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Σύµβαση σχετικά µε την Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων µέσω της ορθής διαχείρισης 
και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν 

 
(1) ∆εδοµένου ότι το κρυσταλλικό πυριτικό είναι άφθονο στη φύση, 

αποτελεί το 12% περίπου του γήινου φλοιού.  Το κρυσταλλικό 
πυριτικό περιέχεται σε αρκετά άλλα ορυκτά και ορυκτά προϊόντα. 

(2) ∆εδοµένου ότι η βιοµηχανία κάνει εκτεταµένη χρήση δύο εκ των 
κρυσταλλικών µορφών του πυριτικού, δηλαδή του χαλαζία και του 
χριστοβαλίτη.  Και τα δύο πωλούνται στη µορφή της άµµου, που 
είναι κοκκιώδες υλικό, ή στη µορφή άλευρου, που αποτελείται απο 
σωµατίδια λεπτότερα του 0,1 χιλιοστόµετρου.  

(3) ∆εδοµένου ότι το κρυσταλλικό πυριτικό, και τα 
υλικά/προϊόντα/πρώτες ύλες που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό 
χρησιµοποιούνται σε πολλές βιοµηχανίες, όπως µεταξύ άλλων, 
χηµικά, κεραµεικά, κατασκευές, καλλυντικά , απορρυπαντικά, 
ηλεκτρικές συσκευές, χυτήρια, γυαλί, φυτοκοµία, ψυχαγωγία, 
µεταλλευτική και µηχανολογία, χρώµατα, φαρµακευτική βιοµηχανία 
και σαν διηθητικό µέσον σε αρκετές βιοµηχανίες.  

(4) ∆εδοµένου ότι η Επιστηµονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα Όρια Έκθεσης στον Εργασιακό Χώρο (SCOEL) 1 κατέληξε, 
µεταξύ άλλων, “ότι η βασική συνέπεια για τον άνθρωπο από την 
εισπνοή κρυσταλλικού πυριτικού είναι η σιλίκωση.  Υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο σχετικός κίνδυνος για 
καρκίνο των πνευµόνων είναι αυξηµένος για τα άτοµα που πάσχουν 
από σιλίκωση (και προφανώς όχι για τους εργαζοµένους που δεν 
πάσχουν από σιλίκωση και εκτίθενται σε πυριτικό ενώ εργάζονται σε 
ορυχεία και στη βιοµηχανία των κεραµεικών).  Εποµένως, η πρόληψη 
της σιλίκωσης θα µειώσει, επίσης, τον κίνδυνο καρκίνου.  Εφόσον 
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ακριβές όριο για την ανάπτυξη 
της σιλίκωσης, οποιαδήποτε µείωση της έκθεσης θα έχει σαν 
αποτέλεσµα και µείωση του κινδύνου σιλίκωσης.” 

(5) ∆εδοµένου, ότι φαίνεται πως υπάρχουν αποδείξεις ότι οι επιπτώσεις 
του Αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού στους διάφορους 
κλάδους ποικίλουν σε ισχύ.  

(6) ∆εδοµένου, ότι υπάρχει µια σειρά από παράγοντες που επηρρεάζουν 
την επιδηµιολογία του καρκίνου του πνεύµονα, όπως για παράδειγµα 
το κάπνισµα, το ραδόνιο και οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες.  

(7) ∆εδοµένου, ότι αυτή τη στιγµή δεν ισχύει κάποιο συγκεκριµένο όριο 
έκθεσης κατά την εργασία για το Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
σε επίπεδο Ε.Ε. και τα εθνικά όρια έκθεσης κατά την εργασία 
ποικίλουν. 

(8) ∆εδοµένου, ότι το Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό διαφέρει κατά 
πολλές απόψεις – συµπεριλαµβανοµένης και της φυσικής του 
αφθονίας – από τις καταστάσεις που συνήθως αντιµετωπίζονται στο 
πλαίσιο της νοµοθεσίας για την ασφέλεια των εργαζοµένων. 
Εποµένως, η παρούσα Σύµβαση, η οποία είναι από πολλές απόψεις 
µοναδική, είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση της 
συγκεκριµένης ουσίας.  

                                                 
1  SCOEL SUM Doc 94-τελικό έγγραφο σχετικά µε το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό, Ιούνιος 2003. 
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(9) ∆εδοµένου ότι οι Συµβαλλόµενοι ενεργούν µε την ισχυρή πεποίθηση 
ότι η παρούσα Σύµβαση πρόκειται να συµβάλλει στην προστασία των 
θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση της οικονοµικής προόδου των 
κλάδων και των εταιρειών στο µέλλον. 

(10) ∆εδοµένου, ότι οι Συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να εφαρµοστεί αυτή η Σύµβαση από όλες τις 
εταιρείες στο σύνολο των κλάδων που εκπροσωπούνται. 

(11) ∆εδοµένου, ότι οι Συµβαλλόµενοι στην παρούσα Σύµβαση ενεργούν 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 139 (1) και (2) της 
Συνθήκης ΕΕ. 

 
 Λαµβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, οι Συµβαλλόµενοι συνάπτουν την ακόλουθη Σύµβαση 

µε γνώµονα την πρόληψη και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, µέσω της σωστής 
διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν. 

 
Άρθρο 1 - Στόχοι 
 
Στόχοι της παρούσας Σύµβασης είναι οι εξής:  
- η προστασία της υγείας των Εργαζοµένων και όλων των άλλων ατόµων που εκτίθενται στο 

χώρο εργασίας τους σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό από προέρχεται από υλικά / 
προϊόντα / πρώτες ύλες, που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό. 

- η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό στο χώρο εργασίας, µε 
την εφαρµογή των Καλών Πρακτικών που συνοµολογούνται στο παρόν, προκειµένου να 
αποτραπούν, να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία στο χώρο εργασίας, 
που σχετίζονται µε το Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό.  

- η επέκταση της γνώσης σχετικά µε τις ενδεχόµενες επιπτώσεις του Αναπνεύσιµου 
Κρυσταλλικού Πυριτικού στην υγεία και σε ό,τι αφορά τις Καλές Πρακτικές. 

 
Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρµογής 
 
(1) Αυτή η Σύµβαση αφορά την παραγωγή και τη χρήση κρυσταλλικού πυριτικού, καθώς και τα 

υλικά / τα προϊόντα / τις πρώτες ύλες που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό και τα οποία 
ενδεχοµένως να οδηγούν σε έκθεση σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό.  Περιγραφές των 
σχετικών κλάδων παρέχονται στο Παράρτηµα 5 της παρούσας Σύµβασης. 

(2) Το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης περιλαµβάνει και τις σχετικές παρελκόµενες 
δραστηριότητες, όπως η διαχείριση, η αποθήκευση και η µεταφορά.  Επίσης, αφορά και τους 
κινητούς χώρους εργασίας.  Οι κινητοί χώροι εργασίας ενδέχεται να υπόκεινται σε 
συγκεκριµένους κανονισµούς, που περιλαµβάνονται παρακάτω. 

(3) Η παρούσα Σύµβαση ισχύει για τους Συµβαλλοµένους, τους Εργοδότες και τους 
Εργαζοµένους που ορίζονται και συνοµολογούνται σε αυτήν.  

 
Άρθρο 3 - Ορισµοί 
 
(1) Με τον όρο ‘Εργοδότης(ες)’ αποκαλούνται οι µεµονωµένες εταιρείες που εκπροσωπούνται 

άµεσα ή έµµεσα από τους Συµβαλλόµενους στην παρούσα Σύµβαση, που εκπροσωπούν τον 
κλάδο. 

