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Οδηγός καλών πρακτικών 

         Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
 

Εύχρηστος οδηγός καλών πρακτικών για την αποφυγή ή 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τον αµίαντο σε 

εργασίες που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) 
έκθεση στον αµίαντο: για εργοδότες, εργαζοµένους και 

επιθεωρητές εργασίας.  

 

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) αναγνώρισε την ανάγκη 
σύνταξης ενός εύχρηστου οδηγού σχετικά µε τους καλύτερους τρόπους αποφυγής ή 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τον αµίαντο σε διάφορες εργασίες που 
συνεπάγονται ή µπορεί να συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο.  Ο παρών οδηγός 
εκπονήθηκε για να χρησιµοποιηθεί κατά την εκστρατεία επιθεώρησης «αµίαντος 
2006» που διεξάγεται πανευρωπαϊκά από έναν ανεξάρτητο φορέα (ΙΟΜ - Ίδρυµα 
Ιατρικής της Εργασίας) βάσει σύµβασης που του ανατέθηκε µετά από ανοικτή 
πρόσκληση υποβολής προσφορών.  Παρέχει µια κοινή βάση πληροφοριών για τον 
επιθεωρητή εργασίας, τον εργοδότη και τον εργαζόµενο.  Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί 
Εταίροι (εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και εργοδοτικών ενώσεων), µέλη της 
συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας, 
συµµετείχαν στις συζητήσεις επί του σχεδίου στο πλαίσιο της διευθύνουσας 
επιτροπής.  

Στην Ευρώπη η εθνική νοµοθεσία αντικατοπτρίζει τις κοινές απαιτήσεις των σχετικών 
ευρωπαϊκών οδηγιών.  Ωστόσο, η νοµοθεσία εφαρµόζεται µέσω εθνικών 
κανονιστικών διατάξεων οι οποίες µπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο 
άλλο.  Ορισµένα κράτη µέλη διαθέτουν επίσης αναλυτικές οδηγίες.  Σκοπός του 
παρόντος οδηγού είναι να προωθήσει τις καλές πρακτικές, όπως εφαρµόζονται σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος ή αλλού, περιλαµβάνει δε τις βελτιώσεις της αιχµής της 
τεχνολογίας στην πράξη.   

Καρπός της ευρωπαϊκής συνόδου για τον αµίαντο το 2003 ήταν η «διακήρυξη της 
∆ρέσδης για την προστασία των εργαζοµένων από τον αµίαντο», η οποία συνέστησε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη SLIC να καταρτίσουν πρακτικές κατευθυντήριες 
γραµµές όπως οι παρούσες (Zieschang κ.ά., 2003).  

Ο παρών οδηγός αφορά κυρίως την πρόληψη στην πράξη και καλύπτει ευρύ φάσµα 
εργασιών που συνεπάγονται ή µπορεί να συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ευρωπαϊκή σύνοδος για τους κινδύνους του αµιάντου, που πραγµατοποιήθηκε το 
2003 στη ∆ρέσδη και την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι χωρών από όλη την 
Ευρώπη, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ΓΕ, επέστησε 
την προσοχή στο γεγονός ότι ο αµίαντος παραµένει ο πρωταρχικός καρκινογόνος 
τοξικός παράγοντας στο χώρο εργασίας στις περισσότερες χώρες.  Με 20.000 
θανάτους από καρκίνο του πνεύµονα και 10.000 περιστατικά µεσοθηλιώµατος 
ετησίως, κατ’ εκτίµηση, στις βιοµηχανικές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, της Βόρειας 
Αµερικής και στην Ιαπωνία, είναι σαφές πως η έκθεση στον αµίαντο εξακολουθεί να 
αποτελεί σοβαρό πρόβληµα υγείας που πρέπει να επανέλθει στην ηµερήσια διάταξη 
και να εξεταστεί ως ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
πρόληψης που εφαρµόζουµε.  Ο αµίαντος παραµένει βασικό µέληµα κατά τον 
καθορισµό των µέτρων διαφύλαξης της υγείας των εργαζοµένων. 

Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχει απαγορεύσει την εµπορία και τη χρήση αµιαντούχων 
προϊόντων ή ουσιών από τον Ιανουάριο του 2005 (οδηγία 1999/77/ΕΚ).  Από τις 15 
Απριλίου 2006 ισχύουν αυστηρότερα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων 
από τους κινδύνους της έκθεσης σε ίνες αµιάντου (οδηγία 2003/18/EΚ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ).  Παρά τις νοµικές αυτές εξελίξεις, το 
πρακτικό πρόβληµα της πρόληψης της έκθεσης στον αµίαντο κατά τις εργασίες 
αφαίρεσης, κατεδάφισης, συντήρησης και επισκευής εξακολουθεί να υφίσταται.  
Επιπλέον, στην εποχή των στενών οικονοµικών δεσµών και της παγκοσµιοποίησης 
που ζούµε, οφείλουµε να προσέξουµε να µην µαταιώσουµε τις προσπάθειές µας 
επανεισάγοντας υλικά που περιέχουν αµίαντο. 

Σύµφωνα µε τις συστάσεις της διακήρυξης της ∆ρέσδης, η επιτροπή ανώτερων 
επιθεωρητών εργασίας (SLIC) συνέστησε µια οµάδα εργασίας µε σκοπό να 
εκπονήσει πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές καλής πρακτικής για τις 
εναποµένουσες δραστηριότητες που περικλείουν κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο και 
να δροµολογήσει µια ευρωπαϊκή εκστρατεία το 2006 για την παρακολούθηση της 
ενσωµάτωσης και εφαρµογής των σχετικών οδηγιών. 

Ο «οδηγός καλών πρακτικών» 
 θα βοηθήσει στον εντοπισµό του αµιάντου και των προϊόντων αµιάντου κατά 

τη χρήση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και κτιρίων 
και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την παρουσία τους· 

 θα περιγράψει τις καλές πρακτικές αφαίρεσης του αµιάντου (µεταξύ άλλων, 
καταστολή σκόνης, περίβληµα και µέσα ατοµικής προστασίας) και διακίνησης 
προϊόντων και αποβλήτων αµιαντοτσιµέντου· 

 θα ενθαρρύνει, όσον αφορά τα µέσα ατοµικής προστασίας και τον 
προστατευτικό ιµατισµό, την εφαρµογή µιας προσέγγισης που να συνεκτιµά 
τον ανθρώπινο παράγοντα και τη διαφορετικότητα του κάθε ατόµου. 

Θα διατεθεί σε εργοδότες και εργαζοµένους.  

Η εκστρατεία επιθεώρησης εργασίας θα ολοκληρωθεί το δεύτερο ήµισυ του 2006 σε 
όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία διεξάγονται εργασίες 
συντήρησης, κατεδάφισης, αφαίρεσης ή αποκοµιδής υλικών που περιέχουν αµίαντο, 
για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων.  Οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν 
από τα εθνικά σώµατα επιθεώρησης εργασίας (και, κατά περίπτωση, από τις αρχές 
υγείας της εργασίας).  Ο στόχος της εκστρατείας είναι να υποστηρίξει την εφαρµογή 
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της οδηγίας 2003/18/EΚ, η οποία τροποποιεί την οδηγία 83/477/ΕΟΚ και της οποίας 
οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία όλων των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις 15 Απριλίου 2006 το αργότερο.  Πριν 
από την εκστρατεία επιθεώρησης θα διεξαχθούν δραστηριότητες ενηµέρωσης και 
κατάρτισης.  

Όσον αφορά τους εταίρους µας εκτός Ευρώπης, τα σώµατα επιθεώρησης εργασίας 
των κρατών µελών της ΕΕ προσφέρουν τη βοήθειά τους. Το υφιστάµενο 
επιµορφωτικό υλικό της SLIC, τα έγγραφα της εκστρατείας επιθεώρησης του 2006 
και οι κατευθυντήριες γραµµές καλής πρακτικής µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα επιθυµεί να αντιµετωπίσει τους κινδύνους για την υγεία από 
τον αµίαντο και τη χρήση του.  Για τις χώρες αυτές, η σύµβαση 162 της ∆ΟΕ µπορεί 
να χρησιµεύσει ως ελάχιστο πρότυπο· η σύµβαση αυτή και τα παραδείγµατα καλών 
πρακτικών αντιπροσωπεύουν το στοιχειώδες επίπεδο κάτω από το οποίο δεν πρέπει 
να πέσει η διεθνής κοινότητα. 

 

 

Αγαπητέ αναγνώστη, 

Ο παρών «εύχρηστος οδηγός καλής πρακτικής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
από τον αµίαντο σε εργασίες που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση 
στον αµίαντο» είναι ο καρπός της κοινής δραστηριότητας της Επιτροπής Ανώτερων 
Επιθεωρητών Εργασίας και των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζοµένων 
στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία της 
Επιτροπής της ΕΕ οι οποίοι προχωρούν ένα ακόµη βήµα προς την κατεύθυνση της 
αποµάκρυνσης του αµιάντου από τους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας.  Ελπίζουµε 
ότι θα τον διαβάσεις και θα τον χρησιµοποιήσεις. 

Οι βασικές οµάδες στις οποίες απευθύνεται ο οδηγός είναι οι εργοδότες, οι 
εργαζόµενοι και οι επιθεωρητές εργασίας. 

 Για τον εργοδότη, ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την αιχµή 
της τεχνολογίας όσον αφορά τους τεχνικούς και οργανωτικούς όρους, την 
ατοµική ασφάλεια και τα µέτρα προστασίας της υγείας που είναι 
υποχρεωµένος να εφαρµόσει. 

 Για τον εργαζόµενο, ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα 
προστασίας, δίνει έµφαση στα βασικά θέµατα στα οποία θα πρέπει να 
εκπαιδευθεί ο εργαζόµενος και τον παροτρύνει να συµµετέχει ενεργά στη 
διαµόρφωση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας.  

 Για τον επιθεωρητή, ο οδηγός περιγράφει τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει 
να εξεταστούν σε µια επίσκεψη επιθεώρησης. 

Ο οδηγός συµπληρώνεται από έναν ειδικό δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στον οποίο θα βρεις 
περισσότερες πληροφορίες και ειδικούς συνδέσµους προς εθνικούς δικτυακούς 
τόπους σχετικά µε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας που σχετίζονται µε τους κινδύνους 
της έκθεσης στον αµίαντο.  

http://osha.eu.int/OSHA 

http://osha.eu.int/OSHA
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Ο παρών οδηγός, πέρα από τη χρησιµοποίησή του κατά την εκστρατεία 
επιθεώρησης «αµίαντος 2006», θα παράσχει σε όλους τους συντελεστές που 
εργάζονται σε τοµείς στους οποίους κινδυνεύουν να εκτεθούν σε αµίαντο µια κοινή 
ευρωπαϊκή βάση καλών πρακτικών. 

 
∆ρ Bernhard Brückner 
Αναπλ. ∆ιευθυντής 
Τµήµα Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας 
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων Έσσης 
Γερµανία 

κ. Jose-Ramon Biosca de Sagastuy
Προϊστάµενος Μονάδας 
Γ∆ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων 
και ισότητας των ευκαιριών 
Υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία 
Λουξεµβούργο 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών οδηγός εκδίδεται από την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC), σε 
συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους (εκπροσώπους συνδικαλιστικών και εργοδοτικών 
ενώσεων), µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους 
εργασίας (ACSH).  Προορίζεται να αποτελέσει µια ενιαία και κοινή πηγή πληροφοριών που 
θα χρησιµοποιείται από επιθεωρητές εργασίας, εργοδότες και εργαζοµένους σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.  Ο οδηγός καταρτίστηκε για να υποστηρίξει την εκστρατεία «αµίαντος 2006» αλλά 
και µε την πρόθεση να εξακολουθήσει να χρησιµεύει και µετά το 2006 και, γι' αυτό, να 
αναθεωρηθεί, ενδεχοµένως, ώστε να συµπεριλάβει τις εξελίξεις της καλής πρακτικής τα 
επόµενα χρόνια.  

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι φιλόδοξος, επειδή περιέχει πληροφορίες για τρεις 
καταστάσεις: 

• εργασία η οποία µπορεί να συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο (π.χ. σε κτίρια στα 
οποία υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί αµίαντος απροσδόκητα είτε επειδή τα σχετικά 
αρχεία είναι ελλιπή είτε επειδή δεν αφαιρέθηκε εντελώς)· 

• εργασία κατά την οποία η έκθεση στον αιωρούµενο αµίαντο αναµένεται να είναι 
χαµηλή· 

• εργασία που συνεπάγεται µεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε αιωρούµενο αµίαντο και 
αναλαµβάνεται από ειδικευµένους εργολάβους. 

Γι’ αυτό, ο οδηγός περιλαµβάνει αρκετά κεφάλαια που αφορούν και τις τρεις καταστάσεις και 
µερικά που αφορούν την καθεµία ειδικά.   

• Τα κεφάλαια 1 έως 4 δίνουν τις βασικές πληροφορίες, εξηγώντας τι είναι ο 
αµίαντος, ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην υγεία, ποια υλικά περιέχουν αµίαντο 
και πού µπορούν να βρεθούν.   

• Τα κεφάλαια 5 έως 7 περιγράφουν το σχεδιασµό και τις προετοιµασίες πριν από την 
ανάληψη των εργασιών, δηλαδή την εκτίµηση κινδύνου, τη σύνταξη γραπτών 
οδηγιών (ή σχεδίου εργασίας), τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις 
εργασίες που θα αναληφθούν, κατά πόσον θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως 
γνωστοποιήσιµες, κατά πόσον απαιτείται ιατρική παρακολούθηση και πώς πρέπει 
να εκπαιδευθεί το προσωπικό.    

• Τα κεφάλαια 8 έως 12 περιγράφουν τις πρακτικές διευθετήσεις για την εκτέλεση 
εργασιών που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση σε αµίαντο.  Το 
κεφάλαιο 8 περιγράφει τον εξοπλισµό που χρειάζεται, το κεφάλαιο 9 περιγράφει τη 
γενική προσέγγιση για τον έλεγχο της έκθεσης, το κεφάλαιο 10 περιγράφει τις 
διαδικασίες που τηρούνται κατά τις εργασίες συντήρησης στις οποίες υπάρχει 
κίνδυνος να βρεθεί αµίαντος· Το κεφάλαιο 11 περιγράφει τις διαδικασίες που 
τηρούνται για εργασίες οι οποίες έχουν εκτιµηθεί ως χαµηλού κινδύνου· τέλος, το 
κεφάλαιο 12 περιγράφει τις διαδικασίες που τηρούνται για τις γνωστοποιήσιµες 
εργασίες αµιάντου (π.χ. εργασίες αφαίρεσης αµιάντου). 

• Τα κεφάλαια 13 έως 17 αναπτύσσουν συγκεκριµένες πτυχές: κατεδάφιση (κεφάλαιο 
13), ο εργαζόµενος και το περιβάλλον εργασίας (κεφάλαιο 14), διάθεση αποβλήτων 
(κεφάλαιο 15), παρακολούθηση και µετρήσεις (κεφάλαιο 16), άλλα άτοµα που 
ασκούν κάποιον ειδικό ρόλο, π.χ. ο πελάτης, οι αρχιτέκτονες και οι υπεύθυνοι των 
κτιριακών εγκαταστάσεων (κεφάλαιο 17) και ο αµίαντος σε άλλα σηµεία, π.χ. σε 
οχήµατα και µηχανήµατα (κεφάλαιο 18). 
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• Το κεφάλαιο 19 περιγράφει την ιατρική επίβλεψη. 

Η εργασία µε τον αµίαντο µπορεί να συνεπάγεται εργασία σε ύψος, σε θερµές συνθήκες, µε 
στενόχωρα και άβολα µέσα ατοµικής προστασίας.  Επειδή ο παρών οδηγός αφορά κυρίως την 
πρόληψη των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται µε τον αµίαντο, είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί ότι δεν πρέπει να λησµονούνται και οι άλλοι κίνδυνοι (όπως ο κίνδυνος πτώσης 
από ύψος, µετά από υποχώρηση, όπως είναι πιθανό, µιας εύθραυστης οροφής 
αµιαντοτσιµέντου).   

Υπάρχουν κάποιες διακριτές διαφορές προσέγγισης µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά 
τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις πρακτικές για τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων από την έκθεση στον αµίαντο.  Γενικά, σε κάθε προσέγγιση υπάρχουν 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και ο οδηγός περιέχει σχόλια και εξηγήσεις στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν εναλλακτικές µέθοδοι οι οποίες βάσιµα αποτελούν «καλές 
πρακτικές» για τη συγκεκριµένη προσέγγιση και κατάσταση. 

Τα κριτήρια επιλογής µιας µεθόδου ως κατάλληλης για να συµπεριληφθεί στον οδηγό ήταν 
ότι η πρακτική θα έπρεπε να αποτελεί είτε: 

• αξιόπιστη προσέγγιση µε αποδεδειγµένα αποτελέσµατα, που είναι δεδοµένο ότι 
λειτουργεί καλά· είτε 

• πρακτική η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές πηγές 
προσανατολισµού και, γι’ αυτό, θα πρέπει θεωρητικά να είναι η καλύτερη· είτε 

• πρακτική η οποία είναι µε βάσιµα επιχειρήµατα η καλύτερη στις συγκεκριµένες 
περιστάσεις· είτε 

• πρόοδο της αιχµής της τεχνολογίας στην πράξη.   

Πρόθεση των συντακτών ήταν η εκπόνηση ενός οδηγού όσο το δυνατόν σύντοµου, 
περιεκτικού και ευανάγνωστου και η αποφυγή κάθε επανάληψης.  Γι’ αυτό, υπάρχουν 
κάποιες παραποµπές από ένα τµήµα του οδηγού σε άλλο για να εξηγηθεί, για παράδειγµα, µία 
µόνο φορά το σκεπτικό στο οποίο στηρίχθηκε η επιλογή και η χρήση προστατευτικής 
ενδυµασίας.   

Σε έναν σύντοµο οδηγό, που καλύπτει ευρύ φάσµα πρακτικών καθηκόντων, µπορεί να έχουν 
παραληφθεί πότε πότε κάποιες λεπτοµέρειες.  Οι παραλείψεις εποµένως δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται σκόπιµη αποσιώπηση άλλων ενεργειών.     

Η ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 
83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/ΕΚ, ενσωµατώνεται στο 
δίκαιο των κρατών µελών µέσω εθνικών κανονιστικών διατάξεων που µπορεί να διαφέρουν 
ως προς τις πρακτικές λεπτοµέρειες.  Γι’ αυτό, ο παρών οδηγός σκόπιµα χαρακτηρίζεται ως 
µη δεσµευτικού χαρακτήρα, ώστε να µπορεί να προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές 
συµβουλές χωρίς περιορισµό για το κατά πόσο η τάδε καλή πρακτική πρέπει να αποτελεί 
δεσµευτική απαίτηση στο κάθε εθνικό ρυθµιστικό σύστηµα κάθε κράτους µέλους της ΕΕ.  Το 
παράρτηµα 1 περιλαµβάνει κατάλογο των οικείων εθνικών ρυθµίσεων, όπως παρασχέθηκαν 
από τα κράτη µέλη.    

Επειδή ο παρών οδηγός αφορά την πρόληψη των κινδύνων από την έκθεση στον αµίαντο, δεν 
επιχειρεί να καλύψει τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα κινητά εργοτάξια (92/57/ΕΟΚ).  Έτσι, 
για παράδειγµα, οι χώροι υγιεινής για ατοµική απολύµανση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επαρκείς υποδοµές ευεξίας (χώρους διαµονής και κυλικείο), όπως για οποιαδήποτε εργασία 
γίνεται σε κινητό εργοτάξιο.  Στις περιπτώσεις που απαιτείται σχέδιο για την ασφάλεια και 
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την προστασία της υγείας βάσει της οδηγίας για τα κινητά εργοτάξια, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαµβάνει ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµόζονται για τις εργασίες µε τον 
αµίαντο.  Στις περιπτώσεις που απαιτείται φάκελος µε τα στοιχεία της ασφάλειας και της 
προστασίας της υγείας, βάσει της ίδιας οδηγίας, ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει έγγραφα 
σχετικά µε την αντιµετώπιση του αµιάντου στο χώρο εργασιών (π.χ. πιστοποιητικά 
καθαρισµού). 

Ο παρών οδηγός περιλαµβάνει παρατηρήσεις που απευθύνονται συγκεκριµένα στον 
εργοδότη, στον εργαζόµενο και στον επιθεωρητή εργασίας.  Ωστόσο, οι αναγνώστες είναι 
πιθανό να βρουν κατατοπιστικές και για τους ίδιους τις οδηγίες που απευθύνονται σε άλλους.  
Περιλαµβάνεται ακόµη ένα κεφάλαιο ειδικά για να βοηθήσει τρίτα άτοµα που έχουν κάποια 
σχέση µε εργασίες αµιάντου, όπως τον πελάτη που ζητεί την αφαίρεση του αµιάντου ή τα 
άτοµα που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο µετά την αφαίρεση του αµιάντου ή το σύµβουλο για 
θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Ο σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παράσχει πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τον 
τρόπο αποφυγής ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης στον αιωρούµενο αµίαντο.  Το περιεχόµενό 
του, κατά το µεγαλύτερο µέρος, επικεντρώνεται στις καλές και βέλτιστες πρακτικές µείωσης 
της έκθεσης στον αµίαντο.   
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2 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

Αµίαντος είναι η ινώδης µορφή διάφορων ορυκτών που απαντώνται στη φύση.  Οι κύριοι 
τύποι αµιάντου είναι οι εξής:   

• Χρυσότιλος (λευκός αµίαντος)· 
• Κροκιδόλιθος (µπλε αµίαντος)· 
• Γρουνερίτης αµίαντος (αµοσίτης, καφέ αµίαντος)· 
• Ακτινολιθικός αµίαντος· 
• Ανθοφυλλιτικός αµίαντος· 
• Τρεµολιθικός αµίαντος. 

Οι τρεις πρώτοι είναι οι βασικές εµπορικές ποικιλίες του αµιάντου.  Μολονότι είναι γνωστοί 
από το χρώµα τους, δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν αξιόπιστα µόνο από το χρώµα τους· 
απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση.   

Ο αµίαντος µπορεί να είναι ενσωµατωµένος σε ένα φάσµα προϊόντων (βλ. κεφάλαιο 4).  Εάν 
µπορούν να αποδεσµευτούν οι ίνες, ο κίνδυνος προέρχεται από την εισπνοή αιωρούµενων 
ινών.  Οι µικροσκοπικές ίνες µπορούν να επικαθήσουν στους πνεύµονες, να παραµείνουν εκεί 
για πολλά χρόνια και να προκαλέσουν νόσο πολλά χρόνια, συνήθως δεκαετίες, αργότερα. 

Εάν οι ίνες αµιάντου συγκρατούνται χαλαρά στο προϊόν ή στο υλικό, λόγω του εύθρυπτου 
χαρακτήρα ή της κατάστασης του προϊόντος/υλικού, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος 
αποδέσµευσης ινών.  Απεναντίας, εάν οι ίνες είναι σταθερά εγκλωβισµένες σε µη εύθρυπτο 
υλικό, τότε είναι λιγότερο πιθανό να αποδεσµευτούν.  Αρκετά κράτη µέλη έχουν διαδικασίες 
οι οποίες παρέχουν προτεραιότητα στην αφαίρεση υλικών που περιέχουν αµίαντο και 
θεωρούνται πιο επικίνδυνα.   

Όλες οι ποικιλίες αµιάντου είναι καρκινογόνα κατηγορίας 1, δηλαδή είναι γνωστό ότι 
προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο.  Η ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των 
εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε 
την οδηγία 2003/18/ΕΚ, απαιτεί να διατηρείται η έκθεση του εργαζοµένου κάτω των 0,1 
ινών/ml για όλους τους τύπους αµιάντου.  Η έκθεση σε όλους τους τύπους αµιάντου πρέπει να 
µειωθεί στο ελάχιστο και εν πάση περιπτώσει κάτω της οριακής τιµής. 

Ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν να λαµβάνεται επίσης υπόψη ο τύπος του αµιάντου όταν 
λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την προτεραιότητα αντιµετώπισης ενός κινδύνου.  Η 
εξήγηση είναι ότι τα επιδηµιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι για δεδοµένη συγκέντρωση ινών 
(η οποία µετριέται σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο για τους χώρους εργασίας) ο 
κροκιδόλιθος αµίαντος είναι πιο επικίνδυνος από τον αµοσίτη, ο οποίος, µε τη σειρά του, 
είναι πιο επικίνδυνος από το χρυσότιλο.  Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την πρακτική απαίτηση 
να εφαρµόζεται η καλύτερη πρακτική ώστε να αποφεύγεται η έκθεση σε οποιονδήποτε τύπο 
αµιάντου. 

Ο παρών οδηγός δίνει πρακτικές οδηγίες για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της έκθεσης 
σε οποιονδήποτε τύπο αµιάντου.   

Η ετήσια κατανάλωση αµιάντου στην Ευρώπη παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές στη διάρκεια 
του 20ού αιώνα, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1.  Τα δεδοµένα [συγκεντρωτικά δεδοµένα για 
την κατανάλωση περισσότερων από 27 ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία αναφέρθηκαν από τη 
Virta (2003)] δηλώνουν σαφώς ότι η κατανάλωση αυξήθηκε µε γρήγορους ρυθµούς από το 
1950 ως το 1980 και στη συνέχεια άρχισε να µειώνεται, επειδή ορισµένα κράτη µέλη 
εισήγαγαν περιορισµούς ή απαγορεύσεις στη χρήση του αµιάντου.  Η πτώση της 
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κατανάλωσης επιταχύνθηκε µε τις απαγορεύσεις που εισήγαγαν οι ευρωπαϊκές οδηγίες τη 
δεκαετία του 1990.  Από την 1η Ιανουαρίου 2005 άρχισε να ισχύει ολική απαγόρευση χρήσης 
και εµπορίας αµιαντούχων προϊόντων (ύστερα από την έκδοση της οδηγίας 1999/77/ΕΚ της 
Επιτροπής).  Τον Απρίλιο του 2006 άρχισαν να ισχύουν απαγορεύσεις εξόρυξης αµιάντου και 
κατασκευής και επεξεργασίας αµιαντούχων προϊόντων (ύστερα από την έκδοση της οδηγίας 
2003/18/ΕΚ για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο).  Συνεπώς, το 
πρόβληµα του αµιάντου που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη οφείλεται στον αµίαντο 
που έχει τοποθετηθεί σε κτίρια, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό.  

Σηµαντικές διαφορές υπήρχαν επίσης µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, αφού ορισµένες 
χώρες άρχισαν να µειώνουν την κατανάλωση αµιάντου από το 1980 ενώ άλλες 
εξακολούθησαν να τον χρησιµοποιούν ως το τέλος του αιώνα.  
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Σχήµα 2.1 Συνολική κατανάλωση αµιάντου στην Ευρώπη κατ’ εκτίµηση από το 1920 
έως το 2000 (πηγή δεδοµένων Virta (2003)). 
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Σχήµα 2.2 Εικόνα από σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο που δείχνει ίνες 
χρυσοτιλικού αµιάντου 

 

Σχήµα 2.3 Εικόνα από σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο που δείχνει ίνες 
αµοσιτικού αµιάντου 
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3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ 

Ο αµίαντος είναι επικίνδυνος όταν διασκορπίζεται στον αέρα µε τη µορφή πολύ µικρών ινών, 
αόρατων στο γυµνό µάτι.  Η εισπνοή αυτών των ινών αµιάντου µπορεί να προκαλέσει µία 
από τις ακόλουθες τρεις νόσους: 

• Αµιάντωση, ουλή του πνευµονικού ιστού· 

• Καρκίνο του πνεύµονα· 

• Μεσοθηλίωµα, καρκίνο του υπεζωκότος (του λείου υµένα που επενδύει τον 
πνεύµονα) ή του περιτοναίου (του λείου, διπλού υµένα που επενδύει το εσωτερικό 
της κοιλιακής κοιλότητας). 

Η αµιάντωση προκαλεί σοβαρή δύσπνοια και µπορεί να αποτελέσει δευτερεύουσα αιτία 
θανάτου.  Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι θανατηφόρος στο 95% των περιπτώσεων.  Ο 
καρκίνος του πνεύµονα µπορεί επίσης να εµφανιστεί ύστερα από την αµιάντωση.  Το 
µεσοθηλίωµα δεν θεραπεύεται και οδηγεί κατά κανόνα στο θάνατο σε διάστηµα 12 έως 18 
µηνών ύστερα από τη διάγνωση.   

Έχει υποστηριχθεί ότι η έκθεση στον αµίαντο µπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του λάρυγγα ή 
της γαστρεντερικής οδού.  Η κατάποση αµιάντου (π.χ. πίνοντας µολυσµένο νερό) έχει 
θεωρηθεί πιθανή αιτία γαστρεντερικού καρκίνου και τουλάχιστον µία µελέτη έχει καταδείξει 
αυξηµένο κίνδυνο από ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις αµιάντου που εισέρχεται στο 
σώµα µε την κατάποση µολυσµένου νερού.  Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν 
αποδειχθεί µε σαφήνεια από τα στοιχεία των σχετικών µελετών.   

Η έκθεση στον αµίαντο µπορεί επίσης να προκαλέσει τη δηµιουργία υπεζωκοτικών πλακών.  
Οι υπεζωκοτικές πλάκες είναι ασυνεχείς ινώδεις ή µερικώς ασβεστοποιηµένες, αυξηµένης 
πυκνότητας περιοχές στο τοίχωµα του υπεζωκότα, που µπορούν να εντοπιστούν µε 
ακτινογραφία θώρακα ή µε υπολογιστική τοµογραφία (CT).  Οι υπεζωκοτικές πλάκες δεν 
γίνονται κακοήθεις και δεν προκαλούν κανονικά διαταραχές στην αναπνευστική λειτουργία. 

Στην Ευρώπη σηµειώνονται πολλές χιλιάδες θάνατοι ετησίως από ασθένειες που σχετίζονται 
µε τον αµίαντο.  Σε συνέδριο για τον αµίαντο που διεξήχθη το 2003 (µε πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της EΚ), εκτιµήθηκε ότι ο συνολικός αριθµός 
θανάτων σε 7 ευρωπαϊκές χώρες κατ’ έτος (Ην. Βασίλειο, Βέλγιο, Γερµανία, Ελβετία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Εσθονία) ανέρχεται περίπου σε 15.000 
http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/takala_en.pdf .   

Στο ίδιο συνέδριο, η σχέση µεταξύ της κατανάλωσης αµιάντου στη Γερµανία και των νέων 
αποζηµιώµεων που χορηγήθηκαν για ασθένειες συνδεόµενες µε τον αµίαντο καθυστερηµένης 
επίπτωσης περιγράφηκε από τον Woitowitz µε τη γραφική παράσταση που αναπαράγεται στο 
σχήµα 2.1 παρακάτω.  Καθυστερηµένη επίπτωση σηµαίνει ότι νέα περιστατικά παθήσεων 
που συνδέονται µε τον αµίαντο θα εξακολουθήσουν να εµφανίζονται λόγω έκθεσης κατά την 
περίοδο στην οποία η κατανάλωση αµιάντου βρισκόταν στην αιχµή της.  Τώρα που η 
παραγωγή αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών έχει διακοπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον αµίαντο από υλικά και προϊόντα που 
παραµένουν σε κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό.   

http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/takala_en.pdf
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Σχήµα 3.1 Ετήσια κατανάλωση αµιάντου και ετήσια επίπτωση νόσων στη Γερµανία 
(αναπαραγωγή από τον Woitowitz (2003) 

http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/woitowitz_en.pdf . 

 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο καταγράφονταν περίπου 1900 θάνατοι ετησίως από µεσοθηλίωµα 
κατά τα έτη 2001, 2002 και 2003· η δε επίπτωση του µεσοθηλιώµατος αναµένεται να φτάσει 
στην αιχµή της, που θα είναι 2000 έως 2400 θάνατοι, µεταξύ του 2011 και του 2015 
(http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/meso01.htm).  Οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύµονα 
λόγω έκθεσης στον αµίαντο εκτιµάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους θανάτους από 
µεσοθηλίωµα.  Έτσι, ο συνολικός αριθµός θανάτων ετησίως από καρκίνο που συνδέεται µε 
την έκθεση στον αµίαντο εκτιµάται ότι είναι σήµερα 5.500 έως 6.000 µόνο στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. 

Η διάγνωση και οι στατιστικές για τους καρκίνους (ιδίως για το µεσοθηλίωµα, του οποίου η 
διάγνωση είναι δύσκολη) µπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες σε κράτη στα οποία υπάρχει 
µικρότερη ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους του αµιάντου.  

Οι παθήσεις αυτές γενικά χρειάζονται µεγάλο χρονικό διάστηµα για να αναπτυχθούν και 
κανονικά δεν εµφανίζονται παρά µετά από τουλάχιστον 10 έως 60 ή περισσότερα χρόνια 
µετά την πρώτη έκθεση.  Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η λανθάνουσα κατάσταση ύστερα 
από την πρώτη έκθεση είναι κατά µέσο όρο περίπου 35-40 χρόνια για το µεσοθηλίωµα.  Η 
µέση λανθάνουσα περίοδος για τον καρκίνο του πνεύµονα εκτιµήθηκε ότι είναι της τάξης των 
20 µε 40 ετών.  ∆εν συνειδητοποιείται αµέσως κάποια βλάβη από την εισπνοή ινών αµιάντου.   

Ο κίνδυνος της αµιάντωσης προέρχεται από την υψηλή έκθεση στον αµίαντο επί χρόνια, ενώ 
η πάθηση εκδηλώνεται συνήθως µετά από µία δεκαετία και περισσότερο ύστερα από την 

http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/woitowitz_en.pdf
http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/meso01.htm
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πρώτη έκθεση.  Η επίπτωση της αµιάντωσης που εξακολουθεί να αναφέρεται στη ∆υτική 
Ευρώπη προέρχεται σχεδόν µε βεβαιότητα από υψηλή έκθεση πριν από δεκαετίες.  

Οι κίνδυνοι καρκίνου του πνεύµονα και µεσοθηλιώµατος που συνδέεται µε τον αµίαντο 
αυξάνονται µε την έκθεση.  Όταν η έκθεση στον αµίαντο διατηρείται στο χαµηλότερο δυνατό 
επίπεδο, µειώνεται ο κίνδυνος νόσησης, ωστόσο δεν είναι γνωστό κάποιο ελάχιστο όριο κάτω 
από το οποίο να µην υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος πρόκλησης αυτών των καρκίνων.  
Γι’ αυτό, είναι σηµαντικό να εφαρµόζεται η καλύτερη πρακτική για να εξαλείφεται ή να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της έκθεσης.  

Ο διά βίου κίνδυνος µεσοθηλιώµατος θεωρείται υψηλότερος για κάποιον που έχει εκτεθεί σε 
νεαρή ηλικία παρά για κάποιον που έχει εκτεθεί σε µεγαλύτερη ηλικία.   

Αναγνωρίζεται ευρέως ότι ο καρκίνος του πνεύµονα είναι πολύ πιο συνηθισµένος στους 
καπνιστές παρά στους µη καπνιστές.  Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύµονα που συνδέεται µε 
τον αµίαντο είναι επίσης πολύ µεγαλύτερος για τον καπνιστή σε σχέση µε το µη καπνιστή.  

 

Εάν απασχολείτε άτοµα που η εργασία τους συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο θα πρέπει: 

• να ακολουθείτε την καλύτερη πρακτική (όπως αναφέρεται στον οδηγό)· 

• να εξασφαλίζετε ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα και ενηµερωµένα για τους 
κινδύνους· 

• να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει αποτελεσµατική επικοινωνία (π.χ. ότι δεν δυσχεραίνεται 
λόγω γλώσσας)· 

• να εξασφαλίζετε ότι κατανοούν πόσο σπουδαία είναι η ελαχιστοποίηση της έκθεσης· 

• να παρέχετε πληροφορίες σχετικά µε τους αυξηµένους κινδύνους από το συνδυασµό 
καπνίσµατος και έκθεσης στον αµίαντο για να ενθαρρύνετε τους καπνιστές να 
σταµατήσουν το κάπνισµα·  

• να τηρείτε τους εθνικούς κανονισµούς σχετικά µε την εργασία που συνεπάγεται 
έκθεση στον αµίαντο. 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: 

• να εξετάζετε κατά πόσον είναι διαθέσιµες πληροφορίες και υποµνήσεις (πόστερ, 
φυλλάδια κ.λπ.) σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία που προέρχονται από την 

Εάν η εργασία σας συνεπάγεται πιθανώς έκθεση στον αµίαντο, θα πρέπει: 

• να γνωρίζετε τους κινδύνους της έκθεσης στον αµίαντο· 

• να κατανοείτε πόσο σπουδαίο είναι να διατηρείτε την έκθεση σε όσο το δυνατόν 
χαµηλότερο επίπεδο· 

• εάν καπνίζετε, σκεφτείτε µήπως θα πρέπει να σταµατήσετε το κάπνισµα· και 

• εφαρµόστε την καλύτερη πρακτική, όπως αναφέρεται στον παρόντα οδηγό, για την 
εργασία µε τον αµίαντο. 
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έκθεση στον αµίαντο· 

• να ελέγχετε κατά πόσον οι εργαζόµενοι έχουν ενηµερωθεί επαρκώς για τους 
συνδυασµένους κινδύνους του καπνίσµατος και της έκθεσης στον αµίαντο, π.χ. εάν 
παρατηρούν τα πόστερ και εάν ζητούν απαντήσεις από τους υπευθύνους· 

• να ελέγχετε εάν τηρούνται οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τα ζητήµατα αυτά.  
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4 ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο αµίαντος έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε πολλές εφαρµογές, σαν ενισχυτικό συστατικό ή 
σαν θερµοµονωτικό, ηλεκτροµονωτικό ή ηχοµονωτικό υλικό.  Έχει χρησιµοποιηθεί σε 
προϊόντα τριβής, φλάντζες και τσιµούχες, σφραγίσµατα, κόλλες.  Λόγω της χηµικής του 
αντοχής χρησιµοποιήθηκε σε ορισµένες διεργασίες, όπως σε διεργασίες διήθησης ή 
ηλεκτρόλυσης.   ΄Εχει χρησιµοποιηθεί σε εµπορικά, βιοµηχανικά και οικιστικά κτίρια, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 4.1.  Απαντάται επίσης ως µονωτικό σε σιδηροδροµικά οχήµατα και σε 
πλοία και άλλα οχήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των αεροσκαφών και ορισµένων 
στρατιωτικών οχηµάτων. 

Ο βαθµός στον οποίο ένα υλικό είναι επιρρεπές στην αποδέσµευση ινών αµιάντου εξαρτάται 
από το αν το υλικό είναι ανέπαφο ή φθαρµένο.  Η κατάσταση των αµιαντούχων υλικών 
µπορεί να αλλάζει µε το χρόνο, παραδείγµατος χάριν, λόγω βλάβης, φθοράς ή αλλοίωσης 
λόγω καιρικών συνθηκών.   

Υπάρχουν βασικές διαφορές µεταξύ των διάφορων υλικών ανάλογα µε το πόσο εύθρυπτα 
είναι και πόσο εύκολα µπορούν να αποδεσµευτούν από αυτά ίνες.  Στον πίνακα 4.1 δίνονται 
παραδείγµατα αµιαντούχων υλικών και της συνήθους χρήσης τους.  Η σειρά µε την οποία 
αναγράφονται τα παραδείγµατα αυτά αµιαντούχων υλικών είναι ενδεικτική της ευκολίας µε 
την οποία αποδεσµεύουν ίνες αµιάντου.  Στην κορυφή του καταλόγου βρίσκονται τα υλικά 
από τα οποία οι ίνες είναι πιθανό να αποδεσµεύονται εύκολα. Λίγα αµιαντούχα υλικά 
(ασφαλτικά υλικά και προϊόντα δαπέδου από ελαστικό ή πολυµερές) καίγονται.  Η διάθεση 
των  υλικών αυτών που καίγονται ∆ΕΝ πρέπει να γίνει µε καύση, επειδή τότε 
αποδεσµεύονται ίνες αµιάντου.   

Πίνακας 4.1 Παραδείγµατα αµιαντούχων υλικών, µε ένδειξη της περιεκτικότητάς τους 
σε αµίαντο 
 

Αµιαντούχο 
υλικό 

Συνήθης χρήση Παραδείγµατα θέσης του υλικού 

Ψεκασµένες 
επικαλύψεις 
(µπορούν να 
περιέχουν 
85% αµίαντο) 

Θερµοµόνωση και ηχοµόνωση, 
πυροπροστασία και προστασία από 
τη συµπύκνωση 

Σε δοµικά στοιχεία από χάλυβα σε 
µεγάλα ή πολυώροφα κτίρια, ως 
αντιπυρική προστασία σε κενά 
οροφών και σε οροφές 
κολυµβητηρίων. 

Χύµα υλικό 
(ίσως 100% 
αµίαντος) 

Θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. Μόνωση σοφιτών, τρύπες για 
καλώδια. 

Μόνωση από 
αµίαντο και 
παρεµβύσµατα 
(από 1% έως 
100% 
αµίαντος) 

Θερµοµόνωση σωλήνων, λεβήτων, 
συσκευών πίεσης, 
προκατασκευασµένα κοµµάτια 
µόνωσης για σωλήνες, πλακάκια, 
ταινίες, σχοινιά, κυµατοειδές χαρτί, 
παπλώµατα, τσόχες και κουβέρτες. 

Σε δηµόσια κτίρια, νοσοκοµεία, 
εργοστάσια και νοσοκοµεία, σε 
σωλήνες και λέβητες.  
Αµιαντοπαπλώµατα σε 
βιοµηχανικούς ατµολέβητες, 
σπάγγοι ή σχοινιά περιτυλιγµένα 
γύρω από σωληνώσεις ορισµένες 
φορές επικαλυµµένα µε τσιµέντο.  

Μονωτικές Πυροπροστασία, θερµοµόνωση και Σχεδόν σε όλους τους τύπους 
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Αµιαντούχο 
υλικό 

Συνήθης χρήση Παραδείγµατα θέσης του υλικού 

αµιαντόπλακες 
(µπορούν να 
περιέχουν 
16% ως 40% 
αµίαντο) 

ηχοµόνωση και γενικές οικοδοµικές 
εργασίες.  

κτιρίων.  
Σε αγωγούς και, ως αντιπυρική 
προστασία, σε ενδιάµεσα πάνελ, 
διαχωριστικά, ψευδοροφές, κάτω 
από οροφές, επενδύσεις τοίχων, 
πάνελ σε µπάνια. Σε περιβλήµατα 
οικιακών λεβήτων, χωρίσµατα και 
πάνελ οροφών, περιβλήµατα 
φούρνων και υπερυψωµένα δάπεδα.  

Σχοινιά, 
νήµατα 
(ίσως 100% 
αµίαντος) 

Μόνωση, επένδυση ενώσεων και 
παρεµβύσµατα, θερµοάντοχες/ 
πυράντοχες φλάντζες, τσιµούχες και 
σφραγίσµατα, αρµοί τούβλων, 
στεγανοποιήσεις λεβήτων και 
καπναγωγών και περιβλήµατα 
ηλεκτρικών καλωδίων. 

Σε λέβητες κεντρικής θέρµανσης, 
φούρνους, αποτεφρωτήρες και άλλες 
εγκαταστάσεις στις οποίες 
παράγονται υψηλές θερµοκρασίες. 

΄Υφασµα 
(ίσως 100% 
αµίαντος) 

Επένδυση ενώσεων και 
σφραγίσµατα, θερµική µόνωση 
(κουβέρτες πυροπροστασίας, 
στρώµατα και προστατευτικές 
κουρτίνες), γάντια, ποδιές και 
στολές.  

Σε χυτήρια, εργαστήρια και 
κουζίνες.  Σε κουρτίνες 
πυροπροστασίας για θέατρα. 

Χοντρό 
αµιαντούχο 
χαρτόνι, 
αµιαντόχαρτο 
και προϊόντα 
του 
(90 έως 100% 
αµίαντος) 

Γενική θερµική µόνωση και 
πυροπροστασία, ηλεκτρική και 
θερµική µόνωση ηλεκτρικού 
εξοπλισµού.  

Σε ασφαλτόπανα και στεγανωτικά 
επιχρίσµατα στεγών, σε χάλυβα 
συνδυασµένο µε άλλα υλικά, σε 
επενδύσεις τοίχων και οροφών, 
δάπεδα βινυλίου, επενδύσεις 
εύφλεκτων επιφανειών, αλεξίφλογα 
λαµινάτ, και µονώσεις σωλήνων. 

Ως µορφοποιηµένα φύλλα για 
στέγες, επενδύσεις τοίχων και 
προστατευτικά για τον καιρό. 

Σε χωρίσµατα αγροτικών κτισµάτων 
και κατοικιών, βιοµηχανικών 
κτιρίων, διακοσµητικά πάνελ, πάνελ 
για µπάνια, διαζώµατα, επενδύσεις 
τοίχων και οροφών, λυόµενα κτίρια,  
φυτώρια, πυροπροστατευτικές 
µπορντούρες και σύνθετα πάνελ για 
πυροπροστασία. 

Πλακάκια και πλάκες. Σε επενδύσεις τοίχων, επιστρώσεις 
µε διακοσµητικά πλακάκια, 
πλακάκια για εξωτερικούς χώρους, 
και στέγες. 

Αµιαντοτσιµέν
το 
(µπορεί να 
περιέχει 10% 
ως 15% 
αµίαντο) 

Προϊόντα που έχουν γίνει µε χρήση 
καλουπιού. 

Σε δεξαµενές και ντεπόζιτα, 
αγωγούς αποστράγγισης και 
αγωγούς αποχέτευσης, αγωγούς 
αποστράγγισης βρόχινων νερών και 
υδρορροές, σωλήνες καπνοδόχων, 
φράχτες, υλικά για στέγες, κανάλια 
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Αµιαντούχο 
υλικό 

Συνήθης χρήση Παραδείγµατα θέσης του υλικού 

καλωδίων και γενικά κανάλια, σε 
αεραγωγούς και πλαίσια 
παραθύρων.  

Ασφαλτούχα 
προϊόντα 
αµιάντου 
(µπορούν να 
περιέχουν 
περίπου 5% 
αµίαντο) 

Ασφαλτόπανα και στεγανωτικές 
επαλείψεις στεγών, επενδύσεις 
οροφών, εσωτερικές επικαλύψεις 
υδρορροών και αρµοκάλυπτρα και 
επικάλυψη µετάλλων.  

Σε επίπεδες στέγες, σε υδρορροές. 

Προϊόντα 
δαπέδου 
(µπορούν να 
περιέχουν ως 
25% αµίαντο) 

Πλακάκια δαπέδου (θερµοπλαστικά 
πλακάκια δαπέδου που περιέχουν 
συνήθως 25% αµίαντο), αµιαντούχο 
χαρτί κάτω από δάπεδο PVC. 

Σε σχολεία, νοσοκοµεία, κατοικίες. 

Ινώδη 
επιχρίσµατα 
και βαφές 
(µπορούν να 
περιέχουν 1% 
ως 5% 
αµίαντο) 

∆ιακοσµητικά επιχρίσµατα σε 
τοίχους και οροφές 

Ήταν της µόδας και 
χρησιµοποιήθηκαν µόνο σε 
ορισµένα κράτη µέλη. 

Μαστίχες, 
στεγανωτικά 
και κόλλες 
(µπορούν να 
περιέχουν 5% 
ως 10% 
αµίαντο) 

Χρησιµοποιήθηκαν όπου 
χρησιµοποιούνται τέτοια 
στεγανωτικά υλικά. 

Σε σφραγίσµατα παραθύρων, σε 
δάπεδα. 

Ενισχυµένα 
πλαστικά 
(µπορούν να 
περιέχουν 5% 
ως 10% 
αµίαντο) 

Για πάνελ µε επένδυση πλαστικού, 
πάνελ και επενδύσεις PVC, 
ενίσχυση οικιακών προϊόντων. 

Σε πάνελ µε επένδυση πλαστικού 
(π.χ. Marinite) σε  χώρους διαµονής 
µέσα σε πλοία, σε περβάζια 
παραθύρων. 

Μίγµα 
σφραγίσµατος 
τοίχων. 

Για το βίδωµα συσκευών που 
στερεώνονται στον τοίχο. 

Σε ηλεκτρικά κουτιά.  

 

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά το βαθµό στον οποίο 
χρησιµοποιήθηκαν οι διάφοροι τύποι αµιαντούχων υλικών.  Σε οριµένα κράτη µέλη ο 
αµίαντος χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µε τη µορφή του αµιαντοτσιµέντου.  Ενώ σε 
άλλα κράτη µέλη (π.χ. Ην. Βασίλειο) η χρήση ινωδών επιχρισµάτων (επιχρισµάτων πάχους 
λίγων χιλιοστών που περιέχουν περίπου 5% αµίαντο) για τη διακόσµηση οροφών ή τοίχων 
ήταν της µόδας για µια χρονική περίοδο. 
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Ο πίνακας 4.2 παρουσιάζει παραδείγµατα χρήσης µερικών από αυτά τα αµιαντούχα υλικά σε 
οικιακές και βιοµηχανικές συσκευές.   
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Σχήµα 4.1 Κτίριο µε αµίαντο που παρουσιάζει τα συνήθη µέρη στα οποία βρίσκονται τα αµιαντούχα υλικά.  
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Key to Figure 4.1 

1 Roof/external construction – Στέγη/εξωτερική δοµή 
1-1 Roof sheets/tiles – Φύλλα/πλακάκια στέγης 
1-2 Wall cladding/coating – Επενδύσεις/επιχρίσµατα 
τοίχου 
1-3 Guttering/drain pipes – Υδρορροές/σωλήνες 
αποστράγγισης 
1-4 Soffit panels – Πάνελ διαζωµάτων 
1-5 Chimney cowls – Καλύµµατα καπνοδόχων 
1-6 Roofing felt - Ασφαλτόπανα 
1-7 Under window panels – Πάνελ κάτω από παράθυρα 

3 Heating, ventilation & electrical equipment – Θέρµανση, εξαερισµός 
και ηλεκτρική εγκατάσταση 
3-1 Boiler/calorifiers: - Λέβητας/µπόιλερ: External & internal 
insulation, gaskets – Εξωτερική & εσωτερική µόνωση, παρεµβύσµατα 
(φλάντζες ή τσιµούχες) 
3-2 Pipework: - Σωληνώσεις: Insulation, gaskets, paper lining – 
Μόνωση, παρεµβύσµατα (φλάντζες ή τσιµούχες), περιβλήµατα από χαρτί 
3-3 Flues & gaskets – Καπναγωγοί και παρεµβύσµατα 
3-4 Ductwork: - ∆ίκτυο αγωγών: Insulation, gaskets, internal lining, 
anti-vibration gaiters - Μονώσεις, παρεµβύσµατα, εσωτερικές επενδύσεις, 
εξαρτήµατα απορρόφησης των κραδασµών 
3-5 Electrical switch gear: Ηλεκτρικός πίνακας: Internal elements, surround 
panels - Εσωτερικά στοιχεία, πλαίσια  
3-6 Heater unit: - Θερµαντικό σώµα:  Gaskets, surround panels - 
Παρεµβύσµατα, πλαίσια 

2 Εσωτερική δοµή 
Walls/ceilings – Τοίχοι/οροφές  
2-1 Partitions – ∆ιαχωριστικά/Μεσότοιχοι 
2-2 Panels to electrical equipment, heater units, cookers, 

baths, cupboards – Πάνελ επένδυσης ηλεκτρικού 
εξοπλισµού, θερµαντικών σωµάτων, ηλεκτρικών 
κουζινών, µπάνιων, ντουλαπιών 

2-3 Lining panels to lift shaft - Πάνελ επένδυσης φρέατος 
ανελκυστήρα 

2-4 Riser access panels, riser boxing – Επένδυση µε πάνελ 
ή εγκλεισµός κατακόρυφων αγωγών 

2-5 Textured coatings - Ινώδη επιχρίσµατα 

4  Other items – Άλλα σηµεία 
4-1 Bitumen sink pads – Ασφαλτική βάση νεροχύτη 
4-2 Water tanks – ∆εξαµενές νερού 
4-3 Toilet cisterns & seats – Καζανάκια & καθίσµατα τουαλέτας 
4-4 Stair nosing – Παρυφές σκαλοπατιών 
4-5 Fire blankets - Κουβέρτες πυροπροστασίας 
4-6 Brake/clutch lining (car in the garage and the lift motor) – επενδύσεις 
φρένων/συµπλεκτών (στο αυτοκίνητο που βρίσκεται στο γκαράζ και στον 
κινητήριο µηχανισµό του ανελκυστήρα) 
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2-6 Sprayed coating to structural elements, suspended 
ceiling tiles, firebreaks, loft/ceiling insulation – 
Ψεκασµένη επικάλυψη δοµικών στοιχείων, πλάκες 
ψευδοροφής, αντιπυρικές ζώνες, µόνωση 
σοφίτας/οροφής 

Door - Πόρτα  
2-7 Panels, cores, beading to vision panels - Πάνελ, 
εσωτερικό τµήµα πόρτας, ένωση γύρω από τζαµάκι 
 
Floor - ∆άπεδο  
2-8 Tiles, linoleum, lining to raised floors – Πλακάκια, 

λινόλεουµ, επένδυση υπερυψωµενων δαπέδων 
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Πίνακας 4.2 Παραδείγµατα αµιαντούχων υλικών ή προϊόντων που χρησιµοποιούνται 
σε οικιακές και βιοµηχανικές συσκευές. 
 

