τις ουσίες μπορεί να προκαλέσει οξεία και χρόνια δηλητηρίαση.

Είναι σημαντικό να προλαμβάνουμε και να ελέγχουμε τους κινδύνους. Πώς;

παραδειγμα 4 – οταν χρησιμοποιειτε κολλεσ και διαλυτεσ, διατηρειτε τα δοχεια κλειστα. 

Λάθος. Γιατί; Ο εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος 
στη σκόνη, καθώς αυτή δεν απομακρύνεται. Η 
μάσκα δεν παρέχει αποτελεσματική προστασία.

Σωστό. Γιατί; Η εργασία πραγματοποιείται σε 
θάλαμο, ο πάγκος εργασίας διαθέτει τοπικό 
σύστημα αναρρόφησης και πλέγμα, ενώ η 
σκόνη που πέφτει στο δάπεδο αναρροφάται. Οι 
εργαζόμενοι φορούν κατάλληλη μάσκα.

Λάθος. Γιατί; Τα δοχεία είναι ανοιχτά 
και δεν έχουν ετικέτες. Κανείς δεν 
γνωρίζει τι περιέχουν.

Σωστό. Γιατί; Το δοχείο έχει ετικέτα με 
πληροφορίες για το περιεχόμενό του 
και είναι κλειστό.
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Ποια είναι τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης;
■  Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ώστε να διατηρούνται οι συγκεντρώσεις των 

ατμών διαλύτη κάτω από τα όρια έκθεσης.
■  Χρησιμοποιείστε τα προϊόντα κοντά στα συστήματα τοπικής απαγωγής.
■  Αποφύγετε τη χρήση εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών.
■  Διατηρείτε τα δοχεία με τα προϊόντα που περιέχουν διαλύτες κλειστά, όταν δεν 

χρησιμοποιούνται, ώστε να εμποδίζεται η εξάτμιση. 
■  Χρησιμοποιείστε τα προϊόντα σε μικρές ποσότητες.
■  Χρησιμοποιείστε συσκευές προστασίας του αναπνευστικού (μάσκες). 
■  Χρησιμοποιείστε προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο.
■  Χρησιμοποιείστε προστασία για τα χέρια (γάντια).
■  Μην αφήνετε κανένα μέρος του σώματός σας ακάλυπτο.
■  Να ενημερώνετε και να εκπαιδεύετε τους εργαζόμενους για τους υφιστάμενους 

κινδύνους και τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας.

παραδειγμα 5 – εργασια σε θαλαμουσ με εξαερισμο

Ποια είναι τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης; 
■ Επαρκής εξαερισμός, με χρήση συστήματος γενικού εξαερισμού. 
■  Χρήση εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού συστήματος, των χεριών και 

του σώματος, εφόσον δεν είναι δυνατόν να κρατηθούν κάτω από τα όρια έκθεσης 
οι συγκεντρώσεις σωματιδίων και ατμών.

■  Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με την ύπαρξη κινδύνων και 
ασφαλών πρακτικών εργασίας.

Λάθος. Γιατί; Οι εργασίες γίνονται σε ανοιχτό 
χώρο, όπου είναι εκτεθειμένος μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων, ο εξαερισμός και η 
αναρρόφηση σκόνης είναι ανεπαρκείς και 
οι εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιούν Μέσα 
Ατομικής Προστασίας.

Σωστό. Γιατί; Οι εργασίες γίνονται μέσα σε 
θάλαμο με εξαερισμό, με καταρράκτη-οθόνη 
νερού (water screen) ενώ ο εργαζόμενος 
φοράει γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. 
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παραδειγμα 6 – οργανωση των προϊοντων στην αποθηκη

Ποια είναι τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης;
■ Οργανώστε την αποθήκευση.
■  Διασφαλίστε ότι στην οργάνωση της αποθήκης λαμβάνεται υπόψη η συμβατότητα 

των προϊόντων.
■  Διατηρείτε τις συσκευασίες των προϊόντων σφραγισμένες, μακριά από άμεσο 

ηλιακό φως και εστίες ανάφλεξης  και σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, σε 
θερμοκρασία δωματίου.

■  Εξασφαλίστε ότι τα δάπεδα των αποθηκευτικών χώρων είναι αδιάβροχα και σε 
χαμηλότερο επίπεδο, με λεκάνη συλλογής υγρών, έτσι ώστε σε περίπτωση τυχαίας 
έκχυσης τα υγρά να μη διαρρεύσουν.