(2) Με τον όρο ‘Εργαζόµενοι’ εννοείται το εργατικό δυναµικό που εκπροσωπείται άµεσα ή 
έµµεσα από τους Συµβαλλοµένους στην παρούσα Σύµβαση και που εκπροσωπούν τους 
εργαζοµένους που ενδεχοµένως να εκτίθενται τακτικά ή περιστασιακά στο Αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό.  Ως εργαζόµενοι εννοούνται οι εργαζόµενοι µε σχέση µερικής, 
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πλήρους απασχόλησης ή µε σχέση απασχόλησης ωρισµένου χρόνου, καθώς και οι άλλοι 
εργαζόµενοι που ενεργούν υπό την άµεση επιτήρηση του Εργοδότη (π.χ. εργάτες εργολάβων).  

(3) Με τον όρο ‘Εκπρόσωποι των εργαζοµένων’ εννοούνται οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που 
φέρουν συγκεκριµένες ευθύνες για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων: κάθε πρόσωπο που εκλέγεται, επιλέγεται ή διορίζεται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα τοπική νοµοθεσία και/ή τις πρακτικές για να εκπροσωπεί τους εργαζοµένους όταν 
προκύπτουν προβλήµατα σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους.  

(4) Με τον όρο ‘Συµβαλλόµενοι’ εννοούνται οι υπογράφοντες την παρούσα Σύµβαση. 
(5) Με τον όρο ‘Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό’ εννοείται το κλάσµα µάζας του 

εισπνεόµενου κρυσταλλικού πυριτικού που διαπερνά τους µη κροσωτούς αεραγωγούς. Η 
Οδηγία υπολογισµού αναπνεύσιµου κλάσµατος, η οποία αποτελεί την προδιαγραφή στόχο για 
τα όργανα δειγµατοληψίας, καθορίζεται σύµφωνα µε την § 5.3. του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
EN 481 Εργασιακά περιβάλλοντα - Ορισµός µεγέθους κλάσµατος για τη µέτρηση των 
σωµατιδίων που µεταφέρονται µε τον αέρα.   

(6) Με τον όρο ‘Καλές Πρακτικές’ εννοούνται οι γενικές αρχές της Οδηγίας 89/391 και της 
Ενότητας II της Οδηγίας 98/24, όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω και περιγράφεται στο 
Παράρτηµα 1 της παρούσας, οι οποίες ενδέχεται να επικαιροποιούνται κατά καιρούς.  

(7) Με τον όρο ‘Εγκατάσταση’ εννοείται µια επιχειρησιακή εγκατάσταση στην οποία υπάρχει 
Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό.  Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και µεταφοράς 
θεωρούνται ξεχωριστές εγκαταστάσεις, εκτός εάν συνδέονται µε κάποια εγκατάσταση 
παραγωγής ή χρήσης. Οι κινητοί χώροι εργασίας θεωρούνται επίσης Εγκαταστάσεις. 

(8) Με τον όρο ‘Μη εφαρµογή’ εννοείται η µη εφαρµογή των προβλεποµένων από τη Σύµβαση, 
περιλαµβανοµένων των Καλών Πρακτικών όπως ορίζονται στην παράγραφο (6) παραπάνω, 
γεγονός που οδηγεί στην αυξηµένη έκθεση των Εργαζοµένων στο Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό και σε κινδύνους για την υγεία, οι οποίοι θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί µε την 
εφαρµογή των Καλών Πρακτικών.  

(9) Με τον όρο ‘Εθνικές Πρακτικές’ εννοούνται οι οδηγίες και τα πρότυπα που εκδίδονται από τις 
αρµόδιες αρχές ή συµφωνούνται από τον κλάδο και τα οποία δεν αποτελούν νόµους ή 
κανονισµούς.  

 
Άρθρο 4 - Αρχές 
 
(1) Οι Συµβαλλόµενοι θα συνεργάζονται για τη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε τις 

επιπτώσεις του Αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού στην υγεία, ιδιαίτερα µε την έρευνα, 
την παρακολούθηση και την ευρεία διάχυση των Καλών Πρακτικών. 

(2) Οι Συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για την εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την παρεµπόδιση του Αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού.  Ωστόσο, 
αυτό δεν σηµαίνει ότι η υπογραφή της παρούσας Σύµβασης θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
αναγνώριση ότι οι εργαζόµενοι εκτίθενται ανεξέλεγκτα στο συγκεκριµένο τοµέα ή ότι όντως 
εκτίθενται σε ολόκληρο τον κλάδο. 

(3) Οι Συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν ότι οι γενικές αρχές της Οδηγίας 89/391 και της Οδηγίας 
98/24 σχετικά µε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργατικού δυναµικού από 
τους κινδύνους που σχετίζονται µε χηµικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας παραµένουν 
συνεχώς σε ισχύ (περιλαµβανοµένου, συγκεκριµένα του Άρθρου 4: καθορισµός και εκτίµηση 
κινδύνου, του Άρθρου 5: πρόληψη κινδύνου, του Άρθρου 6: συγκεκριµένα µέτρα προστασίας 
και πρόληψης, του Άρθρου 7: µέτρα για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων, συµβάντων και 
επειγουσών καταστάσεων, του Άρθρου 8: ενηµέρωση και εκπαίδευση του εργατικού 
δυναµικού). 

(4) Οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι το κρυσταλλικό πυριτικό και τα υλικά / προϊόντα / πρώτες 
ύλες που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό είναι, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο 
Παράρτηµα 5 της παρούσας, βασικά, χρήσιµα και συχνά απαραίτητα συστατικά για έναν 
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µεγάλο αριθµό βιοµηχανικών και άλλων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, που συµβάλλουν 
στην προστασία των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση του οικονοµικού µέλλοντος των 
κλάδων και των εταιρειών, οπότε και η παραγωγή, καθώς και η ευρεία χρήση τους θα πρέπει 
να συνεχιστεί. 

 (5) Οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι η εφαρµογή των ‘Καλών Πρακτικών’ που περιγράφονται 
στο Παράρτηµα 1 της παρούσας Σύµβασης θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη διαχείριση 
του κινδύνου µε την αποτροπή ή, όπου αυτό δεν είναι τώρα εφικτό, στην ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης στο Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό, µε την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων 
πρόληψης και προστασίας, κατ' εφαρµογή της Ενότητας II της Οδηγίας 98/24. 

(6) Η παρούσα Σύµβαση ισχύει µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης των Εργοδοτών και των 
Εργαζοµένων να τηρούν τους εθνικούς νόµους, καθώς και τους νόµους της Ε.Ε., αναφορικά 
µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

(7) Εφόσον οι Εθνικές Πρακτικές που ισχύουν φαίνονται να είναι αυστηρότερες από τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση, οι Εργοδότες και οι Εργαζόµενοι 
θα εφαρµόζουν αυτές τις Εθνικές Πρακτικές.    

 
Άρθρο 5 - Καλές Πρακτικές 
 
(1) Οι Συµβαλλόµενοι από κοινού υιοθετούν τις Καλές Πρακτικές, όπως αυτές περιγράφονται 

στο Παράρτηµα 1 της παρούσας. 
(2) Οι Εργοδότες και οι Εργαζόµενοι, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, θα 

καταβάλλουν από κοινού κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των Καλών Πρακτικών 
σε επίπεδο εγκαταστάσεων, στο βαθµό που είναι εφικτό, συµπεριλαµβανοµένων και των 
έµµεσα απασχολουµένων, που εκτίθενται στις Εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της εργασίας τους, 
για παράδειγµα των εργολάβων (π.χ. µε την ενσωµάτωση, όπου είναι εφικτό, των Καλών 
Πρακτικών στις προδιαγραφές της σύµβασης ανάληψης έργου).  

 (3) Το Παράρτηµα 1 µπορεί να προσαρµοστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από 
το Παράρτηµα 7. 