Αµιαντούχο υλικό Οικιακή συσκευή 

Προϊόντα τριβής και θερµοµόνωσης, 
αµιαντόχαρτο, καλούπια (µήτρες) στοιχείων, 
τακάκια φρένων, φλάντζες, τσιµούχες και 
σφραγίσµατα από πεπιεσµένες ίνες, φλάντζες, 
τσιµούχες και σφραγίσµατα ελαστικοποιηµένα/ 
πολυµερισµένα. 

Πιστολάκια µαλλιών, αερόθερµα και 
ηλεκτρικά καλοριφέρ, φρυγανιέρες και 
τοστιέρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, 
στυπτήρια, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία και 
καταψύκτες.  

Μονωτικές πλάκες, πυρίµαχο τσιµέντο, 
σφραγίσµατα από πεπιεσµένες ίνες, 
σφραγίσµατα από καουτσούκ ή πολυµερές. 

Κουζίνες, τζάκια. 

Χοντρό αµιαντούχο χαρτόνι (millboard). Πατάκια που διατηρούν ζεστό το φαγητό. 

Αµιαντόχαρτο, αµιαντούχο χαρτόνι 
(millboard), αµιαντοτσιµέντο. 

Βάσεις για τη στήριξη του ηλεκτρικού 
σίδερου. 

Υφασµένα αµιαντούχα προϊόντα. Γάντια για το φούρνο, κουβέρτες 
πυροπροστασίας. 

Πάνελ από ίνες, ορισµένες φορές καλυµµένα 
µε συρµάτινο πλέγµα ή πλέγµα από υαλόινες. 

Καταλυτικά καλοριφέρ (θερµαντήρες) 
αερίου. 

Αµιαντόχαρτο µε επικάλυψη αλουµινίου, 
ύφασµα και µονωτικές πλάκες. 

Καλοριφέρ (θερµαντήρες) θερµού αέρος.  

Αµιαντούχο κονίαµα. Λέβητες / σωληνώσεις. 

Μονωτικά τούβλα, µονωτικές πλάκες, χαρτί, 
στεγανωτικοί δακτύλιοι από πεπιεσµένες ίνες, 
δακτύλιοι (παρεµβύσµατα) µε συνδετικό υλικό 
ελαστικό /πολυµερές. 

Ηλεκτρικοί θερµοσυσσωρευτές. 

Στεγανωτικοί δακτύλιοι. Σώµατα καλοριφέρ. 

 Γενικές συσκευές 

Προϊόντα τριβής Τακάκια φρένων, τακάκια συµπλεκτών 
φορτηγών, αυτοκινήτων και άλλων 
οχηµάτων.  

Τα αµιαντούχα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί από διάφορους κατασκευαστές και διατεθεί 
στο εµπόριο µε διάφορες εµπορικές ονοµασίες.  Πολλές φορές, προϊόντα που περιείχαν 
αµίαντο κατά το παρελθόν εξακολούθησαν να παράγονται µετέπειτα χωρίς αµίαντο.  Ένας 
αναλυτικός κατάλογος µε τις λεπτοµερείς εµπορικές ονοµασίες, τους κατασκευαστές, τις 
ηµεροµηνίες που καθορίζουν πότε περιείχε αµίαντο το παραγόµενο προϊόν διατίθεται για τα 
προϊόντα που πωλούνται στη Γαλλία από το δικτυακό τόπο του INRS (INRS ED1475,  
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/B20B5BF9E88608EDC1256CD900519F98/$File/ed14
75.pdf ).   

http://www.inrs.fr/inrs pub/inrs01.nsf/B20B5BF9E88608EDC1256CD900519F98/$File/ed1475.pdf
http://www.inrs.fr/inrs pub/inrs01.nsf/B20B5BF9E88608EDC1256CD900519F98/$File/ed1475.pdf
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4.2 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

Η πιθανότητα να συναντήσει κανείς αµίαντο υπάρχει κατά τις εργασίες γενικής συντήρησης 
κτιρίων ή επισκευών.  Εάν έχετε σχέση µε τέτοιες εργασίες, τότε οι οδηγίες που παρέχονται 
στη συνέχεια σας αφορούν.   

 

 

Εάν κατά την εργασία σας υπάρχει η πιθανότητα να διαταράξετε οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω υλικά, θα πρέπει: 

• να έχετε ενηµερωθεί σχετικά µε το εάν περιέχουν ή δεν περιέχουν αµίαντο πριν 
ξεκινήσετε την εργασία σας· 

• να ξέρετε να αναγνωρίζετε τα προϊόντα που µπορεί να περιέχουν αµίαντο· 

• να γνωρίζετε τι να κάνετε εάν συναντήσετε αµιαντούχα υλικά (βλέπε κεφάλαια 5 έως
10). 

 
 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα των οποίων η εργασία συνεπάγεται πιθανότητα 
έκθεσης σε αµιαντούχα υλικά (όπως οι προαναφερόµενες εργασίες), θα πρέπει: 

• να προσφέρετε την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε τα άτοµα αυτά να µπορούν να 
αναγνωρίζουν τα υλικά που ενδέχεται να περιέχουν αµίαντο και να γνωρίζουν τι να 
κάνουν όταν και εφόσον συναντήσουν ύποπτα αµιαντούχα υλικά· 

• να διαθέτετε σωστές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία ή την 
απουσία αµιαντούχων υλικών, π.χ. από τα σχέδια του κτιρίου ή/και τον αρχιτέκτονα 
του κτιρίου (ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου να 
προσκοµίσει κατάλογο των αµιαντούχων υλικών του κτιρίου)· 

• να εξασφαλίζετε τη σωστή τήρηση αρχείων των υλικών που επιβεβαιωµένα 
περιέχουν ή δεν περιέχουν αµίαντο (π.χ. από την εταιρεία σας ή από τον ιδιοκτήτη 
του κτιρίου)· 

• να παρέχετε γραπτές πληροφορίες σχετικά µε το χώρο όσον αφορά την παρουσία 
γνωστών αµιαντούχων υλικών, καθώς και µια έκθεση απογραφής του αµιάντου και 
προειδοποιητικά σήµατα, όπου ενδείκνυται·   

• να παρέχετε γραπτές οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται 
όταν συναντώνται απροσδόκητα αµιαντούχα υλικά (σύµφωνα µε τις συστάσεις των 
κεφαλαίων 9 και 10).  
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• να ελέγχετε κατά πόσον έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς οι εργαζόµενοι στη συντήρηση 
ώστε να αναγνωρίζουν ποια υλικά µπορεί να περιέχουν αµίαντο· 

• να ελέγχετε κατά πόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το ποια υλικά 
περιέχουν ή δεν περιέχουν αµίαντο· 

• να ελέγχετε κατά πόσον υπάρχουν διευθετήσεις ώστε να γίνονται εργαστηριακές 
αναλύσεις των δειγµάτων των ύποπτων αµιαντούχων υλικών· 

• να ελέγχετε κατά πόσον υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που να µπορεί να διατάξει 
άµεση διακοπή των εργασιών εάν βρεθούν ύποπτα αµιαντούχα υλικά· 

• να ελέγχετε εάν τηρούνται οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τα ζητήµατα αυτά.  

 

 

Σχήµα 4.2 Το περίβληµα από µονωτική αµιαντόπλακα αφαιρέθηκε εν µέρει για να 
αποκαλυφθεί ο καπναγωγός από αµιατνοτσιµέντο. 

 

Σχήµα 4.3 Μεσότοιχος από µονωτική αµιαντόπλακα.  Το παράδειγµα αυτό δείχνει τις 
πρακτικές δυσκολίες για την κατασκευή κατάλληλου περιβλήµατος και επίσης δείχνει 
τις επιφάνειες στις οποίες µπορεί να συγκεντρωθεί σκόνη αµιάντου κατά τη 
διαδικασία αφαίρεσης.  
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Σχήµα 4.4. Τρύπα σε τοίχο για να αποκαλυφθεί η µόνωση του αµιαντοσωλήνα. 

 

Σχήµα 4.5 Καπναγωγός από αµιαντοτσιµέντο µε σφραγίσµατα από αµιαντόσχοινο ο 
οποίος περνά µέσα από πάνελ το οποίο κλείνει ένα άνοιγµα. 
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Σχήµα 4.6 Πλακάκια δαπέδου από αµίαντο 

 

Σχήµα 4.7 Αµιαντούχο ασφαλτόπανο σε στέγη 
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Σχήµα 4.8 Μόνωση από αµίαντο σε σωληνώσεις ατµού 

 

Σχήµα 4.9 Μονωµένα καλώδια µε ένα στρώµα αµιάντου στη µόνωση. 
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Σχήµα 4.10 Επένδυση µε αµιαντοτσιµέντο σε εργοστάσιο 

 

Σχήµα 4.11 Μόνωση από αµίαντο σε δοµικό στοιχείο από χάλυβα. 
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Σχήµα 4.12 Σφράγισµα πόρτας καµινάδας µε αµιαντόσχοινο.  Η εικόνα στα δεξιά 
είναι κοντινή όψη του σχοινιού. 
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5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όταν καταρτίζεται εκτίµηση κινδύνου και σχέδιο εργασίας, η τήρηση γραπτού αρχείου των 
πληροφοριών στις οποίες βασίστηκε η εκτίµηση κινδύνου είναι η καλύτερη πρακτική.   

Για να εξασφαλιστούν οι πληροφορίες σχετικά µε το πού βρίσκεται ο αµίαντος, µπορεί να 
χρειαστεί να διενεργηθεί έρευνα από ειδικούς εµπειρογνώστες.  Οι διαδικασίες διενέργειας 
τέτοιων ερευνών δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα οδηγό αλλά είναι σηµαντικό να 
γνωρίζει ο υπεύθυνος (εργοδότης, διαχειριστής, εργαζόµενος) ότι οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε απολύτως κατανοητή µορφή.  

Μόλις εξασφαλιστούν οι πληροφορίες, έχει σηµασία να εκτιµηθούν τα τυχόν όριά τους.  Για 
παράδειγµα, σε µια έρευνα δεν µπορούν να έχουν εξεταστεί όλες οι κοιλότητες των τοίχων.   

Σε µερικά κράτη µέλη µπορεί να εφαρµόζεται πολιτική αφαίρεσης του αµιάντου (ειδικά του 
χαλαρά συνδεδεµένου αµιάντου) όποτε είναι δυνατό.  Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση 
της παρουσίας του αµιάντου µπορεί να συνεπάγεται υποχρέωση εκ του νόµου να οργανωθεί η 
ασφαλής αφαίρεσή του. 

Σε άλλα κράτη µέλη η απόφαση σχετικά µε τη διατήρηση οποιουδήποτε αµιαντούχου υλικού 
βασίζεται σε µια αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο ελευθέρωσης 
ινών αµιάντου από το διατηρούµενο υλικό.  Αυτή η διαδικασία λήψης της απόφασης 
περιγράφεται στο τµήµα 6.2.  Με την επιφύλαξη της απόφασης που θα ληφθεί, τα αµιαντούχα 
υλικά µπορούν να παραµείνουν στη θέση τους και να αντιµετωπιστούν ως επικίνδυνα υλικά 
που έχουν καταστεί ασφαλή για όσο καιρό γίνεται καλή συντήρηση και ο αµίαντος είναι 
καλά στεγανοποιηµένος, σωστά καταγεγραµµένος (π.χ. στα σχέδια της οικοδοµής) και 
κατάλληλα επισηµασµένος.    

Η διαχείριση του αµιάντου που διατηρείται στη θέση του απαιτεί τακτική επισκόπηση ώστε 
να ελέγχεται κατά πόσον η κατάσταση του υλικού παραµένει καλή και κατά πόσον το 
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου τυχόν εργασιών που γίνονται στη γύρω περιοχή είναι 
αποτελεσµατικό.  Εάν ο αµίαντος δεν βρίσκεται στην κατάσταση που πρέπει ή σε κατάσταση 
που να µπορεί να παραµείνει µε ασφάλεια στη θέση του, τότε πρέπει να οργανωθεί η 
αφαίρεσή του.   

Μόλις ληφθεί η απόφαση ανάληψης εργασιών κατά τις οποίες µπορούν να βρεθούν ή να 
διαταραχθούν αµιαντούχα υλικά, καταρτίζεται γραπτή ποιοτική εκτίµηση της 
επικινδυνότητας (hazard assessment) και ποσοτική εκτίµηση του κινδύνου (risk assessment) 
που συνεπάγονται οι εργασίες.  Η εκτίµηση κινδύνου θα πρέπει να αφορά το συγκεκριµένο 
χώρο, δηλαδή να λαµβάνει υπόψη τις λεπτοµέρειες του εν λόγω χώρου, και να περιλαµβάνει 
εκτίµηση της πιθανής έκθεσης µαζί µε µια συνοπτική παρουσίαση της πείρας από την 
παρακολούθηση της έκθεσης σε παρόµοιες περιστάσεις.  Η εκτίµηση κινδύνου θα πρέπει να 
εξετάζει τους κινδύνους έκθεσης στον αµίαντο που διατρέχουν οι εργαζόµενοι και άλλα 
άτοµα που βρίσκονται κοντά στο χώρο των εργασιών (π.χ. όσοι στεγάζονται στον ίδιο χώρο).  
Μπορεί να βασίζεται σε µετρήσεις από παρόµοιες ή προηγούµενες εργασίες.  Οι συνήθεις 
συγκεντρώσεις έκθεσης, όπως µετριούνται από την Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας του 
Ηνωµένου Βασιλείου, σε εργασίες που έχουν να κάνουν µε µόνωση από αµίαντο, 
επιχρίσµατα αµιάντου και µονωτικές αµιαντόπλακες παρουσιάζονται στο προσάρτηµα 1.  
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Για κάθε εργασία θα πρέπει να καταρτίζονται ειδικά γραπτές οδηγίες (που ονοµάζονται 
µερικές φορές γραπτό σχέδιο εργασίας).  

Οι συνθήκες στις οποίες διεξάγονται οι εργασίες µε τον αµίαντο δηµιουργούν ορισµένες 
πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών που προκύπτουν, 
όπως ασθένεια ή τραυµατισµός που προκαλεί αιφνίδια αδυναµία για εργασία.  Η πρόσβαση 
µπορεί να περιοριστεί (ειδικά εάν οι εργασίες διεξάγονται σε περίβληµα, βλέπε κεφάλαιο 12)· 
τα µέσα προστασίας της αναπνοής εµποδίζουν την επικοινωνία.  Οι διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις εξής πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήµατος ή 
ασθένειας µέσα στο περίβληµα:  

• τον αριθµό και την ταυτότητα των ατόµων που παρέχουν πρώτες βοήθειες· 

• τον τρόπο αναγνώρισης των ατόµων που παρέχουν πρώτες βοήθειες (όταν όλοι 
φορούν προστατευτικά ενδύµατα και µάσκα προστασίας της αναπνοής που καλύπτει 
ολόκληρο το πρόσωπο)· 

• τον τρόπο επικοινωνίας από το εσωτερικό του περιβλήµατος προς τα έξω (ιδίως σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)· 

• τα σηµεία ταχείας πρόσβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µέσα σε ένα 
περίβληµα και τρόπος χρήσης τους· 

• τις διαδικασίες εισόδου για το προσωπικό αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης· 

• τα σηµεία στα οποία βρίσκονται οι έξοδοι κινδύνου και ο σχετικός εξοπλισµός· 

• τις λεπτοµερείς διαδικασίες απορρύπανσης που πρέπει να εφαρµόζονται ύστερα από 
επείγουσα πρόσβαση σε υποθετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. για να 
παρασχεθεί βοήθεια σε τραυµατισµένο και ακινητοποιηµένο εργάτη µέσα στο 
περίβληµα).  

Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να προσδιορίζουν επίσης τις ενέργειες που πρέπει 
να εφαρµόσουν σε περίπτωση επείγουσας εκκένωσης του κτιρίου ή του χώρου εργασιών (π.χ. 
συναγερµός για πυρκαγιά ή τοποθέτηση βόµβας) οι εργάτες που φορούν ενδυµασία ατοµικής 
προστασίας η οποία έχει πιθανώς ρυπανθεί από αµίαντο.   

Η γραπτή εκτίµηση κινδύνου και οι γραπτές οδηγίες (σχέδιο εργασίας) θα πρέπει να είναι 
άµεσα διαθέσιµες στο χώρο εργασίας και να συνεκτιµούν τις προβλέψιµες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, καθορίζοντας τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν και τα πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.   
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5.2 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

 

Εάν πρόκειται να εκτελέσετε εργασίες κατά τις οποίες ενδέχεται να διαταράξετε αµιαντούχα 
υλικά, θα πρέπει: 

• να ζητηθεί η γνώµη σας για την κατάρτιση της εκτίµησης κινδύνου και του σχεδίου 
εργασιών· 

• να κάνετε τις δικές σας προτάσεις για πρακτικά ζητήµατα που αφορούν το σχέδιο 
εργασίας και την εκτίµηση κινδύνου· 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που η εργασία τους συνεπάγεται διατάραξη 
αµιαντούχων υλικών, θα πρέπει: 

• να διαθέτετε γραπτή εκτίµηση κινδύνου και γραπτό σχέδιο εργασίας για κάθε θέση 
εργασίας· 

• να εξασφαλίζετε ότι η εκτίµηση κινδύνου λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριµένου χώρου και τις δραστηριότητες και περιλαµβάνει µια επαρκή βάση για 
την εκτίµηση της πιθανής έκθεσης·  

• να εξασφαλίζετε ότι η εκτίµηση κινδύνου εκτιµά την έκθεση όλων όσοι ενδέχεται να 
εκτεθούν (π.χ. εργάτες, στεγαζόµενοι, άλλοι εργολάβοι κ.λπ.)· 

• να εξασφαλίζετε ότι το σχέδιο είναι επαρκώς αναλυτικό και ότι αφορά το 
συγκεκριµένο χώρο και δραστηριότητες· 

• να περιλαµβάνετε στο σχέδιο τυχόν προπαρασκευαστικές εργασίες (π.χ. πριν από την 
τοποθέτηση περιβλήµατος)· 

• να περιλαµβάνετε στο σχέδιο ένα σαφές διάγραµµα, που να δείχνει πώς είναι 
τοποθετηµένος ο εξοπλισµός (π.χ. περίβληµα, αεροστεγείς θάλαµοι, µονάδα 
απορρύπανσης, µονάδες αρνητικής πίεσης, διαδροµή αποµάκρυνσης των 
απορριµµάτων και κάδος απορριµµάτων ασφαλείας). 

• να ζητάτε τη γνώµη των εργατών που έχουν την πρακτική γνώση για να 
εξασφαλίζετε ότι η εκτίµηση κινδύνου και το σχέδιο εργασίας είναι ρεαλιστικά· 

• να εξασφαλίζετε ότι αντίγραφα της εκτίµησης κινδύνου και του σχεδίου εργασίας 
είναι διαθέσιµα στο χώρο των εργασιών και για εκείνους που εκτελούν τις εργασίες· 

• να εξασφαλίζετε ότι η εκτίµηση κινδύνου και το σχέδιο εργασίας εξηγούνται στους 
εργαζοµένους και σε οποιονδήποτε άλλο επηρεάζεται από τις εργασίες· 

• να εξασφαλίζετε ότι παρέχονται αντίγραφα της εκτίµησης κινδύνου και του σχεδίου 
εργασίας στην υπηρεσία ελέγχου της εφαρµογής του νόµου, εάν αυτό απαιτείται από 
την εθνική νοµοθεσία· 

• να περιλαµβάνετε διαδικασίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
(συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιγράφονται στο τµήµα 5.1).  



 

 29

• να έχετε στη διάθεσή σας ένα αντίγραφο της εκτίµησης κινδύνου και του σχεδίου 
εργασίας· 

• να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε το γραπτό σχέδιο. 

 

Εάν είστε επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει να αξιολογήσετε κατά πόσον: 

• υπάρχει µια επαρκής και κατάλληλη εκτίµηση κινδύνου σχετικά µε την έκθεση των 
εργατών και άλλων ατόµων, στο χώρο των εργασιών· 

• υπάρχουν γραπτές οδηγίες (σχέδιο εργασίας) στο εργοτάξιο, µε λεπτοµέρειες που 
αφορούν το συγκεκριµένο εργοτάξιο· 

• υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης (π.χ. µέσα στο σχέδιο εργασιών)· 

• οι εργαζόµενοι καταλαβαίνουν επαρκώς την εκτίµηση κινδύνου και το σχέδιο 
εργασίας· 

• η εκτίµηση κινδύνου και το σχέδιο εργασίας καταδεικνύουν ότι έχουν ληφθεί υπόψη 
οι πληροφορίες που έδωσαν οι εργαζόµενοι.  

 

 

5.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εθνική αρχή ελέγχου εφαρµογής της νοµοθεσίας µπορεί να παράσχει καθοδήγηση σχετικά 
µε τη µορφή του σχεδίου εργασίας (αναφέρεται ως παράδειγµα η «Method statement aide 
memoire» που εκδόθηκε από τη µονάδα έκδοσης αδειών για εργασίες µε αµίαντο της 
Υπηρεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου.   
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/policy/02-03.pdf ).  Ένα σχέδιο εργασίας µπορεί 
να περιλαµβάνει παραποµπές σε γενικότερες πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους εργασίας 
οπότε οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επισυνάπτονται.  Το σχέδιο εργασίας θα πρέπει να 
δίνει πάντοτε πλήρη περιγραφή οποιουδήποτε στοιχείου αφορά ειδικά το εργοτάξιο ή τις 
επιµέρους εργασίες (π.χ. σχέδιο του εργοταξίου και τυχόν αποκλίσεις από τις γενικές 
µεθόδους).   

Η παρούσα λίστα ελέγχου για την κατάρτιση σχεδίου εργασίας βασίζεται στην έκδοση 1998 
ED 815, Παράρτηµα 6, του Εθνικού Ιδρύµατος Επιστηµονικών Ερευνών της Γαλλίας και 
στην έκδοση «method statement aide memoire» της Υπηρεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας του 
Ηνωµένου Βασιλείου. 

Το παράδειγµα που δίνεται εδώ δεν αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο των στοιχείων που θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται ή να συνεκτιµώνται στο σχέδιο εργασίας.  Σκοπός του είναι να 
περιλάβει τα στοιχεία που αφορούν τις γνωστοποιήσιµες εργασίες (περιγράφονται στο 
κεφάλαιο 12).  Για εργασίες χαµηλότερου κινδύνου (όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 11), το 
σχέδιο εργασίας µπορεί να είναι λιγότερο αναλυτικό αλλά θα πρέπει να περιλαµβάνει τα 
τµήµατα ή τα στοιχεία που επισηµαίνονται µε αστερίσκο (*).    

* Σελίδα τίτλου 

Υπό το σήµα της εταιρείας/οργανισµού που αναλαµβάνει τις εργασίες: 

http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/policy/02-03.pdf
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• ηµεροµηνία έκδοσης· 

• γενικός τίτλος του σχεδίου (αφαίρεση αµιάντου, εγκλεισµός αµιάντου κ.λπ.)· 

• φύση του αµιαντούχου υλικού· 

• εθνικές άδειες για την ανάληψη των εργασιών (εάν απαιτούνται από την εθνική 
νοµοθεσία), ηµεροµηνία έναρξης και διάρκεια των εργασιών· 

• ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου των εργασιών· ονοµατεπώνυµο του πελάτη· 

• ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου· 

• ονοµατεπώνυµο του γιατρού (στα κράτη µέλη στα οποία προβλέπεται η συµµετοχή 
γιατρού στη διαχείριση θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας)· 

• προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επίσκεψης του εργολάβου στο εργοτάξιο. 

* ∆ιοικητικές πληροφορίες 

• εργολάβος ή εταιρεία/οργανισµός που αναλαµβάνει τις εργασίες µε τα αµιαντούχα 
υλικά (ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου κατά το νόµο διευθυντή στο εργοτάξιο, µε 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και φαξ)· 

• υπεύθυνοι για τις εργασίες (τηλέφωνο, φάξ)·  

• σύµβουλος που ορίστηκε για το εργοτάξιο· 

• εργαστήριο που έχει αναλάβει τις µετρήσεις στο εργοτάξιο (διεύθυνση, τηλέφωνο, 
φαξ)· 

• υπεργολάβοι, ιδίως για τις προπαρασκευαστικές εργασίες· 

• κατάλογος των οικείων επίσηµων οργανισµών. 

* Πληροφορίες σχετικά µε το εργοτάξιο 

• * θέση (π.χ. κατάστηµα σε εµπορικό κέντρο)· 

• * φύση των εργασιών· 
o σχεδιαζόµενη αντιµετώπιση, αφαίρεση ή/και επικάλυψη· 
o τύπος (-οι) αµιάντου (κροκιδόλιθος, χρυσότιλος κ.λπ.)· 
o είδος και κατάσταση των αµιαντούχων υλικών, ποσότητες και έκταση στην 

οποία βρίσκονται στο εργοτάξιο·  

• * χρονοδιάγραµµα των εργασιών, (ηµεροµηνίες και ώρες)· 

• προσωπικό· 

• καθηµερινό πρόγραµµα· 

• καθοριζόµενες περιοχές· 

• σήµανση (τύποι σηµάτων, αριθµός και µέρη που θα τοποθετηθούν)· 

• διαδροµή αποκοµιδής των απορριµάτων· 

• θέση της µονάδας απορρύπανσης· 

• εγκαταστάσεις διαµονής και κυλικείου· 

• παράγοντες που αφορούν ειδικά το εργοτάξιο (γειτνίαση µε άλλες δραστηριότητες· 
θερµές συνθήκες· συστήµατα κλιµατισµού ή θέρµανσης· εργασία σε ύψος κ.λπ.). 
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Παράγοντες που επηρεάζουν το σχέδιο αφαίρεσης ή επικάλυψης 

• ανάλυση κινδύνου οφειλόµενου στον αµίαντο και σε άλλους παράγοντες, που 
συνδέονται είτε µε το χώρο εργασίας (π.χ. ηλεκτρισµός, αέριο, ατµός, φωτιά, 
µηχανήµατα, εργασία σε ύψος) είτε µε τα υλικά και τον εξοπλισµό που 
χρησιµοποιείται· 

• µετρήσεις των συγκεντρώσεων ινών (ή των συγκεντρώσεων ινών αµιάντου) πριν την 
επέµβαση· 

• πιθανή έκθεση στον αµίαντο κατά την αφαίρεση ή την επικάλυψή του. 

Εγκατάσταση της υποδοµής του εργοταξίου (περίβληµα κ.λπ.)  

• εγκαταστάσεις για το προσωπικό (κυλικείο και χώροι υγιεινής)· 

• αποκλεισµός και σήµανση της περιοχής· 

• επιπτώσεις σε άλλες δραστηριότητες εντός της οικοδοµής ή στη γύρω περιοχή. 

Προπαρασκευαστικές εργασίες 

• αφαίρεση επίπλων και υλικών· 

• δηµιουργία δικτύου παροχών και αποστράγγισης (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, 
εξαερισµός)· 

• προσαρµογή των εγκαταστάσεων και των συστηµάτων της οικοδοµής στη ζώνη 
εργασιών (προσαρµογή του συναγερµού για πυρκαγιά, της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, της εγκατάστασης αερίου, της κεντρικής θέρµανσης, του κλιµατισµού 
κ.λπ.)· 

• υλικά και εξοπλισµός που χρειάζονται για τις εργασίες. 

Προετοιµασία της περιοχής των εργασιών µε αµίαντο 

• αποµόνωση και τοποθέτηση περιβλήµατος (βλέπε κεφάλαιο 12) 

• εξασφάλιση αρνητικής πίεσης· 

• προκαταρκτικός καθαρισµός του χώρου εργασίας και των διάφορων µερών και 
στοιχείων του, εκείνων που πρέπει να αφαιρεθούν και εκείνων που πρέπει να 
παραµείνουν και να καλυφθούν· 

• εγκλεισµός της περιοχής (ασφαλείς διαδικασίες εργασίας, υλικά και έξοδοι 
κινδύνου)· 

• αρνητική πίεση και χαρακτηριστικά απαγωγής του αέρα· 

• δοκιµές µε τη χρήση καπνού, διαδικασίες και κριτήρια αποδοχής. 

Αφαίρεση ή επικάλυψη του αµιάντου 

• µέθοδοι (έκχυση, ψεκασµός, απόξεση χειρωνακτικά κ.λπ.), εξοπλισµός (εξοπλισµός 
έκχυσης, ψεκαστήρες) και υλικά (παράγοντες ύγρανσης, υλικά καθαρισµού κ.λπ.)· 

• προστασία των εργατών (µέσα προστασίας της αναπνοής)· 

• διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (για τις µεθόδους εργασίας και την 
αποτελεσµατικότητα της αντιµετώπισης). 

Πρόγραµµα ελέγχων (παρακολούθηση και µετρήσεις) 
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• σχέδιο δειγµατοληψίας για την περίοδο των εργασιών (βλέπε κεφάλαιο 16)· 

• συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας του 
περιβλήµατος· 

• σχέδιο των προβλεπόµενων σηµείων δειγµατοληψίας. 

Αποκοµιδή των απορριµµάτων 

• κατάσταση των υλικών των απορριµµάτων (αµιαντούχων και µη αµιαντούχων), 
διαδικασίες διακίνησης· 

• διάθεση των απορριµµάτων, ασφαλής αποθήκευση στο εργοτάξιο και διαδικασία 
διάθεσης των απορριµµάτων στους χώρους που επιτρέπεται. 

Καθαρισµός της ζώνης εργασιών 

• εφαρµοζόµενες µέθοδοι για την αφαίρεση του καλύµµατος της επιφάνειας και για τον 
καθαρισµό των επιφανειών·  

• µέθοδοι απορρύπανσης των υλικών και του εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται κατά 
την εργασία· 

• οπτική επιθεώρηση και έλεγχοι καθαριότητας. Σύστηµα διατήρησης της αρνητικής 
πίεσης.  Πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο για τα συστήµατα ελέγχου. 

 

Αποκατάσταση της περιοχής για συνήθη χρήση µετά από τις εργασίες 

• δειγµατοληψία για δοκιµές σχετικά µε τις αιωρούµενες ίνες αµιάντου, σχέδιο 
δειγµατοληψίας και εργαστήριο που πρόκειται να αναλάβει την εργασία· 

• οριστική αποµάκρυνση του εξοπλισµού από τη ζώνη εργασιών. 

Περιγραφή και χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται 
στη διάρκεια των εργασιών 

• εξοπλισµός για το προσωπικό (συµπεριλαµβανοµένων των ΜΑΠ αναπνοής)· 

• µονάδα απορρύπανσης (και µητρώο δοκιµών που επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει 
ρυπανθεί από προηγούµενες εργασίες)· 

• περίβληµα και συναφής εξοπλισµός· 

o µέγεθος του περιβλήµατος· 

o µονάδες αρνητικής πίεσης (αριθµός µονάδων και όγκος, ρυθµός ανανέωσης 
του αέρα)· 

o αεροστεγείς θάλαµοι, θάλαµοι µεταφοράς σάκων· 

o θερµαντήρες νερού, φίλτρα νερού·  

o φωτισµός· 

o εξοπλισµός έκχυσης και άλλος εξοπλισµός καταστολής της σκόνης· 

o εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης, 

• αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) 

∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
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• άτοµα που παρέχουν πρώτες βοήθειες· διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για 
καταστάσεις διαφορετικού βαθµού σοβαρότητας· 

• διαδικασίες που εφαρµόζονται για επείγουσα βοήθεια· 

• επικοινωνίες (για να ζητήσουν βοήθεια οι εργαζόµενοι εντός του περιβλήµατος)· 

• συντονισµός µε εξωτερικές υπηρεσίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. 

Σχέδια και διαγράµµατα του εργοταξίου 

• σχετική θέση του εργοταξίου / περιβλήµατος ως προς άλλες δραστηριότητες και 
επιχειρήσεις·  

• το περίβληµα, το µέγεθος και το σχήµα του και η θέση των :  
o πλαισίων διόπτευσης και κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (εάν υπάρχει)· 
o µονάδων αρνητικής πίεσης και σχετικών σηµείων εκκένωσης αέρα,  
o ηλεκτρικών σκουπών για αµίαντο (τύπου Η)· 
o θαλάµων µεταφοράς σάκων, διαδροµής µεταφοράς απορριµµάτων, ασφαλούς 

αποθήκευσης απορριµµάτων (π.χ. θέση του συλλεκτήρα απορριµµάτων)· 

• θέση της µονάδας απορρύπανσης και των διαδροµών µετάβασης (εάν η µονάδα 
απορρύπανσης δεν συνδέεται απευθείας µε το περίβληµα) και του αεροστεγούς 
θαλάµου για την είσοδο στο περίβληµα· 

• διάταξη των δικτύων και των εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από τις εργασίες 
(π.χ. σηµεία εισόδου αέρα, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση της µονάδας 
απορρύπανσης)· 

• θέση των σηµείων σύνδεσης εάν χρησιµοποιείται δίκτυο σηµείων παροχής 
πεπιεσµένου αέρα για την τροφοδοσία των αναπνευστικών µέσων προστασίας. 
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6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

6.1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τη λογική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα εξής:  

• για να αποφασιστεί κατά πόσον είναι λογικότερο να παραµείνουν τα αµιαντούχα 
υλικά στη θέση τους (φροντίζοντας να βρίσκονται σε επαρκώς ασφαλείς συνθήκες, 
και να γίνεται σωστή παρακολούθηση και διαχείρισή τους) ή να οργανωθεί αφαίρεση 
του αµιάντου· 

• να αποφασιστεί κατά πόσον ορισµένες εργασίες συντήρησης µπορούν να 
αναληφθούν µε επαρκώς χαµηλό κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο ώστε να εµπίπτουν 
στις εργασίες µε «σποραδική και µειωµένης έντασης έκθεση» που µπορούν να 
αναληφθούν χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στην αρµόδια αρχή. 

6.2 ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ 
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

Πριν την ανάληψη εργασιών που µπορεί να συνεπάγονται επαφή µε αµιαντούχα υλικά, θα 
πρέπει να ληφθούν µια σειρά σηµαντικές αποφάσεις.  Συνδέονται στενά µε την εκτίµηση 
κινδύνου και τη διαδικασία σχεδιασµού (κεφάλαιο 5).  Οι εκτιµήσεις κινδύνου µπορεί να 
καθορίζουν ποια θα είναι η κατάλληλη επιλογή όσον αφορά την απόφαση που θα ληφθεί, οι 
δε αποφάσεις θα επηρεάσουν το στόχο και το περιεχόµενο των σχεδίων.  

∆ιάφοροι παράγοντες υπεισέρχονται στη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε την εργασία που 
µπορεί να απαιτείται.  Ορισµένα κράτη µέλη έχουν εθνικούς κανονισµούς που απαιτούν να 
αφαιρούνται, όποτε είναι δυνατό, τα αµιαντούχα υλικά (ιδίως τα υλικά µε χαλαρά 
συνδεδεµένες ίνες).  Άλλα κράτη µέλη επιτρέπουν τη διατήρηση των αµιαντούχων υλικών 
στη θέση τους βάσει ορισµένων κριτηρίων που έχουν να κάνουν µε την κατάσταση του 
υλικού, τη θέση του, την ευκολία πρόσβασης σε αυτό και, συνεπώς, τη συνολική πιθανότητα 
να παρουσιάζει κίνδυνο ελευθέρωσης ινών.  Εποµένως, η απόφαση για το αν τα υλικά θα 
πρέπει να ασφαλιστούν (π.χ. µε στεγανοποίηση ή/και µε εγκλεισµό) και να διατηρηθούν στη 
θέση τους θα πρέπει να λαµβάνεται µε βάση επίσης τους εθνικούς κανονισµούς. 

Με την επιφύλαξη των εθνικών κανονισµών, αµιαντούχα υλικά των οποίων η κατάσταση 
είναι ασφαλής (δηλαδή έχουν επισκευαστεί σωστά ή είναι εγκλεισµένα ή επικαλυµµένα) 
µπορούν να αφεθούν στη θέση τους, υπό τον όρο ότι θα γίνεται ουσιαστική παρακολούθηση 
και διαχείριση των εν λόγω υλικών.    Όποτε παραµένει στη θέση του κάποιο αµιαντούχο 
υλικό, πρέπει να επισηµαίνεται στα αρχεία και στα σχέδια του κτιρίου έτσι ώστε η παρουσία 
του να λαµβάνεται υπόψη κατά τις µελλοντικές εργασίες.  Θα πρέπει να υπάρχει επίσης ένα 
σύστηµα για την παρακολούθηση της κατάστασής του και τη διαχείριση της παρουσίας του 
(π.χ. τη διατήρηση του υλικού σε καλή κατάσταση).   

Τα σχήµατα 6.1 και 6.2 παρουσιάζουν τα λογικά διαγράµµατα ροής ξεκινώντας από την 
ταυτοποίηση του αµιαντούχου υλικού και διαµορφώνοντας στη συνέχεια το πλαίσιο που 
οδηγεί στη λήψη της απόφασης σχετικά µε την αφαίρεση ή τη µη αφαίρεσή του.  Μόλις 
διαπιστωθεί ότι το υλικό είναι αµιαντούχο, ανακύπτουν µια σειρά ερωτήµατα σχετικά µε τα 
εξής: 

• εάν είναι σε καλή κατάσταση· ή 

• εάν δεν µπορεί να επισκευαστεί αµέσως· 
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• εάν είναι προσβάσιµο (οπότε µπορεί εύκολα να καταστραφεί τυχαία ή σκόπιµα, ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση δυσχεραίνεται και περιορίζεται ενδεχοµένως η αφαίρεση)· 

• εάν έχει υποστεί φθορά που δεν µπορεί να χαρακτηριστεί µικρή και επιφανειακή 
(οπότε η επισκευή δεν µπορεί να είναι ασφαλής)· 

• εάν έχει υποστεί εκτεταµένη φθορά (δηλαδή φθορά σε µεγάλη έκταση, γεγονός που 
καθιστά ανέφικτο τον εγκλεισµό των φθαρµένων µερών)· 

• εάν είναι ακατάλληλο για στεγανοποίηση ή εγκλεισµό (για οποιοδήποτε άλλο λόγο). 

Φυσιολογικά, εάν το υλικό δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι άµεσα επισκευάσιµο, η 
πρόσβαση σε αυτό είναι άµεση (οπότε είναι ευάλωτο σε µελλοντική φθορά και διατάραξη), 
έχει υποστεί εκτεταµένη φθορά και δεν υπάρχει τρόπος να στεγανοποιηθεί ή να εγκλειστεί, 
πρέπει να αφαιρεθεί.   Η απόφαση αυτή ισχύει για κάθε τύπο αµιαντούχου υλικού.   

Η εναλλακτική λύση αντί της αφαίρεσης είναι η ασφάλιση των αµιαντούχων υλικών (µε τη 
σωστή επισκευή ή τον εγκλεισµό τους) και η παρακολούθηση και διαχείρισή τους επιτόπου.  

Ακόµη και αν το αµιαντούχο υλικό µπορεί να ασφαλιστεί και να αποτελέσει αντικείµενο 
παρακολούθησης και διαχείρισης επιτόπου, θα πρέπει να ληφθούν ενδεχοµένως υπόψη οι 
απαιτήσεις των εργασιών γενικής ανακαίνισης του κτιρίου.  Εάν τα υλικά εµποδίζουν τις 
εργασίες γενικής ανακαίνισης του κτιρίου, τότε η σωστή απόφαση µπορεί να είναι η 
αφαίρεση των αµιαντούχων υλικών. 

Για το αµιαντοτσιµέντο και άλλα υλικά µε σταθερά συνδεδεµένες ίνες, η διαδικασία λήψης 
απόφασης είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε απόφαση διατήρησης του υλικού στη θέση του, 
καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισής του.  
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Είναι αµιαντούχο το 
υλικό; 

Εάν δεν είµαστε 
σίγουροι, υποθέτουµε 

πως είναι. 

Είναι σε καλή 
κατάσταση; 

ναι 

όχι 

Βλέπε Σχήµα 6.2 

Καταγραφή  
µη 

αµιαντούχου 
υλικού 

ναι 

Εφόσον το αφήσουµε στη 
θέση του:  
Καταγράφουµε την 
παρουσία του και τη 
διαχειριζόµαστε σε 
µελλοντικές εργασίες·  
παρακολουθούµε την 
κατάστασή του τακτικά· 
το διατηρούµε σε καλή 
κατάσταση. 

Οι εθνικοί κανονισµοί 
επιτρέπουν την 

παραµονή του υλικού 
στη θέση του; 

όχι 

ναι 

όχι 

Σχήµα 6.1 ∆ιάγραµµα αποφάσεων για ύποπτα αµιαντούχα υλικά 

Προγραµµατισµός 
εργασιών αφαίρεσης 

Οι εθνικοί κανονισµοί 
επιτρέπουν την 

παραµονή του υλικού 
στη θέση του; 

(π.χ., εάν εγκλειστεί ή 
σφραγιστεί;) 

ναι 

όχι 

Οργάνωση της 
αφαίρεσης 



 

 37

 

 

Είναι σε καλή 
κατάσταση το 

υλικό; 

Είναι µικρή και 
επιφανειακή η 

φθορά; 

Είναι 
εκτεταµένη η 

φθορά;

Καθαρίζουµε το χαλαρά 
συνδεδεµένο, εύθρυπτο υλικό και 
µετά το εγκλείουµε, το 
στεγανοποιούµε ή το 
επικαλύπτουµε. 
Εκτίµηση κινδύνου και ανάλογη 
αντιµετώπιση 

Οργάνωση της 
αφαίρεσης του 
υλικού. 
Εκτίµηση κινδύνου 
και ανάλογη 
αντιµετώπιση 

Εφόσον το υλικό 
µείνει στη θέση του: 
Καταγραφή, 
διαχείριση και 
παρακολούθηση. 
Επανεκτίµηση σε 
περίπτωση φθοράς 
ή κινδύνου φθοράς  

ναι 

όχι 

όχι 

ναι 

ναι 

όχι 

ναι

όχι 

yes 

Επισκευή, 
στεγανοποίηση ή 
επικάλυψη. 
Εκτίµηση κινδύνου 
και ανάλογη 
αντιµετώπιση 

Είναι εφικτός ο 
εγκλωβισµός, η 

στεγανοποίηση ή η 
επικάλυψη; (π.χ. µπορεί το 

φθαρµένο τµήµα να 
εγκλειστεί ή να 
στεγανοποιηθεί;) 

Σχήµα 6.2  ∆ιάγραµµα αποφάσεων για  
αµιαντούχα υλικά 
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6.3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η απόφαση για το αν η εργασία πρέπει να αντιµετωπιστεί ως  γνωστοποιήσιµη εργασία 
αµιάντου λαµβάνεται µε βάση την εκτίµηση κινδύνου.  

Η τροποποιηµένη οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 
83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/ΕΚ, εφαρµόζεται σε 
όλους τους εργαζοµένους που µπορούν να εκτεθούν σε σκόνη από αµιαντούχα υλικά.   

Η οδηγία 2003/18/ΕΚ απαιτεί να γνωστοποιείται η εργασία (στην αρχή ελέγχου εφαρµογής 
του νόµου του κράτους µέλους), να υπάρχει ιατρική επίβλεψη των εργατών και να τηρούνται 
ιατρικοί φάκελοι.  Απαιτεί επίσης από τον εργοδότη να εγγράφει τους εργαζοµένους «σε 
µητρώο, αναφέροντας τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καθώς και την έκθεση 
στον αµίαντο την οποία έχουν υποστεί.» Οι απαιτήσεις αυτές αίρονται µόνο στις συνθήκες που 
καθορίζονται στην οδηγία.  «Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζοµένων της 
οποίας η ένταση είναι µειωµένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσµατα της 
εκτίµησης των κινδύνων […] ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης στον 
αµίαντο στην ζώνη εργασίας» οι διατάξεις αυτές «µπορούν να µην εφαρµόζονται όταν η 
εργασία αφορά: 

• σύντοµες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης όταν η εργασία αφορά µόνον µη 
εύθρυπτα υλικά· 

• την αποµάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των µη φθαρµένων υλικών στα οποία οι ίνες 
αµιάντου είναι στέρεα συνδεδεµένες µέσα σε µια µήτρα· 

• την περίκλειση σε κάψες και µανδύες [στον ποαρόντα οδηγό αναφέρονται ως 
επικάλυψη ή στεγανοποίηση] των αµιαντούχων υλικών σε καλή κατάσταση· 

•  την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη δειγµάτων για την ανίχνευση της 
παρουσίας αµιάντου σε κάποιο υλικό.» 

Το σχήµα 6.3 παρουσιάζει το διάγραµµα ροής της διαδικασίας λήψης της απόφασης σχετικά 
µε το αν η εργασία ικανοποιεί τα κριτήρια απαλλαγής από την υποχρέωση γνωστοποίησης. 

Η οδηγία (2003/18/ΕΚ) ορίζει το όριο έκθεσης για τον αµίαντο στο χώρο εργασίας σε 0,1 
ίνες/ml (ως χρονικώς σταθµισµένο µέσο όρο για το 8ωρο).  Μερικά κράτη µέλη ορίζουν τη 
χρονικώς σταθµισµένη µέση συγκέντρωση για µικρότερες περιόδους (4 ώρες ή 1 ώρα).   

Οι εθνικοί κανονισµοί των κρατών µελών δεν προβλέπουν πάντοτε ούτε προβλέπουν στον 
ίδιο βαθµό δυνατότητα µη εφαρµογής αυτών των διατάξεων.   

Γι’ αυτό, οποιαδήποτε εργασία µε εύθρυπτα υλικά (π.χ. ψεκασµένες επικαλύψεις, µόνωση, 
χύµα υλικό) πρέπει να αντιµετωπίζεται ως εργασία που υπόκειται σε γνωστοποίηση και 
απαιτεί ιατρική επίβλεψη.  Για άλλα υλικά χρειάζεται να γίνει εκτίµηση της κατάστασης στην 
οποία βρίσκονται και εκτίµηση κινδύνου ώστε να ληφθεί βάσει αυτής η απόφαση σχετικά µε 
τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση γνωστοποίησης.   

Σε περίπτωση που η εργασία έχει να κάνει µε υλικά στα οποία οι ίνες είναι στερεά 
συνδεδεµένες, π.χ. αµιαντοτσιµέντο, η εκτίµηση κινδύνου θα πρέπει να λάβει υπόψη τη φύση 
της εργασίας και τη διάρκειά της.  Το προσάρτηµα 1 περιλαµβάνει συγκεντρώσεις που 
αναφέρθηκαν ως συνήθεις συγκεντρώσεις για διάφορες εργασίες αµιαντοτσιµέντου. 



 

 39

 

 

Εάν κατά την εργασία σας υπάρχει η πιθανότητα να διαταράξετε αµιαντούχα υλικά, θα 
πρέπει: 

• να ζητηθεί η γνώµη σας για την εκτίµηση κινδύνου στην οποία στηρίζεται η 
προαναφερόµενη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας και επιθεωρείτε εργοτάξιο στο οποίο υπάρχουν 
αµιαντούχα υλικά, θα πρέπει: 

• να αναζητήσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις διατήρησης του 
υλικού είναι σωστά τεκµηριωµένες· 

• να ελέγξετε εάν τα διάφορα υλικά τα οποία η εκτίµηση κινδύνου έκρινε κατάλληλα 
για εργασία χωρίς γνωστοποίηση όντως ικανοποιούν τα κριτήρια του τµήµατος 6.3 
(π.χ. µη εύθρυπτα, µη φθαρµένα, σε καλή κατάσταση)· 

• να ελέγξετε κατά πόσον υπάρχουν διευθετήσεις για την παρακολούθηση και τη 
διαχείριση των υλικών που παραµένουν στη θέση τους· 

• να ελέγξετε την επάρκεια των πληροφοριών για την εκτίµηση της πιθανής έκθεσης, 
ιδίως εάν η εκτίµηση κινδύνου έχει προβλέψει µειωµένης έντασης έκθεση.  