■ Εξασφαλίστε ότι όλα τα προϊόντα φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες. 
■  Διασφαλίστε ότι όλοι οι χρήστες των προϊόντων έχουν πρόσβαση στα δελτία 

δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η παραλαβή είναι το πρώτο στάδιο στη διαχείριση των χημικών προϊόντων.

Όταν παραλαμβάνετε ένα προϊόν, πρέπει:
■ Να καταγράφετε και να ελέγχετε την άφιξή του.
■  Να ελέγχετε την κατάσταση της συσκευασίας (για πιθανή φθορά ή απουσία 

ετικέτας).
■ Να ελέγχετε τις πληροφορίες στην ετικέτα.
■ Να ελέγχετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που παρέχεται με το προϊόν.

Όλα τα δοχεία με επικίνδυνα προϊόντα ή παρασκευάσματα πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα. 

Οι ετικέτες πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
■ Ονομασία προϊόντος
■ Ταυτότητα του παρασκευαστή
■ Εισαγωγέας ή διανομέας

Λάθος. Γιατί; Τα δοχεία είναι σε κακή 
κατάσταση, στοιβαγμένα με τυχαίο τρόπο και 
δεν φέρουν ετικέτες.

Σωστό. Γιατί; Τα δοχεία έχουν ετικέτες και 
είναι τακτοποιημένα σε ειδικό, αεριζόμενο 
χώρο με κατάλληλη σήμανση, που διαθέτει 
και λεκάνη συλλογής υγρών.
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■ Προειδοποιήσεις για ενδεχόμενους κινδύνους
■ Προειδοποιήσεις ασφαλείας
■ Εικονογράμματα κινδύνου ή σύμβολα.

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ;

Ποια σύμβολα χρησιμοποιούνται στις ετικέτες;
Στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 67/548.

Το νέο σύστημα ταξινόμησης για τα σύμβολα επικινδυνότητας που φαίνεται παρακάτω, το 
οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό τη δημιουργία του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος 
Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών.

T F

1. Εύφλεκτο (F) και εξαιρετικά εύφλεκτο (F+)

2. Τοξικό (Τ) και Πολύ Τοξικό (Τ+)

3. Διαβρωτικό (C)

4. Οξειδωτικό (Ο)

5. Επιβλαβές (Xn)

6. Ερεθιστικό (Xi)

7. Εκρηκτικό (Ε)

8. Επικίνδυνο για το περιβάλλον

1 2 3 4 5 6 7 8
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Φυσικοί κίνδυνοι
1. Εκρηκτικό/Αυτοαντιδρώσα ουσία / Οργανικά Υπεροξείδια
2. Εύφλεκτο/ Αυτοαντιδρώσα ουσία/ Πυροφορικό / Αυτοθερμαινόμενη
   / Απελευθέρωση εύφλεκτων αερίων / 
   Οργανικά υπεροξείδια
3. Οξειδωτικό
4. Αέριο υπό πίεση
5. Διαβρωτικό

Κίνδυνοι για την υγεία
1.Έντονα τοξικό προϊόν
2.  Ερεθιστικό / Προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος /
    / Ναρκωτική δράση / Ερεθιστικό 
    του αναπνευστικού συστήματος
3.  Καρκινογόνο / Προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού / 
    Τοξικό για την αναπαραγωγή/ Τοξικό για συγκεκριμένα όργανα /
    Μεταλλαξιογόνο / Τοξικό για το αναπνευστικό σύστημα
4. Διαβρωτικό

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

1. Τοξικό για το περιβάλλον

 

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε τις ετικέτες.

Τι είναι τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας;
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σας δίνει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσετε εάν υπάρχουν επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στα 
χρησιμοποιούμενα προϊόντα και σας βοηθά να αξιολογήσετε τους 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που 
προκύπτουν από τη χρήση αυτών των παραγόντων. 

Κατά τη διακίνηση μιας επικίνδυνης ουσίας, ή ακόμα και πριν από αυτή, ο κάθε κατασκευαστής, 
εισαγωγέας και / ή διανομέας πρέπει να στείλει στο χρήστη το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και του περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
πρέπει να συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
χώρος εργασίας. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει να το απαιτείτε από τον κατασκευαστή 
ή τον προμηθευτή σας.

Το ACT είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης. 

Τηλ. 210- 37.48.711

e-mail: ypersepe@otenet.gr

ΚΥ Σ.ΕΠ.Ε.
Δ/νση Προγραμματισμού  & Συντονισμού
Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης
Δραγατσανίου 8 ΤΚ 10110 Αθήνα 