 (4)       Οι Εργοδότες αναλαµβάνουν την τακτική οργάνωση εκπαίδευσης και όλοι οι Εργαζόµενοι 
αναλαµβάνουν να παρακολουθούν αυτά τα περιοδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, σχετικά µε 
την εφαρµογή των Καλών Πρακτικών2. 

  
Άρθρο 6 - Παρακολούθηση 
 
(1) Κάθε Εγκατάσταση θα καθιερώσει ένα σύστηµα παρακολούθησης της εφαρµογής των Καλών 

Πρακτικών.  Για το σκοπό αυτό, θα διορίζεται από τον Εργοδότη ένας Εργαζόµενος για κάθε 
εγκατάσταση (π.χ. ο εργοδηγός κάποιας εγκατάστασης), ο οποίος και θα παρακολουθεί την 
εφαρµογή των Καλών Πρακτικών.  Εκείνος/η θα αναφέρεται στο αρµόδιο πρόσωπο που 
περιγράφεται στην παράγραφο (2), όποτε ζητηθεί. 

(2) Ο Εργοδότης θα διορίζει κάποιο πρόσωπο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 7 της 
Οδηγίας 89/391, το οποίο και θα παρακολουθεί τακτικά την εφαρµογή ή τη µη εφαρµογή των 
Καλών Πρακτικών.  Εκείνος/η θα έρχεται σε επαφή µε τα πρόσωπα που ορίζονται στην 
παράγραφο (1) παραπάνω, σύµφωνα µε ένα χρονοδιάγραµµα/διαδικασία που θα καταρτιστεί 
υπ' ευθύνη του/της, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το Εργατικό κέντρο της εταιρείας και τους 
Εκπροσώπους των εργαζοµένων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

(3) Για την παρακολούθηση της σκόνης, οι Εργοδότες θα εφαρµόζουν τα σχετικά Πρωτόκολλα 
Παρακολούθησης Σκόνης, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα 2.  Αυτά τα πρωτόκολλα 
µπορούν να προσαρµόζονται στις ειδικότερες ανάγκες των µικρότερων Εγκαταστάσεων και 

                                                 
2 βλέπε Άρθρο 13 της Οδηγίας 89/391. 
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να επιτρέπουν την τυχαία επιλογή Εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που κάποιος κλάδος 
περιλαµβάνει πολλαπλές µικρές Εγκαταστάσεις. 

 
Άρθρο 7 - Αναφορά, Βελτίωση  
 
(1) Οι Εργοδότες και οι Εργαζόµενοι, µε την υποστήριξη των Εκπροσώπων των εργαζοµένων θα 

καταβάλλουν από κοινού και συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των Καλών 
Πρακτικών και τη βελτίωση της εφαρµογής τους. 

(2) Οι Εργοδότες θα αναφέρουν την εφαρµογή / µη εφαρµογή και τη βελτίωση µέσω του 
διορισθέντος προσώπου που προβλέπεται στο Άρθρο 6 (2) κάθε δύο έτη, για πρώτη φορά το 
2008 (αναφέροντας στοιχεία του 2007).  

 Η µορφή αναφοράς ορίζεται από κοινού από τους Συµβαλλοµένους, ως Παράρτηµα 3 της 
παρούσας Σύµβασης. 

(3) Οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι ο αριθµός των περιπτώσεων µη εφαρµογής θα µειωθεί 
προοδευτικά ανά Εργοδότη, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης, εκτός εάν ο 
αριθµός των περιπτώσεων µη εφαρµογής να είναι τέτοιος, που να µην επιδέχεται περαιτέρω 
βελτίωσης, οπότε, ο Εργοδότης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει 
την υφιστάµενη κατάσταση.  

(4) Οι αναφορές που προβλέπονται από την παράγραφο (2) παραπάνω θα υποβάλλονται 
συγκεντρωτικά από τον αντίστοιχο Συµβαλλόµενο στο Συµβούλιο. Ωστόσο, στη 
συγκεντρωτική αναφορά θα συµπεριλαµβάνεται ως παράρτηµα ένας κατάλογος µε τις 
Εγκαταστάσεις που έχει διαπιστωθεί επανειληµµένα ότι βρίσκονται σε κατάσταση µη 
εφαρµογής. 

 
Άρθρο 8: Το Συµβούλιο  

(1) Αρχή 
Ο βασικός στόχος του Συµβουλίου είναι να εντοπίζει τα υπάρχοντα προβλήµατα και να 
προτείνει ενδεχόµενες λύσεις. Το Συµβούλιο θα είναι το µόνον και αποκλειστικό εποπτικό 
όργανο για την εφαρµογή  και την ερµηνεία της Σύµβασης. 

(2) Εργασίες 
  Το Συµβούλιο θα εξετάζει τις αναφορές του Άρθρου 7 και θα εκδίδει µια Συνοπτική 

Αναφορά, έως τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους το αργότερο, στην οποία θα παρουσιάζεται 
συνοπτικά η πρόοδος της εφαρµογής, της µη εφαρµογής και της βελτίωσης και θα δηλώνεται 
το επίπεδο της εφαρµογής / µη εφαρµογής ανά κλάδο και τις αιτίες µε τις οποίες συνδέονται, 
και θα προβαίνει σε σχετικές συστάσεις. Η Συνοπτική Αναφορά θα προωθείται στους 
Συµβαλλοµένους και τα µέλη τους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την ασφάλεια των εργαζοµένων και θα φέρει την επισήµανση 
“εµπιστευτικές/ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες”. Εάν είναι επιθυµητό, µπορεί να 
γίνει διαθέσιµη στο κοινό µια Συνοπτική Αναφορά. Τον Ιούνιο του 2007, η Συνοπτική 
Αναφορά θα έχει διαφορετική µορφή και θα περιέχει απλά συνοπτικά στοιχεία, µε βάση τις 
πληροφορίες που διαθέτουν οι Συµβαλλόµενοι, την κατάσταση της εφαρµογής και τις 
προετοιµασίες για την πρώτη αναφορά που θα γίνει το 2008. 

 Στις περιπτώσεις επανειληµµένης µη εφαρµογής, όταν αυτές προκύπτουν λόγω 
επανειληµµένης και αδικαιολόγητης µη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, το Συµβούλιο θα 
αποφασίζει τα µέτρα που πρέπει να λάβει για την αντιµετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων. 

 Εκτός από τις παραπάνω εργασίες, το Συµβούλιο επίσης θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
(α) συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή της Σύµβασης, (β) 
επίλυση τυχόν διενέξεων και θεµάτων ερµηνείας στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που τίθενται από µεµονωµένους Συµβαλλοµένους, Εργοδότες 
και Εργαζοµένους, (γ) έκδοση συστάσεων σχετικά µε τις ενδεχοµένες αναθεωρήσεις της 
παρούσας Σύµβασης, (δ) επικοινωνία µε Τρίτους και (ε) προσαρµογή των Καλών Πρακτικών 
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σύµφωνα µε το Παράρτηµα 7. 
(3) Σύνθεση 
 Το Συµβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Συµβαλλοµένων, οι οποίοι θα 