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που η εργασία τους συνεπάγεται πιθανώς διατάραξη 
αµιάντου, θα πρέπει: 

• να καταρτίσετε εκτίµηση κινδύνου για τη συγκεκριµένη εργασία· 

• να ακολουθήσετε όλη τη διαδικασία λήψης απόφασεων για να αποφασίσετε ποιος 
είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος δράσης (δηλαδή για να αποφασίσετε είτε την αφαίρεση 
του υλικού είτε την ασφάλισή του και τη διατήρηση και διαχείρισή του επιτόπου· 
τέλος, εάν η εργασία υπόκειται σε γνωστοποίηση)·  

• να καταρτίσετε και να τηρείτε γραπτά αρχεία του τύπου του υλικού (π.χ. ψεκασµένη 
επικάλυψη ή µονωτική πλάκα ή αµιαντοτσιµέντο) και της κατάστασής του (π.χ. 
παρατηρήσεις σχετικά µε το είδος και το σηµείο της φθοράς, χρησιµοποιώντας 
φωτογραφίες όπου είναι δυνατόν)· 

• να τηρήσετε αρχείο των στοιχείων που χρησιµοποιήσατε για να εκτιµήσετε την 
πιθανή συγκέντρωση για την εκτίµηση κινδύνου· 

• να τηρήσετε αρχείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (π.χ. πώς απαντήθηκαν οι 
ερωτήσεις στα σχετικά λογικά διαγράµµατα ροής)· 

• να σχεδιάσετε την εργασία µε πρόβλεψη δειγµατοληψίας του αέρα, εάν τα στοιχεία 
για τις πιθανές συγκεντρώσεις από τέτοιες εργασίες δεν είναι ισχυρά.  
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Η έκθεση του 
εργαζοµένου θα είναι 

σποραδική και 
µειωµένης έντασης; 

Η εκτίµηση κινδύνου 
δείχνει µε σαφήνεια ότι η 
συγκέντρωση στον αέρα 
του χώρου εργασίας θα 
είναι κάτω του ορίου 

έκθεσης για τον αµίαντο;

Σχήµα 6.3 ∆ιάγραµµα ροής της απόφασης σχετικά µε τη γνωστοποίηση της 
εργασίας 

Πρόκειται για 
σύντοµη, ασυνεχή 

εργασία 
συντήρησης που 
αφορά µόνον µη 
εύθρυπτα υλικά; 

Η εργασία 
περιλαµβάνει 
αφαίρεση µη 

φθαρµένων υλικών 
µε στερεά 

συνδεδεµένες ίνες; 

Η εργασία 
περιλαµβάνει 
επικάλυψη ή 

στεγανοποίηση των 
αµιαντούχων υλικών 
που είναι σε καλή 

κατάσταση; 

Η εργασία αντιµετωπίζεται 
ως γνωστοποιήσιµη εργασία 
που απαιτεί ιατρική επίβλεψη 
και τήρηση µητρώου έκθεσης 
των εργαζοµένων.   

Εργασία όπως περιγράφεται 
στα κεφάλαια 9 και 12. 

Πληρούνται οι όροι για να θεωρείται 
ως χαµηλού κινδύνου εργασία που 
δε χρειάζεται γνωστοποίηση. 

Εργασία όπως περιγράφεται στα 
κεφάλαια 9 και 11. 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

όχι 

όχι 

όχι 

όχι 

όχι 

Γίνεται 
παρακολούθηση, 

έλεγχος ή 
δειγµατοληψία του 
αέρα του χώρου 

εργασίας; 

όχι 

ναι 
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Σχήµα 6.4 Μονωτική αµιαντόπλακα· θα πρέπει να εξεταστεί ως ενδεχόµενο η 
αφαίρεση, επειδή η αµιαντόπλακα στη θέση αυτή είναι ευάλωτη σε χτυπήµατα 
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7 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα θέµατα που θα πρέπει να καλύπτονται στο πλαίσιο ενός 
εκπαιδευτικού προγράµµατος και παραπέµπει σε άλλες δηµοσιευµένες πληροφορίες για 
περισσότερες λεπτοµέρειες.  Συγκεκριµένα, η έκθεση Bard κ.ά. (2001), που περιέχει 
λεπτοµερείς συστάσεις σχετικά µε τη δοµή και το περιεχόµενο ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος για τον αµίαντο, παρέχει όλες τις πληροφορίες για έναν φορέα παροχής 
εκπαίδευσης.  Η ευρωπαϊκή οδηγία (2003/18/ΕΚ) ορίζει τα εξής:  «Ο εργοδότης υποχρεούται 
να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζοµένους που εκτίθενται, ή ενδέχεται 
να εκτεθούν, σε σκόνη αµιάντου. 1. Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για τους εργαζοµένους 
και σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.  2. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα 
κατανοητό από τους εργαζοµένους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούµενες 
γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια». 

Οι συστάσεις µιας οµάδας εργασίας της SLIC αναφέρονται στη διεύθυνση 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/asbestos_conf/inforen.pdf.  
Συστάσεις του Ηνωµένου Βασιλείου σχετικά µε την εκπαίδευση αναφέρονται στη διεύθυνση 
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/licence/04-04.pdf. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται µε τρόπο άµεσα κατανοητό από τους εκπαιδευοµένους 
(εργοδότη, εργοδηγό ή εργαζοµένους) και θα πρέπει να περιλαµβάνει πρακτικά µαθήµατα για 
την εκµάθηση της χρήσης όλου του εξοπλισµού.  Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε 
γλώσσα που γνωρίζουν και κατανοούν οι εργάτες (ιδίως οι αλλοδαποί). 

Το παρόν κεφάλαιο περιέχει επίσης ένα σύντοµο οδηγό σχετικά µε το είδος του 
προγράµµατος εκπαίδευσης που χρειάζεται (βασική εκπαίδευση, επανεκπαίδευση, τακτική 
εξέταση των εκπαιδευτικών αναγκών κ.λπ.).  Τέλος, περιλαµβάνονται ορισµένες προτάσεις 
για συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό που ενισχύει την παρεχόµενη εκπαίδευση.  

Ο στόχος είναι, αφενός, να µάθει ο εργοδότης τι είδους εκπαίδευση θα πρέπει να οργανώσει 
για τους εργάτες, τους εργοδηγούς και τον ίδιο και, αφετέρου, να µάθει ο εργαζόµενος τι 
είδους εκπαίδευση θα πρέπει να κάνει.  Το πληροφοριακό υλικό αποσκοπεί επίσης να 
προσφέρει στον επιθεωρητή εργασίας ένα σαφές περίγραµµα για τον έλεγχο της επάρκειας 
και της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης. 

7.2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

7.2.1 Σχετικά µε κάθε είδους εργασία µε αµίαντο 

Η εκπαίδευση του κάθε ατόµου που συµµετέχει σε εργασίες που µπορεί να συνεπάγονται (ή 
συνεπάγονται) επαφή µε τον αµίαντο (δηλαδή του εργοδότη, του εργοδηγού, του 
εργαζοµένου) θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

• τις ιδιότητες του αµιάντου και τις επιπτώσεις του στην υγεία, καθώς και τη συνέργειά 
του µε το κάπνισµα·  

• τα είδη υλικών και προϊόντων που πιθανώς περιέχουν αµίαντο και τα µέρη στα οποία 
είναι πιθανό να τα βρούµε· 

• τον τρόπο µε τον οποίο η κατάσταση των υλικών ή των προϊόντων επηρεάζει την 
ευκολία αποδέσµευσης ινών· 

• τι πρέπει να κάνει κανείς σε περίπτωση που συναντήσει ύποπτα αµιαντούχα υλικά. 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/asbestos_conf/inforen.pdf
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/licence/04-04.pdf
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7.2.2 Σχετικά µε γενικές οικοδοµικές εργασίες 

Ο εργαζόµενος ο οποίος ενδέχεται να συναντήσει αµίαντο κατά την εργασία του, ο εργοδηγός 
του και ο εργοδότης του χρειάζεται να παρακολουθήσουν κάποια εκπαίδευση.  Η εκπαίδευση 
αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει όσα αναγράφονται παραπάνω στο τµήµα 7.2.1 και:  

• τις πληροφορίες που µπορεί να υπάρχουν για τις θέσεις των αµιαντούχων υλικών 
(π.χ. µερικά κράτη µέλη απαιτούν την τήρηση µητρώων στα οποία καταγράφεται η 
θέση των αµιαντούχων υλικών στα κτίρια)· 

• την ανάγκη άµεσης διακοπής της εργασίας µόλις βρεθούν ύποπτα αµιαντούχα υλικά 
και αναφοράς του γεγονότος στον αρµόδιο εργοδηγό· 

• τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να µειωθεί ενδεχόµενη έκθεση, εάν το 
αµιαντούχο υλικό είναι σε κακή κατάσταση ή έχει υποστεί τυχαία φθορά, όπως, για 
παράδειγµα, εκκένωση της άµεσης περιοχής, ασφάλισή της και αναφορά του 
γεγονότος σε αρµόδιο πρόσωπο· και 

• για τον εργοδηγό και τον εργοδότη, µε ποιο τρόπο επιβεβαιώνεται η παρουσία ή η 
απουσία αµιάντου από την εργαστηριακή ανάλυση δειγµάτων.   

Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία 
δηµιουργείται υποψία σχετικά µε ένα υλικό µόνο αφού διαταραχθεί.  Για την περίπτωση 
αυτή, η εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κατάσταση δεν επιδεινώνεται λόγω 
άστοχων ενεργειών (όπως το σκούπισµα για παράδειγµα) ή λόγω αδράνειας εξαιτίας της 
οποίας παρατείνεται η έκθεση.  

7.2.3 Σχετικά µε εργασίες αµιάντου χαµηλού κινδύνου 

Στις περιπτώσεις που η εκπαίδευση παρέχεται σε εργαζοµένους οι οποίοι αναλαµβάνουν 
εργασία που έχει εκτιµηθεί ως χαµηλού κινδύνου, δηλαδή πληροί τα κριτήρια του τµήµατος 
6.3, η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει τα σηµεία του τµήµατος 7.2.1 και επιπλέον: 

• τις εργασίες που µπορεί να οδηγήσουν σε έκθεση στον αµίαντο· 

• τη σηµασία ύπαρξης αποτελεσµατικών µέτρων ελέγχου για την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον αιωρούµενο αµίαντο και για την πρόληψη της 
διασποράς της ρύπανσης από αµίαντο· 

• τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας που ελαχιστοποιούν την έκθεση, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι τεχνικές ελέγχου, τα µέσα ατοµικής προστασίας, οι 
εκτιµήσεις κινδύνου και οι γραπτές οδηγίες (σχέδιο εργασίας)· 

• το ρόλο των µέσων ατοµικής προστασίας της αναπνοής (ΜΑΠ αναπνοής), την 
επιλογή του κατάλληλου τύπου ΜΑΠ αναπνοής και την ορθή χρήση του· 

• τη σωστή φροντίδα και συντήρηση των ΜΑΠ και των ΜΑΠ αναπνοής· 

• τις διαδικασίες ατοµικής απορρύπανσης· 

• τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση καταστάσεων όπως: η τυχαία 
φθορά αµιαντούχων υλικών ή ο τραυµατισµός ή η ασθένεια ενός ατόµου κατά την 
εργασία µε αµίαντο· 

• τη διάθεση των αποβλήτων, την τοποθέτηση όλων των απορριµµάτων σε ασφαλές 
σηµείο (π.χ. ενσάκιση ή περιτύλιξη) για την πρόληψη της διασποράς της ρύπανσης, 
τη σήµανση και τοποθέτησή τους σε συλλεκτήρα ασφαλείας ή κάδο στο εργοτάξιο.  
Μεταφορά των αποβλήτων από εξουσιοδοτηµένο υπεργολάβο διάθεσης αµιαντούχων 
αποβλήτων σε εγκεκριµένο (ή αδειοδοτηµένο) χώρο. 
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Για εργάτες και εργοδηγούς, η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει πρακτική άσκηση ώστε 
να εξοικειώνονται µε παραδείγµατα υλικών και να συνηθίζουν στην ορθή χρήση και 
συντήρηση του εξοπλισµού και των τεχνικών.   

Για εργοδηγούς και εργοδότες, η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει τις νοµικές 
ευθύνες και την παρακολούθηση της εργασίας. 

7.2.4 Σχετικά µε την εργασία αφαίρεσης του αµιάντου 

Στις περιπτώσεις που η εκπαίδευση απευθύνεται σε εργαζοµένους που αναλαµβάνουν 
εργασία υποκείµενη σε γνωστοποίηση (δηλαδή ο κίνδυνος που εκτιµήθηκε ότι διατρέχουν 
δεν πληροί τα κριτήρια του τµήµατος 6.3 ― χαµηλός κίνδυνος και περιορισµένης έκτασης 
εργασία), τότε θα πρέπει να είναι πιο περιεκτική.  Θα πρέπει να καλύπτει τα θέµατα που 
αναφέρονται στο τµήµα 7.2.3 αλλά να επεκτείνεται και στη φύση της εργασίας, ενώ θα 
πρέπει επίσης να καλύπτει τα θέµατα που αφορούν τις γνωστοποιήσιµες εργασίες.   

Η εκπαίδευση εργαζοµένων στην αφαίρεση αµιάντου πρέπει να περιλαµβάνει πρακτικά 
µαθήµατα ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µαθαίνουν πώς να χρησιµοποιούν και να συντηρούν τα 
µέσα και τον εξοπλισµό που αφορά την ασφάλεια (περιβλήµατα, µέσα ατοµικής προστασίας, 
µέσα προστασίας της αναπνοής, ατοµική απορρύπανση, εξοπλισµός καταστολής σκόνης και 
εξοπλισµός ελεγχόµενης αφαίρεσης).  

Τα θέµατα που αναφέρονται στα τµήµατα 7.2.1 και 7.2.3 αναλύονται περισσότερο, όπως 
αναφέρεται στη συνέχεια. 

• Οι επιπτώσεις του αµιάντου στην υγεία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη συσχέτιση 
µεταξύ έκθεσης και κινδύνου ασθένειας ώστε να φαίνεται πόσο σηµαντική είναι η 
πρόληψη ή η ελαχιστοποίηση της έκθεσης· 

• Οι τύποι προϊόντων που ενδέχεται να περιέχουν αµίαντο θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη φύση των προϊόντων και πώς αυτή µπορεί 
να επηρεάσει την αφαίρεσή τους· 

• Οι ασφαλείς πρακτικές εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνουν επίσης: 
o το σωστό σχεδιασµό της εργασίας καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο του 

χώρου (µε τις θέσεις του εξοπλισµού, π.χ. των αεροστεγών θαλάµων, της 
µονάδας απορρύπανσης, της συντοµότερης ασφαλούς διαδροµής για τη 
µεταφορά των απορριµµάτων σε συλλεκτήρα ασφαλείας)·  

o κατάλληλη και επαρκή εκτίµηση κινδύνου που να καλύπτει όλες τις πτυχές 
της εργασίας και σχέδιο εργασίας αναλυτικά για την κάθε θέση·  

o την προετοιµασία του χώρου πριν την τοποθέτηση περιβλήµατος· εδώ 
περιλαµβάνεται, ενδεχοµένως, ο προκαταρκτικός καθαρισµός· 

o την πρακτική κατασκευής του περιβλήµατος, πρόσθετη προστασία του 
δαπέδου και τυχόν αδύνατα σηµεία·  την εξασφάλιση ότι όλα τα µέρη της 
δοµής του περιβλήµατος µπορούν να καθαριστούν επαρκώς, δηλαδή δεν 
υπάρχουν παγίδες σκόνης/θραυσµάτων·  τους χώρους φύλαξης των 
αποβλήτων, τους αεροστεγείς θαλάµους, τα πλαίσια διόπτευσης (και το 
κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, εάν υπάρχει), τις µονάδες αρνητικής πίεσης 
συµπεριλαµβανοµένης της ευκολίας αλλαγής προφίλτρων, τις παροχές 
ηλεκτροδότησης που βρίσκονται εκτός του περιβλήµατος για να µπορούν να 
αλλαχτούν οι ασφάλειες· 

o τη διατήρηση του περιβλήµατος σε καλή κατάσταση (αποτελεσµατικότητα 
του συστήµατος εξαερισµού ― της µονάδας αρνητικής πίεσης, ακεραιότητα 
του περιβλήµατος, τακτικές επιθεωρήσεις κ.λπ.)· επίσης, τη σηµασία της 
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διεξαγωγής δοκιµής αδιαπερατότητας µε καπνό πριν από την έναρξη των 
εργασιών· 

o τις πρακτικές µεθόδους αφαίρεσης του αµιάντου µε ελάχιστη ελευθέρωση 
σκόνης, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών καταστολής της σκόνης, όπως 
οι τεχνικές υγρής αφαίρεσης, η ταχεία ενσάκιση υλικού για να προληφθεί ο 
διασκορπισµός (στα πόδια, στον εξοπλισµό ή στα ενδύµατα) και ― για τους 
εργοδηγούς ― τον τρόπο παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας αυτών 
των τεχνικών· 

o τον καθαρισµό του περιβλήµατος, των αεροστεγών θαλάµων και των 
εγκαταστάσεων υγιεινής· τον προσεκτικό καθαρισµό (εργασία από πάνω 
προς τα κάτω)· 

o την αποτελεσµατική επικοινωνία (τόσο εντός όσο και εκτός του 
περιβλήµατος)· 

o τον επανακαθαρισµό εφόσον το περίβληµα κρίνεται µη ικανοποιητικό στο 
τεστ καθαριότητας· 

o τις διαδικασίες καθαρισµού και αποσυναρµολόγησης του περιβλήµατος. 

• Η χρήση των ΜΑΠ αναπνοής θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης: 
o τα µέσα προστασίας της αναπνοής µε θετική πίεση ή/και τα µέσα προστασίας 

της αναπνοής µε παροχή αέρα· 
o τον καθαρισµό / συντήρηση των ΜΑΠ αναπνοής· 
o την εξήγηση της σηµασίας που έχει η δοκιµή εφαρµογής στο πρόσωπο και 

την αναφορά των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν ή να αλλάξουν 
την εφαρµογή· πώς επιθεωρείται, δοκιµάζεται και φοριέται ένας 
αναπνευστήρας και πώς καθαρίζεται και συντηρείται·  

o τους διάφορους τύπους ΜΑΠ αναπνοής και των πλεονεκτηµάτων και των 
ορίων τους· 

o τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
(ρεύµατος ή πεπιεσµένου αέρα) σε αναπνευστήρα εν ώρα εργασίας· 

o τους πιθανούς περιορισµούς (π.χ. στην ορατότητα) και τις δυσκολίες χρήσης 
ΜΑΠ αναπνοής.  

• Η εκπαίδευση για διαδικασίες έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης 
τις διαδικασίες: 

o παροχής βοήθειας σε κάποιον που έχει τραυµατιστεί ή αρρωστήσει µέσα σε 
περίβληµα εργασιών αµιάντου· 

o εκκένωσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. λόγω πυρκαγιάς)· 
o σε περιπτώσεις διακοπής του ρεύµατος ή βλάβης του εξοπλισµού (αρνητικής 

πίεσης, αναπνευστήρων κ.λπ.)· 
o σε περίπτωση διαρροής που διαπιστώνεται έξω από το περίβληµα· 
o σε περίπτωση διακοπής παροχής νερού στη µονάδα υγιεινής. 

• Η εκπαίδευση για την ατοµική απορρύπανση θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
o τη χρήση αεροστεγών θαλάµων, την είσοδο / έξοδο από το περίβληµα και τη 

µετάβαση στη µονάδα απορρύπανσης, όταν η µονάδα απορρύπανσης 
συνδέεται απευθείας µε το περίβληµα και όταν είναι χωριστά·   

o την αλλαγή των ΜΑΠ στα αποδυτήρια, το ντους  και τη διάθεση των φορµών 
στα απορρίµµατα· 

o τη διατήρηση µιας µονάδας απορρύπανσης σε καλή κατάσταση· 
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o την ατοµική απορρύπανση σε περίπτωση ατυχήµατος ή εκκένωσης του 
εργοταξίου. 

• Ορθή χρήση και συντήρηση εξοπλισµού για εργασίες αφαίρεσης αµιάντου· 

• Άλλα στοιχεία επικινδυνότητας. π.χ. αφαίρεση αµιάντου σε συνθήκες υψηλής 
θερµοκρασίας, εργασία σε µεγάλο ύψος, ανέγερση και χρήση εξοπλισµού πρόσβασης 
για επιφάνειες σε µεγάλο ύψος·  

• ∆ιάθεση αποβλήτων: 
o διαδικασίες ενσάκισης και περιτύλιξης απορριµµάτων· 
o ασφαλής διαχείριση (π.χ. περιτύλιξη ή/και ενσάκιση)· 
o σήµανση µε ετικέτες· 
o ασφαλής αποκοµιδή µέσω θαλάµου µεταφοράς σάκων και προκαθορισµένης 

οδού από το περίβληµα έως την ασφαλή αποθήκευση· 
o αποµάκρυνση των απορριµµάτων από το εργοτάξιο από ειδικά 

εξουσιοδοτηµένο εργολάβο σε εγκεκριµένο χώρο για τη διάθεση αποβλήτων 
αµιάντου· 

o στοιχεία για την ιχνηλασιµότητα των απορριµµάτων από το εργοτάξιο στο 
χώρο απόρριψης (π.χ. δελτία αποστολής). 

Για τους εργαζοµένους αυτούς, οι οποίοι δεν µπορούν να εξαιρεθούν από την απαίτηση της 
οδηγίας περί ιατρικής επίβλεψης, η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει: 

• τις απαιτήσεις ιατρικής εξέτασης, καθώς και το σκοπό και τη σηµασία που έχει η 
ιατρική εξέταση (όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο κεφάλαιο 19) και την ανάγκη 
εξασφάλισης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης· 

• τις πληροφορίες και τις συµβουλές που µπορεί να δοθούν στους εργαζοµένους µετά 
από µια ιατρική εξέταση. 

Για τους εργοδηγούς και τους εργοδότες, η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να καλύπτει: 
• το σωστό σχεδιασµό· 
• τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµές του εξοπλισµού (π.χ. µονάδας απορρύπανσης, 

περιβλήµατος, εξοπλισµού καταστολής κ.λπ.) και τον τρόπο αναγνώρισης των 
ελαττωµάτων· 

• τον έλεγχο των εν εξελίξει εργασιών· 
• την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των τεχνικών ελέγχου των ινών· 
• την ανασκόπηση των ικανοτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών· 
• την τήρηση µητρώων· και 
• την ανάγκη στενής επίβλεψης των καινούργιων εργατών. 

 
Παράλληλα µε την πρακτική επίβλεψη, η εκπαίδευση του εργοδηγού και του εργοδότη θα 
πρέπει να καλύπτει τα θέµατα που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια 5 και 6, δηλαδή: 

• την κατάρτιση µιας εκτίµησης κινδύνου (λόγω έκθεσης των εργατών και τρίτων 
ατόµων) και ενός σχεδίου εργασίας· 

• τη σχετική νοµοθεσία και τους κανονισµούς· 
• τους ρόλους και τις ευθύνες. 
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Για όλο το προσωπικό που απασχολείται σε εργασίες αφαίρεσης αµιάντου, η εκπαίδευση θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την κατανόηση της δειγµατοληψίας και των δοκιµών καθαριότητας 
που θα γίνονται κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας των εργασιών αφαίρεσης αµιάντου 
(βλέπε κεφάλαιο 16). 

 

Σχήµα 7.1 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση ηλεκτρικής σκούπας τύπου Η για την 
αφαίρεση προσοµοιωµένης ρύπανσης (σκόνη ταλκ). Η φωτογραφία προσφέρθηκε 
από την Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου. 
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7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ 

 

 

Εάν η εργασία σας συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο, θα πρέπει: 

• να εκπαιδευτείτε καταλλήλως πριν την ανάληψη των εργασιών·  

• να αξιολογούνται τακτικά οι ανάγκες σας για επανεκπαίδευση (τουλάχιστον µία φορά 
το χρόνο) και όταν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στη φύση της εργασίας· 

• να ενηµερώνετε τον εργοδότη σας εάν υπάρχει κάποια γλωσσική δυσκολία που 
µπορεί να εµποδίσει την κατανόηση της εκπαίδευσης (π.χ. ο εργοδότης σας γνωρίζει 
ποια είναι η κύρια γλώσσα σας;). 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: 

• να ελέγχετε εάν υπάρχουν πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 
για κάθε εργαζόµενο στο εργοτάξιο·  

• να ελέγχετε εάν υπάρχει φάκελος για τον κάθε εργαζόµενο µε τακτικές αξιολογήσεις 
των αναγκών του για επανεκπαίδευση· 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα των οποίων η εργασία συνεπάγεται πιθανότητα 
έκθεσης σε αµίαντο, θα πρέπει:   

• να τους παρέχετε επαρκή αρχική εκπαίδευση, όπως περιγράφεται παραπάνω, πριν 
αναλάβουν τις εργασίες· 

• να αξιολογείτε τις ανάγκες επανεκπαίδευσης µία φορά τουλάχιστον ετησίως και σε 
περίπτωση αλλαγής των διαδικασιών ή του είδους της εργασίας, τηρώντας αρχείο της 
αξιολόγησης· 

• να οργανώνετε τακτική καθοδήγηση ειδικά για την κάθε εργασία (µπορεί να 
ονοµαστεί και εκµάθηση των εργαλείων), ιδίως εάν υπάρχουν ασυνήθιστα 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε µια συγκεκριµένη εργασία· 

• να οργανώνετε την εκπαίδευση µέσω ενός ειδικευµένου φορέα εκπαίδευσης 
προσωπικού (δηλαδή µέσω ενός οργανισµού ή ατόµου µε γνώση των σωστών 
διαδικασιών και καλή εργασιακή πρακτική και µε εκπαιδευτικές δεξιότητες)· 

• να εξασφαλίζετε ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος εκπαιδεύεται σε γλώσσα που κατανοεί 
επαρκώς·  

• να τηρείτε αρχεία µε τους κύκλους εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και 
να είναι διαθέσιµα τα αρχεία αυτά για το κάθε άτοµο στο εργοτάξιο· 

• να εξασφαλίζετε σωστή επίβλεψη στο εργοτάξιο και στενή επίβλεψη των εργατών 
που εκπαιδεύτηκαν πρόσφατα.  
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• να ελέγχετε εάν η εκπαίδευση τυχόν αλλοδαπών εργατών έχει γίνει σε γλώσσα (ή 
γλώσσες) που κατανοούν επαρκώς· 

• να ελέγχετε εάν η εκπαίδευση έγινε από ειδικευµένο οργανισµό εκπαίδευσης ή 
άτοµο.  

 

7.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την οποία οι εργαζόµενοι µπορεί να εκτεθούν ή 
εκτίθενται σε σκόνη από αµιαντούχα υλικά, η οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων 
που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελαυταία µε την οδηγία 
2003/18/ΕΚ, απαιτεί να ενηµερώνονται επαρκώς τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εκπρόσωποί 
τους σχετικά µε τα εξής: 

• τους κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η έκθεση σε σκόνη που προέρχεται 
από αµίαντο ή αµιαντούχα υλικά, 

• τις οριακές τιµές που καθορίζει ο νόµος και την ανάγκη παρακολούθησης του 
αιωρούµενου αµιάντου· 

• τις επιταγές των µέτρων υγιεινής, στις οποίες περιλαµβάνεται και η απαγόρευση του 
καπνίσµατος· 

• τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται όσον αφορά τη χρήση µέσων ατοµικής 
προστασίας και ιµατισµού προστασίας· 

• τις ειδικές προφυλάξεις που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον 
αµίαντο.  

Όλα αυτά τα θέµατα περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης που συνιστάται 
παραπάνω αλλά οι πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα θα πρέπει να είναι άµεσα 
διαθέσιµες στο χώρο εργασίας, σε κατάλληλη µορφή (π.χ. αφίσες, ανακοινώσεις ή φυλλάδια). 
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8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

8.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για τις εργασίες µε αµίαντο πρέπει να είναι διαθέσιµος ο κατάλληλος εξοπλισµός, ο δε 
βασικός εξοπλισµός για τις περισσότερες εργασίες αναφέρεται στο παρόν τµήµα.  Ο 
εξοπλισµός πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και γι’ αυτό πρέπει να 
συντηρείται όπως περιγράφεται στο τµήµα 8.3.  

8.1.1 Για εργασίες χαµηλού κινδύνου (µη υποκείµενες σε γνωστοποίηση) 

Για εργασίες χαµηλού κινδύνου µε αµίαντο (δηλαδή µη υποκείµενες σε γνωστοποίηση), ο 
απαιτούµενος εξοπλισµός περιλαµβάνει: 

• υλικά για τον αποκλεισµό και το διαχωρισµό της περιοχής των εργασιών (ταινίες, 
εµπόδια, σήµατα, προειδοποιητικές πινακίδες)· 

• υλικά για την αποφυγή εξάπλωσης της ρύπανσης [σκληρό πολυαιθυλένιο πάχους 125 
και 250 µm (γνωστό και ως πολυαιθυλένιο των 500 ή των 1000), ξύλινα, πλαστικά ή 
µεταλλικά υλικά για την κατασκευή πλαισίου)· 

• σωλήνες καπνού για τον έλεγχο της ακεραιότητας των µικρών περιβληµάτων· 

• µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) (π.χ. φόρµες µίας χρήσης· µποτάκια ή µπότες που 
πλένονται) και µέσα ατοµικής προστασίας της αναπνοής (ΜΑΠ αναπνοής) (π.χ. 
ΜΑΠ αναπνοής µιας χρήσης για εργασίες µε αµίαντο EN 149 τύπου FFP3,  ή µάσκες 
κάλυψης µισού προσώπου EN405 µε δοκιµή εφαρµογής στο πρόσωπο για να κριθεί η 
καταλληλότητά τους για τον κάθε χρήστη και τακτική αντικατάσταση των βρόµικων 
φίλτρων)· 

• ηλεκτρική σκούπα τύπου Η, δηλαδή ηλεκτρική σκούπα µε φίλτρα υψηλής απόδοσης 
για τη συγκράτηση αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων (HEPA) που κατασκευάζονται 
βάσει διεθνών προδιαγραφών για χρήση σε εργασίες µε αµίαντο· 

• Εξοπλισµός καταστολής της σκόνης, π.χ. σύστηµα τοπικής απαγωγής συνδεόµενο µε 
την ηλεκτρική σκούπα τύπου Η για τη συλλογή της σκόνης από τη διάνοιξη οπών 
κ.λπ.· 

• κατάλληλοι περιέκτες αµιαντούχων αποβλήτων (π.χ. πλαστικοί σάκοι µε κατάλληλες 
ετικέτες).  

• εξοπλισµός καθαρισµού και αναλώσιµα (υγρά πανιά για σκούπισµα, πανιά στα οποία 
προσκολλάται η σκόνη, ψεκαστήρες νερού χωρίς προωθητικό αέριο)· 

• ασφαλής αποθήκευση για τις σχετικές ποσότητες απορριµµάτων· 

• εγκαταστάσεις υγιεινής για ατοµική απορρύπανση (λουτρά, κατά προτίµηση ντους) 
που πρέπει να περιλαµβάνουν χωριστές ιµατιοθήκες για τον ιµατισµό προστασίας και 
χωριστές ιµατιοθήκες για τα ενδύµατα προσέλευσης (βλέπε τµήµα 8.1.2 για τις 
εγκαταστάσεις ατοµικής απορρύπανσης που απαιτούνται στις εργασίες µε αµίαντο)· 

• αναλώσιµα για ατοµική απορρύπανση (τζελ για ντους, βούρτσες νυχιών, πετσέτες)· 

• εξοπλισµός για το φιλτράρισµα του νερού. 

8.1.2 Πρόσθετος εξοπλισµός για εργασίες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση 

Για εργασίες µε αµίαντο που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, θα χρειαστείτε επίσης τα εξής: 
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• πλήρες περίβληµα (φύλλο σκληρού πολυαιθυλενίου, πλαίσιο και µονάδα αρνητικής 
πίεσης µε εξοπλισµό παρακολούθησης της πίεσης· ένα κράτος µέλος προδιαγράφει 
εξοπλισµό παρακολούθησης της πίεσης µε συνεχή καταγραφή της ένδειξης)· 

• το περίβληµα θα πρέπει να διαθέτει διαφανή πλαίσια διόπτευσης ή κλειστό 
τηλεοπτικό κύκλωµα παρακολούθησης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιθεώρησης 
της εργασίας και των εργατών, χωρίς να χρειάζεται να εισέλθει κάποιος στο 
περίβληµα· 

• καλό φωτισµό (κινητό φωτισµό που να µπορεί να καθαριστεί, κατάλληλο για χρήση 
µέσα σε περίβληµα)·  

• γεννήτρια καπνού για τον έλεγχο της ακεραιότητας ενός µεγάλου περιβλήµατος· 

• αναπνευστήρες υψηλής απόδοσης για ολόκληρο το πρόσωπο (οι εργαζόµενοι θα 
πρέπει να κάνουν δοκιµές εφαρµογής στο πρόσωπο αυτού του τύπου ΜΑΠ 
αναπνοής)· ή αναπνευστικές συσκευές µε παροχή αέρα· 

• µέσα ατοµικής προστασίας (φόρµες µίας χρήσης και πλενόµενες µπότες)· 

• µονάδα απορρύπανσης που να καθαρίζεται πλήρως, µε ρυθµιζόµενο ζεστό ντους και 
χωριστούς χώρους για καθαρά ενδύµατα και για την αποµάκρυνση των ρυπασµένων 
ενδυµάτων εργασίας µίας χρήσης.  Πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό µε το οποίο να 
βεβαιώνεται ότι η µονάδα απορρύπανσης έχει δοκιµαστεί και διαπιστώθηκε ότι έχει 
απορρυπανθεί πριν από την άφιξη στο εργοτάξιο.  Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένα ντους (µονάδα απορρύπανσης) ανά τέσσερις εργάτες που απασχολούνται σε 
εργασίες µε αµίαντο. 
o Το φιλτράρισµα των απόνερων εµποδίζει τη διασπορά του αµιάντου.   
o Η καλύτερη πρακτική (που εφαρµόζεται σε ορισµένα κράτη µέλη) είναι οι 

µονάδες πέντε διαµερισµάτων µε δύο χωριστά ντους (στο τµήµα 12.4 υπάρχει 
διάγραµµα που απεικονίζει τη διάταξη και τη σωστή χρήση των 
εγκαταστάσεων απορρύπανσης).  Το σύστηµα αυτό των πέντε διαµερισµάτων 
είναι για τους εργάτες που φορούν αδιάβροχες, στεγανές ολόσωµες φόρµες που 
καθαρίζονται κάτω από το ντους.  Αφού αφαιρέσει την ολόσωµη φόρµα που 
πλύθηκε κάτω από το ντους, η οποία µπορεί να φυλαχθεί στο κεντρικό 
διαµέρισµα, ο εργάτης χρησιµοποιεί το επόµενο διαµέρισµα µε ντους.  Μια 
ευρέως χρησιµοποιούµενη και αποδεκτή εναλλακτική λύση είναι η µονάδα 
τριών σταδίων µε ντους ανάµεσα στην «τελευταία καθαρή περιοχή» και στην 
«τελευταία βρόµικη περιοχή»· το σύστηµα αυτό είναι κατάλληλο για εργάτες 
που χρησιµοποιούν ολόσωµες φόρµες µίας χρήσης.   

o Ένας αναρροφητικός εξαερισµός µε φίλτρο υψηλής απόδοσης για τη 
συγκράτηση σωµατιδίων (HEPA) δηµιουργεί ροή αέρα (µέσα από γρίλιες) από 
την «τελευταία καθαρή περιοχή» προς την «τελευταία βρόµικη περιοχή» της 
µονάδας απορρύπανσης.  Αυτόµατες πόρτες κρατούν χωρισµένα τα τµήµατα.  
Στις ψυχρές εποχές του χρόνου η τελευταία καθαρή περιοχή θα πρέπει να 
θερµαίνεται ώστε το περιβάλλον να είναι αρκετά θερµό για την αλλαγή των 
ενδυµάτων και το ντους.  

• µονάδα αρνητικής πίεσης [ανεµιστήρας απαγωγής µε φίλτρο υψηλής απόδοσης για 
τη συγκράτηση σωµατιδίων (HEPA)], για να γίνεται ο εξαερισµός στο εσωτερικό του 
περιβλήµατος, µε εξοπλισµό παρακολούθησης ώστε να ελέγχεται η διατήρηση της 
πίεσης.  Η καλύτερη πρακτική (που αποτελεί προδιαγραφή σε ένα κράτος µέλος) 
είναι η χρήση εξοπλισµού παρακολούθησης µε συνεχή καταγραφή (π.χ. αποτυπώνει 
σε χαρτί την εξέλιξη της πίεσης). Ένα κράτος µέλος απαιτεί να τηρούν οι µονάδες 
αρνητικής πίεσης ένα εθνικό πρότυπο ποιότητας (Βρετανικό Ίδρυµα Τυποποίησης: 
PAS 60 Μέρος 2)· 
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• για εργασίες υποκείµενες σε γνωστοποίηση (κεφάλαιο 12) ένα κράτος µέλος συνιστά 
να υπάρχει ηλεκτρική γεννήτρια για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως για την 
υποστήριξη του βασικού ηλεκτρικού εξοπλισµού (εξαερισµός αρνητικής πίεσης, 
φωτισµός κ.λπ. µέσα στο περίβληµα και δεξαµενές νερού για τον επαρκή εφοδιασµό 
νερού για την ατοµική απορρύπανση) και µάλιστα για την αφαίρεση υλικών που 
περιέχουν χαλαρά συνδεδεµένο αµίαντο (ο εξοπλισµός πρέπει να χρησιµοποιείται 
µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένα και ικανά άτοµα)· 

• εξοπλισµό καταστολής της σκόνης, για έκχυση νερού σε µόνωση που περιέχει 
αµίαντο πριν από την αφαίρεσή του και για τον ψεκασµό επιφανειών αµιαντούχων 
υλικών· 

• ασφαλή αποθήκευση για τις σχετικές ποσότητες αµιαντούχων απορριµµάτων. 

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός αλλά δείχνει πόσος εξοπλισµός χρειάζεται για να 
εξασφαλίζεται προστασία από τους κινδύνους της έκθεσης στον αµίαντο.  Θα χρειαστεί 
επίσης άλλος εξοπλισµός (όπως πυροσβεστήρες και κουτιά πρώτων βοηθειών).  

 

Σχήµα 8.1 Φιλτράρισµα του νερού που προέρχεται από την εκκένωση της µονάδας 
απορρύπανσης. Η φωτογραφία προσφέρθηκε από την Υπηρεσία Υγιεινής και 
Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου. 

8.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

8.2.1 Επιλογή των ΜΑΠ αναπνοής 

Η ευρωπαϊκή οδηγία (2003/18/ΕΚ) ορίζει ότι στις περιπτώσεις που ορισµένες 
δραστηριότητες (επισκευή, συντήρηση, αφαίρεση, κατεδάφιση) µπορούν να προκαλέσουν 
συγκεντρώσεις αµιάντου που υπερβαίνουν το όριο έκθεσης (η τιµή δίνεται στο τµήµα 6.3), 
τότε ο εργοδότης αποφασίζει τη λήψη περαιτέρω µέτρων για την προστασία των 
εργαζοµένων, µεταξύ άλλων: «οι εργαζόµενοι λαµβάνουν κατάλληλες αναπνευστικές 
συσκευές και άλλες ατοµικές προστατευτικές συσκευές τις οποίες οφείλουν να φορούν».  Γι’ 
αυτό, µε βάση την εκτίµηση κινδύνου (κεφάλαιο 5), θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα µέσα 
προστασίας της αναπνοής.  Καθοδήγηση για την επιλογή, τη χρήση και τη φροντίδα των 
αναπνευστικών συσκευών παρέχεται στο πρότυπο EN 529. 
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Η επιλογή θα πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:   

• η συγκέντρωση στο εσωτερικό του τµήµατος που καλύπτει το πρόσωπο πρέπει να 
διατηρείται όσο το δυνατόν χαµηλότερη και σε καµία περίπτωση να µην ξεπερνά το όριο 
έκθεσης· και 

• το ΜΑΠ αναπνοής πρέπει να ταιριάζει στον εργαζόµενο και στις συνθήκες στις οποίες 
εργάζεται, δηλαδή λαµβάνονται υπόψη:  

o η φύση της εργασίας, δηλαδή οι κινήσεις που πρέπει να γίνονται, και οποιαδήποτε 
εµπόδια ή περιορισµοί· 

o οι συνθήκες στο εργοτάξιο, δηλαδή η καταλληλότητά του όσον αφορά την πρόσβαση 
και τη µετακίνηση µέσα στην περιοχή εργασιών· 

o τα χαρακτηριστικά του προσώπου του χρήστη· 

o η φυσική κατάσταση του χρήστη·  

o το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα πρέπει να φορά ο χρήστης το ΜΑΠ αναπνοής 
και 

o η άνεση, στις συνθήκες του συγκεκριµένου εργοταξίου, έτσι ώστε οι χρήστες να 
φορούν σωστά τα ΜΑΠ αναπνοής όλο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται.  

Ένα κράτος µέλος συνιστά: 

• τα ΜΑΠ αναπνοής µιας χρήσης (EN FFP3) θα πρέπει να περιορίζονται σε 
καταστάσεις στις οποίες οι συγκεντρώσεις δεν πρόκειται να υπερβούν το 10πλάσιο 
του ορίου έκθεσης και στις οποίες η έκθεση είναι πιθανό να είναι σχετικά µικρής 
διάρκειας.  Όταν η µάσκα είναι εύκαµπτη, φοριέται µε µεγαλύτερη άνεση αλλά είναι 
πιο εύκολο να παραµορφωθεί – ιδίως όταν η εργασία είναι απαιτητική – πράγµα που 
µπορεί να οδηγήσει σε εισχώρηση ινών ενώ εκείνο ακριβώς που απαιτείται είναι να 
εφαρµόζει η µάσκα στεγανά στο πρόσωπο.   

• Η µάσκα µισού προσώπου µε φίλτρο P3 προσφέρει ελαφρώς καλύτερη προστασία 
από τα ΜΑΠ αναπνοής µίας χρήσης, επειδή εφαρµόζει καλύτερα στο πρόσωπο. 

• Τα ΜΑΠ αναπνοής που λειτουργούν µε µπαταρία (κουκούλες ή µπλούζες) µε φίλτρο 
Ρ3 είναι καταλληλότερα για πιο σκληρές εργασίες ή για εργασίες µεγαλύτερης 
διάρκειας. 

• Οι µάσκες ολόκληρου προσώπου (ή οι στολές) που τροφοδοτούνται µε πεπιεσµένο 
αέρα (ή αλλιώς αναπνευστικές συσκευές µε γραµµή τροφοδοσίας πεπιεσµένου αέρα) θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν οι συγκεντρώσεις µπορούν να υπερβούν το 
50πλάσιο του ορίου έκθεσης.  

Ένα άλλο κράτος µέλος (ΗΒ) παρέχει πίνακες συντελεστών προστασίας βάσει των οποίων 
µπορεί να επιλεγεί η καλύτερη προστασία ανάλογα µε την κάθε κατάσταση, βλέπε πίνακες 
8.1 και 8.2 παρακάτω.  Από τους συντελεστές προστασίας στον πίνακα, συνάγεται ότι οι 
αναπνευστήρες µίας χρήσης EN FFP3 είναι ακατάλληλοι, όταν οι συγκεντρώσεις στον αέρα 
µπορούν να υπερβούν το 20πλάσιο του ορίου έκθεσης.  Οι αναπνευστικές συσκευές µε 
γραµµή τροφοδοσίας πεπιεσµένου αέρα (ή αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές) θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται όταν οι συγκεντρώσεις µπορούν να υπερβούν το 40πλάσιο του ορίου 
έκθεσης. 

Η επίδοση των ΜΑΠ αναπνοής για το πρόσωπο (όπως φιλτρόµασκες, µάσκες κάλυψης µισού 
προσώπου και ολόκληρου προσώπου) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στεγανή εφαρµογή 
της µάσκας στην επιδερµίδα του προσώπου του χρήστη.  Επειδή το σχήµα του προσώπου 
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διαφέρει πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο, το ίδιο µέγεθος ή ο ίδιος τύπος ΜΑΠ αναπνοής 
είναι απίθανο να ταιριάζει στον καθένα.  Γι’ αυτό, είναι σηµαντικό: 

• η δοκιµή εφαρµογής στο πρόσωπο να αποτελεί µέρος της διαδικασίας επιλογής των 
κατάλληλων ΜΑΠ αναπνοής· 

• να ζητείται η γνώµη των χρηστών των ΜΑΠ αναπνοής για την επιλογή, επειδή έτσι 
εξασφαλίζεται ότι τα ΜΑΠ αναπνοής που επιλέχθηκαν τους ταιριάζουν, ότι θα τα 
αποδεχθούν και θα τα χρησιµοποιήσουν σωστά. 

Η δοκιµή στο πρόσωπο και η διαβούλευση µε τους χρήστες µπορεί να απαιτούνται από 
εθνικούς κανονισµούς ή οδηγίες.   

Τα γένια, οι φαβορίτες, ακόµη και η αξύριστη επιδερµίδα του προσώπου επηρεάζουν τη 
στεγανότητα της εφαρµογής της µάσκας στο πρόσωπο.  Για τους εργαζοµένους µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά, τα ΜΑΠ αναπνοής θα πρέπει να είναι τέτοιου τύπου που να µην 
επηρεάζεται η στεγανή εφαρµογή στο πρόσωπο (π.χ. κουκούλες ηλεκτροκίνητες /µε παροχή 
αέρα ή µπλούζες ηλεκτροκίνητες /µε παροχή αέρα). 

Η χρήση γυαλιών όρασης εµποδίζει επίσης την ικανοποιητική στεγανή εφαρµογή στο 
πρόσωπο.  Υπάρχουν ωστόσο µάσκες κάλυψης ολόκληρου του προσώπου που επιτρέπουν τη 
στερέωση ειδικών πλαισίων εντός της µάσκας. 

Η ευρωπαϊκή οδηγία (2003/18/EΚ) ορίζει επίσης ότι στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η 
χρήση ΜΑΠ αναπνοής «η χρήση της συσκευής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµη και 
πρέπει να περιορίζεται, για κάθε εργαζόµενο, στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Κατά 
τη διάρκεια εργασιών µε ατοµική αναπνευστική συσκευή προβλέπονται, αναλόγως της φυσικής 
και κλιµατολογικής επιβάρυνσης και, ενδεχοµένως, κατόπιν διαβούλευσης µε τους 
εργαζοµένους ή/και τους εκπροσώπους τους, οι απαραίτητες περίοδοι ανάπαυσης σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία και πρακτική.»  
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Πίνακας 8.1 Τύποι ΜΑΠ αναπνοής που διατίθενται για την προστασία από τον 
αµίαντο στον αέρα. 
 

Συντελεσ
τής 
προστασί
ας 

Μάσκα 
κάλυψη
ς µισού 
προσώπ
ου µε 
φίλτρο 
EN 149 

Μάσκα 
κάλυψης 
µισού 
προσώπου 
µε φίλτρο 
και 
βαλβίδα
  
EN 405 

Μάσκα 
κάλυψης 
µισού 
προσώπο
υ µε 
φίλτρο, 
χωρίς 
βαλβίδες 
εισπνοής
EN 1827 

Μάσκα 
µισού 
προσώπο
υ 
EN 140 
και 
φίλτρο  
EN 143 

 

Μάσκα 
κάλυψης 
ολόκληρ
ου 
προσώπο
υ 
EN 136
και 
φίλτρο 
EN 143 

Ηλεκτρο
κίνητη 
αναπνευ
στική 
συσκευή 
παροχής 
αέρα µε 
κράνος 
και 
φίλτροE
N 12941 

Ηλεκτρο
κίνητη 
αναπνευ
στική 
συσκευή 
παροχής 
αέρα µε 
φίλτροE
N 12942 

20 FF P3 FF P3 FM P3 Μάσκα 
+ P3 

 TH2P  TM2P 

40     Μάσκα 
+ P3 

TH3P  TM3P 

Πίνακας 8.2 Τύποι αναπνευστικών συσκευών που διατίθενται για την προστασία 
από τον αµίαντο στον αέρα. 
 

Συντελεστ
ής 
προστασία
ς 

Αναπνευστ
ική 
συσκευή 
µε παροχή 
καθαρού 
αέραEN 
138/269 

Αναπνευστ
ική 
συσκευή 
ελαφρού 
τύπου µε 
παροχή 
πεπιεσµέν
ου αέρα 
Μάσκες 
EN 12419 

Αναπνευστ
ική 
συσκευή 
ελαφρού 
τύπου µε 
παροχή 
πεπιεσµέν
ου αέρα 
Κουκούλες
, κράνη 
προσωπίδε
ς 
EN 1835 

Αναπνευστ
ική 
συσκευή 
µε 
σταθερή 
παροχή 
πεπιεσµέν
ου αέρα 
Κουκούλα
EN 270/271
Μάσκα 
EN 14593-1 
EN 14593-2 
EN 14594 

Αναπνευστ
ική 
συσκευή 
µε 
ρυθµιζόµε
νη παροχή 
πεπιεσµέν
ου αέρα 
Μάσκα 
  
EN 14593-1 
EN 14593-2 
EN 14594 

Αυτόνοµη 
αναπνευστ
ική 
συσκευή 
EN 137 

20  LDM1 
LDM2 

LDH2 Μάσκα 
µισού 
προσώπου 

  

40 Μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου 

 LDH3 Κουκούλα 
και κράνος 
για 
ανατίναξη 

∆ιατίθεται
µε 
αρνητική 
πίεση για 
µάσκες 
ολόκληρου 
προσώπου  

∆ιατίθεται
µε 
αρνητική 
πίεση για 
µάσκες 
ολόκληρου 
προσώπου  

100  LDM3  Μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου 
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200    στολή   
2000     ∆ιατίθεται

µε θετική 
πίεση για 
µάσκες 
ολόκληρου 
προσώπου  

∆ιατίθεται
µε θετική 
πίεση για 
µάσκες 
ολόκληρου 
προσώπου  

 

8.2.2 Ορθή χρήση ΜΑΠ αναπνοής 
Η ευρωπαϊκή οδηγία 2003/18/ΕΚ ορίζει ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 
καταλλήλως ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση µε «τον 
κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισµούς και την ορθή χρήση του 
αναπνευστικού εξοπλισµού»· 

Τα µέσα προστασίας της αναπνοής πρέπει να προσαρµόζονται σωστά για να παρέχουν 
αποτελεσµατική προστασία.   

Για τους αναπνευστήρες µίας χρήσης, και τα δύο λουριά πρέπει να προσαρµόζονται πίσω από 
το κεφάλι και το προστατευτικό στοιχείο της µύτης πρέπει να πιέζεται για να εφαρµόζει 
σωστά στη γέφυρα της µύτης.  

Για τις µάσκες, τα λουριά πρέπει να σφίγγονται αρκετά ώστε να µη φεύγει η µάσκα από τη 
θέση της και γενικά τα λουριά για το κεφάλι πρέπει να φοριούνται κάτω από την κουκούλα 
της ολόσωµης φόρµας.   

Τα µέσα προστασίας της αναπνοής δεν πρέπει ποτέ να αφαιρούνται σε ρυπασµένη περιοχή 
εκτός εάν επιβάλλεται λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης (π.χ. έκτακτο ιατρικό 
περιστατικό). 

8.2.3 Φροντίδα των ΜΑΠ αναπνοής 

Τα ΜΑΠ αναπνοής πρέπει να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση πριν παραδοθούν στο 
χρήστη. 

Πριν τη χρήση των ΜΑΠ αναπνοής, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσον τα µέσα 
αυτά είναι σε καλή κατάσταση, π.χ. 