διοριστούν από αυτούς για πρώτη φορά κατά την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης, µε 
διάρκεια θητείας τεσσάρων ετών ο καθένας, και οι οποίοι θα εκπροσωπούν τους Εργοδότες 
και τους Εργαζοµένους. Οι Συµβαλλόµενοι ενδέχεται επίσης, συγχρόνως ή, αν χρειαστεί, στη 
συνέχεια, να διορίσουν ένα Αναπληρωµατικό Μέλος για κάθε µέλος του Συµβουλίου, το 
οποίο µπορεί να συνοδεύει το Μέλος ως σιωπηρός παρατηρητής ή να αντικαθιστά το µέλος 
του Συµβουλίου ανάλογα µε τις ανάγκες, µε σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχεια και η 
απαραίτητη εξειδίκευση. Το µέγεθος του Συµβουλίου θα είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να 
λειτουργεί σωστά και ορίζεται µε µέγιστο αριθµό µελών 30 (δηλαδή 15 / 15), 
συµπεριλαµβανοµένων των προέδρων που προβλέπονται από το Άρθρο 3 του Παραρτήµατος 
6.  Εάν οποιοσδήποτε Συµβαλλόµενος αποσυρθεί, παραιτηθεί από τη Σύµβαση ή παύσει να 
υφίσταται ή εάν κάποιος νέος Συµβαλλόµενος προστεθεί στη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της 
θητείας του Συµβουλίου, οι Συµβαλλόµενοι θα προσαρµόσουν σχετικά τον αριθµό των µελών 
του Συµβουλίου, διατηρώντας ωστόσο τον παραπάνω µέγιστο αριθµό µελών. Οι 
Συµβαλλόµενοι που δεν εκπροσωπούνται στο Συµβούλιο ως Μέλη ή Αναπληρωµατικά Μέλη 
έχουν το δικαίωµα να ακουστούν στο Συµβούλιο και να παρίστανται στις συζητήσεις που 
αφορούν το δικό τους θέµα. Οι κανονισµοί λειτουργίας του Συµβουλίου περιγράφονται στο 
Παράρτηµα 6 της παρούσας. 

(4) Λήψη αποφάσεων 
 Στόχος του Συµβουλίου είναι η λήψη αποφάσεων µε οµοφωνία. Εάν δεν επιτευχθεί οµοφωνία, 

οι αποφάσεις του Συµβουλίου θα λαµβάνονται µε διπλή ειδική πλειοψηφία  του 75% των 
ψήφων των εκπροσώπων των Εργαζοµένων και των εκπροσώπων των Εργοδοτών. Για 
παράδειγµα, αν το Συµβούλιο αποτελείται από 30 µέλη (15 µέλη των Εργοδοτών και 15 µέλη 
των Εργαζοµένων), απαιτείται πλειοψηφία 12 ψήφων από κάθε πλευρά.  

(5) Γραµµατεία 
 Το Συµβούλιο θα έχει λογιστική υποστήριξη από γραµµατεία που θα πρέπει να συσταθεί από 

τους Συµβαλλοµένους κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύµβασης.  
 
Άρθρο 9 – Εµπιστευτικότητα 
 

(1) Το σύνολο της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας µεταξύ των Συµβαλλοµένων και των 
µελών τους σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης θα παραµείνει εµπιστευτική 
και δεν θα αποκαλυφθεί σε τρίτους, παρά µόνον εφόσον κάτι τέτοιο αποτελεί έννοµη 
υποχρέωση.  

(2) Η διάταξη περί εµπιστευτικότητας της παραγράφου (1) δεν ισχύει στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

• τη Συνοπτική Αναφορά, η οποία θα προωθείται αποκλειστικά στα πρόσωπα και τους 
οργανισµούς που αναφέρονται στο Άρθρο 8 (2), 

• την Επίσηµη Αναφορά που µπορεί να δηµοσιοποιηθεί σε Τρίτους, 
• τις κοινές απαραίτητες επαφές των Προέδρων του Συµβουλίου µε Τρίτους, 
• την απαραίτητη διακίνηση πληροφοριών από τους Συµβαλλοµένους προς τα µέλη τους, στο 

βαθµό κατά το οποίο τα µέλη επηρεάζονται από τις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται. 

(3) Η ταυτότητα των εταιρειών που αναφέρονται στις αναφορές µπορεί να δηµοσιοποείται 
αποκλειστικά στα µέλη των Συµβαλλοµένων που τους αφορούν, εκτός εάν ληφθεί 
διαφορετική απόφαση από το Συµβούλιο, βάσει του Άρθρου 8 (2). Τα πρόσωπα που 
λαµβάνουν τις αναφορές δεσµεύονται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τήρησης της 
εµπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται από την παρούσα Σύµβαση. 
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(4) Η παράβαση των παραγράφων (1) και (3) δίνει το δικαίωµα στο Συµβαλλόµενο που θίγεται 
και/ή τα µέλη του να λάβει νοµικά µέτρα, κατ' εφαρµογή του εθνικού αστικού δικαίου. 

Άρθρο 10 - Εποπτεία Υγείας 
 
 Ο ιατρός εργασίας /υγιεινολόγος ή το ισοδύναµο εσωτερικό ή εξωτερικό όργανο που έχει 

διοριστεί για την Εγκατάσταση θα ορίζει, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς, το Άρθρο 
10 της Οδηγίας 98/24 και το Πρωτόκολλο Εποπτείας Υγείας, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα 8, το εύρος των ιατρικών εξετάσεων που θα πρέπει να εκτελεστούν.  

  
Άρθρο 11 - Έρευνα - Συλλογή στοιχείων 
 
 Οι Συµβαλλόµενοι θα συζητήσουν κενά στην έρευνα και σε διαθέσιµα στοιχεία και θα 

προβούν σε προτάσεις σχετικά µε την έρευνα, συµπεριλαµβανοµένων και προτάσεων για 
ασφαλέστερα προϊόντα ή διαδικασίες, που θα πρέπει να υποβληθούν σε εκτίµηση κινδύνου 
προτού εφαρµοστούν. Επίσης, θα κάνουν συστάσεις σχετικά µε τα προγράµµατα συλλογής 
στοιχείων που θα πρέπει να εφαρµοστούν στο µέλλον. Κατάλογος των παλαιότερων 
ερευνητικών προγραµµάτων παρατίθεται στο Παράρτηµα 4. 

 
Άρθρο 12 - ∆ιάρκεια - Αναθεώρηση 
 
(1) Η παρούσα Σύµβαση ισχύει για ελάχιστο διάστηµα τεσσάρων ετών και ανανεώνεται 

αυτοµάτως  για δύο συνεχόµενες περιόδους των δύο ετών. Οι Συµβαλλόµενοι διατηρούν 
το δικαίωµα να αποσυρθούν από τη Σύµβαση, κατόπιν ειδοποίησης ενός έτους. 

(2) Η παρούσα Σύµβαση θα ακυρωθεί όταν όλοι οι Συµβαλλόµενοι δεν θα εκπροσωπούν πλέον 
τους κλάδους τους ή όταν παραµείνουν λιγότεροι από δύο Συµβαλλόµενοι στη Σύµβαση, ένας 
εκπρόσωπος των Εργοδοτών και ένας εκπρόσωπος των Εργαζοµένων. 

(3) Οι Συµβαλλόµενοι έχουν το δικαίωµα να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγµή από τη Σύµβαση, 
χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση που το αντίστοιχο µέλος του κλάδου τους παύσει να 
αποτελεί συµβαλλόµενο αυτής της Σύµβασης ή δεν είναι πλέον εκπρόσωπος 
(“Αµοιβαιότητα”). 

(4) Σε περίπτωση που προταθεί στο µέλλον νέα νοµοθεσία της Ε.Ε. σχετικά µε το κρυσταλλικό 
πυριτικό, οι Συµβαλλόµενοι θα συναντηθούν προκειµένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις 
αυτής της προτεινόµενης νοµοθεσίας στην παρούσα Σύµβαση. 

 
Άρθρο 13 - Αλλαγή Συµβαλλοµένων 
 
(1) Η παρούσα Σύµβαση παραµένει ανοιχτή για υπογραφή και από νέους Συµβαλλοµένους. 
(2) Η παρούσα Σύµβαση δεσµεύει και τους νόµιµους διαδόχους των Συµβαλλοµένων. 
 
Άρθρο 14 - ∆ιάφορα 
 
(1) Από την παρούσα Σύµβαση δεν απορρέουν άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις εκτός από 

εκείνα που συνοµολογούνται σε αυτήν. 
(2) Οι τυχόν αξιώσεις και διαφωνίες σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας 

Σύµβασης θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από το Συµβούλιο και δεν θα εµπίπτουν στη 
δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων, λόγω της µοναδικής φύσης της Σύµβασης. Όλες οι 
άλλες αξιώσεις και διαφωνίες σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση θα υπόκεινται στο νόµο και 
τη δικαιοδοσία της χώρας κατοικίας των εναγοµένων και στο αρµόδιο τοπικό δικαστήριο του 
τόπου κατοικίας των εναγοµένων.  

(3) Η παρούσα Σύµβαση θα µεταφραστεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε.  Η έκδοση στην 
Αγγλική γλώσσα είναι δεσµευτική για την ερµηνεία της παρούσας. 
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(4) Εφόσον υπάρχει ανακολουθία µεταξύ των Καλών Πρακτικών και των αυστηρότερων Εθνικών 
Πρακτικών σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή αρµοδιότητας, η εφαρµογή των Εθνικών 
Πρακτικών που προβλέπονται από το Άρθρο 4 (7) δεν θα αποτελέσει περίπτωση µη 
εφαρµογής, βάσει του Άρθρου 3 (8).  

 
Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει έξι µήνες µετά την υπογραφή της από τους πρώτους δύο 
Συµβαλλοµένους, έναν εκπρόσωπο των Εργοδοτών και έναν εκπρόσωπο των Εργαζοµένων του ίδιου 
κλάδου, εφόσον η Σύµβαση έχει µεταφραστεί σε όλες τις επίσης γλώσσες της Ε.Ε. 
 
Παράρτηµα 1 [Καλές Πρακτικές (Οδηγός Καλών Πρακτικών)] 
Παράρτηµα 2 [Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Σκόνης] 
Παράρτηµα 3 [Μορφή αναφοράς] 
Παράρτηµα 4 [Κατάλογος ερευνητικών προγραµµάτων] 
Παράρτηµα 5 [Περιγραφές κλάδων] 
Παράρτηµα 6 [Το Συµβούλιο – Η Γραµµατεία]  
Παράρτηµα 7  [∆ιαδικασία εφαρµογής Καλών Πρακτικών] 
Παράρτηµα 8 [Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Υγείας για Σιλίκωση] 
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Καταχωρήθηκε, 25 Απριλίου 2006. 
 
Από την:  
 
APFE - European Glass Fibre Producers Association - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Ινών Υάλου 
 
κ. R. Furber, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBM - International Bureau for Precast Concrete - ∆ιεθνές 
Γραφείο Προχυτευµένου Σκυροδέµατος 
 
κ. E. Danno, Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAEF - The European Foundry Association - Ευρωπαϊκή 
Ένωση Χυτηρίων 

 
κ. K. Urbat, Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEEMET - Council of European Employers of the Metal, 
Engineering and Technology-Based Industries - Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Εργαζοµένων στους κλάδους Μετάλου, 
Μηχανουργείων και Τεχνολογίας 
 
κ. U. Combüchen, Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERAME-UNIE - The European Ceramics Industries - 
Ευρωπαϊκές Βιοµηχανίες Κεραµεικών  
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κ. R. Chorus, Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
CEMBUREAU - The European Cement Association - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιµέντου 
 
κ. P. Vanfrachem, Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMCEF - European Mine, Chemical and Energy Workers’ 
Federation - Ευρωπαϊκή Ένωση Εργατών Ορυχείων, 
Χηµικής Βιοµηχανίας και Ενέργειας 
 
κ. P. Mazeau, Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMF - European Metalworkers’ Federation - Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία Εργατών Μετάλλου 
 
κ. B. Samyn, Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMO - European Mortar Industry Organization - 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Κλάδου Κονιάµατος 
 
κ. H-P. Braus, Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

EURIMA - European Insulation Manufacturers 
Association - Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών 
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Μονώσεων 
 
κ. H. Biedermann, Γενικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROMINES - European Association of Mining Industries - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταλλείων 
 
κα. C. Hebestreit, Γενική Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

EURO-ROC - European and International federation  
of natural stones industries - Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνής 
Οµοσπονδία Βιοµηχανιών ∆ιακοσµητικών Λίθων 
 
κ. G. Merke, Γενικός Γραµµατέας    
 
 
 
 
 
 
 

 

ESGA - European Special Glass Association - Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ειδικού Γυαλιού 
 
κ. F. Van Houte, Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEVE - European Container Glass Federation - Ευρωπαϊκή 
Ένωση ∆οχείων από Γυαλί 
 
κ. A. Somogyi, Γενικός Γραµµατέας 
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GEPVP - European Association of Flat Glass Manufacturers - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Υαλοπινάκων 
 
κα. E. Bullen, Γενική Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMA-Europe – The Industrial Minerals Association - Ένωση 
Βιοµηχανικών Ορυκτών 
 
κ. C. Stenneler, Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
κα. M. Wyart-Remy, Γενική Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UEPG - European Aggregates Association - Ευρωπαϊκή 
Ένωση Αδρανών 
 
κ. D. Audibert, Πρόεδρος 
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Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές (Οδηγός Καλών Πρακτικών)] 
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 Παράρτηµα 2 – Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Σκόνης 
 
 

 
Πεδίο εφαρµογής 

Το πρωτόκολλο παρακολούθησης σκόνης προορίζεται για χρήση από οποιαδήποτε εταιρεία επιθυµεί 
να εκτελέσει αξιολόγηση της έκθεσης κατά την εργασία, προκειµένου να µετρήσει τα επίπεδα 
έκθεσης στη σκόνη στο χώρο εργασίας. Ανταποκρίνεται στο σύνολο των εθνικών νοµοθεσιών που 
ισχύουν στην Ε.Ε. Οι απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν περισσότερο για τις εταιρείες 
που δεν διαθέτουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά µε τα επίπεδα έκθεσης στη σκόνη. Για τις 
άλλες εταιρείες (για παράδειγµα εκείνες που διαθέτουν έγκυρες βάσεις δεδοµένων ή εφαρµόζουν 
κάποιο αντίστοιχο πρωτόκολλο παρακολούθησης της σκόνης επί µακρό χρονικό διάστηµα), µπορεί να 
εφαρµοστεί κάποιο πιο περιορισµένο πρωτόκολλο (ώστε να µην υφίσταται ανάγκη να τηρούνται όλες 
οι απαιτήσεις). 

 
Στόχος 

Ο στόχος του πρωτοκόλλου παρακολούθησης της σκόνης είναι η συλλογή στοιχείων αναφορικά µε 
την έκθεση στη σκόνη, προκειµένου οι διάφορες εταιρείες να µπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο 
τήρησης των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων αναφορικά µε την υγιεινή στους χώρους 
εργασίας, όπως είναι οι Τιµές Ορίων Έκθεσης κατά την Εργασία και η παροχή καθοδήγησης για την 
πρόληψη. 
Το πρωτόκολλο επιτρέπει επίσης τη συλλογή αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιµων δεδοµένων 
σχετικά µε τα επίπεδα έκθεσης στη σκόνη κατά την εργασία, µεταξύ εταιρειών η λειτουργία των 
οποίων εµπεριέχει έκθεση σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό, προκειµένου να συλλεγούν 
στοιχεία για την εκτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την έκθεση σε σκόνη κατά την εργασία, και 
να αρχίσει η επεξεργασία και "παραγωγή µετρήσεων έκθεσης κατά την εργασία", για ενδεχόµενη 
περαιτέρω επιδηµιολογική έρευνα.  
 