• κατάσταση των λουριών για το κεφάλι, στοιχείο στεγανής εφαρµογής και προσωπίδα 
στο τµήµα του προσώπου· 

• κατάσταση των βαλβίδων· 

• κατάσταση των συνδετικών στοιχείων και των στοιχείων στεγανής εφαρµογής· 

• κατάσταση και τύπος των φίλτρων και επαλήθευση ότι δεν έχει λήξει η προθεσµία 
χρήσης τους· 

• ρυθµός ροής για ηλεκτροκίνητες και τροφοδοτούµενες µε αέρα συσκευές· 

• πληρότητα και σωστή συναρµολόγηση των ΜΑΠ αναπνοής· 

• και κάθε έλεγχος που συνιστάται από τον κατασκευαστή. 
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Μετά τη χρήση, οι µάσκες για το πρόσωπο πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται 
πριν από την επόµενη χρήση τους.  Τα ΜΑΠ αναπνοής πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό 
χώρο αποθήκευσης που προορίζεται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.  

[Βλέπε επίσης τµήµα 8.3.2 για τακτικό έλεγχο (σέρβις).] 

 
Σχήµα 8.2 Μέσα προστασίας της αναπνοής. Η φωτογραφία προσφέρθηκε από την 
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 

8.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

8.3.1 Επιθεώρηση και συντήρηση 

Τακτικές επιθεωρήσεις του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνονται και να καταγράφονται από 
αρµόδιο και υπεύθυνο άτοµο.  Το πρόγραµµα συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να 
περιλαµβάνει: το ίδιο το περίβληµα (κάθε βάρδια), την ηλεκτρική σκούπα(-ες) τύπου Η, τις 
εγκαταστάσεις υγιεινής / τη µονάδα απορρύπανσης (κάθε βάρδια), τον εξοπλισµό 
καταστολής της σκόνης (κάθε βάρδια). 

Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον έλεγχο της φυσιολογικής φθοράς του 
εξοπλισµού, τον έλεγχο της καθαριότητας και της διαθεσιµότητας εφοδίων (σαπουνιών, 
πετσετών, καινούργιων φίλτρων για αναπνευστήρες κ.λπ.) στη µονάδα απορρύπανσης, τον 
έλεγχο επάρκειας του φωτισµού (στους αεροστεγείς θαλάµους και στο περίβληµα), τα εφόδια 
αναλώσιµων για καθαριότητα, τον έλεγχο λειτουργίας της γεννήτριας καπνού, τον έλεγχο της 
µονάδας αρνητικής πίεσης (π.χ. εάν το προφίλτρο χρειάζεται αλλαγή). 

Είναι σηµαντικό για τους αναπνευστήρες να συντηρούνται σωστά, να επιθεωρούνται και να 
υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο (σέρβις).  

Η παρακολούθηση του αέρα αποτελεί µέρος της διαδικασίας επιθεώρησης, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 16.   
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Όλες οι φορητές ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να επιθεωρούνται τακτικά για να ελέγχεται 
τυχόν φθορά των καλωδίων και των συνδέσεων και να υποβάλλονται σε δοκιµές ηλεκτρικής 
ασφάλειας.  Όταν χρησιµοποιούνται φορητά ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρή ατµόσφαιρα, πρέπει 
να είναι κατάλληλα για να τίθενται σε λειτουργία σε τέτοιες συνθήκες. 

8.3.2 Τακτικός έλεγχος (σέρβις) 

Όλος ο εξοπλισµός πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο (σέρβις) για να βεβαιώνεται η 
καλή κατάσταση λειτουργίας του.   

Οι µονάδες αρνητικής πίεσης (για το περίβληµα και τη µονάδα απορρύπανσης) πρέπει να 
υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο (σέρβις) από άτοµα αρµόδια γι’ αυτή την εργασία.  Μετά 
από την αντικατάσταση του φίλτρου υψηλής απόδοσης, θα πρέπει να δοκιµαστεί η 
αποτελεσµατικότητα του φιλτραρίσµατος µε αεροζόλ ασφαλούς υποκατάστατου [π.χ. 
φθαλικού διοκτυλεστέρα (DOP)], από άτοµο αρµόδιο γι’ αυτή τη δοκιµή. 

Τα φίλτρα για τα απόνερα (από τη µονάδα απορρύπανσης και από το περίβληµα) πρέπει να 
αλλάζονται τακτικά.  Τα χρησιµοποιηµένα φίλτρα πρέπει να απορρίπτονται ως αµιαντούχα 
απόβλητα. 

Τα εξαρτήµατα των αναπνευστήρων µπορούν να φθαρούν και να µειωθεί έτσι το επίπεδο 
προστασίας. Συνεπώς, τα ΜΑΠ αναπνοής θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο 
(σέρβις) και να τηρείται σχετικό µητρώο ελέγχων.  Οι εθνικοί κανονισµοί προσδιορίζουν, 
ενδεχοµένως, το χρονικό διάστηµα για το οποίο πρέπει να τηρούνται τα µητρώα αυτά και να 
είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση.  

Οι ηλεκτρικές σκούπες τύπου Η πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο (σέρβις).   

8.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ 

 

Εάν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε κάποιο από τα µέσα ή τον εξοπλισµό που 
προαναφέρονται σε εργασίες µε αµιαντούχα υλικά, θα πρέπει: 

• να έχετε εκπαιδευθεί στη σωστή χρήση του εξοπλισµού·  

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που η εργασία τους προϋποθέτει τη χρήση του 
εξοπλισµού που περιγράφεται εδώ για εργασίες µε αµίαντο, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι: 

• έχει παρασχεθεί επαρκής εξοπλισµός σε καλή κατάσταση· 

• ο εξοπλισµός διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, δηλαδή επιθεωρείται, 
συντηρείται και υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο (σέρβις)· 

• τηρείται µητρώο επιθεωρήσεων και τακτικών ελέγχων· 

• οι εργαζόµενοι έχουν εκπαιδευθεί για τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, 
τους περιορισµούς και την ορθή χρήση του αναπνευστικού εξοπλισµού· 

• υπάρχει επαρκής εποπτεία ώστε να ελέγχεται ότι ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται 
σωστά· 

• ελέγχεται ότι τα µέσα ατοµικής προστασίας της αναπνοής συντηρούνται και 
χρησιµοποιούνται σωστά.  
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• να χρησιµοποιείτε πάντοτε σωστά τον εξοπλισµό (σύµφωνα µε την εκπαίδευσή σας 
και µε τις οδηγίες του κατασκευαστή)· 

• να έχει ζητηθεί η γνώµη σας για την επιλογή των ΜΑΠ αναπνοής· 

• να έχει δοκιµαστεί στο πρόσωπό σας η εφαρµογή του ΜΑΠ αναπνοής που 
προορίζεται για σας και να έχετε εκπαιδευθεί για τη σωστή χρήση του· 

• να φοράτε πάντοτε σωστά το ΜΑΠ αναπνοής και ποτέ να µην το αφαιρείτε σε 
περιοχή πιθανώς ρυπασµένη µε αµίαντο.  

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει να αξιολογήσετε κατά πόσον: 

• ο εξοπλισµός είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, συντηρείται και υποβάλλεται σε 
τακτικό έλεγχο όπως πρέπει και τηρείται όπως πρέπει το µητρώο τακτικών ελέγχων
(σέρβις)· 

• τα ΜΑΠ αναπνοής χρησιµοποιούνται σωστά· 

• κάθε εργάτης δοκίµασε στο πρόσωπό του την εφαρµογή του τύπου του ΜΑΠ 
αναπνοής που χρησιµοποιεί.  
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9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

9.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας είναι πιθανό να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε 
σκόνη από αµίαντο ή από αµιαντούχα υλικά, πρέπει να γίνεται εκτίµηση κινδύνου (όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 5) για να προσδιορίζεται η φύση και ο βαθµός έκθεσης των 
εργαζοµένων.  Η εκτίµηση κινδύνου αποτελεί τη βάση στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις 
σχετικά µε τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν.  Τα επόµενα τρία κεφάλαια ασχολούνται 
µε τις προφυλάξεις που χρειάζονται στις ακόλουθες καταστάσεις:  

• εργασία στη διάρκεια της οποίας µπορεί να βρεθεί αµίαντος (π.χ. συντήρηση κτιρίων 
ηλικίας τέτοιας που να είναι πιθανό να περιέχουν αµιαντούχα υλικά τα οποία δεν 
έχουν καταγραφεί, κεφάλαιο 4)·  

• εργασία κατά την οποία τα επίπεδα έκθεσης είναι αρκετά χαµηλά και γι’ αυτό η 
εργασία δεν είναι γνωστοποιήσιµη (όπως εξηγείται στην αρχή του κεφαλαίου 11)· και 

• γνωστοποιήσιµη εργασία (π.χ. αφαίρεση αµιάντου, κεφάλαιο 12).   

Ωστόσο, η έκθεση πρέπει να ελαχιστοποιείται σε κάθε περίπτωση και υπάρχουν ορισµένες 
γενικές αρχές ελέγχου που αφορούν και τις τρεις καταστάσεις: 

• καθορισµός της θέσης και της έκτασης στην οποία βρίσκονται τα αµιαντούχα υλικά· 

• περιορισµός της πρόσβασης στην περιοχή εργασιών, όπως πρέπει (π.χ. µε ταινία, µε 
εµπόδιο ή µε πλήρες περίβληµα)· 

• τοποθέτηση σαφών και επαρκών πινακίδων (π.χ. κίνδυνος αµιάντου, η είσοδος 
επιτρέπεται µόνο στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό)· 

• εγκλεισµός ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. µε σκληρό πολυαιθυλένιο) 
όπως πρέπει ανάλογα µε το µέγεθος της εργασίας (βλέπε στη συνέχεια) για να 
προληφθεί η ρύπανση από αιωρούµενες ίνες αµιάντου· 

• ελαχιστοποίηση του αριθµού των ατόµων που επιτρέπεται να εισέρχονται στην 
περιοχή· 

• χρήση κατάλληλων µέσων προστασίας της αναπνοής και κατάλληλων µέσων 
ατοµικής προστασίας (π.χ. φόρµες µίας χρήσης και µπότες που πλένονται)· 

• χρήση κατάλληλων τεχνικών για τον έλεγχο της αποδέσµευσης ινών (π.χ. ύγρανση, 
τεχνικές υγρής αφαίρεσης, σύστηµα εξαερισµού τοπικής απαγωγής κ.λπ.)· 

• ελαχιστοποίηση της καταστροφής των αµιαντούχων υλικών (π.χ. αφαίρεση και 
απόρριψη ολόκληρων κοµµατιών, όπως αφαίρεση και περιτύλιξη ολόκληρων 
πλακών)· 

• διπλή ενσάκιση ή περιτύλιξη και σήµανση µε ετικέτα (ως αµιαντούχου) κάθε 
πιθανώς αµιαντούχου αποβλήτου πριν από την αφαίρεση· 

• σχολαστικός καθαρισµός (βλέπε κεφάλαια 11 και 12)· 

• προστασία τυχόν διαδροµών διέλευσης για την αποφυγή κάθε αµιαντορρύπανσης· 

• µέριµνα για την ασφαλή περίκλειση (π.χ. περιτύλιξη ή ενσάκιση) και αποθήκευση 
(π.χ. σε συλλεκτήρα που κλειδώνει) κάθε αποβλήτου αµιάντου· 

• µέριµνα για την ασφαλή µεταφορά σε εγκεκριµένη εγκατάσταση διάθεσης 
αποβλήτων· 
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• διάθεση των αµιαντούχων αποβλήτων µόνο σε χώρους διάθεσης απορριµµάτων που 
έχουν ειδική άδεια να δέχονται αµίαντο (σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς)· 

• εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε το απαιτούµενο σύστηµα ελέγχου για την πρόληψη 
της έκθεσης. 

Στο πλαίσιο της πρόληψης της έκθεσης στον αµίαντο είτε µε εισπνοή είτε µε κατάποση, 
• στις περιοχές στις οποίες γίνονται εργασίες µε αµίαντο πρέπει να απαγορεύεται το 

κάπνισµα· και 
• πρέπει να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργαζόµενοι να µπορούν να 

τρώνε και να πίνουν, χωρίς κίνδυνο να µολυνθούν από τη σκόνη αµιάντου. 

9.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ 

Τα άτοµα που αναλαµβάνουν οποιαδήποτε εργασία µε αµίαντο πρέπει να είναι κατάλληλα 
ειδικευµένα για την εργασία αυτή.  Ένα άτοµο θεωρείται κατάλληλα ειδικευµένο όταν έχει 
εκπαιδευθεί επαρκώς και όταν διαθέτει την πείρα και τη γνώση που απαιτεί η φύση της 
εργασίας που αναλαµβάνει.  Η φύση της εργασίας περιλαµβάνει την εκτίµηση της 
περιπλοκότητας της εργασίας και της επικινδυνότητας που µπορεί να δηµιουργηθεί εάν δεν 
εκτελεστεί η εργασία σωστά. 

 

Εάν κατά την εργασία σας υπάρχει η πιθανότητα να διαταράξετε αµιαντούχα υλικά, θα 
πρέπει: 

• να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε καθώς και τις 
συνέπειες που θα υποστείτε εάν δεν τις λάβετε·  

• να γνωρίζετε το επίπεδο της εργασίας που µπορείτε να αναλάβετε µε βάση το επίπεδο 
της εκπαίδευσής σας και τον εξοπλισµό σας· 

• να συµµορφώνεστε µε το απαιτούµενο σύστηµα ελέγχου για την πρόληψη της 
έκθεσης. 

• να µη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια και άλλων ειδικών εάν η εργασία µε τα 
αµιαντούχα υλικά είναι περισσότερη από εκείνη που υπολογίσατε να καλύψετε στο 
δικό σας σχέδιο εργασίας, µε το δικό σας εξοπλισµό ή τη δική σας κατάρτιση.   

 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που η εργασία τους συνεπάγεται πιθανώς διατάραξη 
αµιάντου, θα πρέπει: 

• να παράσχετε επαρκή εκπαίδευση έτσι ώστε να µπορούν να αναγνωρίσουν ποιας 
έκτασης εργασία µπορούν να αναλάβουν όπως πρέπει µε τους πόρους που διαθέτουν
(βλέπε κεφάλαιο 7)· 

• να παράσχετε εξοπλισµό για τις προαναφερόµενες ενέργειες, κατάλληλο για την 
περίσταση· 

• να οργανώσετε και να εξασφαλίσετε σωστή συντήρηση και επιθεώρηση του 
εξοπλισµού αυτού·   

• να παράσχετε γραπτές οδηγίες που να προσδιορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να 
τηρηθούν σε συγκεκριµένες περιστάσεις στο εργοτάξιο.  

•  
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Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει να ελέγξετε: 

• κατά πόσον τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για τα αναφερόµενα άτοµα αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκπαιδευθεί για την εργασία που τους έχει ανατεθεί· 

• εάν περιλαµβάνεται φωτογραφία στα στοιχεία ταυτότητας των εργατών που να 
αντιστοιχεί στα στοιχεία των µητρώων εκπαίδευσης· 

• εάν έχει παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός, εάν συντηρείται και επιθεωρείται 
τακτικά· 

• εάν έχει προβλεφθεί κατάλληλη εποπτεία και παρακολούθηση.  



 

 63

10 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ 
ΑΜΙΑΝΤΟ 

∆ιάφοροι επαγγελµατίες µπορούν να διαταράξουν αµιαντούχα υλικά απορσδόκητα.  Μεταξύ 
αυτών περιλαµβάνονται: ξυλουργοί οικοδοµής, εγκαταστάτες εξοπλισµού καταστηµάτων, 
υδραυλικοί, τεχνικοί του δικτύου παροχής αερίου, ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες 
καλωδιώσεων υπολογιστών, επιστάτες και τεχνίτες για όλες τις δουλειές.  Επίσης, οι εργάτες 
στις κατεδαφίσεις, στη διάλυση και επισκευή πλοίων και οι µηχανικοί αυτοκινήτων και άλλοι 
µηχανολόγοι µπορούν να συναντήσουν αµίαντο.  

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα (όπως οι επαγγελµατίες που αναφέρονται παραπάνω) 
που εργάζονται είτε στα δοµικά στοιχεία είτε στις τεχνικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου που 
µπορεί να περιέχει αµιανοτύχα υλικά, θα πρέπει: 
• να εξασφαλίσετε ότι είναι επαρκώς εκπαιδευµένα ώστε να µπορούν να αναγνωρίσουν τα 

αµιαντούχα υλικά· 
• να ερευνήσετε σχολαστικά αν υπάρχει αµίαντος πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία· 
• να εκτιµήσετε τον κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο· 
• να παράσχετε γραπτές οδηγίες στους υπαλλήλους σας για το τι πρέπει να κάνουν εάν 

συναντήσουν απρόσµενα αµίαντο ή εάν καταστρέψουν ύποπτο αµιαντούχο υλικό (άµεση 
διακοπή της εργασίας τους και πρόληψη της έκθεσης και άλλων ατόµων· πρόληψη της 
διασποράς της ρύπανσης)· 

• εάν και όποτε συµβεί τέτοιο περιστατικό, είτε να ζητήσετε ανάλυση δείγµατος του 
ύποπτου υλικού είτε να ενεργήσετε θεωρώντας ότι περιέχει αµίαντο. 

Εάν ταυτοποιηθεί αµίαντος, τότε θα πρέπει:  
• να εκτιµήσετε κατά πόσον η εργασία του καθαρισµού θα επιφέρει έκθεση των εργαζοµένων 

που είναι µόνο σποραδική και µειωµένης έντασης (παραδείγµατα δίνονται στο τµήµα 11.1)· 
o εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε η εργασία απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης 

στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους (και εφαρµόζεται η πρακτική του κεφαλαίου
11)· 

o εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η εργασία πρέπει να αντιµετωπιστεί ως γνωστοποιήσιµη 
(κεφάλαιο 12)· 

o είτε η εργασία υπόκειται σε γνωστοποίηση είτε δεν υπόκειται, πρέπει να συνταχθεί 
γραπτή εκτίµηση κινδύνου και να είναι διαθέσιµη· 

• να αποφασίσετε εάν χρειάζεστε ειδικό εργολάβο (κεφάλαιο 6), σύµφωνα µε τις εθνικές 
κανονιστικές διατάξεις· 

• να αναφέρετε το περιστατικό στην αρχή ελέγχου εφαρµογής του νόµου (κατά περίπτωση)· 
• να κρατήσετε σε ένα αρχείο τα στοιχεία (εργαστηριακή ανάλυση των δειγµάτων) και να 

καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους πήρατε τις αποφάσεις σας· 
• να επανεξετάσετε το περιστατικό και να θέσετε σε εφαρµογή µέτρα για να µην ξανασυµβεί 

στο µέλλον παρόµοιο περιστατικό· 
• να καταγράψετε, ενδεχοµένως, την έκθεση του εργαζοµένου στον αµίαντο και να του 

παράσχετε στοιχεία για τον ιατρικό του φάκελο (βλέπε κεφάλαιο 19)· 
• η καλύτερη πρακτική είναι η τήρηση µητρώων (π.χ. εκπαίδευσης, εκτιµήσεων κινδύνου, 

γραπτών οδηγιών εργασίας και εργαστηριακών αναλύσεων και σηµειώσεων σχετικά µε 
τυχόν περιστατικά). 

•  
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Οι επαγγελµατίες αυτοί θα πρέπει να λάβουν τις πληροφορίες σχετικά µε τη θέση των 
αµιαντούχων υλικών πριν ξεκινήσουν την εργασία τους ώστε να προσπαθήσουν να 
αποφύγουν τον κίνδυνο.  Ωστόσο, θα πρέπει να είναι κανείς προετοιµασµένος για το 
ενδεχόµενο να συναντήσει αµιαντούχα υλικά απροσδόκητα, επειδή υπάρχει η πιθανότητα οι 
πληροφορίες σχετικά µε την θέση των αµιαντούχων υλικών να είναι για οποιοδήποτε λόγο 
ελλιπείς.  Το κεφάλαιο 9 περιέγραψε τη γενική προσέγγιση που ακολουθείται για 
οποιαδήποτε εργασία µε αµίαντο.  Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ειδικότερα και µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες στις εργασίες συντήρησης ή επισκευών κατά τις οποίες υπάρχει ο 
κίνδυνος να βρεθεί αµίαντος.  Εάν βρεθεί αµιαντούχο υλικό ξαφνικά, πρώτα πρώτα θα πρέπει 
να διακοπεί αµέσως η εργασία, θα πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση και άλλων ατόµων και να 
προληφθεί η διασπορά της αµιαντορύπανσης. 

 

Εάν αναλάβετε εργασία (σε κτίριο ή σε τεχνικές εγκαταστάσεις ή σε όχηµα) κατά την οποία 
υπάρχει η πιθανότητα να συναντήσετε αµίαντο ή να καταστρέψετε αµιαντούχα υλικά, θα 
πρέπει:  

• να γνωρίζετε τι να κάνετε είτε στην περίπτωση που συναντήσετε απροσδόκητα 
ύποπτα αµιαντούχα υλικά είτε στην περίπτωση που καταστρέψετε τυχαία αµιαντούχα 
υλικά κατά την εργασία σας·  

• εάν συναντήσετε αµίαντο απροσδόκητα:  
o θα πρέπει να διακόψετε αµέσως την εργασία σας και να το αναφέρετε στον 

υπεύθυνο· 
o φροντίστε (ή ζητήστε από τον υπεύθυνο να φροντίσει) να ληφθεί δείγµα του 

ύποπτου υλικού για ανάλυση ή ενεργήστε σαν να πρόκειται για αµιαντούχο 
υλικό. 

Εάν καταστρέψετε τυχαία αµιαντούχα υλικά, θα πρέπει: 

• να διακόψετε αµέσως την εργασία σας· 

• να µην αφήσετε κανέναν να εισέλθει στο χώρο· 

• να εξετάσετε εάν υπάρχουν σκόνη ή θραύσµατα στα ενδύµατά σας και, εάν 
υπάρχουν, να βγάλετε τα ρυπασµένα ενδύµατα και να τα τοποθετήσετε σε πλαστικό 
σάκο· να κάνετε ντους (εάν µπορείτε) ή να πλυθείτε σχολαστικά και να ξεπλύνετε τη 
σκόνη που ίσως έχει µείνει στις εγκαταστάσεις λουτρού.  

 

Εάν είστε επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: 

• να αναζητήσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι προαναφερόµενες συστάσεις 
έχουν εφαρµοστεί, όπως φαίνεται από την άµεση διαθεσιµότητα των γραπτών 
οδηγιών, από το περιεχόµενο των εν λόγω οδηγιών, από την ενηµέρωση των 
υπαλλήλων σχετικά µε το περιεχόµενο των εν λόγω οδηγιών, και να εξετάσετε κατά 
πόσον έχουν εφαρµοστεί οι διαδικασίες· 

• να ελέγξετε κατά πόσον η εκτίµηση κινδύνου εκτιµά µε επάρκεια τον κίνδυνο (για 
τους υπαλλήλους και για τρίτα άτοµα)· 

• να ελέγξετε κατά πόσον έχουν προσδιοριστεί οι επαρκείς προφυλάξεις (π.χ. στο 
σχέδιο εργασίας και στην εργασιακή πρακτική) και εφαρµόζονται· 
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• να ενθαρρύνετε την κριτική επανεξέταση των διαδικασιών διεύθυνσης των εργασιών 
για να προληφθούν µελλοντικά επεισόδια· 

• σε περίπτωση που έχει συµβεί κάποιο περιστατικό: 
o να ελέγξετε κατά πόσον οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι ανάλογες του 

κινδύνου για την υγεία· 
o να παράσχετε συµβουλές σχετικά µε την αντιµετώπιση του κινδύνου για την 

υγεία τεκµηριωµένα και καθησυχαστικά· 
o να βεβαιωθείτε ότι έχει καταγραφεί το περιστατικό σε µητρώο (για να 

βελτιωθούν γενικώς οι κατευθυντήριες γραµµές ή για την κίνηση δικαστικών 
διαδικασιών)· 

• να ελέγχετε εάν τηρούνται οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τα ζητήµατα αυτά.  

 

 

 

Σχήµα 10.1 Ολόσωµη φόρµα και αναπνευστήρας µίας χρήσης 
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11 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ 

11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Η ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 
(2003/18/ΕΚ) ορίζει ότι εάν η εκτίµηση κινδύνου δείξει ότι ο κίνδυνος έκθεσης είναι 
χαµηλός, τότε η εργασία µπορεί να µη γνωστοποιηθεί στην αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους.  Τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 της ευρωπαϊκής οδηγίας (2003/18/ΕΚ) µε 
βάση τα οποία καθορίζεται εάν η εργασία είναι χαµηλού κινδύνου περιγράφονται στο τµήµα 
6.3.  Ωστόσο, η ερµηνεία του άρθρου 3 (την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές) είναι υπό 
συζήτηση σε διάφορα κράτη µέλη.   

Βασικά, η εργασία εµπίπτει στο παρόν κεφάλαιο εάν η έκθεση του εργαζοµένου είναι 
«σποραδική και µειωµένης έντασης» και, εάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου (που 
καταρτίζεται όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5) δείχνουν ότι η έκθεση είναι κάτω του ορίου 
επαγγελµατικής έκθεσης στον αµίαντο [χρονικώς σταθµισµένη µέση συγκέντρωση 0,1 
ίνες/ml το 8ωρο (ή τη 1 ώρα ή το 4ωρο σε µερικά κράτη µέλη)].  Πιθανά παραδείγµατα 
εργασίας που µπορεί να είναι χαµηλού κινδύνου (και να µην υπόκειται σε γνωστοποίηση, 
ανάλογα µε τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις) είναι, µεταξύ άλλων, η εργασία µε µη 
εύθρυπτα αµιαντούχα υλικά που δεν έχουν υποστεί ζηµιές, η αφαίρεση µη κατεστραµµένων 
αµιαντούχων υλικών ολόκληρων · ή η επικάλυψη /στεγανοποίηση ορισµένων αµιαντούχων 
υλικών σε καλή κατάσταση.  Η διακίνηση µη εύθρυπτων και ανέπαφων αµιαντούχων υλικών 
είναι πιθανό να προκαλέσει χαµηλή έκθεση.   

Οι ακόλουθες εργασίες, εφόσον γίνουν προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
ελευθέρωσης σκόνης στον αέρα, µπορούν να θεωρηθούν ενδεχοµένως παραδείγµατα 
εργασιών χαµηλού κινδύνου: αφαίρεση µιας µόνο πλάκας αµιάντου από ψευδοροφή, 
αφαίρεση ενός µόνο ολόκληρου φύλλου από µονωτική αµιαντόπλακα, διάτρηση το πολύ 20 
οπών (διαµέτρου µικρότερης των 20mm) σε αµιαντόπλακα (µε κατάλληλες προφυλάξεις 
ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία σκόνης, µεταξύ άλλων, µε τη χρήση ενός απλού τοπικού 
συστήµατος απαγωγής µε ηλεκτρική σκούπα τύπου Η συνδεδεµένη µε κουκούλα στην άκρη 
της τρύπας).  Άλλα πιθανά παραδείγµατα εργασιών χαµηλού κινδύνου περιλαµβάνονται στον 
οδηγό «Asbestos Essentials» (HSG 210 και HSG 213, HSE (2001)) της Υπηρεσίας Υγιεινής 
και Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου.  Ο οδηγός ED 809 που δηµοσιεύθηκε από το INRS 
περιέχει επίσης παραδείγµατα εργασιών συντήρησης και µερικά από αυτά µπορεί να είναι 
χαµηλού κινδύνου.  Ωστόσο, οι συνήθεις συγκεντρώσεις που δηµοσιεύονται στον οδηγό ED 
809 δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις για ένα ευρύ φάσµα απλών εργασιών συντήρησης τείνουν 
µάλλον να υπερβαίνουν το όριο των 0,1 ινών/ml κατά την εκτέλεση της εργασίας.  Γι’ αυτό, 
ανάλογα µε τη διάρκεια της εργασίας, τείνουν να οδηγήσουν σε χρονικώς σταθµισµένες 
µέσες συγκεντρώσεις που µπορεί να υπερβαίνουν το όριο έκθεσης. 

Εάν είναι λίγες οι πληροφορίες µε βάση τις οποίες γίνεται η εκτίµηση κινδύνου, λόγω 
πιθανής έκθεσης, πριν την ανάληψη των εργασιών, θα πρέπει να γίνουν µετρήσεις για να 
εξακριβωθεί τι ακριβώς συµβαίνει κι εποµένως για να µπορεί να γίνει µια πιο αξιόπιστη 
εκτίµηση κινδύνου εάν πρόκειται να αναληφθεί παρόµοια εργασία στο µέλλον.  Τα µέτρα 
ελέγχου θα πρέπει να είναι επαρκή ώστε να καλύπτουν κάθε ασαφές σηµείο της εκτίµησης 
κινδύνου.   

Πληροφορίες σχετικά µε δηµοσιευµένες εκτιµήσεις του βαθµού έκθεσης στον αµίαντο για 
διάφορα παραδείγµατα εργασιών διατίθενται από µια βάση δεδοµένων (στη Γαλλία) η οποία 
ονοµάζεται Evalutil (http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil.) και περιγράφεται στο 
προσάρτηµα 1 

http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil
http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil
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11.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

11.2.1 Γενικές αρχές 

Πριν από οποιαδήποτε εργασία µε αµιαντούχα υλικά ή κοντά σε αυτά, η εκτίµηση κινδύνου 
και ο σχεδιασµός (όπως περιγράφονται στα κεφάλαια 5 και 6) θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί.  Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκπαιδευθεί επαρκώς (κεφάλαιο 7) και ο 
σχετικός εξοπλισµός να έχει παρασχεθεί (κεφάλαιο 8).  Οι διευθετήσεις για τον αποκλεισµό 
και την αποµόνωση της περιοχής εργασιών, τα κατάλληλα µέσα προστασίας της αναπνοής, 
τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας και οι εγκαταστάσεις ατοµικής καθαριότητας και 
λουτρού θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9.  Εφόσον οι 
προετοιµασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί, το παρόν κεφάλαιο σχολιάζει τις πρακτικές 
µεθόδους αποφυγής ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης.  

11.2.2 Πρακτικές διαδικασίες 

 

Εάν πρόκειται να αναλάβετε εργασίες χαµηλού κινδύνου (όπως ορίζονται παραπάνω) µε 
αµιαντούχα υλικά, θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσον οι προετοιµασίες που αναφέρονται 
παραπάνω και αναφέρονται σε προηγούµενα κεφάλαια έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. θα πρέπει να 
έχετε γραπτές οδηγίες που προσδιορίζουν και οριοθετούν την έκταση των εργασιών και 
αναφέρουν τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν (κεφάλαιο 5), τη σχετική εκπαίδευση 
(κεφάλαιο 7) και τον απαραίτητο εξοπλισµό (κεφάλαιο 8).  Στη συνέχεια θα πρέπει: 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που πρόκειται να εκτελέσουν εργασία χαµηλού 
κινδύνου µε αµιαντούχα υλικά, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο σχεδιασµός, η 
προετοιµασία, η εκπαίδευση κ.λπ. όπως περιγράφονται παραπάνω και σε προηγούµενα 
κεφάλαια έχουν ολοκληρωθεί.  

Όταν παράσχετε την εκτίµηση κινδύνου, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι καλύπτει 
επαρκώς τους κινδύνους που υπάρχουν τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τρίτα 
άτοµα. 

Όταν παράσχετε τις γραπτές οδηγίες, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
εκτελεστεί η εργασία στο εργοτάξιο, θα πρέπει να συµπεριλάβετε τις πρακτικές 
διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια µε τυχόν λεπτοµέρειες που αφορούν ειδικά 
το εργοτάξιο (π.χ. διαδροµή αποµάκρυνσης των αποβλήτων).   

Να περιορίσετε τον αριθµό των ατόµων που συµµετέχουν στην εκτέλεση της εργασίας. 

Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσετε ότι ο απαραίτητος εξοπλισµός για την εφαρµογή 
αυτών των διαδικασιών είναι διαθέσιµος και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι εργασίες διευθύνονται και εποπτεύονται όπως πρέπει, 
ώστε να επιθεωρείται και να ελέγχεται η τήρηση των οδηγιών για ασφαλείς εργασιακές 
πρακτικές. 

Να καταρτίσετε και να τηρείτε αρχεία για το προσωπικό, το χρόνο που απασχολείται σε 
εργασίες µε αµίαντο και την έκθεση του προσωπικού στον αµίαντο η οποία µετρήθηκε ή 
εκτιµήθηκε.  
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• να αποκλείσετε την περιοχή των εργασιών και να διαφυλάξετε την ασφάλεια των 
άλλων· 

• να σχεδιάσετε την εργασία σας έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε ή να αποφύγετε κάθε 
διατάραξη αµιαντούχων υλικών· 

• να καλύψετε τις επιφάνειες µε πολυαιθυλένιο πάχους 125 µm [των 500] ή πάχους 
250 µm (το οποίο πρέπει να απορρίπτεται ως δυνητικά ρυπασµένο από αµίαντο µετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών)· 

• να εκτελέσετε τις εργασίες µε τον ελάχιστο δυνατό αριθµό παρόντων εργατών· 

• να χρησιµοποιήσετε µεθόδους που ελαχιστοποιούν την αποδέσµευση αιωρούµενων 
ινών αµιάντου (π.χ. τοπική απαγωγή της σκόνης µε ηλεκτρική σκούπα, ύγρανση µε 
ψεκασµό)· 

• να χρησιµοποιήσετε κατάλληλα µέσα προστασίας της αναπνοής µε συντελεστή 
προστασίας από τον αµίαντο (π.χ. EN 149 FFP3)· 

• να αποφύγετε τη θραύση αµιαντούχων υλικών· 

• να αποφύγετε να εργαστείτε έχοντας αµιαντούχα υλικά ακριβώς πάνω από το κεφάλι 
σας·  

• να χρησιµοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα για εργασίες µε αµίαντο (τύπου Η) και 
αποκλειστικά µεθόδους καθαρισµού που προβλέπουν καταστολή της σκόνης, όπως 
υγρά πανιά, κολλώδη ξεσκονόπανα (στα οποία προσκολλάται η σκόνη) - ΜΗ
σκουπίζετε µε σκούπα και ΜΗ χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για καθαρισµό· 

• Εάν η εργασία σας έχει να κάνει µε αµιαντούχα υλικά που βρίσκονται από πάνω σας, 
π.χ. αφαίρεση µιας µόνο αµιαντόπλακας από ψευδοροφή, κατασκευάστε ένα απλό 
περίβληµα 1m2 περίπου (που να περικλείει δηλαδή την περιοχή γύρω από την 
αµιαντόπλακα) για να αποφύγετε τυχόν διασπορά αιωρούµενης σκόνης.  Το 
περίβληµα µπορεί να είναι ένα απλό ξύλινο πλαίσιο µε σκληρό πολυαιθυλένιο [π.χ. 
πάχους 125 µm (των 500)]. Να ελέγξετε την ακεραιότητα του περιβλήµατος µε τη 
χρήση σωλήνα καπνού γύρω από το πολυαιθυλένιο και κυρίως στα σηµεία 
συναρµογής.  Ένας συνάδελφός σας θα πρέπει να ελέγχει για τυχόν σηµεία διαφυγής 
καπνού µε ένα δυνατό φως ή φακό. 

• Να αφαιρέσετε τις βίδες ή τα καρφιά προσεκτικά, καταστέλλοντας την ελευθέρωση 
σκόνης, µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
o επικαλύπτοντας τη βίδα ή το καρφί µε παχύρρευστη κόλλα (κόλλα για 

ταπετσαρίες) πριν την αφαίρεση· ή 
o χρησιµοποιώντας εξάρτηµα τοπικής απαγωγής ακριβώς πάνω από τη βίδα, το 

οποίο συνδέεται µε ηλεκτρική σκούπα για εργασίες αµιάντου (ηλεκτρική σκούπα 
τύπου Η)· 

o στη συνέχεια, να µεταχειριστείτε τις βίδες ή τα καρφιά ως υλικά ρυπασµένα από 
σκόνη αµιάντου.  

• Να αφαιρέσετε αµιαντούχα πλακάκια ή πλάκες ολόκληρα και να αποφύγετε κάθε 
θραύση ή καταστροφή τους. 

• Να τοποθετήσετε τα αµιαντούχα υλικά απευθείας και προσεκτικά σε πλαστικούς 
σάκους µε ετικέτα (δηλαδή, να µην αφήσετε να σωρευθούν εκτεθειµένα απόβλητα).  

• Να µη γεµίζετε τους σάκους απορριµµάτων τελείως, έτσι ώστε να µπορούν να 
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κλείσουν εύκολα και σωστά. 

• Όταν κλείνετε τους σάκους αποφύγετε την έξοδο αέρα από το σάκο, επειδή µπορεί να 
µεταφέρει σκόνη και αµίαντο· κλείστε προσεκτικά το σάκο µε την ετικέτα και 
τοποθετήστε τον σε δεύτερο διαφανή και ανθεκτικότερο πλαστικό σάκο. 

• Όσον αφορά µεγαλύτερα αντικείµενα, που δεν χωρούν σε σάκους (π.χ. ολόκληρη 
µονωτική αµιαντόπλακα), διατηρήστε τα ακέραια και περιτυλίξτε τα ολόκληρα σε 
δύο στρώµατα πολυαιθυλενίου τοποθετώντας σε εµφανή θέση τη σχετική ετικέτα 
(π.χ. κολλώντας την στο εσωτερικό του εξωτερικού φύλλου διαφανούς πλαστικού).  

• Να ελαχιστοποιήσετε κάθε κίνδυνο διασποράς της ρύπανσης, ακολουθώντας 
σταθερά µια προκαθορισµένη διαδροµή και διαδικασία µε προσοχή ώστε να 
αποφύγετε κάθε τυχαία καταστροφή των σάκων κατά τη µεταφορά από το χώρο 
εργασίας σε ασφαλή εγκατάσταση αποθήκευσης αποβλήτων.   

• Να τοποθετήσετε τα ενσακισµένα ή τα περιτυλιγµένα αµιαντούχα απόβλητα σε 
ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (π.χ. σε συλλεκτήρα που κλειδώνει) πριν την αποκοµιδή 
τους από το εργοτάξιο. 

• Να πλένεστε σχολαστικά κάθε φορά που εγκαταλείπετε το χώρο εργασίας. 

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας, να φροντίσετε να επαναφέρετε την περιοχή εργασίας 
σε καθαρή κατάσταση (χρησιµοποιώντας ηλεκτρική σκούπα τύπου Η ή/και υγρά πανιά ή 
υγρό χαρτί για τον καθαρισµό).  Να απορρίψετε τα πανιά και το χαρτί που χρησιµοποιήσατε 
ως ρυπασµένα από αµίαντο.   

Τέλος, να ακολουθήσετε τις διαδικασίες υγιεινής κατά την αφαίρεση των µέσων ατοµικής 
προστασίας και του µέσου προστασίας της αναπνοής, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν 
εκτίθεστε ο ίδιος ούτε εκθέτετε κάποιο άλλο άτοµο που ενδεχοµένως φορέσει τη φόρµα σας 
στον αµίαντο.  Να χρησιµοποιείτε φόρµες µίας χρήσης που διατίθενται ως ρυπασµένα από 
αµίαντο απορρίµµατα µετά τη χρήση ή να χρησιµοποιείτε φόρµες που να µπορούν να 
πλυθούν κάτω από το ντους πριν αφαιρεθούν.  Για την αφαίρεση τυχόν σκόνης από τη φόρµα 
σας πρέπει να χρησιµοποιείται ηλεκτρική σκούπα τύπου Η· οι συνάδελφοι µπορούν να 
καθαρίζουν ο ένας τις φόρµες του άλλου, ώστε να καθαρίζεται και η πλάτη της φόρµας.  Το 
µέσο προστασίας της αναπνοής αφαιρείται τελευταίο. 

• πλύντε τις µπότες σας· 

• αφαιρέστε τις φόρµες σας, γυρίζοντας ανάποδα τις φόρµες µίας χρήσης για να 
παγιδεύσετε τυχόν σκόνη που έχει αποµείνει· 

• σκουπίστε (µε υγρό πανί) το εξωτερικό µέρος του αναπνευστήρα σας· 

• ξεπλύντε µε νερό και πλύντε (κάτω από το ντους, εάν υπάρχει) το µέσο ατοµικής 
προστασίας της αναπνοής, και µόνο τότε αφαιρέστε το· 

• ΜΗΝ παίρνετε τα ενδύµατα εργασίας στο σπίτι σας - τα οποία θα πρέπει να είναι 
είτε φόρµες µίας χρήσης είτε φόρµες που πλένονται σε ειδικό πλυντήριο ως 
ρυπασµένος ιµατισµός από αµίαντο. 

 

 

Εάν είστε επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: 
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• να έχετε ένα σύστηµα για να ελέγχετε/επισκέπτεστε ένα µέρος των εργοταξίων που 
είναι πιθανό να αναλαµβάνουν αυτή την εργασία χωρίς γνωστοποίηση· 

• να ελέγχετε εάν υπάρχουν γραπτές οδηγίες, εάν είναι σαφείς και εάν καλύπτουν τις 
συστάσεις του παρόντος οδηγού· 

• να ελέγχετε εάν υπάρχουν µητρώα εκπαίδευσης, καταστάσεις εξοπλισµού, µέσων 
προστασίας της αναπνοής και µέσων ατοµικής προστασίας και εάν είναι επίκαιρα 
και επαρκή· 

• να αναζητείτε στοιχεία που να µαρτυρούν ότι οι προαναφερόµενες διαδικασίες για 
την ελαχιστοποίηση της δηµιουργίας σκόνης και για την πρόληψη της έκθεσης και 
της εξάπλωσης της ρύπανσης έχουν εφαρµοστεί πλήρως και µε συνέπεια.  Για 
παράδειγµα, τυχόν µονωτικές αµιαντόπλακες που έχουν αφαιρεθεί είναι ακέραιες, 
τυχόν τρύπες από βίδες (που φαίνονται µέσα από το περιτύλιγµα) είναι σε
κατάσταση που µαρτυρεί προσεκτική αφαίρεση των βιδών·    

• να ελέγχετε κατά πόσον η εκτίµηση κινδύνου συµβαδίζει µε την εργασία που 
εκτελέστηκε· 

• να ελέγχετε κατά πόσον η εκτίµηση κινδύνου έχει επιστήσει αρκετά την προσοχή 
στην ασφάλεια τρίτων ατόµων· 

• να επαληθεύετε ότι η εργασία σωστά χαρακτηρίστηκε ως µη υποκείµενη σε 
γνωστοποίηση· 

• να αναζητείτε στοιχεία επαρκούς παρακολούθησης στα οποία στηρίζονται οι τιµές 
έκθεσης που αναφέρονται στην εκτίµηση κινδύνου, καθώς και τη σωστή καταγραφή 
των µετρήσεων έκθεσης· 

• να ελέγχετε κατά πόσον τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της έκθεσης 
δηλώνουν ότι η πραγµατική έκθεση εκτιµήθηκε µε επάρκεια από την εκτίµηση 
κινδύνου·  

• να εξετάζετε την τήρηση µητρώων από τον οργανισµό που επιθεωρείτε ως προς τη 
σχολαστικότητα της τήρησης και ως προς την ιχνηλασιµότητα· 

• να ελέγχετε εάν τηρούνται οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τα ζητήµατα αυτά.  

 

Οι γενικές αυτές αρχές καλύπτουν τις περισσότερες εργασίες χαµηλού κινδύνου.  Οι γραπτές 
οδηγίες του ατόµου που απασχολεί ή καθοδηγεί τα άτοµα που εκτελούν τις εργασίες µπορούν 
να επισηµαίνουν ποιες διαδικασίες εφαρµόζονται σε µια συγκεκριµένη εργασία.  Ωστόσο, 
στο επόµενο τµήµα του οδηγού, οι αρχές εφαρµόζονται σε µια συγκεκριµένη εργασία ως 
παράδειγµα. 
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Σχήµα 11.1 Χρήση προειδοποιητικής ταινίας και πινακίδων για τον αποκλεισµό µιας 
περιοχής 

 

Σχήµα 11.2 Προειδοποιητικές πινακίδες που δείχνουν τους κινδύνους και τις 
προφυλάξεις µε σύµβολα και λέξεις. 
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11.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

11.3.1 Καθαρισµός υδρορροής στέγης αµιαντοτσιµέντου 

Αποσπασµένα τεµάχια (µπάζα) που βρίσκονται στην υδρορροή στέγης αµιαντοτσιµέντου 
µπορεί να περιέχουν αµίαντο.  Γι’ αυτό, ο καθαρισµός τους µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
έκθεσης και διασπορά της αµιαντορρύπανσης.  Εποµένως, το άτοµο που εκτελεί αυτή την 
εργασία πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο.  

Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρειάζονται περιλαµβάνουν: 

• φόρµες µίας χρήσης µε κουκούλα· 

• µπορεί να χρειάζονται αδιάβροχες φόρµες (ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες)· 

• µπότες ή µποτάκια που να µπορούν να απορρυπανθούν (χωρίς κορδόνια)· 

• ακόµη και όταν προκύπτει σαφώς από την εκτίµηση κινδύνου ότι τα µέσα 
προστασίας της αναπνοής δεν είναι απαραίτητα, συνιστάται να υπάρχει 
αναπνευστήρας µίας χρήσης (EN 149 FF P3). 

Τα εργαλεία που χρειάζονται περιλαµβάνουν: 

• εξέδρα πρόσβασης (π.χ. ικρίωµα ή κινητή ανυψωτική εξέδρα εργασίας)· 

• προειδοποιητικές ταινίες και σήµατα· 

• κουβάς µε νερό και απορρυπαντικό· 

• ποτιστήρι ή ψεκαστήρας κηπουρικής· 

• φτυαράκι ή µυστρί· 

• πανιά· 

• κατάλληλος περιέκτης απορριµµάτων αµιάντου (π.χ. σάκος πολυαιθυλενίου µε 
ετικέτα και κωδικό χρώµατος). 

Η προετοιµασία της περιοχής εργασιών περιλαµβάνει: 

• εάν η εργασία είναι σε µεγάλο ύψος, πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις 
για την αποφυγή του κινδύνου πτώσης·  

• πρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση στην περιοχή εργασιών (π.χ. µε προειδοποιητική 
ταινία και σήµατα). 

• η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί µε τον ελάχιστο απαραίτητο αριθµό παρόντων. 

• θα πρέπει να κατασκευαστούν ασφαλή µέσα πρόσβασης. 

Η διαδικασία καθαρισµού της υδρορροής περιλαµβάνει: 

• ανάµιξη νερού και απορρυπαντικού· 

• έκχυση του νερού µε το απορρυπαντικό ή ψεκασµός του στην υδρορροή, όχι όµως σε 
τόσο µεγάλη ποσότητα ώστε να δηµιουργηθεί λάσπη· 

• αφαίρεση των θραυσµάτων (µπάζων) µε µυστρί ή φτυαράκι και απόρριψή τους 
απευθείας στον περιέκτη αποβλήτων· 

• ύγρανση των θραυσµάτων και πάλι εάν υπάρχει στεγνό υλικό ακάλυπτο.  

Ο µετέπειτα καθαρισµός περιλαµβάνει: 
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• χρησιµοποίηση υγρών πανιών για τον καθαρισµό του εξοπλισµού·  

• χρησιµοποίηση υγρών πανιών για τον καθαρισµό του εξοπλισµού πρόσβασης· 

• τοποθέτηση των θραυσµάτων, των χρησιµοποιηµένων πανιών και οποιουδήποτε 
άλλου αποβλήτου φέρει αµιαντορρύπανση σε περιέκτη αποβλήτων αµιάντου. 

Η ατοµική απορρύπανση θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

• απόρριψη των φορµών ως δυνητικά ρυπασµένων·  

• καθαρισµός των µποτών από κάθε υπόλειµµα θραυσµάτων· 

• ατοµικό πλύσιµο/ντους. 

Η διαδικασία της επιθεώρησης µετά την ολοκλήρωση της εργασίας θα πρέπει να 
περιλαµβάνει σχολαστική οπτική επιθεώρηση της εξέδρας και της γύρω περιοχής ώστε να 
είναι βέβαιο ότι καθαρίστηκε σωστά. 

 

Εάν πρόκειται να αναλάβετε την εργασία αυτή,  

• να περιορίσετε την πρόσβαση για τρίτους (π.χ. µε προειδοποιητικές ταινίες και 
πινακίδες)· 

• να διατηρείτε υγρά τα θραύσµατρα, αλλά να αποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού 
που µπορεί να δυσχεράνει τον έλεγχο της εξάπλωσης της ρύπανσης· 

• να τοποθετήσετε τα µπάζα σε κατάλληλο περιέκτη αποβλήτων (π.χ. σάκο 
πολυαιθυλενίου µε ετικέτα). 

• να είστε πολύ προσεκτικοί όταν πνέουν ισχυροί άνεµοι οι οποίοι µπορεί να αυξήσουν 
τον κίνδυνο εξάπλωσης της ρύπανσης και να θέσουν σε κίνδυνο τα άτοµα που 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που πρόκειται να καθαρίσουν θραύσµατα (µπάζα) από 
υδρορροή σε στέγη αµιαντοτσιµέντου, θα πρέπει να θεωρήσετε ως δεδοµένο ότι τα 
θραύσµατα περιέχουν αµίαντο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να κανονίσετε και να φροντίσετε ώστε: 

• η εκτίµηση κινδύνου να περιλαµβάνει, αφενός, τους κινδύνους από τον αµίαντο και 
τους κινδύνους πτώσης από µεγάλο ύψος και, αφετέρου, τους κινδύνους για τρίτα 
άτοµα (από τον αµίαντο και από αντικείµενα που µπορούν να πέσουν από µεγάλο 
ύψος)· 

• να υπάρχουν γραπτά σχέδια εργασίας για να γίνει η εργασία όπως προαναφέρεται, τα 
οποία να περιλαµβάνουν επίσης την ασφαλή εργασία σε µεγάλο ύψος·  

• παρόντες είναι µόνο ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός ατόµων· 

• τα άτοµα αυτά είναι εκπαιδευµένα κατάλληλα όσον αφορά τους κινδύνους από τον 
αµίαντο και την εργασία σε µεγάλο ύψος·  

• υπάρχουν τα σωστά µέσα ατοµικής προστασίας και ο σωστός εξοπλισµός ασφαλείας·

• υπάρχουν διευθετήσεις για τη διάθεση των αποβλήτων όπως πρέπει (βλέπε κεφάλαιο 
15)· 

• να είναι αυστηρός ο οπτικός έλεγχος µετά την ολοκλήρωση της εργασίας.  
•  
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βρίσκονται στη στέγη· 

• να καθαρίσετε προσεκτικά το χώρο µετά την εργασία σας. 

Όσον αφορά την εργασία συνολικά, να τηρήσετε το γραπτό σχέδιο εργασίας του εργοδότη. 
Εφαρµόστε ασφαλείς διαδικασίες για την εργασία σε µεγάλο ύψος.  

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: 

• να αναζητήσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι προαναφερόµενες συστάσεις 
έχουν εφαρµοστεί, όπως φαίνεται από το σχέδιο εργασίας και την εκπαίδευση·  

• να επαληθεύσετε ότι έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις για την εργασία σε 
µεγάλο ύψος· 

• να διενεργήσετε τους ελέγχους που αναγράφονται για τις εργασίες χαµηλού 
κινδύνου γενικά.  