Απαιτήσεις 

Συνήθως χρησιµοποιούνται δύο τύποι µετρήσεων: 
- Ατοµικές, 
- στατικές. 
-  

Και οι δύο τύποι µετρήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν από κοινού, καθώς είναι 
συµπληρωµατικοί. 
Οι ειδικοί που θα διοριστούν από τους εκπροσώπους των Εργοδοτών και των Εργαζοµένων είναι 
αρµόδιοι να αποφασίσουν για τις καταλληλότερες λύσεις, κατ' εφαρµογή των αντίστοιχων εθνικών 
και ευρωπαϊκών διατάξεων. 
 
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες γενικές απαιτήσεις (όπως προβλέπονται από τα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 689 και EN 1232 – βλ. παραποµπές): 

• Για ατοµική δειγµατοληψία, ο εργάτης θα πρέπει να φορά τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας (εντός 
της ζώνης αναπνοής του εργάτη). 

• Τα κλάσµατα σκόνης που θα συλλεγούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αναπνεύσιµα και 
(προαιρετικά) εισπνεύσιµα και θωρακικά κλάσµατα σκόνης. 

• Ο εξοπλισµός δειγµατοληψίας που χρησιµοποιείται για τη συλλογή των δειγµάτων σκόνης θα 
πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 481 (για ατοµική µέτρηση – 
βλ. παραποµπές). 
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• Οι θέσεις δειγµατοληψίας θα πρέπει να ακολουθούν τουλάχιστον µια σειρά σαφώς καθορισµένων 
εργασιακών λειτουργιών3.  

• Ο χρόνος δειγµατοληψίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε µια πλήρη βάρδια (7-8 ώρες). Ο αριθµός 
των δειγµάτων για κάθε εργασία θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός της έκθεσης του εργάτη4. 
Όταν κριθεί απαραίτητο, οι εκπρόσωποι των Εργοδοτών και των Εργαζοµένων θα παίρνουν από 
κοινού αποφάσεις σχετικά µε την καταλληλότερη διάρκεια και περιοδικότητα δειγµατοληψίας. 

• Η τεχνική ανάλυσης για τον καθορισµό της περιεκτικότητας σε χαλαζία (και χριστοβαλίτη) θα 
πρέπει να είναι είτε η περίθλαση ακτίνων X είτε η υπέρυθρη φασµατοσκοπία Fourier, όπως 
απαιτείται από τα διάφορα εθνικά πρότυπα. 

• Οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν στα αρχεία τους πλήρη τεκµηρίωση του εξοπλισµού και των 
διαδικασιών (µε τη βοήθεια του οργανισµού που έχει αναλάβει τη δειγµατοληψία και την 
ανάλυση), καθώς και τα στοιχεία από τις µετρήσεις σκόνης. 

• Τα εργαστήρια που αναλαµβάνουν την ανάλυση του χαλαζία θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα 
και/ή θα πρέπει να συµµετάσχουν σε οµάδα σύγκρισης των αποτελεσµάτων µε εκείνα άλλων 
εργαστηρίων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η εγκυρότητα των διαδικασιών και 
των αποτελεσµάτων τους. 

 
Βασικές αναφορές 

 
Ευρωπαϊκά πρότυπα: 
EN 689 Εργασιακά περιβάλλοντα-Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της έκθεσης λόγω εισπνοής 
χηµικών παραγόντων, σε σύγκριση µε τις οριακές τιµές και τη στρατηγική µετρήσεων, 1995, CEN. 
EN 481 Εργασιακά περιβάλλοντα-Ορισµοί µεγέθους κλασµάτων για τη µέτρηση των σωµατιδίων που 
µεταφέρονται από τον αέρα, 1993, CEN. 
EN 1232 Εργασιακά περιβάλλοντα-Αντλίες για ατοµική δειγµατοληψία χηµικών παραγόντων-
Απαιτήσεις και µέθοδοι ελέγχου, 1997. 
 
Σηµείωση: 
Οι εταιρείες θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία και τα εθνικά πρότυπα 
στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές 
παρακολούθησης της σκόνης πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις. Επίσης, πολλές χώρες διαθέτουν 
έγγραφα τεχνικής καθοδήγησης σχετικά µε την αξιολόγηση της έκθεσης, τα οποία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή παρακολούθησης της σκόνης στο χώρο εργασίας. 

                                                 
3 Για παράδειγµα, στον κλάδο των βιοµηχανικών ορυκτών, καθορίστηκαν οι παρακάτω εργασιακές λειτουργίες: εργάτης 
ορυχείου (εξωτερικού χώρου), χειριστής σπαστήρα (εσωτερικού χώρου), χειριστής υγρής µεθόδου, χειριστής ξηρής µεθόδου, 
χειριστής µύλου άλεσης, χειριστής συστήµατος συσκευασίας σε σάκκους, µεταφορά/φόρτωση χύδην, εργοδηγός/προσωπικό 
διεύθυνσης µονάδας, παρασκευαστής εργαστηρίου, συντήρηση και χειριστής πολλαπλών δεξιοτήτων (ο χειριστής 
πολλαπλών δεξιοτήτων είναι ένας χειριστής του οποίου το ποσοστό χρόνου εργασίας είναι λιγότερο από το 50% σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργασίας). 
4 Για συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία ή για µελέτη πρόληψης, µπορεί ένα ή µερικά δείγµατα να είναι στατιστικά 
επαρκή (για παράδειγµα πίνακες έκθεσης κατά την εργασία, επιδηµιολογική έρευνα…), 6 ανά κατηγορία εργασίας είναι ο 
ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός. 
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                    Παράρτηµα 3 - Μορφή αναφοράς  
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2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013

1 Εταιρεία                                                                                                                                                                                                         

2 Χώρα

3 Τοµέας

4 Εγκατάσταση                                                                                                                                                                    

5 Αναφορά Εγκατάστασης                                                                                                                                                 

6 Αριθµός εργαζοµένων                                                                                                                                    

7 Αριθµός εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 

8 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε εκτίµηση κινδύνου (1)                                                                                          

9 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται από την παρακολούθηση έκθεσης (2)                                                                                     

10 Αριθµός εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση (3)                        

11 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται από το γενικό πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας 
Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων, που παρακολουθείται µε ένα γενικό πρωτόκολλο υγείας. Ο αριθµός-στόχος εξαρτάται από τις δεσµεύσεις της Εταιρείας ή την 

12 Αριθµός εργαζοµένων, που καλύπτονται µε το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση 

13 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται από τις διαδικασίες πληροφόρησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές 
Αρχές (4)                                                   

14 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα 
οδηγιών εργασίας (5)                                                            

15 Τεχνικά µέτρα για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς του αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού                                               

16 Οργανωτικά µέτρα                                                                                                                                    

17 ∆ιανοµή και χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο (6)                                                                                    

18 Ποσοστό εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
Η γραµµή 7 διαιρείται δια της γραµµής 6: προκύπτει το ποσοστό του συνόλου των εργαζοµένων οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή µε υλικά 
που πιθανώς να οδηγούν στην παραγωγή αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

19 Ποσοστό που καλύπτεται µε εκτίµηση κινδύνου 
        Η γραµµή 8 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνου

20 Ποσοστό που καλύπτεται µε παρακολούθηση της έκθεσης 
        Η γραµµή 9 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του πρωτοκόλλου παρακολούθησης σκόνης

21 Ποσοστό εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται η εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση 

        Η γραµµή 10 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό των εργαζοµένων µε πιθανώς υψηλό ποσοστό έκθεσης

22 Ποσοστό που καλύπτεται µε γενική παρακολούθηση υγείας
        Η γραµµή 11 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό δέσµευσης της Εταιρείας για τη γενική παρακολούθηση της υγείας ή τη συµµόρφωση µε την 
εθνική νοµοθεσία

23 Ποσοστό που καλύπτεται µε το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση 
        Η γραµµή 12 διαιρείται δια της γραµµής 10: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

24 Ποσοστό που καλύπτεται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές Αρχές 
        Η γραµµή 13 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των Γενικών Αρχών

25 Ποσοστό που καλύπτεται από τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα οδηγιών 
εργασίας 

(1)
(2)
(3)

(4) Οι γενικές αρχές πρόληψης αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος I, 
Βασικά στοιχεία για το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό)

(5)
(6)

Ηµεροµηνία:   __ / __ / ____                                                  Υπογραφή

Ονοµατεπώνυµο:
Θέση:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

        Η γραµµή 14 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των απαιτούµενων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας

Επιλέξτε "1" εάν η συγκεκριµένη πρακτική εφαρµόζεται στην εγκατάσταση και "0" εάν δεν εφαρµόζεται ή δεν ισχύει για τη συγκεκριµένη περίπτωση

Επιλέξτε "1" εάν η συγκεκριµένη πρακτική εφαρµόζεται στην εγκατάσταση και "0" εάν δεν εφαρµόζεται ή δεν ισχύει για τη συγκεκριµένη περίπτωση

Επιλέξτε "1" εάν η συγκεκριµένη πρακτική εφαρµόζεται στην εγκατάσταση και "0" εάν δεν εφαρµόζεται ή δεν ισχύει για τη συγκεκριµένη περίπτωση

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων, που παρακολουθούνται µε το συγκεκριµένο Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Υγείας, στο πλαίσιο της Σύµβασης

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Γενικών Αρχών

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των απαιτούµενων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων που ενδεχοµένως εκτίθενται σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό, π.χ. όλοι οι Εργαζόµενοι στα τµήµατα παραγωγής

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων/εργασία για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίµησης κινδύνου

Επωνυµία της εταιρείας

Κίνδυνος έκθεσης

Επίπεδο Εγκατάστασης

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης

Σύµβαση σχετικά µε την Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων µέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης 
του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν

Μορφή αναφοράς

Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση

Επωνυµία της εγκατάστασης

Επιλέξτε "0" αν τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα µόνον για αυτή την ενότητα και "1" αν υπάρχουν δεδοµένα για τις επόµενες ενότητες

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων στην Εγκατάσταση

Βασικές σηµειώσεις
Προσθέστε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης σε επίπεδο Εγκατάστασης (π.χ. σηµειώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά µε τα ικανοποιητικά και µη ικανοποιητικά 
επιτεύγµατα, κοινοποιείστε τα µελλοντικά προγράµµατα βελτίωσης, περιγράψτε τις νέες καλές πρακτικές που εφαρµόζονται …….)

Εκπαίδευση

Εκτίµηση κινδύνου και Παρακολούθηση σκόνης

Παρακολούθηση υγείας

Βασικοί δείκτες απόδοσης

Καλές πρακτικές

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων/εργασία, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία έκθεσης

Εισαγάγετε τον αριθµό των Εργαζοµένων/εργασία για τους οποίους η διαδικασία εκτίµησης κινδύνου προϋποθέτει την ανάγκη ενεργοποίησης του Πρωτόκολλου Παρακολούθησης Υγείας

Το φύλλο οδηγιών εργασίας σχετικά µε τα ΜΑΠ παρατίθεται στο  Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15)

Η διαδικασία εκτίµησης κινδύνου περιγράφεται στο Παράρτηµα I - Καλές πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος I, Κεφάλαιο 4)
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 2 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης σκόνης  στη Σύµβαση
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 8 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για τη σιλίκωση στη  Σύµβαση

Οι Καλές Πρακτικές περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Γενικά και ειδικά φύλλα οδηγιών εργασίας)



∆ηµοσιεύθηκε την 25-10-2006 
Η αγγλική  έκδοση είναι έγκυρη και δεσµευτική. Η τελευταία εγκεκριµένη µετάφραση βρίσκεται στο website της NEPSI στο www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
  

2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013

1 Εταιρεία

2 Χώρα

3 Τοµέας

4α Αριθµός εγκαταστάσεων

4β Αριθµός εγκαταστάσεων που αναφέρονται

4γ % που αναφέρονται

5α Αριθµός εργαζοµένων

5β Αριθµός εργαζοµένων που αναφέρονται

5γ Ποσοστό εργαζοµένων που αναφέρονται

7 Αριθµός εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό

8 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε εκτίµηση κινδύνου (1)

9 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε παρακολούθηση έκθεσης (2)

10 Αριθµός εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση (3)

11 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε το γενικό πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας

12 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

13 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές Αρχές (4)

14 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα οδηγιών 
εργασίας (5)

15 Τεχνικά µέτρα για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς του αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

16 Οργανωτικά µέτρα

17 ∆ιανοµή και χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο (6)

18 Ποσοστό εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό
Η γραµµή 7 διαιρείται δια της γραµµής 5β: προκύπτει το ποσοστό του συνόλου των εργαζοµένων οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή µε υλικά που 
πιθανώς να οδηγούν στην παραγωγή αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

19 Ποσοστό που καλύπτεται µε εκτίµηση κινδύνου

20 Ποσοστό που καλύπτεται µε παρακολούθηση της έκθεσης

21 Ποσοστό εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται η εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

22 Ποσοστό που καλύπτεται µε γενική παρακολούθηση υγείας

23 Ποσοστό που καλύπτεται µε το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

24 Ποσοστό που καλύπτεται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές Αρχές

25 Ποσοστό που καλύπτεται από τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα οδηγιών εργασίας

26 Ποσοστό τεχνικών µέτρων για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς του αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

27 Ποσοστό οργανωτικών µέτρων

28 Ποσοστό διανοµής και χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο

(1)
(2)
(3)

(4) Οι γενικές αρχές πρόληψης αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός καλής πρακτικής, Μέρος I, Βασικά 
στοιχεία για το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό)

(5)
(6)

Ηµεροµηνία:   __ / __ / ____                                                  Υπογραφή

Η γραµµή 17 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέτρο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοµατεπώνυµο:
Θέση:

Άθροισµα γραµµής 9 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 8 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 7 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 12 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 11 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 10 - ανά Εγκατάσταση

Άθροισµα γραµµής 14 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 13 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 17 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 16 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 15 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Η γραµµή 5β διαιρείται δια της γραµµής 5α: προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης των Αναφορών, αναφορικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων 

Η γραµµή 16 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου υιοθετήθηκε το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 15 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 14 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των απαιτούµενων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας

Η γραµµή 13 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των Γενικών Αρχών

Η γραµµή 12 διαιρείται δια της γραµµής 10: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

Η γραµµή 11 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό δέσµευσης της Εταιρείας για τη γενική παρακολούθηση της υγείας ή τη συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία

Η γραµµή 10 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό των εργαζοµένων µε πιθανώς υψηλό ποσοστό έκθεσης

Άθροισµα γραµµής 5 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Η γραµµή 4β διαιρείται δια της γραµµής 4α: προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης των Αναφορών, αναφορικά µε τον αριθµό των εγκαταστάσεων

Άθροισµα γραµµής 6 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Άθροισµα γραµµής 6, όπου η γραµµή 5 είνα "1" - Επίπεδο Εγκατάστασης

Κίνδυνος έκθεσης

Σύµβαση σχετικά µε την Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων µέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του 
κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν

Μορφή αναφοράς
Επίπεδο Εταιρείας

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία (Χώρα)

Επωνυµία της εταιρείας

Αρίθµηση γραµµής 4 - Επίπεδο Εγκατάστασης

Βασικές σηµειώσεις
Προσθέστε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης σε επίπεδο Εγκατάστασης (π.χ. σηµειώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά µε τα ικανοποιητικά και µη ικανοποιητικά επιτεύγµατα, 
κοινοποιείστε τα µελλοντικά προγράµµατα βελτίωσης, περιγράψτε τις νέες καλές πρακτικές που εφαρµόζονται …….)