 

 

11.3.2 Αφαίρεση µονωτικής αµιαντόπλακας από πάνελ τοίχου 

Αφαίρεση µίας µόνο βιδωµένης µονωτικής αµιαντόπλακας από πάνελ τοίχου, επιφάνειας 
µικρότερης του 1 m2.  Η εργασία αυτή εµπίπτει στις εργασίες που δεν υπόκεινται σε 
γνωστοποίηση υπό τον όρο ότι η µονωτική αµιαντόπλακα έχει υποστεί µικροφθορές µόνο, 
δεν έχει πολλαπλά στρώµατα βαφής (ώστε η αφαίρεσή της να προκαλέσει φθορές στα 
διπλανά πάνελ) και δεν έχει τη µορφή σανίδας οροφής.  

Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρειάζονται για την εργασία αυτή περιλαµβάνουν: 

• ολόσωµες φόρµες µίας χρήσης µε κουκούλα· 

• µπότες ή µποτάκια που να µπορούν να απορρυπανθούν (χωρίς κορδόνια)· 

• µέσα προστασίας της αναπνοής µίας χρήσης (EN 149 FF P3). 

Ο εξοπλισµός που χρειάζεται περιλαµβάνει: 

• πολύ ανθεκτικό πολυαιθυλένιο πάχους 250 µm και κολλητική ταινία· 

• προειδοποιητική ταινία και σήµατα· 

• ηλεκτρική σκούπα τύπου Η (για εργασίες µε αµίαντο)· 

• µαγνήτη και κατσαβίδι· 

• στεγανωτικό, π.χ. οξικό πολυβινιλεστέρα (PVA)· 

• κουβά µε νερό, ψεκαστήρα κηπουρικής και πανιά· 

• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα για αµίαντο· 
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• κατάλληλους περιέκτες αµιαντούχων αποβλήτων (π.χ. σάκους πολυαιθυλενίου µε 
ετικέτα)· 

• κατάλληλο φωτισµό. 

Η περιοχή των εργασιών θα πρέπει να έχει προετοιµαστεί ως εξής: 

• εάν η εργασία είναι σε µεγάλο ύψος, να έχει προβλεφθεί ασφαλής πρόσβαση και 
αποφυγή του κινδύνου πτώσης· 

• να περιοριστεί η πρόσβαση (κλειστή πόρτα, προειδοποιητική ταινία και σήµατα)· 

• να κατασκευαστεί εξέδρα ασφαλούς πρόσβασης, εάν η εργασία είναι σε µεγάλο 
ύψος· 

• να επιθεωρηθούν οι πλάκες.  Εάν είναι σε καλή κατάσταση, να συνεχιστεί η εργασία 
όπως περιγράφεται παρακάτω.  Εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση ή εάν είναι πιθανό 
να καταστραφούν κατά την αφαίρεση, η εργασία να αντιµετωπιστεί σαν εργασία που 
υπόκειται σε γνωστοποίηση (βλέπε κεφάλαιο 12)· 

• να χρησιµοποιηθεί φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 250 µm για να καλυφθούν οι 
επιφάνειες που µπορεί να ρυπανθούν· 

• να υπάρχει επαρκής φωτισµός. 

Για την αφαίρεση του πάνελ: 

• να χρησιµοποιήσετε µαγνήτη για να εντοπίσετε τις βίδες από χάλυβα· 

• ή, όταν οι βίδες είναι µπρούντζινες, εντοπίστε τις ξύνοντας προσεκτικά τη βαφή και 
χρησιµοποιώντας τοπικά ηλεκτρική σκούπα για απαγωγή· 

• ξεβιδώστε τις χρησιµοποιώντας τοπικά ηλεκτρική σκούπα για απαγωγή· 

• να λασκάρετε προσεκτικά τη µία άκρη του πάνελ και να σκουπίσετε µε ηλεκτρική 
σκούπα την εσωτερική επιφάνεια· 

• ψεκάστε την εσωτερική επιφάνεια µε το στεγανωτικό· 

• αφαιρέστε όλες τις υπόλοιπες βίδες µε τον ίδιο τρόπο· 

• κατεβάστε την πλάκα και τοποθετήστε την σε περιέκτη αποβλήτων ή τυλίξτε την δύο 
φορές σε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 250 µm και κολλήστε προειδοποιητικές 
ετικέτες για την παρουσία αµιάντου. 

Καθαρίστε την περιοχή και τον εξοπλισµό: 

• χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα τύπου Η για να καθαρίσετε το πλαίσιο· 

• χρησιµοποιήστε κατσαβίδι και ηλεκτρική σκούπα τύπου Η για να καθαρίσετε τις 
τρύπες που άφησαν οι βίδες· 

• χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα τύπου Η και υγρά πανιά για να καθαρίσετε τον 
εξοπλισµό· 

• τοποθετήστε τα θραύσµατα, τα χρησιµοποιηµένα πανιά, τα φύλλα πολυαιθυλενίου 
και άλλα απόβλητα σε περιέκτη αποβλήτων. 

 

Ακολουθήστε τις διαδικασίες ατοµικής απορρύπανσης που περιγράφονται στο προηγούµενο 
παράδειγµα.  

Επιθεωρήστε οπτικά την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί σωστά. 
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11.3.3 Συντήρηση ή αφαίρεση υλικών αµιαντοτσιµέντου 

Εάν αντιµετωπιστούν σωστά τα υλικά αµιαντοτσιµέντου, η εκτίµηση κινδύνου είναι πιθανό 
να καταδείξει σαφώς ότι η αφαίρεσή τους µπορεί να χαρακτηριστεί εργασία χαµηλού 
κινδύνου.  Ωστόσο, η εκτίµηση κινδύνου µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό συµπέρασµα 
εάν πρέπει να χρησιµοποιηθούν ηλεκτρικά εργαλεία. (Οι συνήθεις συγκεντρώσεις για τις 
εργασίες µε αµιαντοτσιµέντο αναγράφονται στο προσάρτηµα 1).   Η εκτίµηση κινδύνου θα 
πρέπει επίσης να προσδιορίζει τα κατάλληλα µέσα προστασίας της αναπνοής και των άλλων 
µέσων ατοµικής προστασίας. 

Για εργασίες συντήρησης που µπορεί να συνεπάγονται επαφή µε υλικά αµιαντοτσιµέντου, η 
εφαρµοζόµενη πρακτική θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές διαδικασίες του τµήµατος 11.2.2 
και: 

• όταν είναι εφικτό, να αποφεύγεται είτε: 
o η ανάρτηση αντικειµένων στο αµιαντοτσιµέντο· ή 
o η διέλευση γραµµών ή καλωδίων µέσα από αυτό· 

• να προστατέψετε τις γύρω επιφάνειες από τη ρύπανση· 

• να διατηρείτε υγρό το υλικό όταν το µετακινείτε ή όταν εργάζεστε σε αυτό· 

• αποφύγετε τη θραύση του αµιαντοτσιµέντου· 

• να χρησιµοποιήσετε εργαλεία χειρός αντί των εργαλείων λειοτρίβησης (όπως οι 
συσκευές αµµοβολής) ή των εργαλείων κρούσης που λειτουργούν µε πεπιεσµένο 
αέρα· 

• εάν χρησιµοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία λειοτρίβησης ή κρούσης, να τα ρυθµίσετε 
στη µικρότερη ταχύτητα και να εργαστείτε µε εξαερισµό τοπικής απαγωγής που 
µπορεί να είναι είτε: 

o µια καλύπτρα συνδεδεµένη µε εξαερισµό τοπικής απαγωγής, 
προσαρµοσµένη στην άκρη της τρύπας (και εφοδιασµένη µε ελατήριο έτσι 
ώστε το κάλυµµα να βρίσκεται συνέχεια σε επαφή µε το υλικό καθώς 
προχωρεί το τρυπάνι)· 

o είτε τοπική απαγωγή µε το στόµιο ηλεκτρικής σκούπας τύπου Η για εργασίες 
µε αµίαντο· 

• να καθαρίσετε την περιοχή των εργασιών (µε ηλεκτρική σκούπα τύπου Η) και να 
απορρίψετε τυχόν θραύσµατα ως αµιαντούχα απόβλητα.  

Για την αφαίρεση υλικών αµιαντοτσιµέντου (σε εργασίες κατεδάφισης ή ανακαίνισης) 
η εφαρµοζόµενη πρακτική θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές διαδικασίες του τµήµατος 
11.2.2 και: 

• αφαιρέστε το αµιαντοτσιµέντο πριν την κατεδάφιση· 

• σε εργασίες ανακαίνισης, να προστατεύετε τις άλλες επιφάνειες από τη ρύπανση· 

• αποφύγετε τη θραύση υλικών αµιαντοτσιµέντου – αφαιρέστε τα ολόκληρα· 

• διατηρήστε υγρό το υλικό κατά την εργασία αλλά να αποφύγετε την υπερβολική 
χρήση νερού που θα δηµιουργούσε λάσπη·  

• εάν αφαιρείτε αµιαντοτσιµέντο από θέση που βρίσκεται σε µεγάλο ύψος, 
τοποθετήστε το υλικό χαµηλότερα σε µια καθαρή και σκληρή επιφάνεια· 
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• (να χρησιµοποιείτε ασφαλείς µεθόδους πρόσβασης για την αφαίρεση υλικών 
αµιαντοτισµέντου από µεγάλο ύψος·) 

• αποµακρύνετε τα αµιαντούχα απόβλητα και τα θραύσµατα (µπάζα) το 
συντοµότερο δυνατό, για να µην πατηθούν κατά τη βάδιση ή συνθλιβούν από 
οχήµατα· 

• ΜΗΝ στοιβάζετε µε µπουλντόζα κατασκευέςαστικά στοιχεία αµιαντοτσιµέντου· 

• ΜΗ σκουπίζετε τα θραύσµατα αµιαντοτσιµέντου µε σκούπα· 

• απορρίψτε τα απόβλητα αµιαντοτσιµέντου και τα θραύσµατα ως απόβλητα 
ρυπασµένα από αµίαντο. 

Τα µεγάλα κοµµάτια αµιαντοτσιµέντου πρέπει να απορρίπτονται ολόκληρα.  Πρέπει να 
τοποθετούνται είτε σε κλειστό συλλεκτήρα είτε σε σκεπαστό φορτηγό είτε να περιτυλίγονται 
σε πολυαιθυλένιο πριν την απόρριψή τους.   

Τα µικρά θραύσµατα και οι σωροί σκόνης θα πρέπει να καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα 
τύπου Η για εργασίες µε αµίαντο.  Τα µεγάλα θραύσµατα που δεν µπορούν να απορροφηθούν 
από την ηλεκτρική σκούπα θα πρέπει να συλλέγονται και να συσκευάζονται ως αµιαντούχα 
απόβλητα 

 
Σχήµα 11.3 Χρήση κολλητικής ταινίας και φύλλου πολυαιθυλενίου για την προστασία 
της περιοχής εργασίας πριν τον καθαρισµό τσιµούχας αµιάντου από µια βαλβίδα 
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Σχήµα 11.4 Ύγρανση της τσιµούχας αµιάντου στη βαλβίδα 

 
Σχήµα 11.5 Χρήση αποκλειστικά εργαλείων χειρός για τον καθαρισµό της τσιµούχας 
αµιάντου και των υπολειµµάτων από τη βαλβίδα. 
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Σχήµα 11.6 Χρήση αναρροφητικής σκούπας για τη δέσµευση της σκόνης που 
ελευθερώνεται κατά τον καθαρισµό του αµιάντου από µια βαλβίδα. 

 
Σχήµα 11.7 Προσεκτικός καθαρισµός της περιοχής εργασίας µε ηλεκτρική σκούπα 
τύπου Η και υγρά πανιά. 
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12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

12.1.1 Ορισµός των εργασιών που υπόκεινται σε γνωστοποίηση 

Στο τµήµα 6.3 περιγράφηκαν τα κριτήρια που τέθηκαν µε την οδηγία για την προστασία των 
εργαζοµένων από τον αµίαντο 83/477/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 
2003/18/EK, βάσει των οποίων λαµβάνεται η απόφαση να µην εφαρµοστούν οι διατάξεις της 
οδηγίας που προβλέπουν τη γνωστοποίηση και την ιατρική επίβλεψη. Για παράδειγµα, µε 
εξαίρεση την περίπτωση όπου η έκθεση των εργαζοµένων είναι µόνον «σποραδική και 
µειωµένης έντασης» και από την εκτίµηση κινδύνου προκύπτει σαφώς ότι η συγκέντρωση 
στον αέρα του χώρου εργασίας δεν θα υπερβεί την οριακή τιµή έκθεσης στον αµίαντο [0,1 
ίνες/ml, χρονοσταθµισµένη µέση συγκέντρωση σε διάστηµα 8 ωρών (ή, σε µερικά κράτη 
µέλη, σε διάστηµα 1 ώρας ή 4 ωρών)], καθώς και την περίπτωση όπου η εργασία εµπίπτει 
στα είδη περιορισµένης έκθεσης (που ορίζονται στο τµήµα 6.3), σε κάθε άλλη περίπτωση η 
εργασία πρέπει να αντιµετωπίζεται ως υποκείµενη σε γνωστοποίηση, πρέπει να 
εξασφαλίζεται ιατρική επίβλεψη (βλ. κεφάλαιο 19), ενώ πρέπει να λαµβάνονται και οι 
πρακτικές προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. 

Είναι σαφές ότι οι εργασίες αφαίρεσης αµιάντου είναι εργασίες που υπόκεινται σε 
γνωστοποίηση. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2003/18/EK) ορίζει ότι «Πριν την εκτέλεση 
κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης αµιάντου, οι επιχειρήσεις πρέπει να 
αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στον τοµέα αυτόν και οι αποδείξεις αυτές πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές». 

12.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

12.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των προετοιµασιών 

Στα προηγούµενα κεφάλαια περιγράφονται οι προετοιµασίες που χρειάζονται πριν αναληφθεί 
µια εργασία που υπόκειται σε γνωστοποίηση: 

• εκτίµηση κινδύνου και γραπτό σχέδιο εργασίας (κεφάλαιο 5)· 

• αποφάσεις σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
εξέτασης τυχόν εναλλακτικών δυνατοτήτων που δεν συνεπάγονται τη διατάραξη του 
αµιάντου (κεφάλαιο 6)· 

• εκπαίδευση για τον εργαζόµενο, τον εργοδηγό/διαχειριστή/εργοδότη (κεφάλαιο 7)· 

• εξοπλισµός (κεφάλαιο 8). 

Η γενική προσέγγιση για την πρόληψη του κινδύνου έκθεσης κατά την εκτέλεση εργασίας µε 
αµίαντο περιγράφεται στα βασικά σηµεία της στο κεφάλαιο 9, π.χ. αποµόνωση και 
διαχωρισµός της ζώνης εργασίας, αναπνευστικός εξοπλισµός προστασίας και µέσα ατοµικής 
προστασίας, καθώς και εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής. 

Επισηµαίνεται η ανάγκη για ιατρική επίβλεψη όλων των εργαζοµένων που εκτίθενται στον 
αµίαντο (κεφάλαιο 6). Οι απαιτήσεις που βαρύνουν τον εργοδότη όσον αφορά την πρόβλεψη 
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ιατρικής επίβλεψης, καθώς και ο σκοπός και τα οφέλη της ιατρικής επίβλεψης, 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 19. 

Ο προγραµµατισµός µπορεί να συνεπάγεται αποφάσεις ως προς το εάν τα υλικά κάθε χώρου 
που περιέχουν αµίαντο πρόκειται να αφαιρεθούν ή να παραµείνουν στη θέση τους, να 
παρακολουθούνται και να αντιµετωπίζονται µε διαχειριστική προσέγγιση. Η καθοδήγηση για 
τη λήψη αυτών των αποφάσεων ποικίλλει από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Στη Γερµανία, 
η κατεύθυνση που δίνεται είναι να αφαιρείται όλος ο αµίαντος (εφόσον είναι δυνατόν). Στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, η κατεύθυνση προβλέπει ότι τα αµιαντούχα υλικά που είναι σε καλή 
κατάσταση µπορούν να παραµείνουν στη θέση τους. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις έχουν τα 
δικά τους πλεονεκτήµατα: η αφαίρεση είναι µια άµεση λύση, αλλά η διαδικασία της 
αφαίρεσης µπορεί να προκαλέσει κάποια άµεση έκθεση που θα µπορούσε να αποφευχθεί. Η 
παραµονή των αµιαντούχων υλικών στη θέση τους (σε καλή κατάσταση) είναι µια ασφαλής 
διαδικασία, εφόσον µε αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση εξασφαλίζεται ότι σε 
κάθε µελλοντική εργασία ανακαίνισης θα λαµβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις όσον 
αφορά αυτόν ακριβώς τον αµίαντο. 
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Όπως περιγράφεται στα προηγούµενα κεφάλαια, εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που πρόκειται 
να αναλάβουν υποκείµενη σε γνωστοποίηση εργασία µε αµιαντούχα υλικά, πρέπει να έχετε προβεί στις 
εξής ενέργειες: 
• να έχετε εξασφαλίσει την περάτωση του προγραµµατισµού (εκτίµηση κινδύνου και σχέδιο 

εργασίας), της προετοιµασίας, της κατάρτισης κ.λπ., καθώς και την ύπαρξη των αναγκαίων 
φακέλων στον χώρο των εργασιών και την κατανόησή τους από τους εργάτες (κεφάλαια 5 έως 7)· 

• να έχετε εξασφαλίσει ότι έχει µελετηθεί η ασφάλεια των άλλων προσώπων και έχουν ληφθεί τα 
σχετικά µέτρα προστασίας· 

• να έχετε συµβουλευθεί τους διαχειριστές του κτιρίου και κάθε άλλο πρόσωπο που µπορεί να 
ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει ότι το σχέδιο εργασίας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριµένο σκοπό 
και ότι από την εφαρµογή του δεν προκύπτει κανένας άλλος κίνδυνος για την υγεία και την 
ασφάλεια· 

• να έχετε εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης του σχεδίου εργασίας λαµβάνουν 
υπόψη τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για το σύνολο των εγκαταστάσεων, καθώς και ότι το 
βασικό προσωπικό κατανοεί όλες τις σχετικές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης· 

• να έχετε εξασφαλίσει ότι το λεπτοµερές και αναφερόµενο ειδικά στις συγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις σχέδιο εργασίας (που καταρτίζεται από αρµόδιο άτοµο) περιέχει όλες 
ανεξαιρέτως τις πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις (π.χ. η 
διαδροµή που πρέπει να ακολουθείται για την αποµάκρυνση των αποβλήτων, κάθε άλλος κίνδυνος 
για την υγεία και ασφάλεια πλησίον της περιοχής εργασιών ή συνεπαγόµενος από τη διατάραξη 
του αµιάντου) (κεφάλαιο 5)· 

• να έχετε εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισµός (συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ατοµικής προστασίας 
και του αναπνευστικού εξοπλισµού προστασίας) που απαιτείται για την εφαρµογή αυτών των 
διαδικασιών υπάρχει και είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, ενώ είναι εύκολη και η πρόσβαση 
στους φακέλους τακτικών επιθεωρήσεων από ένα ή περισσότερα αρµόδια άτοµα (κεφάλαιο 8)· 

• να έχετε εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόµενοι στην περιοχή µε αµίαντο µπορούν να 
ταυτοποιηθούν αµέσως για τους σκοπούς της σύγκρισης µε τους φακέλους (κεφάλαιο 7). 

Ως εργοδότης του εργαζοµένου που εκτίθεται στον αµίαντο, οφείλετε: 
• να τηρείτε επαρκή επίπεδα ασφάλειας· 
• να προβλέπετε ιατρικές εξετάσεις για αµίαντο για όλους τους υπαλλήλους πριν από την έκθεση 

στον αµίαντο και στη συνέχεια τουλάχιστον µία φορά κάθε 3ετία (κεφάλαιο 19)· 
• να εξασφαλίσετε ότι οι φάκελοι υγείας και οι φάκελοι έκθεσης τηρούνται για ένα χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον 40 ετών· 
• να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι υπόλοιποι φάκελοι τηρούνται µε τάξη και φυλάσσονται επί 

τουλάχιστον 10 έτη. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών, η οδηγία 2003/18/EK απαιτεί να υποβάλετε «κοινοποίηση […] 
προς την υπεύθυνη αρχή (του κράτους µέλους) […], σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις» (η οποία και µπορεί να καθορίσει πόσο νωρίτερα πρέπει να γίνεται η 
κοινοποίηση – π.χ. 14 ή 28 ηµέρες). «Η κοινοποίηση αυτή πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει 
συνοπτική περιγραφή: 
• της τοποθεσίας του εργοταξίου· 
• των χρησιµοποιούµενων ή διακινούµενων τύπων και ποσοτήτων αµιαντούχων υλικών· 
• των δραστηριοτήτων και των εφαρµοζόµενων µεθόδων· 
• του αριθµού των απασχολούµενων εργαζοµένων· 
• της ηµεροµηνίας έναρξης και της διάρκειας των εργασιών· 
• των µέτρων που λαµβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζοµένων στον αµίαντο». 

Η κοινοποίηση µπορεί επίσης να περιλαµβάνει: 
• το σχέδιο εργασίας· 
• αριθµούς τηλεφώνου για επικοινωνία, και 
• προβλεπόµενες ηµεροµηνίες άλλων βασικών πτυχών των εργασιών (π.χ. έλεγχος αποκλεισµού 

της περιοχής µε τη χρήση καπνού και έλεγχος απορρύπανσης). 

«Όποτε µια µεταβολή των συνθηκών εργασίας ενδέχεται να συνεπάγεται σηµαντική αύξηση της έκθεσης 
σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο, πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση.» Πρέπει επίσης 
να γνωστοποιήσετε στην εθνική αρχή κάθε αλλαγή στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών ή σηµαντική 
αλλαγή στις µεθόδους εργασίας. 
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Εάν η απασχόλησή σας προβλέπει την ανάληψη υποκείµενων σε γνωστοποίηση εργασιών 
(όπως ορίζονται στο τµήµα 12.1.1) µε αµιαντούχα υλικά, τότε οι προετοιµασίες που 
αναφέρονται στα προηγούµενα κεφάλαια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Βεβαιωθείτε ότι σας 
έχουν παρασχεθεί τα εξής: 

• η σχετική κατάρτιση (κεφάλαιο 6) (και είστε κάτοχος έγκυρων πιστοποιητικών 
κατάρτισης)· 

• δοκιµή εφαρµογής στο πρόσωπο για τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας που θα 
χρησιµοποιείτε, και 

• ιατρική εξέταση για αµίαντο (κεφάλαιο 19) µέσα στα προηγούµενα δύο έτη. 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να κινητοποιείστε έγκαιρα στις περιπτώσεις µεγάλων ή περίπλοκων έργων και να 
εξετάζετε το σχέδιο εργασίας µε προσοχή και ερωτήµατα για κάθε σηµείο, πριν από
την έναρξη τέτοιων έργων· 

• να είστε διαθέσιµος για παροχή συµβουλών στα άτοµα που σχεδιάζουν µεγάλα έργα 
ή συναντούν δυσκολίες στην εφαρµογή καλών πρακτικών· 

• να ελέγξετε εάν η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαριθµούνται 
ανωτέρω (ιδίως τύπους και ποσότητες αµιάντου, αριθµό απασχολούµενων 
εργαζοµένων, ηµεροµηνία έναρξης, µέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισµό της 
έκθεσης των εργαζοµένων)· 

• να βεβαιωθείτε ότι η δική σας κατάρτιση και ο εξοπλισµός σας επαρκούν για να σας
προστατεύσουν από τον κίνδυνο έκθεσης κατά τις επισκέψεις σας σε εργοτάξια. 

 

 

12.2.2 Συνοπτική παρουσίαση των απαιτήσεων για τη διαχείριση της 
περιοχής εργασιών 

Οι πρακτικές ρυθµίσεις για τη διαχείριση των εργασιών αφαίρεσης του αµίαντου αποτελούν 
σηµαντική συνιστώσα στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες γίνονται µε ασφαλή 
τρόπο. 
 
Εάν η περιοχή συνεπάγεται εργασία σε ύψος, τότε στο σχέδιο εργασίας πρέπει να 
καθορίζονται ασφαλείς διαδικασίες για την εργασία σε ύψος (συµπεριλαµβανοµένης της 
προστασίας από τις πτώσεις, βλ. π.χ. το βρετανικό τεχνικό δελτίο MISC614 για την υγεία και 
ασφάλεια). Οι διαδικασίες µπορεί να περιλαµβάνουν τη χρήση πυργωµάτων, ικριωµάτων ή 
κινητών ανυψούµενων εξέδρων εργασίας. Οι διαδικασίες πρέπει να περιλαµβάνουν την 
προστασία του εξοπλισµού από τη µόλυνση (π.χ. µε περιτύλιξη ή κάλυψη µε πολυαιθυλένιο), 
την τοποθέτηση πύργου ή ικριώµατος (π.χ. χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα προστασίας), 
την ασφαλή αποξήλωση, την απορρύπανση του εξοπλισµού πριν από την αποσυναρµολόγηση 
της έγκλειστης περιοχής αφαίρεσης, καθώς και την επιθεώρηση/διενέργεια µετρήσεων (για 
ρύπανση). 
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Εάν είστε έτοιµος να αναλάβετε υποκείµενη σε γνωστοποίηση εργασία (όπως ορίζεται στο 
τµήµα 12.1.1) µε αµιαντούχα υλικά, τότε οι προετοιµασίες που αναφέρονται στα 
προηγούµενα κεφάλαια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Βεβαιωθείτε ότι σας έχουν 
παρασχεθεί τα εξής: 

• γραπτό σχέδιο εργασίας που περιγράφει και οριοθετεί την έκταση των εργασιών και
προσδιορίζει τα µέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν (κεφάλαιο 5), και 

• ο απαραίτητος εξοπλισµός (κεφάλαιο 8). 
 
Οφείλετε: 

• να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και τηρείτε το σχέδιο εργασίας· 
• να ΜΗΝ χρησιµοποιήσετε µεθόδους που δεν προβλέπονται στο σχέδιο εργασίας

χωρίς να έχει προηγουµένως τροποποιηθεί το σχέδιο εργασίας· 
• να έρθετε σε επαφή µε τον εργοδηγό/διαχειριστή/εργοδότη σας. Ειδικότερα, 

o εάν αναµένετε ή αντιµετωπίζετε οποιεσδήποτε απρόβλεπτες δυσκολίες, τότε οι 
εργασίες πρέπει να διακοπούν έως ότου επανεξεταστεί η εκτίµηση κινδύνου 
ή/και το σχέδιο εργασίας από ειδικευµένο άτοµο. 

o εάν αντιµετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβληµα µε τον αναπνευστικό εξοπλισµό 

 
Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που πρόκειται να αναλάβουν υποκείµενη σε
γνωστοποίηση εργασία µε αµιαντούχα υλικά, στο πλαίσιο των προετοιµασιών σας οφείλετε: 

• να ορίσετε υπεύθυνο εργασιών ένα ικανό άτοµο που θα επιβλέπει την εκτέλεση των
εργασιών. 

 
Η διαχείριση της περιοχής εργασιών πρέπει να εξασφαλίζει τον επαρκή έλεγχο της ζώνης 
εργασιών, βάσει των ακόλουθων σηµείων: 

• η περιοχή εργασιών είναι αποµονωµένη και αποκλεισµένη επαρκώς· 
• διαρκής παρουσία προειδοποιητικών πινακίδων και εµποδίων· 
• η ασφάλεια των εργαζοµένων και τρίτων προσώπων είναι επαρκής· 
• επαρκής έλεγχος του αέρα γύρω από το περίβληµα της αποκλεισµένης περιοχής κατά 

τη διάρκεια των εργασιών (βλ. κεφάλαιο 16) και άµεση γνωστοποίηση των σχετικών 
αποτελεσµάτων στους επιβλέποντες την περιοχή εργασιών· 

• η εγκατάσταση απορρύπανσης είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση από την έναρξη
των πρώτων εργασιών στην περιοχή έως και µετά την αποσυναρµολόγηση της
έγκλειστης περιοχής· 

• σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει επαρκείς πληροφορίες ειδικά για τη 
συγκεκριµένη περιοχή, π.χ. στοιχεία για επικοινωνία µε το πλησιέστερο νοσοκοµείο. 

Πρέπει επίσης να αναθέσετε σε ειδικευµένο άτοµο τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου 
απορρύπανσης. 
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προστασίας, τα µέσα ατοµικής προστασίας ή τα µέτρα ελέγχου, σταµατήστε 
αµέσως να εργάζεστε· 

• να παρέχετε επαρκή στοιχεία της ταυτότητάς σας όταν σας τα ζητούν. 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να ελέγξετε εάν η περιοχή εργασίας έχει αποµονωθεί αποτελεσµατικά µε εµπόδια, 
προειδοποιητικά σήµατα και σηµεία ελέγχου· 

• να ελέγξετε εάν η εγκατάσταση απορρύπανσης είναι σε καλή κατάσταση και 
βρίσκεται στην περιοχή ήδη από την έναρξη των εργασιών· 

• να ελέγξετε εάν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι εύκαιρο σε πρώτη ζήτηση και εάν 
περιλαµβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη συγκεκριµένη περιοχή εργασιών· 

• να ελέγξετε εάν ο εξοπλισµός που βρίσκεται στην περιοχή εργασιών ανταποκρίνεται 
στις µεθόδους που περιγράφονται στο σχέδιο εργασίας (π.χ. εξοπλισµός καταστολής 
σκόνης, ηλεκτρικές σκούπες). 

 

 

12.3 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

12.3.1 Σκοπός και εξαιρέσεις 

Σκοπός 

Ο σκοπός του περιβλήµατος είναι να αποτραπεί η εξάπλωση της ρύπανσης µε αµίαντο και η 
έκθεση τρίτων ατόµων. Η ελεγχόµενη πρόσβαση µέσω αεροστεγών θαλάµων και η 
απορρύπανση του προσωπικού και του εξοπλισµού κατά την αποχώρηση περιορίζει τη 
ρύπανση µε αµίαντο µέσα στο περίβληµα. 

Εξαιρέσεις 

Το περίβληµα είναι αναγκαίο για όλες τις εργασίες αφαίρεσης αµιάντου, εκτός εάν η 
συγκέντρωση αιωρούµενου αµιάντου αναµένεται να είναι πολύ χαµηλή, ο χώρος είναι 
αποµακρυσµένος (και έτσι δεν επηρεάζονται άλλα άτοµα) ή η τοποθέτηση περιβλήµατος δεν 
είναι πρακτική λύση, π.χ. υπερυψωµένες υπαίθριες σωληνώσεις ή διαζώµατα (επιφάνειες 
κάτω από προεξέχουσες δοκούς) γύρω από τις στέγες κτιρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν άλλα µέσα για να αποτραπεί η εξάπλωση της ρύπανσης ή η 
έκθεση τρίτων ατόµων. 

12.3.2 Προετοιµασία και περιγραφή 

Προετοιµασία 

Πριν την τοποθέτηση περιβλήµατος, πρέπει να γίνει προετοιµασία της περιοχής λαµβάνοντας 
τις κατάλληλες προφυλάξεις (οι οποίες πρέπει να έχουν διευκρινιστεί στην εκτίµηση 
κινδύνου [κεφάλαιο 5]) για προστασία από την έκθεση στον αµίαντο, π.χ. ιµατισµός ατοµικής 
προστασίας, αναπνευστήρες και ηλεκτρικές σκούπες κατάλληλες για χρήση µε αµίαντο 
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(ηλεκτρικές σκούπες τύπου H). Τα αµιαντούχα υλικά ενδέχεται να διαταραχθούν κατά τη 
διαδικασία τοποθέτησης του περιβλήµατος ή συναρµολόγησης εξοπλισµού πρόσβασης (π.χ. 
ικριωµάτων). 

Οι προετοιµασίες πρέπει να περιλαµβάνουν τις εξής εργασίες: 
• αποµάκρυνση των µη αµιαντούχων απορριµµάτων της περιοχής (στον χώρο όπου θα 

βρίσκονται το περίβληµα, οι δίοδοι διέλευσης και ο συλλεκτήρας απορριµµάτων) και 
διάθεσή τους στα απορρίµµατα που δεν περιέχουν αµίαντο· 

• αφαίρεση ή κάλυψη των αντικειµένων που είναι δύσκολο να καθαριστούν εάν 
µολυνθούν, ελέγχοντας µήπως τα αντικείµενα αυτά είναι ήδη µολυσµένα· 

• καθαρισµός φθαρµένων τµηµάτων που έχουν αποσπαστεί από τη βάση αµιαντούχων 
υλικών και διάθεσή τους ως αµιαντούχων απορριµµάτων, για να αποτραπεί η 
παγίδευση τέτοιων υλικών µέσα στο περίβληµα· 

• εξασφάλιση προστασίας από κάθε άλλο πιθανό κίνδυνο (π.χ. πηγές διαρροής νερού, 
σωλήνες αερίου)· 

• έµφραξη των ανοιγµάτων (π.χ. συστηµάτων κλιµατισµού, συστηµάτων εξαερισµού 
κ.λπ.) για να αποτραπεί η εξάπλωση αιωρούµενου αµιάντου έξω από το περίβληµα· 

• εξασφάλιση παροχής επαρκούς ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού· 
• ένα κράτος µέλος απαιτεί την αποσύνδεση από το κεντρικό δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος και την παροχή ρεύµατος από ανεξάρτητη γεννήτρια (οδηγός 
INRS 815), ώστε να υπάρχει ένα ασφαλέστερο σύστηµα παροχής ηλεκτρισµού για 
εργασίες υγρής αφαίρεσης· 

• πρόβλεψη πρόσβασης για τον εξοπλισµό· 
• αποφυγή του ενδεχόµενου να παρεµποδίζει το περίβληµα τις εξόδους κινδύνου (σε 

περίπτωση πυρκαγιάς) (π.χ. για τρίτα άτοµα που βρίσκονται µέσα στο κτίριο) ή 
εξασφάλιση σήµανσης για κατάλληλες εναλλακτικές διόδους διαφυγής· 

• επαλήθευση του δεδοµένου ότι οι ανιχνευτές καπνού µέσα στο περίβληµα είναι 
απενεργοποιηµένοι προτού γίνει ο έλεγχος στεγανότητας του περιβλήµατος µε τη 
χρήση καπνού· 

• επαλήθευση του δεδοµένου ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισµός µέσα στην περιοχή 
εργασίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και είναι ασφαλής· 

• επιβεβαίωση της ύπαρξης εφεδρικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την παροχή 
ηλεκτρικού και νερού. 

Περιγραφή 

Το περίβληµα µπορεί να εκµεταλλευτεί την υπάρχουσα κτιριακή δοµή ή µπορεί να είναι µια 
εξ ολοκλήρου αυτόνοµη προσωρινή κατασκευή. Οι υπάρχουσες επιφάνειες πρέπει να είναι 
λείες και αδιαπέραστες, ειδάλλως πρέπει να καλυφθούν µε πολυαιθυλένιο. Το περίβληµα 
κατασκευάζεται συνήθως από ανθεκτικό (πάχους 250 µm) πολυαιθυλένιο, το οποίο θα 
αποµακρυνθεί ως απόβλητο ρυπασµένο µε αµίαντο µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Σε 
ένα κράτος µέλος (Γαλλία), συνιστάται η χρήση δύο στρωµάτων ανθεκτικού πολυαιθυλενίου. 
Το περίβληµα πρέπει να διαθέτει τα εξής: 

• προστατευτική επικάλυψη δαπέδου (για να συγκεντρώνονται τα απορρίµµατα) ή ένα 
λείο και αδιαπέραστο δάπεδο που µπορεί να καθαριστεί· 

• αεροστεγή θάλαµο για το προσωπικό που εισέρχεται και εξέρχεται από το περίβληµα· 
• χωριστό αεροστεγή θάλαµο (µερικές φορές αποκαλείται «θάλαµος µεταφοράς 

σάκων») για τη µεταφορά των καταλλήλως καλυµµένων (π.χ. τοποθετηµένων σε 
σάκο ή/και περιτυλιγµένων) απορριµµάτων έξω από το περίβληµα· 
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• αναρροφητικό εξαερισµό (γνωστό ως µονάδα αρνητικής πίεσης), µε φίλτρα υψηλής 
απόδοσης, για να δηµιουργείται ελαφρά υποπίεση (συνιστώνται 20 Pascal, ενώ σε 
ένα κράτος µέλος απαιτούνται τουλάχιστον 10 Pascal και σε άλλο τουλάχιστον 
5 Pascal) µέσα στο περίβληµα και να παρέχεται σταθερή ροή καθαρού αέρα σε 
ολόκληρο το περίβληµα· 

• ο ρυθµός αλλαγής του αέρα µέσα στο περίβληµα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
8 φορές ανά ώρα· 

• πλαίσια διόπτευσης (διαστάσεων τουλάχιστον 600 mm επί 300 mm το καθένα), τα 
οποία επιτρέπουν την παρατήρηση όλων των βασικών σηµείων (ή κλειστό κύκλωµα 
τηλεόρασης, εάν χρειάζεται)· 

• απευθείας σύνδεση µε τη µονάδα απορρύπανσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, µέσω 
αεροστεγών θαλάµων· 

• στις περιπτώσεις όπου η απευθείας σύνδεση µε τη µονάδα απορρύπανσης δεν είναι 
δυνατή, πρόσθετους αεροστεγείς θαλάµους για να υπάρχει χωρισµός µεταξύ της 
αφαίρεσης των µολυσµένων φορµών και της χρήσης ενδιάµεσων φορµών που 
φοριούνται αποκλειστικά και µόνον για τη µετάβαση στη µονάδα απορρύπανσης. 

Το περίβληµα πρέπει να είναι αεροστεγές στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ώστε να 
αποτραπεί η απελευθέρωση σε µια ενδεχόµενη βλάβη της µονάδας αρνητικής πίεσης. 

Το περίβληµα ενδέχεται να χρειαστεί να είναι: 
• ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (εάν είναι εκτεθειµένο), ή/και 
• κατασκευασµένο από πορτοκαλί βραδυφλεγές πολυαιθυλένιο (εάν υπάρχει κίνδυνος 

ανάφλεξης ή/και περιορισµένη πρόσβαση). 
Αυτά τα χαρακτηριστικά (αντοχή στις καιρικές συνθήκες, πυραντοχή) του περιβλήµατος 
πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο σχέδιο εργασίας. 

Η είσοδος στο περίβληµα θα επιτρέπεται µόνον στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, το οποίο 
πρέπει να φορά τα µέσα ατοµικής προστασίας και τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό 
προστασίας. 

Πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για τον κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο, στις 
οποίες να αναφέρεται σαφώς η περιορισµένη πρόσβαση και η υποχρεωτική χρήση µέσων 
ατοµικής προστασίας. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να συµµορφώνονται µε τους εθνικούς 
κανονισµούς. 

 
Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που πρόκειται να αναλάβουν υποκείµενη σε
γνωστοποίηση εργασία µε αµιαντούχα υλικά, στο πλαίσιο των προετοιµασιών σας οφείλετε
να εξασφαλίσετε τα εξής: 

• οι προετοιµασίες στην περιοχή εργασίας και η συναρµολόγηση του περιβλήµατος 
έχουν ανατεθεί σε επαρκώς εκπαιδευµένους και ικανούς εργάτες· 

• η προετοιµασία της περιοχής εργασίας αναφέρεται µε όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες 
στην εκτίµηση κινδύνου και στο σχέδιο εργασίας· 

• το έργο της προετοιµασίας εποπτεύεται και επιθεωρείται επαρκώς· 
• έχουν εγκατασταθεί αποτελεσµατικά συστήµατα για την παρακολούθηση, την 

επιθεώρηση και τη συντήρηση του περιβλήµατος (βλ. τµήµα 12.7). 
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Εάν ασχολείστε µε την αφαίρεση αµιάντου, πρέπει να χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής 
προστασίας και αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας µε τον τρόπο για τον οποίο 
σχεδιάστηκαν και σύµφωνα µε τη σχετική εκπαίδευση που έχετε λάβει. Ελέγξτε εάν τα 
ατοµικά µέσα προστασίας και ο αναπνευστικός εξοπλισµός προστασίας που σας έχουν δοθεί 
είναι κατάλληλα (για τη συγκεκριµένη εργασία) και λειτουργούν σωστά (κάθε φορά που τα 
χρησιµοποιείτε). Συνεργαστείτε µε τον εργοδότη σας για την τήρηση τακτικών καταστάσεων 
όσον αφορά τους ελέγχους αυτού του είδους. 

 

Σχήµα 12.1 Είσοδος περιβλήµατος. Τα βέλη δείχνουν, από επάνω και µε τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού, τον θάλαµο µεταφοράς σάκων, το κοντέϊνερ για τα 
απόβλητα, το πλαίσιο διόπτευσης, τον µετρητή αρνητικής πίεσης, τη µονάδα 
αρνητικής πίεσης, την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, το απόθεµα του υγρού 
διαβροχής και τη µονάδα απορρύπανσης. 
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Σχήµα 12.2 Μονάδες αρνητικής πίεσης και αγωγοί εκκένωσης του αέρα, πλαίσια 
διόπτευσης και προειδοποιητικές πινακίδες. 

12.3.3 Λειτουργία του περιβλήµατος 

Οι εργάτες που βρίσκονται µέσα στο περίβληµα είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν 
ολόκληρη τη διαδικασία απορρύπανσης κάθε φορά που εξέρχονται από το περίβληµα. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός ατόµου έξω από το περίβληµα. Το άτοµο αυτό 
είναι υπεύθυνο για τα εξής: 

• εξασφαλίζει την επικοινωνία µεταξύ των ατόµων που βρίσκονται µέσα στο 
περίβληµα και των ατόµων που βρίσκονται έξω από αυτό· 

• ελέγχει την είσοδο των ατόµων µέσω του στεγανού θαλάµου, ελέγχει εάν το 
προσωπικό είναι εξουσιοδοτηµένο, καταγράφει σε σχετική κατάσταση τα ονόµατα 
αυτών που εισήλθαν και αυτών που εξήλθαν από το περίβληµα· 

• οργανώνει τον εφοδιασµό των εργαζόµενων µέσα στο περίβληµα µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, καθώς και την αποµάκρυνση των τοποθετηµένων σε σάκο (ή 
περιτυλιγµένων) απορριµµάτων από τον θάλαµο µεταφοράς σάκων· 
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• ελέγχει εάν είναι σε καλή κατάσταση ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις που 
σχετίζονται µε τις εργασίες. 

Αυτό το άτοµο (µερικές φορές αποκαλείται «εξωτερικός βοηθός») µπορεί να µην χρειάζεται 
τον ίδιο ακριβώς αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργάτες µέσα 
στο περίβληµα. Ωστόσο, πρέπει να φορά τουλάχιστον αναπνευστικό προστατευτικό µέσο 
µίας χρήσης (εγκεκριµένο για χρήση σε περιβάλλον µε αµίαντο, π.χ. EN FFP3) και πλήρη 
προστατευτική ενδυµασία που αποκλείει την έκθεση σε περίπτωση που κάποιος σάκος είναι 
κατά τύχη τρυπηµένος. Πρέπει να ακολουθεί ανελλιπώς τις διαδικασίες ατοµικής 
απορρύπανσης στο τέλος κάθε βάρδιας. 

Κάθε αντικείµενο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται µέσα στο περίβληµα πρέπει να έχει 
ετοιµαστεί ώστε η ενδεχόµενη εργασία απορρύπανσής του να γίνει ευκολότερα, π.χ. 
σφράγιση των άκρων των σωλήνων του ικριώµατος και περιτύλιξη των σανίδων του 
ικριώµατος µε πολυαιθυλένιο. Ωστόσο, οι περιτυλιγµένες µε πολυαιθυλένιο σανίδες, όταν 
είναι υγρές, µετατρέπονται σε ολισθηρή επιφάνεια βαδίσµατος. Σε αυτή την περίπτωση, 
µπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση πρόσθετης λεπτής σανίδας (κόντρα πλακέ) ώστε να 
χρησιµεύσει ως επιφάνεια βαδίσµατος. Αυτό το ξύλο πρέπει να αποµακρυνθεί µαζί µε τα 
ρυπασµένα απορρίµµατα και να µην χρησιµοποιηθεί ξανά. 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να αναζητήσετε τις καταστάσεις επιθεώρησης και ελέγχων του περιβλήµατος 
(οπτικός έλεγχος, υποπίεση, συντήρηση αναρροφητικού εξαερισµού, έλεγχοι µε τη 
χρήση καπνού)· 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει εξωτερικός βοηθός για την αποµάκρυνση των 
απορριµµάτων (κ.λπ.), και εάν χρησιµοποιεί κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό
προστασίας και προστατευτικό ιµατισµό· 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει επαρκής αριθµός πλαισίων διόπτευσης· 

• να κοιτάξετε µέσα από τα πλαίσια διόπτευσης και το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης
για να ελέγξετε (π.χ.) εάν το οπτικό πεδίο είναι πλήρες, εάν η εργασία εκτελείται 
σύµφωνα µε το σχέδιο εργασίας και εάν τα απορρίµµατα αποµακρύνονται 
παράλληλα µε την αφαίρεση υλικού· 

• να ελέγξετε εάν οι διαδροµές µετάβασης (µεταξύ περιβλήµατος και µονάδας
απορρύπανσης και µεταξύ περιβλήµατος και εγκατάστασης ασφαλούς αποθήκευσης
των απορριµµάτων) είναι οι συντοµότερες δυνατές από άποψη καταλληλότητας· 

• να εξετάσετε τις διαδροµές µετάβασης για να ελέγξετε εάν είναι ελεύθερες από 
εµπόδια, εάν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που προβλέπονται στο σχέδιο και
εάν είναι απαλλαγµένες από αφύλακτα απορρίµµατα. 
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Σχήµα 12.3 Περίβληµα για την αφαίρεση µονωτικής επένδυσης από βιοµηχανική 
καµινάδα 

 

12.4 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ 

12.4.1 Η µονάδα απορρύπανσης 

Η µονάδα απορρύπανσης πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο του εξοπλισµού που τοποθετείται 
στην περιοχή εργασιών και πρέπει επίσης να είναι και το τελευταίο που αποµακρύνεται από 
την ίδια περιοχή. 

Η µονάδα απορρύπανσης είναι ουσιαστικά ένα «καθαρό αποδυτήριο» (συνήθως 
αποκαλούµενο «τελευταία καθαρή περιοχή») που χωρίζεται µε αυτόµατη πόρτα από µια 
ντουζιέρα, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται µέσω άλλης αυτόµατης πόρτας µε το «βρώµικο 
αποδυτήριο» («τελευταία βρώµικη περιοχή»). Η αρχή βάσει της οποίας λειτουργεί είναι η 
εξής: το προσωπικό αφαιρεί τα ενδύµατά του στην τελευταία καθαρή περιοχή και φορά 
καθαρούς αναπνευστήρες και καθαρές ολόσωµες φόρµες πριν προχωρήσει, µέσω του 
διαµερίσµατος της ντουζιέρας, στην τελευταία βρώµικη περιοχή. Εάν είναι δυνατόν, η 
«τελευταία βρώµικη περιοχή» πρέπει να συνδέεται απευθείας µε το περίβληµα της 
αποξήλωσης µέσω αεροστεγών θαλάµων. 
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Πρέπει να υπάρχουν καθρέφτες και στις δύο τελευταίες περιοχές της µονάδας απορρύπανσης 
για να µπορούν οι εργάτες να ελέγχουν εάν έχουν φορέσει σωστά επάνω τους τον 
αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας και τις ολόσωµες φόρµες. 

Μετά την παραµονή στο περίβληµα (δηλ. όταν πλέον υπάρχει το ενδεχόµενο µόλυνσης από 
τον αµίαντο), το προσωπικό επιστρέφει στην τελευταία βρώµικη περιοχή, καθαρίζει τις 
φόρµες µε ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για αµίαντο (τύπου Η), αλλά συνεχίζει να φορά τα 
αναπνευστικά µέσα ατοµικής προστασίας έως ότου κάνει ντους και καθαρίσει τις εξωτερικές 
επιφάνειες του αναπνευστήρα. Σε µερικά κράτη µέλη (π.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο), οι 
εργαζόµενοι καθαρίζουν τις φόρµες τους µε ηλεκτρικές σκούπες τύπου H στην έξοδο του 
περιβλήµατος (ή στο διαµέρισµα του αεροστεγούς θαλάµου που βρίσκεται πλησιέστερα στο 
περίβληµα) και όχι στην τελευταία βρώµικη περιοχή της µονάδας απορρύπανσης. 

Κάθε πιθανώς ρυπασµένο υλικό που έχει απορριφθεί (ολόσωµες φόρµες στην τελευταία 
βρώµικη περιοχή της µονάδας απορρύπανσης) ή χρησιµοποιηθεί (πετσέτες ή φίλτρα στη 
ντουζιέρα), πρέπει να τοποθετηθεί σε σάκο και να αποµακρυνθεί ως απόβλητο που έχει 
ρυπανθεί µε αµίαντο. 

Στην πράξη, συνήθως υπάρχει ένα τµήµα µε ντουζιέρα που παρεµβάλλεται µεταξύ της 
«τελευταίας βρώµικης περιοχής» και της «τελευταίας καθαρής περιοχής». 

Σε µια πιο απαιτητική εκδοχή, υπάρχει ένας πρόσθετος ενδιάµεσος χώρος και ένας δεύτερος 
χώρος µε ντουζιέρα. Η διάταξη αυτή δίνει περιθώριο για προοδευτική απορρύπανση και 
απόρριψη των µέσων προστασίας, ενώ προσφέρει και την καλύτερη δυνατή προστασία της 
«τελευταίας καθαρής περιοχής» από τη ρύπανση. Η πρόβλεψη δύο χωριστών ντους καθιστά 
επίσης εφικτή τη χρήση του πρώτου για την πλύση των αδιάβροχων φορµών πριν από την 
αφαίρεσή τους, και στη συνέχεια του δεύτερου για την τελική πλύση µετά την απόρριψη του 
προστατευτικού ιµατισµού. Ο αναπνευστικός εξοπλισµός προστασίας αφαιρείται µόνον µετά 
και την πρόσθετη πλύση στο δεύτερο ντους. Τα εσωτερικά ενδύµατα µίας χρήσης που 
φοριούνται κάτω από τις πλενόµενες φόρµες τοποθετούνται σε κάδο απορριµµάτων που 
πρόκειται να αποµακρυνθούν ως µολυσµένα απόβλητα. Οι πλενόµενες φόρµες, µετά την 
πλύση τους, φυλάσσονται στο κεντρικό διαµέρισµα. 

Σε ένα κράτος µέλος (Γαλλία), συνιστάται η χρήση µονάδας απορρύπανσης µε 
5 διαµερίσµατα ακόµη και όταν χρησιµοποιούνται ολόσωµες φόρµες µίας χρήσης, εκτός εάν 
δεν είναι δυνατή η συναρµολόγησή της στην περιοχή εργασιών. 

∆εδοµένου ότι οι µονάδες απορρύπανσης είναι συνήθως κινητές µονάδες, οι εγκαταστάσεις 
κατά κανόνα καταλαµβάνουν πολύ µικρό χώρο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει 
επαρκής χώρος για τον προβλεπόµενο αριθµό εργαζοµένων και κατάλληλα µέσα, π.χ. πάγκοι, 
για να ενθαρρύνεται η σωστή χρήση. 

Η µονάδα απορρύπανσης πρέπει να διαθέτει εξαερισµό αρνητικής πίεσης, µε κλίση πίεσης 
εξαερισµού από την «τελευταία καθαρή περιοχή» προς την «τελευταία βρώµικη περιοχή». Ο 
συνιστώµενος ρυθµός αλλαγής του αέρα είναι 30 φορές ανά ώρα για τη ντουζιέρα και την 
τελευταία βρώµικη περιοχή, αλλά κάποιες εθνικές οδηγίες δέχονται µικρότερο αριθµό 
αλλαγών. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθµός αλλαγής του αέρα, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 
αραίωση του αµίαντου που ενδέχεται να απελευθερωθεί. 

12.4.2 Χρήση της µονάδας απορρύπανσης 

Η σωστή χρήση της µονάδας απορρύπανσης είναι βασική προϋπόθεση για να αποτραπεί ο 
κίνδυνος έκθεσης. Οι εργαζόµενοι πρέπει απαραιτήτως να παρακολουθήσουν µια επίδειξη για 
τη σωστή χρήση και να εξασκηθούν στη σωµατική απορρύπανση κατά τη διάρκεια της 
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σχετικής εκπαίδευσής τους (κεφάλαιο 7.2.4). Στο σχήµα 12.4 απεικονίζεται η χρήση µονάδων 
απορρύπανσης µε 5 και µε 3 διαµερίσµατα αντιστοίχως. 

 

 

Εάν αναλαµβάνετε εργασία αφαίρεσης αµιάντου, οφείλετε: 

• να έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση της µονάδας απορρύπανσης· 

• να ξέρετε πώς να αποφύγετε τη µεταφορά τυχόν ρύπανσης από το περίβληµα 
στην τελευταία καθαρή περιοχή της µονάδας απορρύπανσης, και να ξέρετε πώς
να ακολουθήσετε σωστά τις διαδικασίες απορρύπανσης ώστε να αποφύγετε 
εσείς ο ίδιος τυχόν έκθεση στον αµίαντο κατά το στάδιο της ατοµικής 
απορρύπανσης· 

• να ενηµερώσετε αµέσως τον επιβλέποντα σε περίπτωση δυσλειτουργίας της 
µονάδας (π.χ. έλλειψη πίεσης στο ντους, έλλειψη ζεστού νερού, βλάβη στον 
εξαερισµό). 

 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που αναλαµβάνουν εργασίες αφαίρεσης αµιάντου,
πρέπει να εξασφαλίσετε τα εξής: 

• τα άτοµα είναι σωστά εκπαιδευµένα στη χρήση της µονάδας απορρύπανσης· 

• οι ρυπασµένες φόρµες µίας χρήσης, πετσέτες και φίλτρα είναι τοποθετηµένα σε 
σάκους στην τελευταία βρώµικη περιοχή ως απόβλητα που έχουν ρυπανθεί µε 
αµίαντο· 

• η µονάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, µε τις αναγκαίες παροχές (καυτό νερό,
αφροντούς σε µορφή τζελ, βούρτσες νυχιών, πετσέτες κ.λπ.) και προστασία από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. πάγωµα των σωληνώσεων παροχής νερού). 
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Σχήµα 12.4. Απεικόνιση της ατοµικής απορρύπανσης σε µονάδα 5 διαµερισµάτων και σε µονάδα 3 διαµερισµάτων. 
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Σχήµα 12.5 Απορρύπανση µε ηλεκτρική σκούπα τύπου H, µέσα στη ντουζιέρα µε 
αδιάβροχη ολόσωµη φόρµα, και µετά ντους πριν από την αφαίρεση του 
αναπνευστικού εξοπλισµού προστασίας (οι φωτογραφίες είναι προσφορά του INRS 
και πνευµατική ιδιοκτησία του INRS). 
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12.4.3 Συντήρηση της µονάδας απορρύπανσης 

Η µονάδα απορρύπανσης πρέπει να έχει πιστοποιητικό καθαρισµού (στο οποίο να 
βεβαιώνεται ότι δεν φέρει ρύπανση από προηγούµενες εργασίες) για να συναρµολογηθεί µε 
σκοπό να λειτουργήσει σε συγκεκριµένη περιοχή εργασίας. 

Ο καθαρισµός της µονάδας απορρύπανσης πρέπει να γίνεται από έµπειρο άτοµο που θα φορά 
καθαρή ολόσωµη φόρµα και καθαρό αναπνευστήρα. Τα ρυπασµένα υλικά (πετσέτες, φίλτρα, 
φόρµες κ.λπ.) πρέπει να τοποθετούνται σε σάκο και η συγκέντρωσή τους πρέπει να ξεκινά 
από την τελευταία καθαρή περιοχή έτσι ώστε να αποµακρύνονται εξερχόµενα από την 
τελευταία βρώµικη περιοχή. 

Πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά οι συγκεντρώσεις αιωρούµενων ινών στο διαµέρισµα 
όπου οι εργάτες αφαιρούν τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας (κεφάλαιο 16). 

Μετά τη λήξη κάθε βάρδιας, η µονάδα απορρύπανσης πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά. 
Πρέπει να ελέγχεται ανελλιπώς για ρύπανση από αιωρούµενες ίνες στην «τελευταία βρώµικη 
περιοχή», ενώ αφού περατωθούν όλες οι εργασίες και πριν αποµακρυνθεί από την περιοχή ή 
αποσυναρµολογηθεί, πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο καθαρισµού (παρόµοιο µε αυτόν 
που διενεργείται στο εσωτερικό ενός περιβλήµατος όπου εκτελούνται εργασίες µε αµίαντο). 

12.4.4 Μετακίνηση µεταξύ αποµακρυσµένης µονάδας απορρύπανσης και 
περιβλήµατος 

Στις περιπτώσεις όπου η µονάδα απορρύπανσης δεν µπορεί να συνδεθεί απευθείας µε το 
περίβληµα, είναι ανάγκη να αποκλειστεί η εξάπλωση της ρύπανσης από αµίαντο έξω από το 
περίβληµα κατά τις µετακινήσεις των εργατών µεταξύ του περιβλήµατος και της µονάδας 
απορρύπανσης. Για αυτή τη µετάβαση από το ένα σηµείο στο άλλο ενδείκνυται η χρήση 
ολόσωµων φορµών µίας χρήσης και όχι πλενόµενων φορµών. 

Για να εισέλθετε στο περίβληµα, οφείλετε: 

• να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα απορρύπανσης (όπως περιγράφεται ανωτέρω) για να 
αφαιρέσετε τα ενδύµατά σας και να φορέσετε µια πλήρη προστατευτική ενδυµασία 
µίας χρήσης (για χρήση µέσα στο περίβληµα) κάτω από άλλη ολόσωµη φόρµα 
µετάβασης, διαφορετικού χρώµατος από αυτή που φοράτε µέσα στο περίβληµα ώστε 
να αναγνωρίζεστε εύκολα από τους άλλους. Φορέστε καθαρά υποδήµατα για να 
µεταβείτε στο περίβληµα. Επιθεωρήστε και ελέγξτε τον αναπνευστικό εξοπλισµό 
προστασίας πριν τον προσαρµόσετε σωστά επάνω σας, κοιτάζοντας στον καθρέφτη· 

• να προχωρήσετε προς το περίβληµα· 

• να αφαιρέσετε τα καθαρά υποδήµατα και τις ολόσωµες φόρµες µετάβασης στο 
εξωτερικό διαµέρισµα του αεροστεγούς θαλάµου που οδηγεί στο περίβληµα. 
Κρεµάστε την ολόσωµη φόρµα σε άγκιστρο ή τοποθετήστε τη σε κιβώτιο που 
βρίσκεται στο πρώτο διαµέρισµα (µην την αφήσετε στο δάπεδο)· 

• να περάσετε στο δεύτερο διαµέρισµα του αεροστεγούς θαλάµου και να φορέσετε τα 
υποδήµατα που προορίζονται για χρήση µέσα στο περίβληµα· 

• να περάσετε στο εσωτερικό διαµέρισµα του αεροστεγούς θαλάµου και από εκεί στο 
περίβληµα. 

Για να φύγετε από το περίβληµα, οφείλετε: 
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• να αφαιρέσετε µε ηλεκτρική σκούπα όλη την εµφανή σκόνη από τα µέσα ατοµικής 
προστασίας, τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας και τα υποδήµατα που φοράτε· 

• να αφήσετε το περίβληµα και να εισέλθετε στο εσωτερικό διαµέρισµα του 
αεροστεγούς θαλάµου. Βουρτσίστε τα υποδήµατα στο σηµείο απολύµανσης 
υποδηµάτων. Τρίψτε µε σφουγγάρι ή σκουπίστε µε υγρό πανί τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας, χρησιµοποιώντας χωριστό υδατόλουτρο· 

• να περάσετε στο µεσαίο τµήµα του αεροστεγούς θαλάµου. Αφαιρέστε τη φόρµα και 
τα υποδήµατα που φορούσατε µέσα στο περίβληµα. Τοποθετήστε τη φόρµα σε σάκο 
απορριµµάτων σαν να πρόκειται για απόβλητο που πιθανώς έχει ρυπανθεί µε αµίαντο 
[ή φυλάξτε τη για να τη χρησιµοποιήσετε ξανά, εάν βγαίνετε για διάλειµµα κατά τη 
διάρκεια της βάρδιάς σας (π.χ. σε περιβάλλον µε υψηλή θερµοκρασία)]. Μην 
αφαιρέσετε τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας· 

• να περάσετε στο εξωτερικό τµήµα και να φορέσετε τη φόρµα και τα υποδήµατα 
µετάβασης, ενώ εξακολουθείτε να φοράτε τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας· 

• να κατευθυνθείτε στη µονάδα απορρύπανσης, ακολουθώντας την καθορισµένη 
διαδροµή µετάβασης (η διαδροµή αυτή πρέπει να προσδιοριστεί εγκαίρως και να 
εξασφαλίζει µια σύντοµη, ευθεία πορεία µε τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους, π.χ. 
σκαλοπάτια)· 

• να εισέλθετε στην τελευταία βρώµικη περιοχή της µονάδας απορρύπανσης, να 
αφαιρέσετε τα υποδήµατα, όλα τα µέσα ατοµικής προστασίας και τα εσώρουχα που 
φορούσατε στο περίβληµα, και να συνεχίσετε να φοράτε τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας µε τον κινητήρα του σε λειτουργία· 

• να προχωρήσετε στην περιοχή της ντουζιέρας φορώντας πάντοτε τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας. Πλυθείτε στο ντους και χρησιµοποιήστε σφουγγάρι για να 
σκουπίσετε τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας, προσέχοντας ώστε να µην 
εισέλθει νερό στα ανοίγµατα του φίλτρου· 

• αφού καθαριστεί ο αναπνευστικός εξοπλισµός προστασίας, αφαιρέστε τον και 
πλυθείτε σχολαστικά στο ντους. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας και τοποθετείστε το σε σάκο για να απορριφθεί ως απόβλητο 
που έχει ρυπανθεί µε αµίαντο· 

• να στεγνώσετε το σώµα σας µε µια πετσέτα. Οι πετσέτες που χρησιµοποιούνται πριν 
από την αναχώρηση από το διαµέρισµα της ντουζιέρας, δεν πρέπει να µεταφέρονται 
στην τελευταία καθαρή περιοχή (πρέπει να παραµένουν στο διαµέρισµα της 
ντουζιέρας ή να απορρίπτονται ως πιθανώς ρυπασµένες). Όλες οι χρησιµοποιηµένες 
πετσέτες πρέπει να θεωρούνται πιθανώς ρυπασµένες και πρέπει να απορρίπτονται ή 
να καθαρίζονται αναλόγως· 

• να σκουπιστείτε µε άλλη πετσέτα στην τελευταία καθαρή περιοχή ώστε να 
στεγνώσετε εντελώς· 

• να φορέσετε φόρµα µετάβασης (π.χ. για να κάνετε διάλειµµα) ή τα ενδύµατά σας· 

• να φύγετε από την εξωτερική πόρτα της τελευταίας καθαρής περιοχής. 
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Σχήµα 12.6 Κινητή µονάδα απορρύπανσης 

 

12.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 

12.5.1 Αρχές που διέπουν τις τεχνικές καταστολής της σκόνης 

Στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αφαίρεση αµιαντούχων υλικών, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν και τεχνικές καταστολής της σκόνης για να αποφευχθεί η διάχυση ινών 
αµιάντου στον αέρα. Η επιλογή της τεχνικής για την αφαίρεση πρέπει να γίνει κατόπιν 
προσεκτικής εξέτασης, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητά της για τη συγκεκριµένη εργασία. 
Για παράδειγµα, οι τεχνικές της υγρής αφαίρεσης είναι κατά κανόνα αυτές που προτιµώνται, 
αλλά µπορεί να µην είναι κατάλληλες εάν στην περιοχή υπάρχει και είναι σε λειτουργία 
ηλεκτρικός ή µηχανικός εξοπλισµός. Ένα κράτος µέλος συνιστά τη διακοπή της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος από τον γενικό διακόπτη και τη χρήση αυτόνοµης γεννήτριας. Εάν 
τυχόν υπάρχουν χηµικές ουσίες, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πιθανός κίνδυνος από την 
αντίδραση µε το νερό. Τα υγρά διαβροχής σε συνδυασµό µε το νερό µπορεί να καταστήσουν 
τις επιφάνειες ολισθηρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ολισθήσεων και πτώσεων, ιδίως εάν η 
εργασία γίνεται σε κάποιο ύψος. Σε συνθήκες παγετού µπορεί να απαιτηθεί η χρήση υγρού 
διαβροχής µε αντιψυκτικές ιδιότητες. 

Ο εξοπλισµός (που χρησιµοποιείται για την καταστολή και τον έλεγχο της σκόνης) πρέπει να 
είναι επαρκούς ποιότητας [π.χ. να πληροί κάποιες προδιαγραφές ποιότητας, όπως είναι το 
πρότυπο ποιότητας PAS στο Ηνωµένο Βασίλειο (Βρετανικός Οργανισµός Τυποποίησης)], να 
είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και να συντηρείται καταλλήλως. 

12.5.2 Υγρή αφαίρεση 

Η ύγρανση των αµιαντούχων υλικών µπορεί να γίνει µε εναλλακτικές τεχνικές εφαρµογής, 
δηλ. µε ψεκασµό χωρίς αέρα (για να υγρανθεί η επιφάνεια ή για µικρού πάχους και πορώδη 
υλικά) και µε βελόνες έκχυσης για υλικά µεγαλύτερου πάχους ή υλικά µε αδιάβροχη 
επιφάνεια. Στο νερό πρέπει να προστεθεί ένα υγρό διαβροχής προκειµένου να υγρανθεί 
αποτελεσµατικά ο αµίαντος. 

Η µέθοδος της έκχυσης είναι κατάλληλη για υλικά όπως στεγανοποιηµένες και ψεκασµένες 
επικαλύψεις, ενώ µπορεί να είναι κατάλληλη και για άλλα αµιαντούχα υλικά µε αδιαπέραστες 
επιφάνειες (π.χ. βαµµένες µονωτικές αµιαντόπλακες). Οι βελόνες έκχυσης µπορούν να 
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τοποθετηθούν σε άκαµπτη πλάκα (για επίπεδες επιφάνειες) ή σε εύκαµπτο σωλήνα παροχής 
(για καµπύλες ή ανώµαλες επιφάνειες). Για τα απρόσιτα σηµεία µπορεί να χρειαστεί έκχυση 
ενός σηµείου (µε ράβδο). 

Η έκχυση πρέπει να γίνεται µε χαµηλή πίεση (3,5 bar) έτσι ώστε το αµιαντούχο υλικό να 
υγραίνεται µε τριχοειδή κίνηση του υγρού και χωρίς περιττή διάχυση νερού. Είναι σηµαντικό 
να αφήνετε να µεσολαβεί αρκετός χρόνος ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής ύγρανση σε όλο το 
υλικό. Εάν στο υλικό παραµείνουν στεγνά κάποια σηµεία, αυτό µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου 
εργασίας. 

Το µέγεθος και το σχέδιο των βελονών πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε οι βελόνες να ταιριάζουν 
στο σχήµα του αµιαντούχου υλικού, π.χ. µακριές βελόνες µε τρύπες σε όλο το µήκος τους για 
επιχρίσµατα/µόνωση πάχους µεγαλύτερου από 1 εκατοστό. 

Οι βελόνες πρέπει να τοποθετηθούν µε τον κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί σωστή 
κάλυψη. Τα µεταξύ τους διαστήµατα πρέπει να είναι αρκετά µικρά για να αποκλειστεί το 
ενδεχόµενο να µείνουν κάποια σηµεία στεγνά, ενώ οι θέσεις τους πρέπει να είναι τέτοιες 
ώστε η βαρύτητα να βοηθά στη διάχυση του νερού (π.χ. βελόνες κατά µήκος του άνω µέρους 
οριζόντιων σωλήνων, βελόνες στους οριζόντιους δακτυλίους κατακόρυφων σωλήνων, ανά 
διαστήµατα περίπου 1 µέτρου στην περίπτωση των κατακόρυφων σωλήνων). 

Εάν το επίχρισµα/η µόνωση είναι καλυµµένο(-η) µε σκληρή επιφάνεια που πρέπει να 
διατρυπηθεί για να µπορέσουν να διεισδύσουν οι βελόνες έκχυσης, τότε κατά τη διάνοιξη των 
σχετικών οπών πρέπει να χρησιµοποιηθούν τεχνικές καταστολής της σκόνης. Αυτό µπορεί να 
σηµαίνει ύγρανση µε ψεκασµό χωρίς αέρα, και ακριβώς αυτή η εκ των προτέρων ύγρανση 
µπορεί να διευκολύνει τη διαβροχή του υλικού µε νερό. 

 

Σχήµα 12.7 Σωλήνας µε µόνωση αµιάντου που παρουσιάζει πολλαπλές στρώσεις 
και διείσδυση του υγρού διαβροχής 
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Σχήµα 12.8 ∆ιάγραµµα συστήµατος έκχυσης. (1) σωλήνας, (2) µονωτικό περίβληµα 
(3), βελόνα έκχυσης προσαρµοσµένη σε (4) εύκαµπτο σωληνάκι. 

 

 

Σχήµα 12.9 Σύστηµα έκχυσης µε ροή νερού από σειρά στοµίων κατά µήκος κάθε 
βελόνας. Η φωτογραφία προσφέρθηκε από την Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας 
του Ηνωµένου Βασιλείου, από την HSG 247. Η αναπαραγωγή υλικού πνευµατικής 
ιδιοκτησίας του Βασιλείου επιτρέπεται µε την άδεια του ελεγκτή του HMSO και του 
Queen's Printer για τη Σκοτία. 
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Σχήµα 12.10 Παράδειγµα έκχυσης πολλαπλών σηµείων που χρησιµοποιείται για την 
ύγρανση ψεκασµένου αµίαντου µόνωσης. 

Ο ψεκασµός χωρίς αέρα (δηλ. ο ψεκασµός που γίνεται χωρίς να χρησιµοποιείται αέρας ή 
άλλο αέριο για την εκτόξευση του νερού) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υγρανθεί η 
επιφάνεια πορώδους υλικού (π.χ. µονωτική κουβέρτα, σχοινιά, φλάντζες) και για να 
προετοιµαστεί οποιοδήποτε υλικό πριν από τη διάνοιξη οπών µε σκοπό τη διείσδυση των 
βελονών έκχυσης. Η ύγρανση µε ψεκασµό χωρίς αέρα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε 
µονωτική αµιαντόπλακα (για αφαίρεση µε τοπικό αναρροφητικό εξαερισµό), αλλά και σε 
µικρά θραύσµατα κατά τη διάρκεια του καθαρισµού. 

Το φθαρµένο επίχρισµα/µονωτικό περίβληµα µπορεί µε µεγάλη πιθανότητα να 
αποκολληθεί κατά τη διαδικασία της έκχυσης. Το φθαρµένο τµήµα µπορεί να περιτυλιχτεί µε 
πολυαιθυλένιο (ή µε διαφανή µεµβράνη στεγανής περιτύλιξης και µονωτική ταινία) για να 
αποφευχθεί η διασπορά των θραυσµάτων. 

Η µεταλλική επένδυση, γύρω από το αµιαντούχο µονωτικό περίβληµα, µπορεί να χρειαστεί 
να αφαιρεθεί για να γίνει η έκχυση στην επιφάνεια του περιβλήµατος. Εάν η µεταλλική 
επένδυση µπορεί να διατρυπηθεί, τότε η έκχυση στο περίβληµα πρέπει να γίνει µέσα από τις 
διανοιγµένες οπές. Εάν η επένδυση µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να γίνει ζηµιά στο µονωτικό 
περίβληµα, τότε µε αυτό τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση και η διείσδυση των 
βελονών έκχυσης, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιηθεί ψεκασµός χωρίς 
αέρα και ηλεκτρική σκούπα µε σύστηµα τοπικής απαγωγής για να αποκλειστεί η 
απελευθέρωση σκόνης. 

Προβλήµατα στην οµοιοµορφία της ύγρανσης µπορούν να προκύψουν εάν το υλικό έχει 
υποστεί ζηµιά από εσωτερική ρηγµάτωση ή σε περίπτωση που το υλικό δεν έχει οµοιόµορφη 
πορώδη υφή. Όταν οι ρωγµές είναι εµφανείς, οι βελόνες πρέπει να τοποθετηθούν προσεκτικά 
ώστε να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της ύγρανσης. Όταν η πορώδης υφή είναι 
διαφορετική από σηµείο σε σηµείο, τότε η ανάλογη ρύθµιση του ρυθµού ροής µπορεί να 
διευκολύνει την κατάσταση. Η περιτύλιξη του αµιαντούχου υλικού µπορεί να είναι αναγκαία 
προκειµένου να συγκρατήσει το νερό και να υγρανθεί καλά σε όλα του τα σηµεία. 

Οι µεγάλες εγκαταστάσεις βιοµηχανικής θέρµανσης βαρέος τύπου µπορεί να 
συνεπάγονται τα εξής προβλήµατα: 

• εκτεταµένες και πολύπλοκες σωληνώσεις, πράγµα που καθιστά δύσκολη έως 
αδύνατη την πλήρη στεγανοποίηση του περιβλήµατος· 
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• µεγάλοι όγκοι µονωτικού περιβλήµατος αµιάντου µε µεγάλο πάχος (π.χ. περίπου 
1 µέτρου) 

• µεγάλες ποσότητες αµιαντούχων αποβλήτων και ιλύος. 

Τα αµιαντούχα υλικά που έχουν υγρανθεί σωστά αποκτούν ζυµώδη υφή και είναι έτοιµα 
για αφαίρεση. 

Η αφαίρεση των υγραµένων αµιαντούχων υλικών γίνεται καλύτερα µε χειροκίνητα 
εργαλεία (π.χ. ξύστρες, σµίλες, κατσαβίδια). Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία (π.χ. δισκοπρίονα και τριβεία) για την κοπή 
αµιαντούχων υλικών. 

Η εργασία πρέπει να είναι µεθοδικά οργανωµένη ώστε αµέσως µετά την αφαίρεσή του το 
υλικό να τοποθετείται σε σάκο ή να περιτυλίγεται, ενώ όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνονται 
προοδευτικά από πάνω προς τα κάτω για να αποφευχθεί νέα ρύπανση των καθαρισµένων 
επιφανειών (π.χ. πρώτα οροφές/δοκοί, µετά τοίχοι, και στο τέλος δάπεδο). 

Μετά την αφαίρεση του µεγαλύτερου µέρους του υλικού, µπορεί να έχουν µείνει κάποια 
µικρά τµήµατα πάνω στις επιφάνειες. Μερικές φορές τα υπολείµµατα είναι προσκολληµένα 
δυνατά (π.χ. στη διαβρωµένη επιφάνεια σωλήνα). Πρέπει να προτιµώνται τα χειροκίνητα 
εργαλεία για την αφαίρεση των υπολειµµάτων αµιάντου, αλλά η χρήση ηλεκτρικών 
εργαλείων µπορεί να φανεί αναγκαία για κάποια υπολείµµατα υλικού που παραµένουν 
δυνατά προσκολληµένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εργαλεία πρέπει να χρησιµοποιούνται 
στο χαµηλότερο επίπεδο ρύθµισης ισχύος και να προβλέπεται καταστολή της σκόνης (αφροί, 
ψεκασµοί χωρίς αέρα ή τοπικός αναρροφητικός εξαερισµός). 

 

 

Σχήµα 12.11 Τοποθέτηση αποβλήτων σε σάκο κοντά στο σηµείο της αφαίρεσης για 
να προληφθεί η εξάπλωση και να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση. 

 

Εάν απασχολείτε άτοµα για την αφαίρεση αµιαντούχων υλικών, πρέπει να παρέχετε
αποτελεσµατική επίβλεψη ώστε να εξασφαλίσετε τα εξής: 

• τηρούνται οι διαδικασίες για την ασφάλεια, και 
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• χρησιµοποιούνται µόνον οι µέθοδοι αφαίρεσης που περιγράφονται στο σχέδιο
εργασίας· 

• ∆ΕΝ πρέπει να γίνεται καµία αλλαγή στις µεθόδους εργασίας χωρίς να προηγηθεί 
αναθεώρηση της εκτίµησης κινδύνου και του σχεδίου εργασίας· 

• για τις εργασίες αφαίρεσης αµιάντου ακολουθείται η καλύτερη πρακτική (όπως αυτές 
που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό). 

 

 

 

Εάν εκτελείτε εργασία αφαίρεσης αµιάντου: 

• καθορίστε τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να 
ρυπανθούν ξανά οι καθαρισµένες επιφάνειες, π.χ. πρώτα οροφές/δοκάρια, µετά 
τοίχοι, και στο τέλος το δάπεδο. 

• βεβαιωθείτε ότι δεν βρέχονται τα φίλτρα, διότι εάν βραχούν µειώνεται η 
αποδοτικότητά τους. 

• είναι απαραίτητη η τακτοποίηση του χώρου. Να καθαρίζετε τα απορρίµµατα αµέσως 
µόλις δηµιουργούνται. Τα ξύλινα υποστηρίγµατα των οροφών από αµίαντο πιθανόν 
να έχουν καρφιά. Φροντίστε να µην εξέχουν γιατί µπορεί κάποιος να τα πατήσει. 

• αφαιρέστε τα αµιαντούχα υλικά προκαλώντας τους την ελάχιστη δυνατή θραύση. Για 
παράδειγµα, εάν µια µονωτική αµιαντόπλακα έχει 4 καρφιά, πρέπει να µείνει άθικτη 
κατά την αφαίρεση εκτός από τη ζηµιά που θα γίνει µόνον στις καρφωµένες γωνίες.
Τα καρφιά πρέπει να αφαιρούνται ένα-ένα (µε καταστολή της σκόνης όπως
αναφέρεται στο κεφάλαιο 11)· 

• να ΜΗΝ χρησιµοποιείτε άλλες µεθόδους εκτός από αυτές που περιγράφονται στο 
σχέδιο εργασίας, και 

• να ΜΗΝ χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πάνω σε αµιαντούχα υλικά (εκτός από 
συγκεκριµένες και περιορισµένες εφαρµογές, εφόσον οι εφαρµογές αυτές έχουν 
περιληφθεί στην εκτίµηση κινδύνου και στο σχέδιο εργασίας). 

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, πρέπει να ελέγξετε εάν η εργασία εκτελείται σύµφωνα µε 
το σχέδιο εργασίας, προβαίνοντας π.χ. στις εξής ενέργειες: 

• παρατήρηση των εργασιών µέσα από τα πλαίσια διόπτευσης· 

• έλεγχος για να εξακριβωθεί εάν τα εργαλεία που βρίσκονται στην περιοχή εργασιών 
ή µέσα στο περίβληµα ανταποκρίνονται στις µεθόδους που περιγράφονται στο σχέδιο
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εργασίας· 

• έλεγχος για να επαληθευτεί ότι ∆ΕΝ χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία. 

 

 

12.5.3 Ελεγχόµενη στεγνή αφαίρεση 

Η υγρή αποξήλωση είναι η καλύτερη µέθοδος και πρέπει να χρησιµοποιείται πάντοτε, εκτός 
από κάποιες πολύ ειδικές περιστάσεις. Ωστόσο, σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις όπου η υγρή 
αποξήλωση δεν είναι δυνατή, η εναλλακτική λύση είναι η ελεγχόµενη στεγνή αφαίρεση – που 
σηµαίνει αφαίρεση µε χρήση άλλων µεθόδων για τον αποκλεισµό της απελευθέρωσης 
σκόνης, όπως είναι ο τοπικός αναρροφητικός εξαερισµός ή η περιτύλιξη των µονωµένων 
δοµικών στοιχείων και η κοπή και αφαίρεση ολόκληρου τµήµατος (γνωστή ως µέθοδος 
«τύλιξε και κόψε»). 

Η περιτύλιξη και η κοπή τµηµάτων µονωµένου σωλήνα είναι η κατάλληλη µέθοδος στην 
περίπτωση που ο σωλήνας µαζί µε το µονωτικό περίβληµά του πρόκειται να απορριφθούν ως 
απόβλητα αµιάντου. Ο µονωµένος σωλήνας περιτυλίγεται µε πολυαιθυλένιο. Μπορεί να 
χρειαστεί να αφαιρεθούν µικρά τµήµατα του µονωτικού περιβλήµατος σε συγκεκριµένα 
σηµεία για να γίνει µε άνεση η κοπή του σωλήνα. Η αφαίρεση αυτών των τµηµάτων του 
µονωτικού περιβλήµατος σηµαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον αµίαντο, και εποµένως 
όλη η σχετική εργασία πρέπει να γίνει µέσα σε περίβληµα (βλ. τµήµα 12.3.1 για τις 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου µπορεί να µην χρειαστεί περίβληµα). Αυτή η τεχνική είναι 
κατάλληλη µόνον εφόσον τα τµήµατα του σωλήνα έχουν βολικό µέγεθος και εφόσον έχει 
στραγγίσει το περιεχόµενο των σωληνώσεων/των δεξαµενών. 

Οι σάκοι µε γάντια είναι κατασκευασµένοι από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό και φέρουν 
ενσωµατωµένες µακρυµάνικες πλαστικές θήκες χεριών, στις οποίες περνά τα χέρια του ο 
εργάτης που βρίσκεται έξω από το πλαστικό για να µπορέσει να αγγίξει ό,τι βρίσκεται από τη 
µέσα πλευρά του πλαστικού. Μετά την τοποθέτηση του σάκου µε γάντια γύρω από το 
αντικείµενο που πρέπει να αφαιρεθεί, ο εργάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει εργαλεία που θα 
χειρίζεται µέσω των γαντιών για να αφαιρέσει τον αµίαντο. Το υλικό που αποξηλώνεται από 
το αντικείµενο συγκεντρώνεται στο κάτω µέρος του σάκου µε γάντια. Ο σάκος πρέπει να 
σφραγίζει µε φερµουάρ για να εγκλωβίζονται τα απόβλητα στο κάτω µέρος του σάκου όταν 
τελειώσει η εργασία. Ο σάκος χρησιµοποιείται µόνον µία φορά και µετά απορρίπτεται µαζί 
µε τα απόβλητα. Εάν είναι δυνατόν, ο σάκος µε γάντια πρέπει να χρησιµοποιείται υπό 
συνθήκες ελαφρά αρνητικής πίεσης. 

Πρέπει να καθοριστεί και µια µέθοδος για την αποµάκρυνση των εργαλείων (π.χ. µετά το 
πέρας των εργασιών) από τον σάκο µε γάντια. Η µέθοδος αυτή µπορεί να προβλέπει την 
τοποθέτηση των εργαλείων µέσα στη µία θήκη-γάντι και στη συνέχεια το τράβηγµα της 
θήκης-γαντιού προς τα έξω έτσι ώστε τα εργαλεία να περικλείονται µέσα στην προεξέχουσα 
πλαστική θήκη-γάντι. Κατόπιν, µε το δέσιµο ενός κόµπου στη θήκη-γάντι µπορεί να 
σχηµατιστεί ένα είδος µικρής πλαστικής σακούλας µέσα στην οποία θα βρίσκονται τα 
εργαλεία, ενώ µε το δέσιµο και δεύτερου κόµπου στη θήκη-γάντι σχηµατίζεται ένα τµήµα 
που µπορεί να κοπεί µε ελάχιστο κίνδυνο απελευθέρωσης του αµιάντου. Το άνοιγµα της 
σακούλας µε τα εργαλεία µπορεί να γίνει µέσα στον επόµενο σάκο µε γάντια που θα 
χρησιµοποιηθεί ή µέσα σε έναν κάδο νερού για να καθαριστούν τα εργαλεία. 
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Ο σάκος µε γάντια προστατεύει τον εργάτη, αλλά η ασφάλεια που παρέχει ο σάκος δεν είναι 
αρκετή ώστε να µην χρειάζονται µέσα ατοµικής προστασίας και αναπνευστικός εξοπλισµός 
προστασίας, ούτε αφήνει περιθώρια για να µην τοποθετηθεί και περίβληµα, και αυτό διότι ο 
αµίαντος µπορεί να διαφύγει εάν ο σάκος τρυπηθεί. 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν αρκετοί τύποι σάκων µε γάντια. 

 

 

Σχήµα 12.12 Σάκοι µε γάντια που χρησιµοποιούνται για ελεγχόµενη αφαίρεση µονωτικού 
περιβλήµατος από αµίαντο (οι φωτογραφίες είναι προσφορά του INRS και πνευµατική 
ιδιοκτησία του INRS). 

Η απευθείας αφαίρεση µε συστήµατα κενού είναι κατάλληλη και αποδοτική µέθοδος για 
την αφαίρεση ελεύθερου αµιάντου (π.χ. θερµοµόνωση ή ηχοµόνωση). Ο προς αφαίρεση 
αµίαντος αναρροφείται και κατευθύνεται σε µια αποµακρυσµένη µονάδα συλλογής µέσα από 
έναν αγωγό κενού. Το κενό αέρος δηµιουργείται µε εξοπλισµό ειδικά σχεδιασµένο για τον 
σκοπό αυτό. 

Εάν ο αγωγός αυτός συνδέεται µε µονάδα ενσάκισης που είναι τοποθετηµένη έξω από το 
περίβληµα των εργασιών αφαίρεσης, τότε και η εν λόγω µονάδα ενσάκισης πρέπει να 
κλειστεί σε χωριστό περίβληµα, ενώ οι χειριστές της µονάδας ενσάκισης πρέπει να 
χρησιµοποιούν πλήρη αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας και λοιπά µέσα ατοµικής 
προστασίας και να τηρούν τις διαδικασίες απορρύπανσης (σαν να εργάζονταν στον χώρο 
αφαίρεσης). 
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Εάν γίνεται χρήση εξοπλισµού αυτού του τύπου, τότε στο σχέδιο εργασίας πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς ο τρόπος µε τον οποίο θα καθαριστούν τα σηµεία έµφραξης του αγωγού 
µεταφοράς σε κενό αέρος. Για παράδειγµα, ο αγωγός θα πρέπει να σφραγιστεί προσεκτικά 
και στα δύο άκρα του και να µεταφερθεί µέσα στο περίβληµα αφαίρεσης για να καθαριστεί. 

12.6 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται ότι µερικά ή όλα τα αµιαντούχα υλικά µπορούν να 
καταστούν ασφαλή µε επικάλυψη ή µε εγκλεισµό, η σχετική διαδικασία µπορεί να 
συνεπάγεται κίνδυνο διατάραξης του αµιαντούχου υλικού. Η επικάλυψη µπορεί να γίνει µε 
εφαρµογή λεπτού στρώµατος στεγανωτικού επιχρίσµατος, παχέος στρώµατος στεγανωτικού 
επιχρίσµατος ή µε εµποτισµό του αµιαντούχου υλικού µε υγρό που σκληραίνει. Ωστόσο, η 
αρχική ύγρανση µπορεί να προσθέσει αρκετό βάρος και να προκαλέσει την απόσπαση και 
την πτώση του αµιαντούχου υλικού µε αναπόφευκτη απελευθέρωση σκόνης. Γενικά, κατά 
την επικάλυψη αµιαντούχων υλικών πρέπει να λαµβάνονται οι ίδιες προφυλάξεις µε αυτές 
που απαιτούνται για την αφαίρεση αµιάντου. 

Ο εγκλεισµός µπορεί να σηµαίνει τον εγκιβωτισµό του αµιαντούχου υλικού µε τη χρήση 
κάποιου εµποδίου που µπορεί να µην εφάπτεται µε το αµιαντούχο υλικό. Κατά την εκτίµηση 
κινδύνου για αυτή την εργασία, πρέπει να εξεταστεί εάν πρόκειται να αποφευχθεί ή όχι η 
διατάραξη του αµιαντούχου υλικού κατά την εκτέλεση των σχετικών κινήσεων. Το στοιχείο 
αυτό θα ληφθεί υπόψη για να αποφασιστεί εάν η εργασία πρέπει να γνωστοποιηθεί και να 
εκτελεστεί µε τις προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο, εκτός εάν κριθεί ότι 
αρκούν οι προφυλάξεις που απαριθµούνται στο κεφάλαιο 11. 

 

Σχήµα 12.13 Προσεκτική αφαίρεση πλακιδίου από αµίαντο 

12.7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

12.7.1 Συστηµατική επιθεώρηση και παρακολούθηση 

Πρέπει να εφαρµόζεται κάποιο σύστηµα για την τακτική παρακολούθηση και συντήρηση του 
περιβλήµατος. Η ευθύνη για το έργο αυτό µπορεί να ανατεθεί σε ένα εκπαιδευµένο και ικανό 
άτοµο. Πρέπει να υπάρχει ένα προκαθορισµένο σύστηµα µε συγκεκριµένες προβλέψεις για 
τις διαδικασίες παρακολούθησης και τη συχνότητά τους. Οι καταστάσεις παρακολούθησης 
πρέπει να ελέγχονται συχνά από άτοµο που ασκεί τη διεύθυνση. 

Η παρακολούθηση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

• Οπτική επιθεώρηση της ακεραιότητας του περιβλήµατος. 
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o Πριν αρχίσουν οι εργασίες, πρέπει να ελέγχεται ο σωστός τρόπος 
κατασκευής, τα σφραγίσµατα, οι στεγανοί θάλαµοι, οι ενώσεις και η 
αποτελεσµατικότητα της στεγανοποίησης γύρω από εµπόδια όπως σωλήνες, 
αγωγοί και καλώδια. 

o Κατά τις καθηµερινές επιθεωρήσεις, πριν από την έναρξη κάθε βάρδιας, 
πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν ζηµιάς ή αστοχίας των 
σφραγισµάτων ή των ενώσεων, καθώς και για την ύπαρξη ενδείξεων 
ικανοποιητικής αρνητικής πίεσης στα προς τα έσω εντεταµένα τοιχώµατα 
πολυαιθυλενίου του περιβλήµατος. Η τακτική οπτική επιθεώρηση είναι ο 
βασικός τρόπος πρόληψης τυχόν διαφυγών. 

• Ο έλεγχος µε τη χρήση καπνού για τον εντοπισµό πιθανών διαφυγών πρέπει να 
γίνει µε τον εξαερισµό απαγωγής εκτός λειτουργίας. Ο σκοπός είναι να εντοπιστούν 
σηµεία όπου µπορεί να παρουσιαστεί διαφυγή (ιδίως εάν σηµειωθεί βλάβη στο 
σύστηµα απαγωγής του αέρα). 

• ∆ιαφορά πίεσης περίπου 5 Pascal είναι συνήθως αρκετή για να αποτραπεί η προς τα 
έξω διαφυγή, αλλά πρόκειται για µικρή αρνητική πίεση και οι ενδείξεις µπορεί να 
επηρεαστούν από τις συνθήκες που επικρατούν έξω (π.χ. ισχυροί άνεµοι που 
επηρεάζουν τις πιέσεις γύρω από το κτίριο και µέσα σε αυτό). Ένα κράτος µέλος 
απαιτεί ελάχιστη πίεση 10 Pascal και συνιστά διαφορά πίεσης 20 Pascal. 

• Οι µετρήσεις της συγκέντρωσης αιωρούµενων ινών στην γύρω από το περίβληµα 
περιοχή πρέπει να γίνουν κατά την έναρξη των εργασιών για να επιβεβαιωθεί η 
απουσία αµιάντου έξω από το περίβληµα. Οι µετρήσεις αυτές πρέπει να 
επαναλαµβάνονται κατά διαστήµατα, τα οποία καθορίζονται ανάλογα µε την 
κρισιµότητα που θα έχει µια τυχόν ελαφρά διαφυγή. Για παράδειγµα, εάν το 
περίβληµα βρίσκεται σε κτίριο όπου στεγάζονται και άλλα άτοµα και οι γύρω 
περιοχές είναι σε χρήση, τότε χρειάζεται καθηµερινή παρακολούθηση. Εάν το 
περίβληµα βρίσκεται σε κενό κτίριο, αρκεί µια πολύ λιγότερο συχνή 
παρακολούθηση. Κατά την εκτίµηση κινδύνου πρέπει να υπολογιστεί ο βαθµός της 
ενδεχόµενης έκθεσης σε περίπτωση διαφυγής και να καθοριστεί αναλόγως η 
συχνότητα της παρακολούθησης. Σε πολλές περιπτώσεις, η κατάλληλη συχνότητα 
παρακολούθησης µπορεί να είναι µία φορά την εβδοµάδα. Η τακτική 
παρακολούθηση παρέχει επιβεβαίωση και πρόσθετη εξασφάλιση του αποκλεισµού 
τυχόν διαφυγής και µπορεί να είναι σηµαντική ιδίως σε ευαίσθητες περιπτώσεις (π.χ. 
περίβληµα κοντά σε σχολείο). 

• Το σύστηµα απαγωγής του αέρα πρέπει να ελέγχεται από έµπειρο άτοµο πριν από 
τη χρήση του, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το προφίλτρο µπορεί να 
αντικατασταθεί εάν φράξει, αλλά το φράξιµο του προφίλτρου δείχνει ότι οι τεχνικές 
καταστολής της σκόνης δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Είναι σηµαντικό 
να εξακριβωθεί εάν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά. Το σύστηµα απαγωγής του 
αέρα πρέπει να συντηρείται τακτικά (κάθε 6 µήνες) από έµπειρο άτοµο. Εάν το 
φίλτρο υψηλής απόδοσης έχει τοποθετηθεί σωστά και λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του, τότε δεν πρέπει να υπάρχει αµίαντος στον αέρα που εκκενώνεται. 
Ωστόσο, η περιστασιακή δειγµατοληψία αέρα κοντά στο σηµείο εξόδου είναι ένας 
χρήσιµος έλεγχος (π.χ. όταν το φίλτρο υψηλής απόδοσης έχει µόλις αντικατασταθεί). 
Αµέσως µετά την αλλαγή του φίλτρου υψηλής απόδοσης, πρέπει να ελεγχθεί η 
αποδοτικότητα του φιλτραρίσµατος στο σύστηµα απαγωγής του αέρα για να 
εξακριβωθεί εάν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και µε αποτελεσµατικά 
σφραγίσµατα [η αποδοτικότητα του φίλτρου µπορεί να ελεγχθεί µε ένα ασφαλές 
υποκατάστατο αερολύµατος, π.χ. φθαλικό διοκτύλιο (DOP). Ο έλεγχος αυτός 
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συνήθως γίνεται από εκείνους που αναλαµβάνουν µε υπεργολαβία τη συντήρηση του 
σχετικού εξοπλισµού]. 

12.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

12.8.1 Μεταφορά των συσκευασµένων αποβλήτων έξω από το περίβληµα 

Για τα απόβλητα που περιέχουν αµίαντο πρέπει να χρησιµοποιούνται σάκοι µε χρωµατικό 
κωδικό για απόβλητα αµιάντου και σχετική ετικέτα που αναφέρει ότι το περιεχόµενο είναι 
απόβλητα αµιάντου, σύµφωνα µε τις εθνικές κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι σάκοι αποβλήτων 
πρέπει να γεµίζονται ΜΟΝΟΝ µέχρι τη µέση και το περιεχόµενό τους πρέπει να είναι 
βρεγµένο. Οι σάκοι πρέπει να διπλώνονται προσεκτικά στο άνοιγµα, ώστε να µην µένει στο 
εσωτερικό τους αέρας, και στη συνέχεια να σφραγίζονται. 

Τα ενσακισµένα ή περιτυλιγµένα απόβλητα µεταφέρονται έξω από το περίβληµα µέσω 
χωριστού στεγανού θαλάµου, άλλου από αυτόν που χρησιµοποιεί το προσωπικό για την 
είσοδο και την έξοδο από το περίβληµα. Ο στεγανός θάλαµος για τα απόβλητα συχνά 
αποκαλείται «θάλαµος µεταφοράς σάκων» και η συνήθης πρακτική για τον θάλαµο αυτού 
του είδους προβλέπει τρία διαµερίσµατα. 

Οι σφραγισµένοι σάκοι αποβλήτων (ή τα περιτυλιγµένα αντικείµενα) ψεκάζονται (µε 
ψεκαστήρα χειρός) και σκουπίζονται µε υγρό πανί στο εσωτερικό διαµέρισµα του 
χωριζόµενου σε τρία µέρη θαλάµου µεταφοράς σάκων. Οι καθαρισµένοι σάκοι 
τοποθετούνται στο µεσαίο διαµέρισµα και µπαίνουν µέσα σε άλλο, διαφανή σάκο, ο οποίος 
στη συνέχεια σφραγίζεται. Τα διπλά ενσακισµένα απόβλητα τοποθετούνται κατόπιν στο 
εξωτερικό διαµέρισµα του θαλάµου µεταφοράς σάκων. Τα απόβλητα αποµακρύνονται από το 
εξωτερικό διαµέρισµα από έναν ή περισσότερους εργάτες που απασχολούνται στην εκτός 
περιβλήµατος περιοχή. Οι εργάτες αυτοί πρέπει να χρησιµοποιούν κατάλληλους (ειδικούς για 
αµίαντο) αναπνευστήρες και να µεταφέρουν τους σάκους απευθείας στον ασφαλή χώρο 
αποθήκευσης αποβλήτων (π.χ. συλλεκτήρας που κλειδώνει). 

Πρέπει να δοθεί προσοχή στη συναρµολόγηση του θαλάµου µεταφοράς ώστε να αποκλειστεί 
η ύπαρξη αιχµηρών γωνιών ή άλλων σηµείων στον σκελετό του, καθώς στις αιχµηρές κόψεις 
µπορεί να σκιστεί κάποιος σάκος (ή περιτύλιγµα) που περιέχει απόβλητα. 

12.8.2 Πρόληψη του διασκορπισµού 

Τα συσκευασµένα απόβλητα που µεταφέρονται έξω από το περίβληµα πρέπει να φυλαχθούν 
σε ασφαλές σηµείο προκειµένου να αποφευχθεί ο διασκορπισµός τους από τυχαία ζηµιά ή 
από βανδαλισµό. Όταν βρεθούν έξω από τον θάλαµο µεταφοράς σάκων, τα συσκευασµένα 
απόβλητα πρέπει: 

• να µην µένουν ποτέ αφύλακτα µέχρι να τοποθετηθούν σε ασφαλές σηµείο· 

• να µεταφερθούν, ακολουθώντας τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή, σε ασφαλές 
σηµείο αποθήκευσης (π.χ. συλλεκτήρα που κλειδώνει ή όχηµα), ενώ η διαδροµή 
πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη (ώστε να επιθεωρηθεί µετά το τέλος της 
εργασίας). 

Για να µην σκιστούν ή φθαρούν οι σάκοι, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής σηµεία: 

• οι σάκοι να µην γεµίζονται πολύ· 

• να µην απορρίπτονται αιχµηρά αντικείµενα στον συλλεκτήρα· 
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• τα συσκευασµένα απόβλητα να µην µετακινούνται µε βίαιες κινήσεις (π.χ. οι σάκοι 
να µην ρίχνονται από µακριά στον συλλεκτήρα). 

12.8.3 Ατοµική προστασία κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης 

Όπως αναφέρθηκε στο τµήµα 12.3.3, το άτοµο που εργάζεται έξω από το περίβληµα µπορεί 
να µεταφέρει τα περιτυλιγµένα απόβλητα από τον θάλαµο µεταφοράς σάκων σε ασφαλές 
σηµείο αποθήκευσης. Το άτοµο αυτό πρέπει να φορά κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας 
και αναπνευστικό εξοπλισµό, όπως ορίζεται στην εκτίµηση κινδύνου και στο σχέδιο 
εργασίας. 

12.9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πρέπει να τηρείται καθαριότητα σε όλο τον εξοπλισµό και 
σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας. Τα απόβλητα που περιέχουν αµίαντο πρέπει να 
τοποθετούνται σε σάκους αµέσως µόλις δηµιουργούνται. Οι περιοχές εργασίας πρέπει να 
καθαρίζονται και να τακτοποιούνται µε τη λήξη κάθε βάρδιας. Οι µέθοδοι καθαρισµού δεν 
πρέπει να δηµιουργούν σκόνη. Πρέπει να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικές σκούπες τύπου H 
(δηλ. κατάλληλες για αµίαντο) για να αφαιρείται η σκόνη. Για την κάθε επιφάνεια πρέπει να 
χρησιµοποιείται το κατάλληλο εξάρτηµα. 

Τα θραύσµατα πρέπει να βρέχονται πριν συλλεχθούν. Για τη συλλογή τους µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν φτυάρια και τσουγκράνες (οι βούρτσες δεν είναι κατάλληλες). Για τον 
καθαρισµό των επιφανειών µπορούν να χρησιµοποιηθούν βρεγµένα πανιά ή κουρέλια, ενώ το 
νερό της πλύσης πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά για να αποφευχθεί η µεταφορά της 
ρύπανσης από τη µία επιφάνεια στην άλλη. Εάν οι επιφάνειες σκουπιστούν µε υγρό πανί, 
πρέπει να δοθεί χρόνος για να στεγνώσουν προτού γίνει η τελική επιθεώρηση. 

Η ηλεκτρική σκούπα τύπου H δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη συλλογή βρεγµένου 
υλικού, διότι η υγρασία θα προκαλέσει ζηµιά στο φίλτρο υψηλής απόδοσης που εµποδίζει την 
απελευθέρωση ινών. 

Μετά την αφαίρεση όλου του αµιάντου, και αφού όλα τα απόβλητα αµιάντου και τα διάφορα 
εργαλεία και ο εξοπλισµός µεταφερθούν έξω από το περίβληµα, πρέπει να γίνει ο τελικός 
καθαρισµός της έγκλειστης περιοχής. Οι επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν µε 
ηλεκτρική σκούπα τύπου H και µετά να σκουπιστούν µε υγρά υφάσµατα και πανιά. 

Στη συνέχεια µπορούν να αφαιρεθούν τα φύλλα ή οι σανίδες που χρησιµοποιήθηκαν ως 
προστατευτικά καλύµµατα για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τα δάπεδα ή άλλες 
επιφάνειες. Αυτά τα φύλλα και οι σανίδες (και µόνον αυτά τα φύλλα και οι σανίδες) πρέπει 
να ψεκαστούν µε στεγανωτική ουσία για να εµποδιστεί η απελευθέρωση σκόνης κατά τη 
µετακίνησή τους. 

Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στις εργασίες αφαίρεσης αµιάντου πρέπει να 
καθαρίζεται πριν µεταφερθεί έξω από το περίβληµα. Εφόσον είναι δυνατόν, τα στοιχεία 
εξοπλισµού όπως οι σανίδες ικριωµάτων των κινητών ανυψωτικών εξέδρων εργασίας πρέπει 
να φέρουν προστατευτικό επικάλυµµα (π.χ. λεπτή προστατευτική σανίδα, φύλλα 
πολυαιθυλενίου) πριν µεταφερθούν µέσα στο περίβληµα. Αυτές οι σανίδες ή τα φύλλα 
µπορούν να ψεκαστούν µε στεγανωτική ουσία, ενώ στη συνέχεια πρέπει να απορριφθούν ως 
αντικείµενα που έχουν ρυπανθεί από αµίαντο. Κάθε επιφάνεια που δεν προστατεύεται 
πλήρως, πρέπει να καθαρίζεται µε ηλεκτρική σκούπα τύπου H και καθαρό νερό. Το 
ρυπασµένο νερό πρέπει να απορρίπτεται µέσω ενός συστήµατος φιλτραρίσµατος του νερού. 
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Τέλος, ο ανάδοχος πρέπει να πραγµατοποιήσει σχολαστική επιθεώρηση για να βεβαιωθεί ότι 
έχουν πράγµατι αφαιρεθεί όλα τα αµιαντούχα υλικά που έπρεπε να αφαιρεθούν και ότι η 
περιοχή εργασίας έχει καθαριστεί από τα εµφανή θραύσµατα και το λεπτό στρώµα σκόνης 
που επικάθησε. Ο µόνος εξοπλισµός που αποµένει σε αυτό το στάδιο µέσα στο περίβληµα 
πρέπει να είναι τα όποια περιτυλιγµένα απόβλητα που δεν ήταν δυνατόν να αποµακρυνθούν 
µέσω του στεγανού θαλάµου µεταφοράς σάκων, η ηλεκτρική σκούπα τύπου H, κάποιο 
αντικείµενο για ασφαλή πρόσβαση σε κάθε επιφάνεια µεγάλου ύψους µέσα στο περίβληµα, 
καθώς και πανιά και σάκοι αποβλήτων για τυχόν πρόσθετο καθαρισµό που µπορεί να 
συντονίσει ο ανεξάρτητος αναλυτής ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο του καθαρισµού (βλ. 
κεφάλαιο 16). 

Σε µερικά κράτη µέλη (Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία), ο ανεξάρτητος αναλυτής ακολουθεί 
µια διαδικασία 4 σταδίων για να εκτιµήσει εάν έχει περατωθεί ικανοποιητικά η εργασία για 
τον αµίαντο και εάν κατά συνέπεια οι χώροι είναι κατάλληλοι για να χρησιµοποιηθούν και 
πάλι. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: 

1. προκαταρκτικός έλεγχος των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και 
της πληρότητας της εργασίας, συγκρίνοντας αυτά που έχουν γίνει µε αυτά 
που αναφέρονταν στο σχέδιο εργασίας και αξιολογώντας την κατάσταση 
που επικρατεί στις διαδροµές µετάβασης και στις περιοχές γύρω από το 
περίβληµα προκειµένου να εντοπιστούν σηµάδια ρύπανσης από θραύσµατα· 

2. σχολαστική οπτική επιθεώρηση µέσα στο περίβληµα για να διαπιστωθεί εάν 
τα αµιαντούχα υλικά έχουν αφαιρεθεί, εάν οι επιφάνειες είναι καθαρές και 
εάν τα αµιαντούχα υλικά που ενδεχοµένως παραµένουν επιτόπου 
προβλέπονται από το σχέδιο εργασίας· 

3. έλεγχος του αέρα, µέσα στο περίβληµα, για να διαπιστωθεί εάν οι 
συγκεντρώσεις στον αέρα είναι µικρότερες από το καθορισµένο επίπεδο 
ένδειξης (0,01 ίνες/ml βάσει µέτρησης µε οπτικό µικροσκόπιο αντίθεσης 
φάσης)· 

4. τελική αξιολόγηση, η οποία περιλαµβάνει σχολαστική οπτική επιθεώρηση 
µετά την αποσυναρµολόγηση και την αποµάκρυνση του περιβλήµατος. 
Αυτή η τελική αξιολόγηση γίνεται για να διαπιστωθεί εάν καθαρίστηκαν 
σωστά τα θραύσµατα που ενδέχεται να αποκαλυφθούν κατά την 
αποσυναρµολόγηση του περιβλήµατος. 

Οι εθνικές διαδικασίες µπορεί να προβλέπουν την έκδοση εγγράφου ή πιστοποιητικού από 
τον αναλυτή, στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα καθενός από τα ανωτέρω τέσσερα 
στάδια. Μπορεί να υπάρχει και διάταξη που να υποχρεώνει τον ανάδοχο να συνυπογράψει το 
έγγραφο. 

Αφού ολοκληρωθεί ικανοποιητικά η ανωτέρω διαδικασία, ο αναλυτής διενεργεί επιθεώρηση 
και στη µονάδα απορρύπανσης προτού αποµακρυνθεί από την περιοχή. Η επιθεώρηση 
περιλαµβάνει οπτικό έλεγχο σε όλα τα διαµερίσµατα και έλεγχο του αέρα στη ντουζιέρα και 
στο βρώµικο διαµέρισµα. 

Λεπτοµερείς οδηγίες για τους αναλυτές που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία δίνονται στον 
οδηγό HSG248 που δηµοσιεύθηκε από την Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωµένου 
Βασιλείου (2005). 
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Σε µερικά κράτη µέλη απαιτείται έλεγχος του αέρα µε ηλεκτρονική µικροσκοπία µετά την 
περάτωση των εργασιών αφαίρεσης του αµιάντου (βλ. τµήµα 16.2 για µια περιγραφή των 
πλεονεκτηµάτων των διαφόρων µεθόδων µέτρησης). 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, πρέπει να ελέγξετε εάν: 

• η εργασία έχει γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες απαιτήσεις· 

• υπάρχει σχέδιο εργασίας, είναι σαφές και καλύπτει τις συστάσεις που δίνονται εδώ· 

• παρέχεται εκπαίδευση και επανεκπαίδευση· 

• ενθαρρύνεται η καλή εργασιακή πρακτική· 

• το εύρος των εργασιών συµπίπτει µε αυτό που καθορίζεται στο σχέδιο εργασίας· 

• οι φωτογραφίες των εργατών αντιστοιχούν στους σωστούς ιατρικούς και 
εκπαιδευτικούς φακέλους· 

• ακολουθούνται καλές διεργασίες και διαδικασίες διαχείρισης και επίβλεψης της 
περιοχής. 

Πρέπει επίσης να ελέγξετε εάν: 

• όλοι όσοι εισέρχονται στην περιοχή εργασιών διαθέτουν τη σωστή έκδοση του 
εντύπου µε τα σχέδια και καταλαβαίνουν το περιεχόµενό του (π.χ. εάν κάποιος από 
τους εργαζοµένους δεν µιλά την εθνική γλώσσα, τότε πρέπει να εξακριβώσετε εάν 
του έχει δοθεί αντίτυπο στη γλώσσα που ο ίδιος καταλαβαίνει. Το άτοµο αυτό πρέπει
επίσης να διαθέτει κάποιον τρόπο επαρκούς επικοινωνίας µε τον εργοδηγό του ώστε 
να λύνονται οι απορίες του όσον αφορά τα καθήκοντά του κατά την εκτέλεση του 
σχεδίου)· 

• ακολουθούνται πρακτικές διαδικασίες για να ελαχιστοποιείται η απελευθέρωση
σκόνης και να εµποδίζεται η έκθεση στη ρύπανση και η εξάπλωσή της. Για 
παράδειγµα, οι µονωτικές αµιαντόπλακες που έχουν αφαιρεθεί πρέπει να είναι 
άθικτες και οι τυχόν οπές υποδοχής βιδών (φαίνονται µέσα από το περιτύλιγµα)
πρέπει να είναι σε κατάσταση που να µαρτυρά ότι οι βίδες αφαιρέθηκαν µε προσοχή.

Εκτιµήστε επίσης εάν χρειάζεται να προβείτε στους πρακτικούς ελέγχους που περιγράφονται 
στο τµήµα 11.2.2 (π.χ. σε αµιαντούχα υλικά που αφαιρούνται άθικτα στον βαθµό που αυτό 
είναι δυνατόν). 

Όταν σε κάποιο έργο ή περιοχή εργασιών δεν εφαρµόζεται η καλύτερη πρακτική, δώστε
σαφείς οδηγίες σχετικά µε τις απαιτούµενες ενέργειες και προβείτε σε σχετικές συστάσεις.
Εάν λόγω της παράλειψης εφαρµογής της καλύτερης πρακτικής προκαλείται σηµαντική 
έκθεση στον αµίαντο για τους εργαζοµένους ή για άλλα άτοµα, τότε η ασφαλέστερη επιλογή 
είναι η διακοπή των εργασιών. 
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13 ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 

Οι εργασίες κατεδάφισης εµπίπτουν στο πλαίσιο της οδηγίας 92/57/EOK σχετικά µε τις 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής στα κινητά εργοτάξια. Η οδηγία αυτή απαιτεί να 
λαµβάνεται επαρκής µέριµνα για τα θέµατα υγείας, ασφάλειας και ευεξίας κατά τη 
δηµιουργία εργοταξίου. 

Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται στην πρόληψη των κινδύνων από την έκθεση στον αµίαντο, 
και εποµένως δεν προσπαθεί να παρουσιάσει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές 
απαιτήσεις της οδηγίας για τα κινητά εργοτάξια. Ωστόσο, τα άτοµα που διευθύνουν εργασίες 
κατεδάφισης πρέπει να γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις που απορρέουν από την οδηγία για τα 
κινητά εργοτάξια. 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 
2003/18/ΕΚ, ορίζει ότι: «Πριν την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης 
αµιάντου, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στον τοµέα αυτόν και οι 
αποδείξεις αυτές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.» 
 
Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης «οι εργοδότες 
λαµβάνουν κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για τον εντοπισµό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν 
αµίαντο, ζητώντας πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίσταται ανάγκη. Εάν 
υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ως προς την παρουσία αµίαντου σε ένα υλικό ή σε ένα κτίριο, 
εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία.». Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι: «ο αµίαντος ή/και τα 
αµιαντούχα υλικά αποµακρύνονται πριν από την εφαρµογή των τεχνικών κατεδάφισης, εκτός αν 
η εν λόγω αποµάκρυνση ενδέχεται να προκαλέσει µεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργαζόµενους 
παρά εάν ο αµίαντος ή/και τα αµιαντούχα υλικά δεν µετακινηθούν.». 

Κατά την ανάληψη εργασιών κατεδάφισης που µπορεί να συνεπάγονται επαφή µε 
αµιαντούχα υλικά, τα βασικά σηµεία που πρέπει να εξεταστούν είναι τα εξής: 

• ποιος µπορεί να εκτεθεί σε κίνδυνο κατά τις εργασίες; 

• πώς θα αποµονώσουµε την περιοχή όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες; 

• ποια µέτρα ελέγχου θα εφαρµόσουµε; 

• µπορούν οι εργασίες αφαίρεσης αµιάντου να πραγµατοποιηθούν παραπλεύρως των 
εργασιών κατεδάφισης; 

• πώς θα προστατευτούν οι εργάτες του εργολάβου που έχει αναλάβει την αφαίρεση 
του αµιάντου από τις εργασίες κατεδάφισης; 

• πώς θα προστατευτούν οι εργάτες του εργολάβου που έχει αναλάβει την κατεδάφιση 
από τις εργασίες αφαίρεσης αµιάντου; 

Η διαδικασία ανάληψης εργασιών κατεδάφισης πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Εντοπίστε τα σηµεία όπου υπάρχουν αµιαντούχα υλικά στον χώρο της κατεδάφισης 
µέσω ερευνών για την ύπαρξη αµιάντου, επιθεωρήσεων ή/και εξέτασης των 
διαθέσιµων πληροφοριών για τον συγκεκριµένο χώρο. 

• Αφαιρέστε όλα τα προσβάσιµα τεµάχια αµιάντου πριν από την έναρξη των όποιων 
εργασιών κατεδάφισης. 

• Επιτρέψτε τη διενέργεια των προκαταρκτικών εργασιών κατεδάφισης στις περιοχές 
όπου δεν υπάρχει κανένα αµιαντούχο υλικό, δηλ. την αφαίρεση µη δοµικών 
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στοιχείων που δεν περιέχουν αµίαντο, ψευδοροφών, διαχωριστικών µεσοτοιχιών, 
επενδύσεων δαπέδου κ.λπ. 

o Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, θα αποκαλυφθούν κενοί χώροι π.χ. 
γραµµές µηχανικών και ηλεκτρικών παροχών. Αυτά τα δίκτυα πρέπει να 
σηµανθούν για να εξασφαλιστεί η αποκοπή των τυχόν συνδέσεών τους µε 
άλλα δοµικά στοιχεία που δεν προορίζονται για κατεδάφιση, π.χ. σωλήνας 
που εκτείνεται σε σειρά κτιρίων του ίδιου εργοταξίου, σε περίπτωση που δεν 
πρόκειται να κατεδαφιστούν όλα τα κτίρια. 

o Επιθεωρήστε ξανά τις περιοχές που έχουν πλέον αποκαλυφθεί για να δείτε 
µήπως υπάρχουν και άλλα αµιαντούχα υλικά που δεν είχατε εντοπίσει 
προηγουµένως. Εάν ανακαλύψετε αµιαντούχα υλικά, η κατεδάφιση πρέπει να 
σταµατήσει και στη συνέχεια αυτά τα υλικά πρέπει να αφαιρεθούν από τον 
εργολάβο που έχει αναλάβει τις εργασίες για τον αµίαντο. 

• Εντοπίστε τις θέσεις των απρόσιτων αµιαντούχων υλικών ή εκείνων που δεν µπορούν 
να αφαιρεθούν ακίνδυνα πριν από την κατεδάφιση, π.χ. αµιαντούχα υλικά που 
σχηµατίζουν ή µονώνουν δοµικά στοιχεία. 

• Χαράξτε µια στρατηγική σχετικά µε το πώς και το πότε θα αφαιρούνται αυτά τα 
υλικά από αµίαντο, π.χ. για να αφαιρεθούν καλουπώµατα που περιέχουν αµίαντο 
µπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν πλάκες από σκυρόδεµα. Αυτό µπορεί να γίνει 
µέσα σε µια περίκλειστη ζώνη εργασίας µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που 
θα φορά τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, µπορεί να µην είναι πάντοτε πρακτικά δυνατόν να κατασκευαστεί 
περίβληµα. 

• Προβλέψτε την παροχή εκπαίδευσης σε θέµατα αµιάντου για τα άτοµα που 
ασχολούνται µε την κατεδάφιση, έτσι ώστε εάν βρεθούν απρόσµενα αµιαντούχα 
υλικά να εφαρµοστεί στη συνέχεια ένα ασφαλές σύστηµα εργασίας για να γίνει η 
αφαίρεση των αµιαντούχων υλικών µε ελάχιστη έκθεση των ατόµων που εργάζονται 
παραπλεύρως. 

Η κατεδάφιση µπορεί να γίνει µε αρκετές τεχνικές: 

• Αποξήλωση – αυτή πρέπει να συνίσταται στην καταστροφή του οικοδοµήµατος 
ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά από αυτή µε την οποία κατασκευάστηκε. Τα µη 
δοµικά υλικά (π.χ. επενδύσεις τοίχων και φύλλα επικάλυψης στεγών από 
αµιαντοτσιµέντο) κατά κανόνα θα αφαιρεθούν πρώτα. Στη συνέχεια το δοµικό 
πλαίσιο θα αποξηλωθεί µε αφαίρεση των µεταλλικών ράβδων µε το χέρι ή µε κοπή 
µε τη χρήση φλόγας, και χρησιµοποιώντας εξοπλισµό ανύψωσης και πρόσβασης (π.χ. 
ικριώµατα ή κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας). 

• Με µηχάνηµα – µεγάλα µηχανήµατα εφοδιασµένα µε διάφορα εξειδικευµένα 
εξαρτήµατα µπορούν να αναλάβουν µια σειρά κατεδαφιστικών εργασιών. 
Μηχανήµατα εξοπλισµένα µε υδραυλικό ψαλίδι µπορούν να αποκόψουν προσεκτικά 
δοµικές δοκούς που ήταν προηγουµένως απρόσιτες. Τέτοια µηχανήµατα µπορούν να 
κατεβάσουν τις δοµικές δοκούς που φέρουν µόνωση από αµίαντο στο έδαφος, όπου η 
αφαίρεση της µόνωσης αµιάντου µπορεί να γίνει υπό ελεγχόµενες συνθήκες. 
Η κατεδάφιση µε µηχάνηµα είναι συνήθως η προτιµώµενη µέθοδος, καθώς µπορεί να 
γίνει εξ αποστάσεως και οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τον 
σκελετό του κτιρίου κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα κτίρια που έχουν κτιστεί µε 
µεγάλα τούβλα ή/και πέτρες µπορούν να καταρρεύσουν µε απλή ώθηση από ειδικά 
µηχανήµατα. Τα απόβλητα που περιέχουν αµίαντο µπορούν να αντιµετωπιστούν µε 
ελεγχόµενο τρόπο στο έδαφος, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο της εργασίας σε ύψος. 
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• Εξ αποστάσεως κατεδάφιση µε «µπάλα και αλυσίδα» ή παρόµοιο εξοπλισµό 

Αυτές οι µέθοδοι είναι κατάλληλες για την κατεδάφιση επισφαλών οικοδοµηµάτων, 
δεδοµένου ότι είναι µέθοδοι που εφαρµόζονται εξ αποστάσεως και παρέχουν έτσι 
ασφάλεια στα άτοµα που εκτελούν την εργασία. Ωστόσο οι εκτιµήσεις κινδύνου 
πρέπει να δείχνουν τα αναµενόµενα επίπεδα έκθεσης στον αµίαντο, καθώς και τον 
τρόπο µε τον οποίο θα ελεγχθούν και θα ελαχιστοποιηθούν. 

• Εξ αποστάσεως κατεδάφιση µε εκρηκτικές ύλες 

Η χρήση εκρηκτικών υλών µπορεί να είναι λιγότερο ελεγχόµενη µέθοδος (όσον 
αφορά την εξάπλωση της ρύπανσης) και είναι εποµένως η τελευταία επιλογή για την 
κατεδάφιση επισφαλών οικοδοµηµάτων. Ωστόσο, η χρήση εκρηκτικών υλών στην 
κατεδάφιση κτιρίων γίνεται όλο και πιο συνηθισµένη και έχει το πλεονέκτηµα ότι 
όλο το προσωπικό βρίσκεται µακριά από το κτίριο όταν πυροδοτούνται τα εκρηκτικά. 
Ωστόσο, δηµιουργούνται µεγάλα σύννεφα σκόνης και εποµένως όλα τα υλικά 
αµιάντου που παραµένουν πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν, εκτός εάν η εκτίµηση 
κινδύνου δείχνει σαφώς ότι κάποια υλικά πρέπει να παραµείνουν στη θέση τους. 

Σε οικοδοµήµατα που έχουν υποστεί ζηµιές από πυρκαγιά, µπορεί να εφαρµοστεί 
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τεχνικές. 

Όλες οι εργασίες απορρύπανσης από τον αµίαντο στο πλαίσιο ενός έργου κατεδάφισης πρέπει 
να αντιµετωπίζονται ως εργασίες χαµηλού κινδύνου ή ως εργασίες υποκείµενες σε 
γνωστοποίηση, ανάλογα µε την περίπτωση, και λαµβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις. 
∆εν υπάρχουν «χαµηλότερες» προδιαγραφές για τα εργοτάξια κατεδάφισης. 

Σε µερικές περιπτώσεις, η κατεδάφιση ενός κτιρίου περιλαµβάνει την αφαίρεση εξοπλισµού 
διανοµής ηλεκτρικών φορτίων, µετασχηµατιστών κ.λπ. Λόγω των πολύτιµων µεταλλικών 
απορριµµάτων τους, αυτά τα τεµάχια εξοπλισµού κατά πάσα πιθανότητα θα αφαιρεθούν 
άθικτα και θα µεταφερθούν σε άλλες εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. Τα στοιχεία 
του ηλεκτρικού εξοπλισµού διανοµής µπορεί να είναι αµιαντούχα υλικά. Εποµένως, τα άτοµα 
που ασχολούνται µε την αποσυναρµολόγηση τέτοιου εξοπλισµού πρέπει να γνωρίζουν ότι 
υπάρχει πιθανότητα παρουσίας αµιαντούχων υλικών, να µπορούν να τα αναγνωρίσουν, ενώ 
πρέπει και να ακολουθήσουν την καλύτερη πρακτική για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεσή τους 
στη σκόνη αµιάντου. 
 

Εάν απασχολείτε άτοµα σε εργασίες κατεδάφισης που περιλαµβάνει αµιαντούχα υλικά,
πρέπει να εξασφαλίσετε ότι: 

• υπάρχει αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων στο 
εργοτάξιο, και ειδικότερα ότι οι εργασίες κατεδάφισης δεν θέτουν σε κίνδυνο τους 
εργαζοµένους που αφαιρούν αµίαντο και αντιστρόφως· 

• οι εργασίες αφαίρεσης αµιάντου γίνονται µε βάση την καλύτερη πρακτική (όπως 
παρουσιάζεται στον παρόντα οδηγό)· 

• όλοι οι εργάτες έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως (π.χ. για να µπορούν οι εργαζόµενοι 
στην κατεδάφιση να αναγνωρίζουν τα υλικά που µπορεί να περιέχουν αµίαντο και να 
ξέρουν τι να κάνουν όταν αποκαλύπτονται τέτοια υλικά)· 

• τα αµιαντούχα υλικά που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια των εργασιών 
κατεδάφισης αφαιρούνται και απορρίπτονται ως απόβλητα ρυπασµένα µε αµίαντο. 
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Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει αποτελεσµατικό σύστηµα για τον συντονισµό των 
δραστηριοτήτων κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου· 

• να ελέγξετε εάν οι εργαζόµενοι στην κατεδάφιση: 

o έχουν ενηµερωθεί και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται ο 
αµίαντος, και 

o έχουν εκπαιδευθεί και ξέρουν πώς να αναγνωρίζουν αµιαντούχα υλικά· 

• να ελέγξετε εάν για την εργασία αφαίρεσης αµιάντου ακολουθείται η καλύτερη 
πρακτική (όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 12)· 

• να ελέγξετε εάν τηρούνται οι εθνικές κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε αυτά τα
ζητήµατα. 

 

Εάν εργάζεστε σε εργοτάξιο κατεδάφισης όπου υπάρχουν αµιαντούχα υλικά, οφείλετε: 

• να γνωρίζετε τους κινδύνους από την έκθεση στον αµίαντο· 

• να ξέρετε πώς να αναγνωρίσετε τα υλικά που µπορεί να περιέχουν αµίαντο· 

• να κατανοείτε τις διαδικασίες που αποτρέπουν το ενδεχόµενο να διατρέξετε κίνδυνο 
από τις εργασίες κατεδάφισης, και 

• να εφαρµόζετε την καλύτερη πρακτική, όπως συνιστάται στον παρόντα οδηγό, για 
την εργασία µε αµίαντο. 



 

 116

14 Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δυσκολίες της προστασίας των εργατών από τον κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο µπορούν 
να γίνουν πιο περίπλοκες όταν οι συνθήκες εργασίας περιλαµβάνουν επίσης άλλους 
παράγοντες, όπως οι ακραίες θερµοκρασίες. Οι υψηλές θερµοκρασίες µπορούν να προκύψουν 
κατά την εργασία σε θερµές εγκαταστάσεις ή σε περιβλήµατα που θερµαίνονται από το 
άµεσο φως του ήλιου. Οι χαµηλές θερµοκρασίες προκύπτουν κατά την εργασία σε περιοχές 
χωρίς θέρµανση όταν επικρατεί κρύος καιρός ή σε ψυχρά κλίµατα. 

Επί πλέον, η χρήση στεγανών ή αδιαπέραστων ολόσωµων φορµών µπορεί να µειώσει τις 
διόδους για την απώλεια θερµότητας από το σώµα και, σε συνδυασµό µε µεγάλο φόρτο 
εργασίας, µπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια οφειλόµενη στη θερµότητα ακόµη και σε σχετικά 
εύκρατα κλίµατα. Επί πλέον, στις περιπτώσεις που η χρήση νερού για υγρή αφαίρεση 
δηµιουργεί υγρή ατµόσφαιρα, αυτό µπορεί να περιορίσει την κανονική απώλεια θερµότητας 
από το σώµα µέσω της εξάτµισης του ιδρώτα. Η θερµή ατµόσφαιρα µπορεί να βάλει τους 
εργάτες στον πειρασµό να χαλαρώσουν τον ιµατισµό και µε αυτό τον τρόπο να µειώσουν την 
αποτελεσµατικότητα της προστασίας από τη µόλυνση µε αµίαντο. 

Οι ολόσωµες φόρµες µίας χρήσης που χρησιµοποιούνται στην αφαίρεση αµιάντου µπορούν 
να παρέχουν σχετικά µικρή προστασία όταν επικρατούν συνθήκες ψύχους. Οι 
δραστηριότητες καθαρισµού καταπονούν το σώµα και µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντική 
µεταβολική θερµότητα, αλλά τα πιο ελαφρά καθήκοντα του τελικού καθαρισµού παράγουν 
σχετικά λίγη µεταβολική θερµότητα και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το ψύχος 
αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία. 

14.2 Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

Η σωµατική κατάσταση του εργαζοµένου µπορεί επίσης να ασκήσει επίδραση στην 
ικανότητά του να εργαστεί µε ασφάλεια µέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα. 

Η δυνατότητα του εργαζοµένου να φορέσει και να χρησιµοποιήσει τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας µπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές στην εµφάνισή του. Τα γένια ή η 
απώλεια βάρους µπορούν να επηρεάσουν την προσαρµογή του αναπνευστήρα στο πρόσωπο. 

Για µια έγκυο εργαζόµενη, είναι επίσης σηµαντικό να εξεταστεί πώς επιδρά η κατάστασή της 
σε αυτά τα ζητήµατα: προσαρµογή του αναπνευστικού εξοπλισµού προστασίας στο πρόσωπο 
και ικανότητα του σώµατος να αντεπεξέλθει σε ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες. 

14.3 Ο ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι µυοσκελετικές παθήσεις είναι η µεγαλύτερη µόνη αιτία της οφειλόµενης στην εργασία 
κακής υγείας και των απουσιών λόγω ασθένειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι χειρωνακτικές 
εργασίες είναι σηµαντική αιτία της οφειλόµενης στην εργασία οσφυαλγίας. Η συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (90/269/EOK) 
πρέπει να βοηθά στην ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου κατά την εργασία µε αµίαντο. Η 
εργασία σε άβολες στάσεις (π.χ. σκύψιµο ή περιστροφή) µπορεί να προκαλέσει πόνο στην 
πλάτη, και αυτό µπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβληµα κατά την εργασία σε ψυχρά 
περιβάλλοντα. 

Τρεις παράγοντες: η δύναµη, η στάση και η επανάληψη µπορούν να συµβάλουν στην 
εµφάνιση επώδυνων συµπτωµάτων και τραυµατισµών στα άνω άκρα. Τα πρακτικά ζητήµατα 
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που µπορούν να επιτείνουν τον κίνδυνο είναι τα κακοσχεδιασµένα εργαλεία χειρός, η 
επαναληπτική εργασία µε κάµψη και έκταση των καρπών και η παρατεταµένη εργασία µε 
ανατεταµένα χέρια. 

Τα µυοσκελετικά συµπτώµατα ή προβλήµατα µπορεί να αποτελούν παράγοντα που αποσπά 
τον εργάτη από τη φροντίδα να κρατά τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας κατάλληλα 
προσαρµοσµένο στο πρόσωπό του. 

14.4 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

14.4.1 Θερµές συνθήκες 

Οι ανεπιθύµητες επιδράσεις στην υγεία από την εργασία σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να 
περιλαµβάνουν: 

• εγκαύµατα, από την επαφή µε θερµές επιφάνειες ή τη θερµική ακτινοβολία· 

• επιπολής επιδράσεις: εξοίδηση των άκρων ποδών και των αστραγάλων, εξάνθηµα 
από θερµότητα· 

• λιποθυµία λόγω πτώσης της πίεσης του αίµατος στον εγκέφαλο (που µπορεί να 
λάβει σοβαρές διαστάσεις εάν το άτοµο συγκρατείται σε όρθια στάση) και 
πρόκληση προφανών κινδύνων τραυµατισµού από πτώση και δυσκολιών στην 
προσπάθεια να βοηθηθεί ο αναίσθητος εργάτης που φορά αναπνευστήρα· 

• µυϊκές κράµπες, ναυτία, έµετοι, λόγω µείωσης του άλατος που προκαλείται από την 
υπερβολική εφίδρωση· 

• θερµική εξάντληση, η οποία προκαλείται από αφυδάτωση λόγω υπερβολικής 
απώλειας ιδρώτα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν: κόπωση, ίλιγγο, ναυτία, 
κεφαλαλγία, δυσκολία αναπνοής, υπερβολική δίψα, µυϊκές κράµπες· 

• θερµοπληξία, µια οξεία και δυνητικά θανατηφόρος κατάσταση που προκαλείται 
από την άνοδο της εσωτερικής θερµοκρασίας του σώµατος πάνω από τους 40 °C. 
Αυτή η κατάσταση µπορεί να εµφανιστεί ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση ή µπορεί 
να έχει προηγηθεί κεφαλαλγία, ίλιγγος, σύγχυση, ατονία, ανησυχία ή έµετος. 

Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από την εργασία 
σε θερµό περιβάλλον περιλαµβάνουν: 

• ελαχιστοποίηση των πηγών θερµότητας (π.χ. διακοπή λειτουργίας θερµών 
εγκαταστάσεων στον βαθµό που είναι δυνατόν)· 

• περιορισµό της µετάδοσης και της ακτινοβόλησης θερµότητας (π.χ. προστατευτική 
µονωτική επένδυση πάνω από θερµές επιφάνειες, ασπίδες θερµικής ακτινοβολίας 
για εκτροπή της θερµότητας)· 

• υψηλότερο ρυθµό αλλαγής του αέρα (π.χ. ισχυρότερο γενικό ή τοπικό εξαερισµό 
απαγωγής)· 

• ψύξη (π.χ. µε αναπλήρωση του αέρα από έξω, φόρµες µε παροχή πεπιεσµένου αέρα 
ή εγκατάσταση κλιµατισµού)· 

• τοπική ψύξη µε αυτόνοµους ανεµιστήρες (προσέχοντας να µην σηκώνεται η 
σκόνη)· 

• εναλλαγή καθηκόντων και περιοδικά διαλείµµατα σε πιο δροσερή περιοχή· 

• πρόληψη της αφυδάτωσης µε τακτική λήψη νερού πριν από την εργασία, κατά τη 
διάρκεια των διαλειµµάτων και µετά την εργασία· 
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• εκπαίδευση σε θέµατα θερµικού στρες, σχετικών συµπτωµάτων, ασφαλών 
πρακτικών και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης· 

• παρακολούθηση των θερµικών συνθηκών και της κατάστασης της υγείας των 
εργαζοµένων (π.χ. µέτρηση της εσωτερικής θερµοκρασίας του σώµατος) µε τη 
συνεισφορά επαγγελµατιών του κλάδου της υγείας. 

∆ύο ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 27243 και EN ISO 7933) µπορούν να βοηθήσουν στη 
διενέργεια της εκτίµησης κινδύνου για τις συνέπειες των θερµών συνθηκών. Το πρότυπο EN 
27243 είναι απλούστερο στην εφαρµογή, αλλά δεν περιλαµβάνει καµία διάταξη για την 
πρόβλεψη ιµατισµού ή µέσων ατοµικής προστασίας ή αναπνευστικού εξοπλισµού 
προστασίας. Το πρότυπο EN ISO 7933 προβλέπει επιπτώσεις από την κάλυψη του δέρµατος, 
αλλά όχι διαπερατότητα του ιµατισµού. Το βρετανικό πρότυπο (BS 7963) παρέχει κάποιες 
κατευθύνσεις σχετικά µε τις ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν για να προβλεφθεί η θερµική 
επίδραση των µέσων ατοµικής προστασίας. 

 

14.4.2 Ψυχρές συνθήκες 

Για την εργασία σε ψυχρές συνθήκες, το πρότυπο ISO/TR 11079 παρέχει οδηγίες σχετικά µε 
την απαιτούµενη µονωτική επένδυση του ιµατισµού, ενώ το πρότυπο ISO 9920 αναφέρεται 
στην εκτίµηση των θερµικών χαρακτηριστικών του συνόλου του ιµατισµού. Η υποκείµενη σε 
γνωστοποίηση εργασία µε αµιαντούχα υλικά σε ψυχρές συνθήκες µπορεί να απαιτεί την 
παροχή εσωτερικών ενδυµάτων µίας χρήσης που θα φορεθούν κάτω από ολόσωµες φόρµες, 
µίας χρήσης ή πλενόµενες. 

Η έκθεση σε χαµηλές θερµοκρασίες, χωρίς επαρκή προστασία, µπορεί να προκαλέσει 
υποθερµία. Η υποθερµία είναι η πτώση της εσωτερικής θερµοκρασίας του σώµατος σε 
επίπεδο στο οποίο διαταράσσονται οι λειτουργίες των µυών και του εγκεφάλου. Η ήπια 
υποθερµία (εσωτερική θερµοκρασία σώµατος µεταξύ 37 °C και 35 °C) προκαλεί ελαφρά ρίγη 
που δεν ελέγχονται από τον παθόντα, εξασθενίζει τις σύνθετες κινητικές πράξεις (αλλά όχι τη 
βάδιση και την οµιλία) και (µε την πρόκληση αγγειοσυστολής) µειώνει τη ροή αίµατος στην 
επιφάνεια του σώµατος. Η µέτρια υποθερµία (εσωτερική θερµοκρασία σώµατος µεταξύ 35 
°C και 34 °C) προκαλεί σκοτοδίνη, απώλεια ελέγχου των λεπτεπίλεπτων κινήσεων (ιδίως στα 
χέρια), ψευδό λόγο, παράλογη συµπεριφορά και αδιαφορία για όσα συµβαίνουν. Αυτά τα 
συµπτώµατα είναι προφανώς πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο εσφαλµένης χρήσης 
εργαλείων και µέσων προστασίας και έτσι να αυξήσουν τον κίνδυνο έκθεσης κατά την 
εργασία µε αµίαντο. 

Η σοβαρή υποθερµία µπορεί να επιφέρει γρήγορα τον θάνατο. 

 

 

Εάν απασχολείτε άτοµα των οποίων η εργασία µπορεί να συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο 
σε συνθήκες όπως αυτές που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο, οφείλετε: 

• να παρακολουθείτε την κατάσταση των εργατών και να έχετε σύστηµα που να 
εξασφαλίζει την αποφυγή κινδύνων για την ασφάλειά τους (π.χ. αναπνευστικός
εξοπλισµός προστασίας που καθίσταται λιγότερο αποτελεσµατικός όταν κάποιος 
εργάτης έχει γένια, ή επανεξέταση της επιλογής αναπνευστικού εξοπλισµού 
προστασίας εάν κάποιος εργάτης παρουσιάζει σηµαντική αλλαγή στη σωµατική του 
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κατάσταση)· 

• να λάβετε υπόψη τις πρακτικές δυσκολίες στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι
κίνδυνοι πρόκλησης µυοσκελετικών διαταραχών από την εργασία, ή τα προβλήµατα
από την παρεµπόδιση της σωστής χρήσης του αναπνευστικού εξοπλισµού
προστασίας· 

• να οργανώσετε αποτελεσµατικά συστήµατα για να επιτύχετε ανεκτές θερµικές
συνθήκες στον χώρο εργασίας, όπως: 

• ψύξη/θέρµανση· 

• προστατευτικό µονωτικό περίβληµα στα θερµά στοιχεία· 

• κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό· 

• πρόσθετο εξαερισµό· 

• ωράριο εργασιών µε επαρκή διαλείµµατα· 

• να προβλέψετε επαρκή παρακολούθηση για να ελέγχετε την ευεξία των εργατών. 

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να ελέγξετε εάν υπάρχουν αποτελεσµατικά µέτρα για την ανακούφιση από το 
θερµικό στρες· 

• να ελέγξετε εάν οι συνθήκες εργασίας είναι πιθανό να παρεµποδίσουν την 
αποτελεσµατική χρήση του αναπνευστικού εξοπλισµού προστασίας· 

• να ελέγξετε εάν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα. 

Εάν η εργασία σας συνεπάγεται πιθανή έκθεση στον αµίαντο και δύσκολες εργασιακές 
συνθήκες από την άποψη της σωµατικής καταπόνησης (λόγω της θερµοκρασίας ή του 
επίπονου χαρακτήρα της εργασίας), οφείλετε: 

• να γνωρίζετε τη σηµασία της διαρκούς προστασίας από την έκθεση στον αµίαντο· 

• να είστε σε επαγρύπνηση για να αντιληφθείτε τις επιπτώσεις των θερµών συνθηκών 
και να χρησιµοποιείτε τον παρεχόµενο εξοπλισµό για να προστατεύεστε από τις 
συνθήκες αυτές (προστατευτική µόνωση, προστατευτικός ιµατισµός, πρόσθετος 
εξαερισµός, τακτικά διαλείµµατα, λήψη νερού στα διαλείµµατα και πριν από την 
εργασία)· 

• να χρησιµοποιείτε τα παρεχόµενα προστατευτικά µέσα για να προστατεύεστε από τις 
ψυχρές συνθήκες (συσκευές θέρµανσης – εφόσον προσφέρεται η χρήση τους, 
ιµατισµός θερµικής προστασίας, διαλείµµατα εάν χρειάζεται κ.λπ.)· 

• να εφαρµόζετε πάντοτε την καλύτερη πρακτική, όπως παρουσιάζεται στον παρόντα 
οδηγό, για να προστατεύεστε από τους κινδύνους της έκθεσης στον αµίαντο. 
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15 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

15.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/EOK, 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/EK, ορίζει ότι (άρθρο 6) «...η έκθεση 
των εργαζοµένων σε σκόνη αµίαντου ή υλικά που περιέχουν αµίαντο στο χώρο εργασίας πρέπει 
να µειωθεί στο ελάχιστο ... µέσω των ακόλουθων µέτρων» (για τη µεταφορά και τη διάθεση 
των αποβλήτων): 

• «ο αµίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν σκόνη αµιάντου ή περιέχουν αµίαντο 
πρέπει να αποθηκεύονται και να µεταφέρονται σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες· 

• τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το χώρο εργασίας το 
ταχύτερο δυνατόν, σε κατάλληλη κλειστή συσκευασία µε επισήµανση στην οποία να 
αναφέρεται ότι περιέχουν αµίαντο... ...Τα απόβλητα που αναφέρονται στο παρόν σηµείο 
υφίστανται στη συνέχεια επεξεργασία σύµφωνα µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα.». 

Βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, τα κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν 
την αποφυγή δηµιουργίας και τη µείωση των αποβλήτων και της βλαπτικότητάς τους µε την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, των τεχνικών βελτιώσεων στα προϊόντα 
και των τεχνικών διάθεσης. Επί πλέον, πρέπει να απαγορεύουν την ανεξέλεγκτη απόρριψη. 
Πρέπει να συγκροτήσουν ένα επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης σε συνεργασία µε 
άλλα κράτη µέλη, χρησιµοποιώντας την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία που δεν συνεπάγεται 
υπερβολικό κόστος. 

15.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Τα συσκευασµένα απόβλητα που περιέχουν αµίαντο πρέπει να φέρουν ετικέτα που αναφέρει 
ότι πρόκειται για απόβλητα που περιέχουν αµίαντο, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 
1983/478/EOK της 19ης Σεπτεµβρίου 1983. 

Αφού τα συσκευασµένα απόβλητα συλλεχθούν σε ασφαλές σηµείο αποθήκευσης (π.χ. σε 
συλλεκτήρα µε κλειδαριά) στο εργοτάξιο, θα χρειαστεί να µεταφερθούν µε ασφάλεια σε 
εγκεκριµένο χώρο διάθεσης. Η µεταφορά πρέπει να οργανωθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς 
κανονισµούς που διέπουν τη µεταφορά επικίνδυνων αγαθών, στους οποίους µπορεί να 
περιλαµβάνονται και απαιτήσεις για την ασφαλή τοποθέτηση του φορτίου, τη σήµανση του 
οχήµατος, προηγούµενη γραπτή συµφωνία µε τον εγκεκριµένο χώρο διάθεσης, διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση τυχόν διασκορπισµού (π.χ. των περιτυλιγµένων 
αποβλήτων µέσα στον συλλεκτήρα), εκπαίδευση του οδηγού, απασχόληση έµπειρου 
συµβούλου σε θέµατα µεταφοράς επικίνδυνων αγαθών. 

Σήµερα στο εσωτερικό της ΕΕ οι χώροι απόρριψης αµιάντου είναι χώροι υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων ή εγκαταστάσεις υαλοποίησης. Σε µερικά κράτη µέλη, τα υπόγεια ορυχεία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διάθεση των αποβλήτων αµιάντου. 

Ελεγχόµενοι χώροι υγειονοµικής ταφής/ορυχείων 

Τα απόβλητα αµιάντου θάβονται σε αυτούς τους χώρους. Τα σχετικά µητρώα (που τηρούν οι 
υπεύθυνοι των χώρων) επιτρέπουν την ιχνηλάτηση του υλικού από την πηγή έως τη θέση του 
µέσα στον χώρο. Σε µερικά κράτη µέλη τα απόβλητα σφραγίζονται π.χ. µε σκυρόδεµα. 
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Πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου (η οποία πρέπει να επαληθεύεται τακτικά µε ατοµική 
δειγµατοληψία) όσον αφορά την πιθανή έκθεση των εργατών που απασχολούνται στον χώρο 
και µεταφέρουν ή θάβουν τα ενσακισµένα απόβλητα. Οι εργαζόµενοι πρέπει να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο έκθεσης (π.χ. λόγω ζηµιάς στα ενσακισµένα ή 
περιτυλιγµένα απόβλητα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ή της ταφής) µε τη χρήση 
κατάλληλων µέσων προστασίας (π.χ. πρόβλεψη για υψηλής απόδοσης φιλτράρισµα των 
σωµατιδίων στο σύστηµα κλιµατισµού της καµπίνας του οχήµατος και χρήση επαρκούς 
προστατευτικού µέσου αναπνοής κατάλληλου για αµίαντο, προστατευτικού ιµατισµού και 
αποδυτηρίων ή εγκαταστάσεων απορρύπανσης). 

Υαλοποίηση 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου τα απόβλητα 
αµιάντου υποβάλλονται σε υψηλές θερµοκρασίες και έτσι µετασχηµατίζονται λόγω χηµικής 
µετατροπής σε υαλοποιηµένο αδρανές τελικό προϊόν που µπορεί να είναι κατάλληλο για 
χρήση ως αδρανές οδοποιίας και πιθανόν για άλλες χρήσεις. Η διεργασία αυτή θεωρείται 
απολύτως αποτελεσµατικό µέσο απάλειψης του κινδύνου έκθεσης από το τελικό προϊόν. 
Ωστόσο, η υαλοποίηση χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι οι άλλες διεργασίες. 

15.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η οδηγία 84/631/EOK απαιτεί τη χρήση λεπτοµερούς δελτίου αποστολής µε αναλυτική 
αναφορά της προέλευσης και της σύνθεσης των αποβλήτων, των δροµολογίων µέσω των 
οποίων θα µεταφερθούν, των µέτρων που έχουν ληφθεί για να είναι ασφαλής η µεταφορά, 
καθώς και της ύπαρξης επίσηµης συµφωνίας µε τον αποδέκτη των αποβλήτων. 

15.4 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

 

Εάν απασχολείτε άτοµα των οποίων η εργασία συνεπάγεται ενέργειες για τη διάθεση
αποβλήτων που περιέχουν αµίαντο, οφείλετε: 

• να προβείτε σε εκτίµηση κινδύνου (όπως στο κεφάλαιο 5) για να εκτιµήσετε την 
πιθανή έκθεσή τους, καθώς και την πιθανή έκθεση άλλων ατόµων κατά την εργασία 
αυτή· 

• να δώσετε γραπτές οδηγίες για µεθόδους εργασίας που ελαχιστοποιούν την έκθεση
των εργαζοµένων στον αιωρούµενο αµίαντο· 

• να ακολουθήσετε την καλύτερη πρακτική (όπως παρουσιάζεται στον παρόντα 
οδηγό)· 

• να εξασφαλίσετε επαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους· 

• να προβλέψετε επαρκή παρακολούθηση των συγκεντρώσεων αιωρούµενων ινών 
αµιάντου για να προσδιοριστεί η έκθεση των εργατών και τρίτων ατόµων· 

• να τηρείτε µητρώα για τον αµίαντο που απορρίπτεται (π.χ. για τη θέση των παρτίδων 
των αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής)· 

• να εξασφαλίσετε ότι οι εργάτες έχουν λάβει επαρκή µέσα ατοµικής προστασίας και 
τα χρησιµοποιούν σωστά (π.χ. αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας και ολόσωµες 
φόρµες, στις περιπτώσεις που συνιστάται βάσει των αποτελεσµάτων της εκτίµησης 
κινδύνου)· 
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• να συµµορφωθείτε µε τους εθνικούς κανονισµούς σχετικά µε την εργασία που 
συνεπάγεται επαφή µε αµίαντο. 

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει επαρκής εκτίµηση κινδύνου· 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει έντυπο µε τις κατάλληλες µεθόδους εργασίας για τον 
αποκλεισµό ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης στον αµίαντο· 

• να ελέγξετε εάν υπάρχουν φάκελοι µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της 
έκθεσης των εργαζοµένων στον αµίαντο· 

• να ελέγξετε εάν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα. 

 

 

Εάν η εργασία σας συνεπάγεται επαφή µε απόβλητα που περιέχουν αµίαντο, οφείλετε: 

• από την εκπαίδευση που λάβατε, να γνωρίζετε τους κινδύνους από την έκθεση στον 
αµίαντο· 

• να κατανοείτε ότι έχει µεγάλη σηµασία να παραµένει η έκθεση στο χαµηλότερο 
δυνατό επίπεδο· 

• να τηρείτε σχολαστικά τις γραπτές οδηγίες που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο έκθεσης 
στον αµίαντο, και 

• να εφαρµόζετε την καλύτερη πρακτική, όπως συνιστάται στον παρόντα οδηγό, για 
την εργασία µε αµίαντο. 
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16 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 

16.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο εξηγούνται τα µέτρα παρακολούθησης και οι µετρήσεις των 
συγκεντρώσεων του αέρα που πρέπει να γίνουν από έµπειρο άτοµο ή οργανισµό. Σκοπός των 
σχετικών διευκρινίσεων είναι: 

• να βοηθήσουν τον εργοδότη να προβλέψει κατάλληλα µέτρα παρακολούθησης του 
αέρα· 

• να βοηθήσουν τον εργοδότη, τον εργαζόµενο και τον επιθεωρητή ώστε να 
κατανοήσουν τους διάφορους σκοπούς της παρακολούθησης του αέρα· 

• να βοηθήσουν στην εξήγηση της σηµασίας των αποτελεσµάτων· 

• να προσδιορίσουν τι σηµαίνει η δειγµατοληψία αέρα και η µέτρηση των 
συγκεντρώσεων αιωρούµενων ινών· 

• να καταδείξουν πώς οι διαφορετικές τεχνικές (για τον προσδιορισµό του αριθµού 
των ινών στο δείγµα) επηρεάζουν τα αναφερόµενα στοιχεία. 

16.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας του αέρα, αντλείται µετρηµένος όγκος αέρα και περνά 
µέσα από φίλτρο που συγκρατεί τις αιωρούµενες ίνες. Στη συνέχεια, το φίλτρο εξετάζεται µε 
µικροσκόπιο για να υπολογιστεί ο αριθµός των ινών και να προκύψει έτσι η µετρούµενη 
συγκέντρωση ινών στο δείγµα του αέρα. 

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 
83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/EK, ορίζει ότι η 
δειγµατοληψία πρέπει να διεξάγεται από ειδικευµένο προσωπικό, ενώ τα δείγµατα πρέπει να 
αναλύονται σε εργαστήρια τα οποία διαθέτουν εξοπλισµό για τη µέτρηση των ινών. Η ίδια 
οδηγία ορίζει επίσης ότι στη συνέχεια η ανάλυση του φίλτρου πρέπει να γίνεται µε µέθοδο 
που έχει δηµοσιεύσει η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (1997), δηλ. µε τον υπολογισµό των 
ινών σε οπτικό µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που δίνει 
ισοδύναµα αποτελέσµατα. Η µέθοδος του οπτικού µικροσκοπίου αντίθεσης φάσης είναι η 
µέθοδος που χρησιµοποιείται στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τύποι µικροσκοπίων για την ανάλυση των φίλτρων. 
Τα ηλεκτρονικά µικροσκόπια προσφέρουν µεγαλύτερη µεγέθυνση (χάρη στην οποία 
παρατηρούνται περισσότερες ίνες πολύ λεπτής διαµέτρου από αυτές που µπορούν να 
εντοπιστούν µε οπτικό µικροσκόπιο) και µπορούν να διακρίνουν τις ίνες αµιάντου από άλλες 
ίνες (π.χ. οργανικές ίνες ή τεχνητές ορυκτές ίνες). Ως εκ τούτου, οι µετρήσεις µε 
διαφορετικούς τύπους µικροσκοπίων είναι πιθανό να οδηγήσουν σε διαφορετικές εκτιµήσεις 
όσον αφορά τη συγκέντρωση. Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικών µικροσκοπίων: το 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης και το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διερχόµενης δέσµης. 

Κάθε µικροσκοπική µέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα. Το οπτικό µικροσκόπιο µπορεί 
να µεταφερθεί εύκολα και να χρησιµοποιηθεί επιτόπου στο εργοτάξιο για να γίνει ταχεία 
εξαγωγή των αποτελεσµάτων, πράγµα που έχει µεγάλη σηµασία όταν τα αποτελέσµατα 
πρέπει να γίνουν εγκαίρως γνωστά, π.χ. όταν γίνεται έλεγχος για διαφυγή από περίβληµα. Ο 
περιορισµός της µεθόδου του οπτικού µικροσκοπίου αντίθεσης φάσης είναι ότι µε αυτή 
υπολογίζονται όλες οι ίνες, συµπεριλαµβανοµένων των ινών που δεν προέρχονται από τον 
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αµίαντο, και εποµένως προκύπτει η συγκέντρωση των κάθε είδους ινών (και όχι µόνον των 
ινών αµιάντου). 

Τα ηλεκτρονικά µικροσκόπια προσφέρουν µεγαλύτερη µεγέθυνση και υψηλότερη ανάλυση 
και εποµένως ανιχνεύουν λεπτότερες ίνες που δεν θα παρατηρούνταν µε το οπτικό 
µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης. Ως εκ τούτου, οι συγκεντρώσεις που µετρώνται µε 
ηλεκτρονικά µικροσκόπια µπορεί να είναι µεγαλύτερες από εκείνες που µετρώνται µε τη 
µέθοδο του οπτικού µικροσκοπίου. 

Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης διακρίνει τις ίνες αµιάντου από τις ίνες άλλης 
προέλευσης µε προσδιορισµό της χηµικής σύνθεσης των ινών. Αυτό µπορεί να συµβάλει 
στην καταγραφή µικρότερων συγκεντρώσεων µετά την περάτωση των εργασιών αφαίρεσης 
του αµίαντου, εάν υπάρχουν στον αέρα και άλλα είδη ινών (π.χ. οργανικές ίνες). 

Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διερχόµενης δέσµης µπορεί να προσδιορίσει το είδος του 
αµιάντου από τον οποίο προέρχεται η ίνα (αµοσίτης, κροκιδόλιθος, χρυσότιλος κ.λπ.) µε 
προσδιορισµό της χηµικής σύνθεσης και της κρυσταλλικής δοµής της ίνας. Το ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο διερχόµενης δέσµης διαθέτει την ισχυρότερη µεγέθυνση για να παρατηρούνται 
οι πλέον µικροσκοπικές ίνες. Ωστόσο, η ανάλυση µε αυτή τη µέθοδο είναι και η πλέον 
δαπανηρή και χρονοβόρα, ενώ συνεπάγεται και µια απαιτητική και χρονοβόρα τεχνική για 
την προετοιµασία του δείγµατος. 

Ένα κράτος µέλος απαιτεί τη διεξαγωγή µετρήσεων µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 
διερχόµενης δέσµης για να επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεντρώσεις είναι κάτω από 0,005 
ίνες/ml στο πλαίσιο των ελέγχων για τον χαρακτηρισµό ενός κτιρίου ως κατάλληλου για την 
επιστροφή των στεγαζοµένων σε αυτό (INRS ED815). Άλλο κράτος µέλος απαιτεί µετρήσεις 
µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης. Σε αρκετά κράτη µέλη, οι µετρήσεις µε οπτικό 
µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (π.χ. για την καταγραφή συγκεντρώσεων κάτω από 0,01 
ίνες/ml) χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούνται για να 
διαπιστωθεί εάν ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά η αφαίρεση του αµιάντου. 

16.3 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Η λήψη δειγµάτων από τον περιβάλλοντα χώρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
διαπιστωθεί το επίπεδο των ινών στην περιοχή όταν δεν έχει σηµειωθεί διατάραξη ενεργού 
αµιάντου, π.χ. πριν από την έναρξη των εργασιών. Χρησιµοποιείται επίσης για τη διαχείριση 
αµιαντούχων υλικών που παραµένουν στη θέση τους. 

Η ατοµική παρακολούθηση µετρά τη συγκέντρωση ινών στη ζώνη αναπνοής του εργάτη. Η 
µέτρηση αυτή παρέχει τη βάση για να ελεγχθεί η επάρκεια του βαθµού προστασίας των ΜΑΠ 
αναπνοής. 
 
Η οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/EΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/EK, ορίζει ότι: 

1. «Ο εργοδότης οφείλει να εγγράφει τους εργαζοµένους που καλούνται να ασκήσουν τις 
δραστηριότητες» (εργασίες υποκείµενες σε γνωστοποίηση όπως ορίζονται στο 
τµήµα 6.3) «σε µητρώο, αναφέροντας τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
τους καθώς και την έκθεση στον αµίαντο την οποία έχουν υποστεί. Ο ιατρός ή/ και η 
υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση αρχή έχουν πρόσβαση στο µητρώο αυτό. 
Κάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση στα αποτελέσµατα του µητρώου που σχετίζονται µε 
αυτόν προσωπικά. Οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την 
εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυµα στοιχεία που περιέχει το 
µητρώο αυτό. 
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2. Το µητρώο που αναφέρεται στο σηµείο 1 και οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 σηµείο 1» (βλ. κεφάλαιο 19) «πρέπει να φυλάσσονται για 
40 τουλάχιστον έτη µετά το πέρας της έκθεσης στον αµίαντο, σύµφωνα µε τις εθνικές 
νοµοθεσίες ή/και πρακτικές. 

3. Αν η επιχείρηση παύσει τη δραστηριότητά της, τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
σηµείο 2 τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες 
ή/και πρακτικές.» 

Με την τακτική παρακολούθηση είναι επίσης δυνατόν να επισηµανθούν οι εργάτες που 
εφαρµόζουν πρακτικές εξαιτίας των οποίων δηµιουργούνται ασυνήθιστες συγκεντρώσεις, και 
έτσι αυτό να συµβάλει στον προσδιορισµό των περιπτώσεων όπου οι εργασιακές πρακτικές 
πρέπει να βελτιωθούν. 

Τα δείγµατα λαµβάνονται µερικές φορές και από την ευρύτερη περιοχή των εργασιών. Τα 
δείγµατα αυτά, σε συνδυασµό µε την ατοµική παρακολούθηση, βοηθούν στη διαπίστωση της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα της περιοχής όπου εκτελούνται οι εργασίες. 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση πρέπει να περιλαµβάνει µέτρηση της συγκέντρωσης 
των αιωρούµενων ινών στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των εργατών όταν 
δεν χρησιµοποιούν ΜΑΠ αναπνοής. Ένα κράτος µέλος απαιτεί µέτρηση δύο φορές την 
εβδοµάδα στο διαµέρισµα της µονάδας απορρύπανσης όπου οι εργάτες αφαιρούν τους 
αναπνευστήρες τους (INRS ED815). 

Ο έλεγχος για διαφυγή µπορεί να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών µε αµίαντο, εκεί 
όπου υπάρχει περίβληµα. Αποτελεί δευτερεύον µέτρο που συµπληρώνει την οπτική 
επιθεώρηση και τον έλεγχο αποκλεισµού του περιβλήµατος µε τη χρήση καπνού. Ο έλεγχος 
αυτός διενεργείται όταν υπάρχουν ύποπτα «αδύνατα σηµεία» στο περίβληµα ή όταν 
υπάρχουν ευαίσθητες περιοχές σε µικρή απόσταση (π.χ. περιοχές όπου υπάρχουν άνθρωποι). 
Η παρακολούθηση γίνεται για να ανιχνευθεί αυξηµένη συγκέντρωση ινών που µπορεί να 
σχετίζεται µε απελευθέρωση αµιάντου από το περίβληµα. Είναι χρήσιµος ένας έλεγχος του 
περιβάλλοντος χώρου πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς µπορεί να βοηθήσει στο να 
διαπιστωθεί εάν η µέτρηση του ελέγχου διαφυγής αποτυπώνει µια απελευθέρωση ή απλώς τις 
λοιπές συγκεντρώσεις του χώρου. 

Ο έλεγχος διαφυγών µπορεί να είναι απαραίτητος, ιδίως όταν υπάρχουν εµπόδια (καλώδια, 
σωλήνες, κατακόρυφοι αγωγοί κ.λπ.) που περνούν µέσα από το περίβληµα. Ο 
προγραµµατισµός πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη «νεκρής ζώνης» µεταξύ εκείνων που 
απασχολούνται στις εργασίες για τον αµίαντο και των υπολοίπων ατόµων που χρησιµοποιούν 
το κτίριο. Ο έλεγχος διαφυγών πρέπει να διενεργείται µέσα σε αυτή τη «νεκρή ζώνη». 

Οι έλεγχοι για την ύπαρξη διαφυγής πρέπει να διενεργούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα κατά 
τις χρονικές περιόδους της εργολαβίας που παρουσιάζουν «µεγαλύτερο κίνδυνο» (π.χ. στην 
έναρξη, στις περιόδους της µέγιστης διατάραξης του αµιάντου και στις περιόδους διατάραξης 
γύρω από τα «αδύνατα σηµεία» του περιβλήµατος). Στις περιπτώσεις που από την επαρκή 
παρακολούθηση προκύπτει ότι το περίβληµα είναι καλά στεγανοποιηµένο και η διαχείρισή 
του γίνεται χωρίς προβλήµατα, τότε οι έλεγχοι αυτού του είδους µπορούν να µειωθούν ή να 
σταµατήσουν ανάλογα µε την περίπτωση. 

Η παρακολούθηση του καθαρισµού διενεργείται σε συνδυασµό µε µια οπτική εκτίµηση της 
καθαριότητας και της ακεραιότητας των συστηµάτων συγκράτησης. Οι εθνικοί κανονισµοί 
και η εθνική πρακτική µπορεί να απαιτούν παρακολούθηση του καθαρισµού µετά τις 
εργασίες αφαίρεσης του αµίαντου και προτού η περιοχή επανέλθει στην κανονική χρήση ή 
παραδοθεί για κατεδάφιση ή ανακαίνιση του κτιρίου. 
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16.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Τα εργαστήρια που είναι διαπιστευµένα κατά ISO/IEC 17025 θα εφαρµόζουν τα αναγκαία 
συστήµατα ποιότητας. Τα εργαστήρια πρέπει επίσης να συµµετέχουν σε εξωτερικό 
πρόγραµµα ελέγχου επάρκειας ως προς την ανίχνευση ινών [όπως τα εθνικά προγράµµατα 
στο Ηνωµένο Βασίλειο (RICE), την Ισπανία (PICC-FA), το Βέλγιο, τη Γαλλία] ή σε διεθνές 
πρόγραµµα (όπως το AFRICA). 

 

16.5 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

 

Εάν αναλαµβάνετε εργασία για την αφαίρεση αµιάντου, οφείλετε: 
• να συνεργαστείτε µε τον εργοδότη σας και τον επιλεγµένο οργανισµό 

παρακολούθησης, φέροντας επάνω σας µια συσκευή ατοµικής παρακολούθησης και 
φροντίζοντας ώστε η συσκευή να µην εµποδίζεται και εσείς να εφαρµόζετε µόνον 
κανονικές πρακτικές εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δειγµατοληψίας· 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που αφαιρούν αµίαντο, οφείλετε: 
• να εξασφαλίσετε ότι οι έλεγχοι (παρακολούθηση ατοµικής έκθεσης, έλεγχος 

καθαρισµού κ.λπ.) θα διενεργηθούν από ειδικευµένο και διαπιστευµένο άτοµο ή 
οργανισµό· 

• να εξασφαλίσετε ότι η παρακολούθηση των αιωρούµενων ινών, εφόσον είναι 
αναγκαία, θα πραγµατοποιηθεί από ανεξάρτητο άτοµο ή οργανισµό που δεν έχει 
καµία σχέση µε τον εργολάβο των εργασιών για τον αµίαντο· 

• να δώσετε στον οργανισµό παρακολούθησης το σχέδιο εργασίας πριν οι υπάλληλοί 
του επισκεφθούν το εργοτάξιο· 

• να εφαρµόζετε στρατηγική παρακολούθησης που να είναι κατάλληλη για τη φύση, 
την έκταση, τη θέση και την πολυπλοκότητα των εργασιών για τον αµίαντο· 

• να τηρείτε µητρώο υπαλλήλων (αυτών που αναλαµβάνουν εργασία υποκείµενη σε 
γνωστοποίηση), στο οποίο θα καταγράφονται οι δραστηριότητές τους και οι εκθέσεις
που έχουν υποστεί, να το φυλάσσετε τουλάχιστον για 40 έτη και να το δίνετε στη 
διάθεση των κατωτέρω: 
o στην αρµόδια εθνική αρχή και στον γιατρό που είναι υπεύθυνος για την ιατρική

επίβλεψη· 
o σε κάθε άτοµο χωριστά, όταν ζητά πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τη δική 

του έκθεση· 
o στους εκπροσώπους των εργαζοµένων, όταν ζητούν οµαδικά στοιχεία που έχουν 

εγγραφεί στο µητρώο· 
• να εξασφαλίσετε ότι η παρακολούθηση της ατοµικής έκθεσης θα διενεργείται σε 

τακτική βάση, σύµφωνα µε τις εθνικές απαιτήσεις, και ότι τα µητρώα θα φυλαχτούν 
τουλάχιστον για 40 έτη· 

• να προβείτε εγκαίρως στις σχετικές ενέργειες, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που θα 
λάβετε από τον οργανισµό παρακολούθησης. 
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• να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες για την εργασία και τις µεθόδους σας κατά τη 
διάρκεια της ατοµικής δειγµατοληψίας· 

• να βοηθήσετε τον οργανισµό παρακολούθησης στον προσδιορισµό των 
αναµενόµενων «αδύνατων σηµείων» του περιβλήµατος για τους σκοπούς του 
ελέγχου διαφυγών· 

• να βοηθήσετε τον οργανισµό παρακολούθησης να πραγµατοποιήσει µε επιτυχία µια 
σχολαστική οπτική εξέταση του περιβλήµατος κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
καθαρισµού, π.χ. βοηθώντας στη χρήση του εξοπλισµού πρόσβασης κ.λπ.· 

• να µην µετακινήσετε, ρυθµίσετε ή αλλοιώσετε µε άλλο τρόπο κανένα στοιχείο του 
εξοπλισµού παρακολούθησης του αέρα· 

• ενεργώντας βάσει οδηγιών του εργοδότη/προϊσταµένου σας, να λάβετε άµεσα 
διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση που ο οργανισµός παρακολούθησης ανιχνεύσει 
αυξηµένες συγκεντρώσεις ινών µέσα ή γύρω από την περιοχή εργασίας. 

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 
• να αναζητήσετε αποδείξεις για την καταλληλότητα της παρακολούθησης ανάλογα µε 

τη φύση, την έκταση, τη θέση και την πολυπλοκότητα των εργασιών για τον 
αµίαντο· 

• να βεβαιωθείτε ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται από ειδικευµένο και, εάν 
χρειάζεται, ανεξάρτητο οργανισµό ή άτοµο· 

• να διαπιστώσετε εάν διενεργείται τακτική ατοµική παρακολούθηση και εάν τα
σχετικά µητρώα φυλάσσονται για 40 έτη τουλάχιστον· 

• να επιθεωρήσετε το µητρώο δραστηριοτήτων και αντίστοιχων εκθέσεων των 
εργαζοµένων (π.χ. για να βεβαιωθείτε εάν είναι ρεαλιστική και επαρκής)· 

• να εξετάσετε τα αποτελέσµατα των ελέγχων παρακολούθησης του αέρα για να
διαπιστώσετε εάν έχουν ληφθεί µέτρα στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν αυξηµένες 
συγκεντρώσεις ινών. 

 

 

16.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/EΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/EK, ορίζει ότι: 

• πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους να 
έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τις συγκεντρώσεις αµιάντου 
στον αέρα και να λαµβάνουν εξηγήσεις σχετικά µε τη σηµασία των αποτελεσµάτων· 

• εάν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τις συγκεντρώσεις στον αέρα υπερβαίνουν 
την προβλεπόµενη οριακή τιµή (0,1 ίνες/ml ως σταθµισµένο µέσο όρο 8ώρου), τότε: 

o ο εργαζόµενος (ή οι εργαζόµενοι) που έχει(έχουν) υποστεί την έκθεση αυτή 
πρέπει να ενηµερωθεί(ούν) το ταχύτερο δυνατόν για το γεγονός και για τους 
λόγους που το προκάλεσαν· 
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o ζητείται η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στον 
οργανισµό σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν αλλιώς, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερωθούν για τα 
µέτρα που ελήφθησαν ήδη. 
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17 ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ο Ο∆ΗΓΟΣ 

17.1 ΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Ο Ο∆ΗΓΟΣ 

Τα περισσότερα κεφάλαια του παρόντος οδηγού απευθύνονται στα άτοµα που έχουν άµεση 
σχέση µε εργασία που συνεπάγεται ή µπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο. 
Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά άλλα άτοµα που έχουν κάποια σηµαντική σχέση µε το θέµα. 
Πρόκειται για τους εξής: 

• ο πελάτης (που αναθέτει την εργασία)· 

• τα άτοµα που ασχολούνται µε τον σχεδιασµό και τη διαχείριση του κτιρίου 
(αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί, διαχειριστές των εγκαταστάσεων του κτιρίου)· 

• τα άτοµα που αναλαµβάνουν υπεργολαβική εργασία για την προετοιµασία των 
εργασιών αφαίρεσης ή επικάλυψης αµιάντου· 

• τα άτοµα που εργάζονται ή κατοικούν σε κτίριο όπου εκτελούνται εργασίες για τον 
αµίαντο· 

• ο καθένας που ενδέχεται να επηρεαστεί από τις εργασίες, π.χ. διερχόµενοι, άτοµα που 
επισκέπτονται το κτίριο. 

 

17.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΜΙΑΝΤΟ 

17.2.1 Επιλογή εργολάβου 

Είναι σηµαντικό ο πελάτης που αναζητά εργολάβο να εξετάσει τις τεχνικές προδιαγραφές 
των προτάσεων των εργολάβων για να αποφύγει τους κινδύνους: 

• εξάπλωσης της ρύπανσης από αµίαντο· 

• έκθεσης τρίτων ατόµων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Ο πελάτης πρέπει να παρέχει επαρκή στοιχεία για να καταστεί αποδοτική και 
αποτελεσµατική η µετέπειτα παρακολούθηση και συντήρηση κάθε επικαλυµµένου ή 
εγκλεισµένου υλικού. 

Η αναστάτωση που συνεπάγεται η επικάλυψη ή η αφαίρεση του αµιάντου είναι σαφώς 
σηµαντική. Ως εκ τούτου, η περιοχή των εργασιών πρέπει απαραιτήτως να ερευνηθεί 
σχολαστικά, έτσι ώστε να ενταχθούν στον προγραµµατισµό των εργασιών όλα τα αµιαντούχα 
υλικά ταυτόχρονα. 

Για όσους ασχολούνται µε τον σχεδιασµό και τη διαχείριση κτιρίων (αρχιτέκτονες, πολιτικοί 
µηχανικοί, διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων), ο προγραµµατισµός των εργασιών για 
τον αµίαντο µπορεί να συνεπάγεται την εξέταση όλων των δικτύων όπου ίσως χρειαστεί να 
γίνουν µετατροπές ή να προβλεφθεί παροχή: 

• ύδρευση, αέριο, ηλεκτρικό ρεύµα, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός, εξαερισµός, 
συναγερµοί πυρκαγιάς – µπορεί να χρειαστούν αλλαγές έτσι ώστε ολόκληρο το 
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κτίριο να µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εργασιών για 
τον αµίαντο· 

• ύδρευση, αέριο, ηλεκτρικό ρεύµα, αποχέτευση, τηλέφωνο – µπορεί να χρειαστούν 
σχετικές παροχές για τις εργασίες µε τον αµίαντο. 

17.3 ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 

Στις περιπτώσεις όπου µερικά ή όλα τα αµιαντούχα υλικά διατηρούνται στη θέση τους (στην 
καλή αρχική τους κατάσταση, επικαλυµµένα, διαβρεγµένα ή εγκλεισµένα), τότε: 

• τα διατηρηµένα υλικά πρέπει να επιθεωρούνται µε συχνότητα που θα καθοριστεί 
βάσει της σχετικής εκτίµησης κινδύνου και πάντως τουλάχιστον µία φορά ετησίως, 
προκειµένου να διαπιστώνεται εάν η κατάστασή τους παραµένει ασφαλής. Οι 
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται εγγράφως· 

• η παρουσία τους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε µελλοντική ανακαίνιση ή 
τοποθέτηση εγκαταστάσεων που ενδέχεται να τα διαταράξει. Για τον σκοπό αυτό θα 
υπάρχει ένα σύστηµα διαχείρισης ώστε να λαµβάνεται υπόψη η παρουσία τους κάθε 
φορά που κάποιος εργολάβος ή υπάλληλος θα εκτελεί κάποια εργασία που θα 
συνεπάγεται επαφή µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου· 

• πρέπει να εφαρµοστεί σύστηµα µε το οποίο θα καταγράφεται κάθε τυχαία ζηµιά στα 
υλικά. 

17.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Μετά την αφαίρεση των υλικών, η ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να επιβεβαιωθεί µε 
ελέγχους καθαριότητας, τους οποίους πρέπει να διεξαγάγει ανεξάρτητος οργανισµός. Στο 
πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων εκπρόσωπος του ανεξάρτητου φορέα θα προβαίνει σε οπτική 
επιθεώρηση και θα λαµβάνει δείγµατα αέρα για να προσδιορίσει τη συγκέντρωση ινών στον 
αέρα. Στα περισσότερα κράτη µέλη, τα δείγµατα αέρα αναλύονται µε οπτική µικροσκοπία 
αντίθεσης φάσης και οι συγκεντρώσεις πρέπει να είναι κάτω από 0,01 ίνες/ml για να 
επιτραπεί η επιστροφή στους καθαρισµένους χώρους (βλ. περιγραφή των µεθόδων στο 
κεφάλαιο 16). 

Ένα κράτος µέλος απαιτεί επίσης από τον πελάτη, µετά από την αφαίρεση εύθρυπτου 
αµιάντου, να προβλέψει και άλλο έλεγχο του αέρα ώστε να µετρηθεί η συγκέντρωση των 
ινών αµιάντου. Σε αυτό το κράτος µέλος, η ύπαρξη ικανοποιητικών συνθηκών 
επιβεβαιώνεται εάν η µετρούµενη συγκέντρωση ινών αµιάντου είναι κάτω από 0,005 ίνες/ml, 
κατόπιν ανάλυσης του δείγµατος µε ηλεκτρονική µικροσκοπία διερχόµενης δέσµης. 
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17.5 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

 

Εάν αναλαµβάνετε εργασία που συνεπάγεται επαφή µε αµίαντο, οφείλετε: 
• να κατανοήσετε τον ρόλο σας στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της έκθεσης για 

εσάς τον ίδιο ή/και για άλλα άτοµα· 
• να εφαρµόσετε την καλύτερη πρακτική, όπως περιγράφεται στον παρόντα οδηγό εάν 

η δική σας εργασία συνεπάγεται οποιαδήποτε επαφή µε αµιαντούχα υλικά. 

 

 

Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 
• να ελέγξετε εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν 

εκπληρώσει τους ρόλους τους όσον αφορά την πρόληψη και τη µείωση της έκθεσης 
στον αµίαντο (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές στις συµβάσεις υπεργολαβίας, µέτρα για 
την µεταφορά των διαφόρων δικτύων σε άλλα σηµεία, καταστάσεις και 
χρονοδιαγράµµατα επιθεώρησης, ύπαρξη φακέλων για τα αµιαντούχα υλικά κ.λπ.)· 

• να ελέγξετε εάν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη διαθέτουν άδειες ή πιστοποιητικά, 
εφόσον απαιτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας και των εθνικών κανονισµών. 

 

 

 

Εάν απασχολείτε ή καθοδηγείτε άτοµα που εκτελούν µε κάποια ιδιότητα εργασία σε
αµιαντούχα υλικά, οφείλετε: 

• να βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τον ρόλο τους όσον αφορά την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης των ίδιων ή/και άλλων ατόµων· 

• να εξασφαλίσετε την παρακολούθηση, διαχείριση και σωστή συντήρηση κάθε 
αµιαντούχου υλικού που διατηρείται στη θέση του· 

• να βεβαιωθείτε εάν οι τεχνικές προτάσεις κάθε υποψήφιου εργολάβου 
ανταποκρίνονται σε υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τον έλεγχο και την πρόληψη 
της έκθεσης στον αµίαντο· 

• να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις απαιτήσεις των εθνικών κανονισµών και της εθνικής 
νοµοθεσίας, π.χ. σε ορισµένα κράτη µέλη οι υπεργολάβοι µπορεί να χρειάζονται 
σχετικές άδειες. 
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18 ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 
(ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.) 

18.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αµιαντούχα υλικά έχουν χρησιµοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και σηµείων (όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 4), και εποµένως σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 
επιβάλλεται η εξέταση και άλλων στοιχείων. Ωστόσο, είναι πάντοτε απαραίτητη η γενική 
προσέγγιση για την εκτίµηση κινδύνου και το γραπτό σχέδιο εργασίας (κεφάλαιο 5), η 
απόφαση σχετικά µε το τι πρέπει να γίνει και εάν η εργασία πρέπει να γνωστοποιηθεί στην 
αρµόδια αρχή (κεφάλαιο 6), επαρκής εκπαίδευση (κεφάλαιο 7), καθώς και ο περιορισµός και 
η πρόληψη της έκθεσης (κεφάλαια 9 και 11 ή 0). 

18.2 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Άλλες εφαρµογές του αµιάντου που µπορεί να συνεπάγονται κάποια ιδιαίτερη αντιµετώπιση 
είναι οι εξής: 

• σε οχήµατα (τρένα, πλοία, στρατιωτικά οχήµατα π.χ. άρµατα µάχης)· 

• σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµό· 

• σε διακοσµητικές επενδύσεις (οι εργασίες επί των οποίων µπορεί µέχρι τώρα να µην 
είναι βέβαιο εάν υπόκεινται σε γνωστοποίηση). 

18.3 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ 

Όποια και αν είναι η εργασία µε αµίαντο, ισχύουν οι ίδιες αρχές, δηλ.: 

• πρόληψη της έκθεσης µε περιορισµό της δηµιουργούµενης σκόνης (π.χ. µε 
περίβληµα που διαθέτει στεγανούς θαλάµους)· 

• καταστολή της σκόνης στην πηγή δηµιουργίας της (π.χ. σχολαστική ύγρανση 
ολόκληρου του υλικού)· 

• τοπικός εξαερισµός απαγωγής (π.χ. µε τη χρήση ανεµιστήρων µε υψηλής απόδοσης 
φίλτρα σωµατιδίων, ή ακολουθώντας την κίνηση του εργαλείου µε ηλεκτρική σκούπα 
τύπου Η [τεχνική που είναι γνωστή ως τοπική απαγωγή µε ηλεκτρική σκούπα])· 

• µέσα ατοµικής προστασίας και κατάλληλος αναπνευστικός εξοπλισµός προστασίας, 
και 

• σωστή ατοµική απορρύπανση· 

• σωστή αποµάκρυνση των αποβλήτων. 

18.4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Τα ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των εργασιών σε µερικές από αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις, είναι τα εξής: 

• περιορισµένος χώρος και περιορισµένη πρόσβαση στο εσωτερικό των οχηµάτων εν 
γένει (π.χ. αµίαντος στα µηχανοστάσια πλοίων ή σε στενούς χώρους στο εσωτερικό 
στρατιωτικών οχηµάτων), εξαιτίας των οποίων δυσχεραίνεται η τοποθέτηση 
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αποτελεσµατικού περιβλήµατος, η τοποθέτηση εξοπλισµού και η αποµάκρυνση 
ενσακισµένων ή περιτυλιγµένων αποβλήτων· 

• η υποχρεωτική πρόσβαση (σε αµιαντούχα υλικά) µέσα από χαλύβδινα στοιχεία σε 
πλοία ή οχήµατα· 

• οι δυσκολίες αποσυναρµολόγησης ορισµένων προϊόντων και η ανάγκη καταστροφής 
µε φλόγα ή κοπής για την αποκάλυψη του αµιαντούχου υλικού. 

Ο αµίαντος έχει χρησιµοποιηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη για τη διακοσµητική επένδυση 
οροφών και τοίχων. Οι πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις για τον κίνδυνο που συνεπάγεται µια 
τέτοια εργασία δείχνουν ότι εάν η εργασία γίνει µε τις κατάλληλες τεχνικές, τότε η 
πιθανή έκθεση στον αµίαντο είναι αρκούντως χαµηλή ώστε η εργασία να θεωρείται 
χαµηλού κινδύνου και να µην χρειάζεται απαραιτήτως σχετική γνωστοποίηση στην 
αρµόδια αρχή. Η έκθεση στον αµίαντο αποτρέπεται ή ελαχιστοποιείται µε τα εξής µέτρα: 

• αφαίρεση ολόκληρων των επενδεδυµένων φατνωµάτων, αποκοπή της επένδυσης 
µε αιχµηρό µαχαίρι εάν χρειάζεται προκειµένου να αποσπαστεί το φάτνωµα· 

• ψεκασµός µε το υγρό διαβροχής και στη συνέχεια ελαφρά (µε το χέρι) απόξεση 
και ταυτόχρονη τοπική απαγωγή της σκόνης µε ηλεκτρική σκούπα· 

• εάν καλύπτεται µε ταπετσαρία, χρήση συσκευής ατµού για το µαλάκωµα και την 
απελευθέρωση του υλικού· 

• ∆ΕΝ γίνεται χρήση αµµοβολής ή ηλεκτρικών εργαλείων λειοτρίβησης· 

• οι τεχνικές υδροβολής ∆ΕΝ είναι κατάλληλες για τον πρώτο καθαρισµό, αλλά 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τελική αφαίρεση των υπολειµµάτων. 

 

 

Εάν απασχολείτε άτοµα των οποίων η εργασία συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο, οφείλετε: 

• να εφαρµόζετε την καλύτερη πρακτική (όπως περιγράφεται στον παρόντα οδηγό)· 

• να εξασφαλίσετε την επαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωσή τους σχετικά µε τους 
κινδύνους· 

• να βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τη σηµασία που έχει η ελαχιστοποίηση της έκθεσης· 

• να προβείτε σε εκτίµηση κινδύνου για να προσδιορίσετε την πιθανή έκθεση στον 
αµίαντο· 

• να δώσετε γραπτές οδηγίες (µέθοδο εργασίας) που αποτρέπουν ή ελαχιστοποιούν την 
έκθεση· 

• να παράσχετε επαρκή και κατάλληλο εξοπλισµό (για τον έλεγχο της σκόνης και την 
ατοµική προστασία, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 12)· 

• να προβλέψετε τη διενέργεια επαρκούς παρακολούθησης από ανεξάρτητο αναλυτή 
προκειµένου να προσδιοριστούν τα επίπεδα της πραγµατικής έκθεσης· 

• να συµµορφωθείτε µε τους εθνικούς κανονισµούς όσον αφορά την εργασία που 
µπορεί να συνεπάγεται επαφή µε αµίαντο. 
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Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει επαρκής και κατάλληλη εκτίµηση κινδύνου· 

• να ελέγξετε εάν οι γραπτές οδηγίες προβλέπουν µια αποτελεσµατική µέθοδο για την 
πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της έκθεσης· 

• να ελέγξετε εάν υπάρχει επαρκής εξοπλισµός (π.χ. για την καταστολή της σκόνης 
και την ατοµική προστασία) για την εφαρµογή της γραπτής µεθόδου εργασίας· 

• να ελέγξετε εάν ο εξοπλισµός επιθεωρείται και συντηρείται σε αρκετά συχνά
διαστήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή του σε καλή λειτουργική
κατάσταση· 

• να ελέγξετε εάν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα. 

 

 

 
Σχήµα 18.1 Αµίαντος σε τακάκια φρένων φορτηγού 

Εάν η εργασία σας συνεπάγεται πιθανή έκθεση στον αµίαντο, πρέπει να έχετε λάβει επαρκή 
εκπαίδευση έτσι ώστε: 

• να γνωρίζετε τους κινδύνους από την έκθεση στον αµίαντο· 

• να κατανοείτε τη σηµασία που έχει η διατήρηση της έκθεσης στο χαµηλότερο δυνατό 
επίπεδο· 

• να τηρείτε τις γραπτές οδηγίες για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της έκθεσης· 

• να εφαρµόζετε την καλύτερη πρακτική, όπως συνιστάται στον παρόντα οδηγό για την 
εργασία µε αµίαντο. 



 

 135

 
Σχήµα 18.2 Αµιαντούχα στοιχεία σε εξοπλισµό διανοµής µεγάλων ηλεκτρικών 
φορτίων 
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19 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

19.1 Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Η οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων από την έκθεση στον αµίαντο 83/477/EΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/EK, ορίζει, στο άρθρο 15, ότι όσον 
αφορά τους εργαζοµένους που ασχολούνται µε υποκείµενη σε γνωστοποίηση εργασία (όπως 
ορίζεται στο τµήµα 6.3): 

«Για κάθε εργαζόµενο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του 
πριν να αρχίσει να εκτίθεται στη σκόνη που προέρχεται από αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν 
αµίαντο. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ειδική εξέταση του θώρακα.» 

«Πρέπει να διατίθεται νέα εκτίµηση µια τουλάχιστον φορά κάθε τρία έτη για όσο διάστηµα 
διαρκεί η έκθεση στον αµίαντο. 

Για κάθε εργαζόµενο καταρτίζεται ατοµικός ιατρικός φάκελος σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία και πρακτική.» 

Η ιατρική επίβλεψη εξασφαλίζεται µε επίσκεψη σε γιατρό ειδικότητας (συνήθως καθορίζεται 
βάσει των εθνικών κανονισµών), ο οποίος γνωρίζει τα ιατρικά προβλήµατα που προκύπτουν 
από την εργασία µε αµίαντο. 

Ορισµένες ιατρικές καταστάσεις αποτελούν ενδείξεις ότι ο υπάλληλος µπορεί να µην είναι σε 
αρκετά υγιής για να εργαστεί µε ασφάλεια σε συνθήκες εργασίας που συνεπάγονται επαφή µε 
αµίαντο. Ειδικότερα, ασθένειες που µπορεί να προκαλούν αιφνίδια αδυναµία κινήσεων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την καταλληλότητα προς εργασία µέσα σε περιβλήµατα µε 
αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας. ∆ιάφορες καταστάσεις του αναπνευστικού συστήµατος 
ή η διαταραγµένη καρδιοαναπνευστική λειτουργία µπορούν επίσης να επηρεάσουν την 
καταλληλότητα για επίπονη εργασία µε ταυτόχρονη χρήση αναπνευστικού εξοπλισµού 
προστασίας και σε θερµές συνθήκες. 

Σε ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο), το πιστοποιητικό της ιατρικής 
εξέτασης για αµίαντο βεβαιώνει απλώς ότι έγινε η εξέταση. Εάν η εκτίµηση κινδύνου 
επισηµαίνει συγκεκριµένους κινδύνους όπως επίπονη εργασία και θερµές συνθήκες, ο 
εργοδότης ίσως χρειαστεί να φροντίσει για τη διενέργεια µιας «εξέτασης καταλληλότητας 
προς εργασία» πέρα από την ιατρική εξέταση για τον αµίαντο. 

Η ιατρική επίβλεψη µπορεί να περιλάβει ακτινογραφία θώρακα µε συµβατική χρήση ακτίνων 
X ή µε υπολογιστική τοµογραφία (ΥΤ). Με την υπολογιστική τοµογραφία λαµβάνονται 
ακτινογραφικά δεδοµένα από ολόκληρο το σώµα υπό διαφορετικές γωνίες και στη συνέχεια 
µε ηλεκτρονική επεξεργασία απεικονίζονται εγκάρσιες διατοµές του σώµατος. Η συµβατική 
ακτινογραφία συνεπάγεται έκθεση σε ακτινοβολία που ισοδυναµεί µε την έκθεση στη φυσική 
ακτινοβολία υποβάθρου επί περίπου 10 ηµέρες (δηλ. στην κοσµική ακτινοβολία και στα 
ραδιενεργά υλικά που υπάρχουν στη φύση). Η ΥΤ συνεπάγεται µεγαλύτερη έκθεση στην 
ακτινοβολία από ό,τι η συµβατική εξέταση µε ακτίνες X και ισοδυναµεί µε περίπου τρία έτη 
έκθεσης στη φυσική ακτινοβολία (βλ. για παράδειγµα 
http://www.radiologyinfo.org/content/safety/xray_safety.htm#measuring_dosage). Η άσκοπη 
έκθεση στην ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγεται και ο γιατρός πρέπει να εκτιµήσει τι είναι 
επωφελέστερο για τον ασθενή, για να κρίνει εάν και πότε µια τέτοια εξέταση είναι χρήσιµη. 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 
2003/18/EK, ορίζει ότι «Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές στους 

http://www.radiologyinfo.org/content/safety/xray_safety.htm#measuring_dosage
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εργαζοµένους όσον αφορά κάθε εκτίµηση της υγείας τους στην οποία µπορούν να υποβάλλονται 
µετά το πέρας της έκθεσης». 

Συνοψίζοντας, η ιατρική επίβλεψη συµβάλλει στο να διαπιστωθεί εάν ο υπάλληλος είναι 
αρκετά υγιής για να εργαστεί χωρίς να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για 
την προστασία από τον κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο. Η σχετική µε τον αµίαντο νόσος δεν 
πρόκειται να εκδηλωθεί παρά µόνον αφού µεσολαβήσουν πολλά έτη µετά την έκθεση, 
δηλαδή όταν η ιατρική εξέταση ενδέχεται να αναγνωρίσει τα σηµεία της σχετικής µε τον 
αµίαντο νόσου και τότε ο γιατρός θα φροντίσει ώστε ο ασθενής να ενηµερωθεί µε τον 
κατάλληλο τρόπο. 

19.2 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

 

Εάν απασχολείτε άτοµα των οποίων η εργασία µπορεί να συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο, 
οφείλετε: 

• όσον αφορά τους υπαλλήλους των οποίων η εργασία συνεπάγεται επαφή µε αµίαντο, 
να φροντίσετε για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης πριν από την έναρξη των 
εργασιών και τουλάχιστον µία φορά κάθε 3 έτη (ή συχνότερα, ανάλογα µε τους 
εθνικούς κανονισµούς), στη συνέχεια δε για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η 
έκθση στον αµίαντο· 

• όσον αφορά άλλους υπαλλήλους που διατρέχουν κίνδυνο από πιθανή έκθεση στον 
αµίαντο, να εκτιµήσετε εάν η ιατρική επίβλεψη συνιστάται ή επιβάλλεται (σύµφωνα 
µε τους εθνικούς κανονισµούς), µε βάση την εκτίµηση κινδύνου (βλ. κεφάλαιο 5 και 
τµήµα 6.3)· 

• να αναφέρετε υποκείµενες σε γνωστοποίηση ασθένειες (όπως αµιάντωση, καρκίνο
του πνεύµονα ή µεσοθηλίωµα) των υπαλλήλων που έχουν εκτεθεί στον αµίαντο, 
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς· 

• να τηρείτε φακέλους υγείας και ιατρικών εξετάσεων. Οι εθνικοί κανονισµοί µπορεί 
να απαιτούν την καταγραφή των σχετικών πληροφοριών (π.χ. την ολοκλήρωση 
ιατρικής εξέτασης για αµίαντο) και να ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο τήρησης των 
φακέλων αυτών. Να τηρείτε τους φακέλους (ή τα µητρώα) για τουλάχιστον 40 έτη. 
Εάν η εταιρεία σας παύσει τις δραστηριότητές της, τότε πρέπει να φροντίσετε ώστε οι 
ιατρικοί φάκελοι να αποσταλούν σε κατάλληλο µέρος για ασφαλή φύλαξη (το οποίο 
µπορεί να καθορίζεται στους εθνικούς κανονισµούς)· 

• να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι εργαζόµενοι µπορούν να ταυτοποιηθούν εύκολα για τους 
σκοπούς της σύγκρισης µε τους εν λόγω φακέλους. 
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Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, οφείλετε: 

• να ελέγξετε εάν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρηθεί οι 
ανωτέρω συστάσεις, βάσει των οποίων προβλέπεται η κατανόηση των επιπτώσεων 
στην υγεία από τους υπαλλήλους, η κατανόηση της ανάγκης για προδιαγραφές 
καταλληλότητας από τους εργοδότες και τους υπαλλήλους, καθώς και η πληρότητα 
και σαφήνεια των µητρώων υγείας· 

• να ελέγξετε εάν τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα. 

 

 

 

 

Εάν η εργασία σας µπορεί να συνεπάγεται τακτική έκθεση στον αµίαντο, οφείλετε: 

• να αναµένετε ιατρική επίβλεψη και, εάν δεν έχει προβλεφθεί, να τη ζητήσετε από τον 
εργοδότη σας· 

• να αντιληφθείτε ότι οι ιατρικές εξετάσεις είναι σηµαντικές για να διαπιστωθεί εάν 
είστε αρκετά υγιής για να εργαστείτε µε ασφάλεια στις συνθήκες που συχνά 
σχετίζονται µε την εργασία που συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο, π.χ. χρήση 
αναπνευστικού εξοπλισµού προστασίας σε θερµές συνθήκες· 

• να ρωτήσετε τον γιατρό εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά µε τους κινδύνους που 
συνεπάγεται για την υγεία η έκθεση στον αµίαντο· 

• να αντιληφθείτε ότι µια ακτινογραφία χωρίς ευρήµατα δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι 
οι εργασιακές πρακτικές είναι ασφαλείς, δεδοµένου ότι η επίδραση του αµιάντου 
χρειάζεται περισσότερα από 10 ή 15 έτη για να προκαλέσει κάποια ένδειξη που 
µπορεί να ανιχνευθεί µε την ακτινογραφία· 

• να λάβετε υπόψη σας ότι ο γιατρός σάς δίνει τις καλύτερες συµβουλές προς όφελος 
της υγείας σας. 

Υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί να επιτρέψετε τη συλλογή µη ιατρικών δεδοµένων για 
επιδηµιολογικές µελέτες. Σας συνιστούµε να επιτρέψετε τη συλλογή τέτοιων δεδοµένων 
επειδή µε αυτό τον τρόπο µπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 
προστασίας της υγείας. 
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21 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

Συνήθη επίπεδα έκθεσης κατά τη διάρκεια εργασίας που συνεπάγεται επαφή 
µε µονωτικά περιβλήµατα, επενδύσεις και µονωτικές πλάκες αµιάντου 
[Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου (HSE) 1999, HSG 
189/1 και 2003, INDG 288 (rev1)], καθώς και µε αµιαντοτσιµέντο (HSE, HSG 
189/2). Βλ. σηµειώσεις στο τέλος της σελίδας. 

Τεχνική Παρατηρήσεις Συνήθης 
έκθεση (ίνες/ml)

Καλά ελεγχόµενη υγρή αποξήλωση 
µονωτικών περιβληµάτων και 
ψεκασµένων επενδύσεων, µε τη 
χρήση εργαλείων χειρός 

Σχολαστικός εµποτισµός του 
µονωτικού περιβλήµατος µε 
υγρό διαβροχής και, στη 

συνέχεια, προσεκτική αφαίρεση 

Έως 1 

Καλά ελεγχόµενη υγρή αποξήλωση 
µονωτικών περιβληµάτων και 
ψεκασµένων επενδύσεων, µε τη 
χρήση ηλεκτρικών εργαλείων 

Όπως ανωτέρω, αλλά µε τη 
χρήση ηλεκτρικών εργαλείων 
(πράγµα που ∆ΕΝ πρέπει να 

γίνεται) 

Έως 10 

Αποξήλωση µονωτικών 
περιβληµάτων, στα οποία 
εντοπίζονται στεγνά σηµεία 

Επιβάλλεται η σχολαστική 
ύγρανση 

Περίπου 100 

Αποξήλωση ψεκασµένων 
επενδύσεων, στις οποίες εντοπίζονται 
στεγνά σηµεία 

Επιβάλλεται η σχολαστική 
ύγρανση 

Περίπου 1000 

Προσεκτική αφαίρεση ολόκληρης 
µονωτικής αµιαντόπλακας 

Ξεβίδωµα (µε ηλεκτρική 
σκούπα τοπικής απαγωγής) µε 
ψεκασµό υγρού διαβροχής στις 
αστεγανοποίητες επιφάνειες 

Έως 3 

Θραύση και βίαιη απόσπαση 
µονωτικής αµιαντόπλακας. Εκτέλεση 
χωρίς ύγρανση και χωρίς ξεβίδωµα 

Κακή πρακτική 5-20 

∆ιάτρηση αµιαντοτσιµέντου µε 
µηχάνηµα 

Με εξαερισµό τοπικής 
απαγωγής ή ηλεκτρική σκούπα 

τοπικής απαγωγής 

Έως 1 

∆ιάτρηση µονωτικής αµιαντόπλακας 
από την επάνω πλευρά, χωρίς 
εξαερισµό τοπικής απαγωγής 

Κακή πρακτική 5-10 

∆ιάτρηση κατακόρυφων κολώνων. 
Χωρίς εξαερισµό τοπικής απαγωγής 

Κακή πρακτική 2-5 

Χρήση ηλεκτρικής σέγας επάνω σε 
µονωτική αµιαντόπλακα. Χωρίς 
εξαερισµό τοπικής απαγωγής 

Κακή πρακτική 5-20 

Πριόνισµα µονωτικής αµιαντόπλακας 
µε το χέρι. Χωρίς εξαερισµό τοπικής 
απαγωγής 

Κακή πρακτική 5-10 

Σηµειώσεις: 
1 Μερικά αποτελέσµατα δείχνουν τις συνέπειες µιας απαράδεκτης κακής πρακτικής. Όταν 
χρησιµοποιούνται τεχνικές ελεγχόµενης αποξήλωσης και δεν εφαρµόζονται σωστά, αυτό 
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µπορεί να προκαλέσει υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούµενων ινών. Η ανεπαρκής ύγρανση 
είναι συχνά λίγο καλύτερη από τη µη ελεγχόµενη στεγνή αποξήλωση. 
2 Τα αναφερόµενα επίπεδα έκθεσης εκφράζονται σε συνήθεις τιµές. Η ίδια διεργασία σε 
διαφορετικά σηµεία µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερες ή µικρότερες συγκεντρώσεις. 
3 Τα επίπεδα έκθεσης σχετίζονται µε τον χρόνο εργασίας και δεν υπολογίζονται ως 
χρονοσταθµισµένοι µέσοι όροι. 
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Συνήθη επίπεδα έκθεσης κατά τη διάρκεια εργασίας µε αµιαντοτσιµέντο 
[Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας του Ηνωµένου Βασιλείου (HSE), HSG 
189/2]. Βλ. σηµειώσεις στο τέλος του πρώτου πίνακα του 
προσαρτήµατος 1. 

Τεχνική Παρατηρήσεις Συνήθης έκθεση 
(ίνες/ml) 

∆ιάτρηση αµιαντοτσιµέντου µε 
µηχάνηµα 

Με εξαερισµό τοπικής 
απαγωγής ή ηλεκτρική σκούπα 

τοπικής απαγωγής 

Έως 1 

Κοπή µε µηχάνηµα χωρίς εξαερισµό 
απαγωγής 

  

Κοπή µε σβουράκι Κακή πρακτική 15-25 
∆ισκοπρίονο Κακή πρακτική 10-20 

Ηλεκτρική σέγα Κακή πρακτική 2-10 
Πριόνισµα µε το χέρι  Έως 1 
Αφαίρεση φύλλων αµιαντοτσιµέντου  Έως 0,5 
Στοίβαξη φύλλων αµιαντοτσιµέντου  Έως 0,5 
Εξ αποστάσεως κατεδάφιση δοµικών 
στοιχείων αµιαντοτσιµέντου χωρίς 
ύγρανση 

 Έως 0,1 

Αποµάκρυνση δοµικών στοιχείων 
αµιαντοτσιµέντου µε σάρωση µετά 
την εξ αποστάσεως κατεδάφιση 

Κακή πρακτική Μεγαλύτερη από 1 

Εξ αποστάσεως κατεδάφιση δοµικών 
στοιχείων αµιαντοτσιµέντου µε 
ύγρανση 

 Έως 0,01 

Καθαρισµός κατακόρυφων 
µονωτικών περιβληµάτων 
αµιαντοτσιµέντου µε υγρό 
βούρτσισµα 

 1 έως 2 

Καθαρισµός κατακόρυφων 
µονωτικών περιβληµάτων 
αµιαντοτσιµέντου µε στεγνό 
βούρτσισµα 

Κακή πρακτική 5 έως 8 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρώσεις έκθεσης σχετίζονται µε τον χρόνο εργασίας και δεν 
υπολογίζονται ως χρονοσταθµισµένοι µέσοι όροι. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η παρατεταµένη 
διάρκεια της εργασίας µπορεί να προκαλέσει χρονοσταθµισµένους µέσους όρους 
συγκέντρωσης που να υπερβαίνουν τις 0,1 ίνες/ml. 
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Περισσότερα στοιχεία για την επαγγελµατική έκθεση στον αµίαντο υπάρχουν στη 
διαδικτυακή βάση δεδοµένων Evalutil. 

«Η Evalutil είναι βάση δεδοµένων για την επαγγελµατική έκθεση στον αµίαντο και στις 
τεχνητές ορυκτές ίνες (ΤΟΙ), απευθείας προσβάσιµη µέσω ∆ιαδικτύου. Σκοπός της είναι η 
παροχή βοήθειας σε όσους ασχολούνται µε τη δηµόσια υγεία και την πρόληψη: ιατρούς 
εργασίας, µηχανικούς ασφάλειας, µέλη εταιρικών επιτροπών επαγγελµατικής υγείας, ερευνητές 
και άλλους. 

Η Evalutil αποτελείται από τρεις βάσεις δεδοµένων: δύο βάσεις δεδοµένων µε στοιχεία και 
αριθµούς, µία για τις ίνες αµιάντου και τις άλλες ΤΟΙ και ένα διάγραµµα επαγγελµατικής 
έκθεσης (∆ΕΕ) µόνον για τον αµίαντο. Τα µετρολογικά και περιγραφικά δεδοµένα που 
περιέχονται στις δύο αυτές βάσεις δεδοµένων προέρχονται από την επιστηµονική βιβλιογραφία 
και τις τεχνικές εκθέσεις των φορέων πρόληψης και των φορέων του αντίστοιχου βιοµηχανικού 
κλάδου. Το ∆ΕΕ για τον αµίαντο παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση στον αµίαντο τις 
οποίες έχουν αξιολογήσει ειδικοί επί του θέµατος από πολλά επαγγέλµατα. Ωστόσο, µε τη 
µορφή που έχει σήµερα, όταν υποβάλλονται απλά ερωτήµατα, η βάση δεν παράγει σύνθετες 
απαντήσεις µε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες. 

Μολονότι οι παρεχόµενες πληροφορίες από τις βάσεις δεδοµένων τεκµηρίωσης αφορούν 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, προσφέρουν πολύ χρήσιµες ενδείξεις για τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε ορισµένες συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να 
υποκαταστήσουν την προσεκτική ανάλυση και την εκτίµηση κινδύνου από επαγγελµατίες για 
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, διότι ένα δεδοµένο σύνολο µετρήσεων µπορεί να συνδέεται µε 
αρκετές εργασίες ή µε µια περιοχή εργασίας όπου εκτελούνται αρκετές δραστηριότητες. 

Η µορφή και το περιεχόµενο της Evalutil αναθεωρείται και βελτιώνεται συνεχώς από το 1992. 
Ο εµπλουτισµός της Evalutil θα συνεχιστεί κατά τα επόµενα έτη µε την επικαιροποίηση των 
υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων και τη βελτίωση της διασύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο για να 
διευκολυνθεί η ευρύτερη χρήση της.» 

Η διαδικτυακή διεύθυνση της βάσης δεδοµένων είναι η εξής: http://etudes.isped.u-
bordeaux2.fr/evalutil. 
 

http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil
http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil
http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil
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