Βασικοί δείκτες απόδοσης

Αξιολόγηση κινδύνου και Παρακολούθηση σκόνης

Παρακολούθηση υγείας

Εκπαίδευση

Καλές πρακτικές

Η γραµµή 9 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του πρωτοκόλλου παρακολούθησης σκόνης

Η γραµµή 8 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνου

Ένα φύλλο εργασιών σχετικά µε τα ΜΑΠ παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15)
Οι Καλές Πρακτικές περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Γενικά και ειδικά φύλλα οδηγιών εργασίας)

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου περιγράφεται στο Παράρτηµα I - Καλές πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος I, Κεφάλαιο 4)
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 2 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης σκόνης σ τη Σύµβαση
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 8 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για τη σιλίκωση στη Σύµβαση



∆ηµοσιεύθηκε την 25-10-2006 
Η αγγλική  έκδοση είναι έγκυρη και δεσµευτική. Η τελευταία εγκεκριµένη µετάφραση βρίσκεται στο website της NEPSI στο www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
  

2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013

1 Σύνδεσµος

2 Χώρα

3 Τοµέας

4α Αριθµός εγκαταστάσεων

4β Αριθµός εγκαταστάσεων που έχουν αναφερθεί

4γ Ποσοστό εγκαταστάσεων, που αναφέρονται

5α Αριθµός εργαζοµένων

5β Αριθµός εργαζοµένων, που αναφέρονται

5γ Ποσοστό εργαζοµένων που αναφέρονται

7 Αριθµός εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό

8 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε εκτίµηση κινδύνου (1)

9 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε παρακολούθηση έκθεσης (2)

10 Αριθµός εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση (3)

11 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε το γενικό πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας

12 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση 

13 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές 
Αρχές (4)

14 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα 
οδηγιών εργασίας (5)

15 Τεχνικά µέτρα για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς του αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

16 Μέτρα οργάνωσης και καλές πρακτικές στο χώρο εργασίας

17 ∆ιανοµή και χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο (6)

18 Ποσοστό εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό
Η γραµµή 7 διαιρείται δια της γραµµής 5β: προκύπτει το ποσοστό του συνόλου των εργαζοµένων οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή µε 

υλικά που πιθανώς να οδηγούν στην παραγωγή αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού
19 Ποσοστό που καλύπτεται µε εκτίµηση κινδύνου

20 Ποσοστό που καλύπτεται µε παρακολούθηση της έκθεσης

21 Ποσοστό εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται η εφαρµογή του 
πρωτοκόλλου παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

22 Ποσοστό που καλύπτεται µε γενική παρακολούθηση υγείας

23 Ποσοστό που καλύπτεται από το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

24 Ποσοστό που καλύπτεται από τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές Αρχές

25 Ποσοστό που καλύπτεται από τις διαδικασίες πληροφόρησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα εργασιών

26 Ποσοστό τεχνικών µέτρων για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

27 Ποσοστό οργανωτικών µέτρων

28 Ποσοστό διανοµής και χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο

(1)
(2)
(3)

(4) Οι γενικές αρχές πρόληψης αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος 
I, Βασικά στοιχεία για το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό)

(5)
(6)

Θέση:
Ηµεροµηνία:   __ / __ / ____                                                  Υπογραφή

Επωνυµία του Συνδέσµου

Η γραµµή 5β διαιρείται δια της γραµµής 5α: προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης των Αναφορών, αναφορικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων 

Μέτρηση γραµµής 5β - Επίπεδο Εταιρείας

Μέτρηση γραµµής 5α - Επίπεδο Εταιρείας

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η γραµµή 4β διαιρείται δια της γραµµής 4α: προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης των Αναφορών, αναφορικά µε τον αριθµό των εγκαταστάσεων

Μέτρηση γραµµής 4β - Επίπεδο Εταιρείας

Αρίθµηση γραµµής 4α - Επίπεδο Εταιρείας

Γενικές πληροφορίες για τη Χώρα (Εθνικός Σύνδεσµος)

Σύµβαση σχετικά µε την Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων µέσω της ορθής διαχείρισης και 
χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν

Μορφή αναφοράς
Επίπεδο Χώρας

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης

Άθροισµα γραµµής 10 - Επίπεδο Εταιρείας

Παρακολούθηση υγείας

Άθροισµα γραµµής 12 - Επίπεδο Εταιρείας

Άθροισµα γραµµής 11 - Επίπεδο Εταιρείας

Άθροισµα γραµµής 15 - Επίπεδο Εταιρείας

Η γραµµή 15 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων, όπου εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 16 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου υιοθετήθηκε το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 13 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των Γενικών Αρχών

Η γραµµή 14 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των απαιτούµενων Φύλλων Εργασιών

Ονοµατεπώνυµο:

Άθροισµα γραµµής 17 - Επίπεδο Εταιρείας

Άθροισµα γραµµής 16 - Επίπεδο Εταιρείας

Η γραµµή 10 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό των εργαζοµένων µε πιθανώς υψηλό ποσοστό έκθεσης

Η γραµµή 17 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 11 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό δέσµευσης της Εταιρείας για τη γενική παρακολούθηση της υγείας ή τη συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία

Η γραµµή 12 διαιρείται δια της γραµµής 10: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

Αξιολόγηση κινδύνου και Παρακολούθηση σκόνης

Κίνδυνος έκθεσης

Άθροισµα γραµµής 9 - Επίπεδο Εταιρείας

Άθροισµα γραµµής 8 - Επίπεδο Εταιρείαςς

Άθροισµα γραµµής 7 - Επίπεδο Εταιρείας

Άθροισµα γραµµής 14 - Επίπεδο Εταιρείας

Άθροισµα γραµµής 13 - Επίπεδο Εταιρείας

Βασικές σηµειώσεις
Προσθέστε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης σε επίπεδο Εγκατάστασης (π.χ. σηµειώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά µε τα ικανοποιητικά και µη ικανοποιητικά 
επιτεύγµατα, κοινοποιείστε τα µελλοντικά προγράµµατα βελτίωσης, περιγράψτε τις νέες καλές πρακτικές που εφαρµόζονται …….)

Εκπαίδευση

Βασικοί δείκτες απόδοσης

Καλές πρακτικές

Η γραµµή 8 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνου

Η γραµµή 9 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του πρωτοκόλλου παρακολούθησης σκόνης

Το φύλλο εργασιών σχετικά µε τα ΜΑΠ παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15)
Οι Καλές Πρακτικές περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Γενικά και ειδικά φύλλα οδηγιών εργασίας)

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου περιγράφεται στο Παράρτηµα I - Καλές πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος I, Κεφάλαιο 4)
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 2 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης σκόνης σ η Σύµβαση
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 8 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για τη σιλίκωση σ τη Σύµβαση



∆ηµοσιεύθηκε την 25-10-2006 
Η αγγλική  έκδοση είναι έγκυρη και δεσµευτική. Η τελευταία εγκεκριµένη µετάφραση βρίσκεται στο website της NEPSI στο www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
  

2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013

1 Σύνδεσµος

2a Αριθµός Χωρών

2b Αριθµός χωρών που αναφέρονται

2c % χωρών, που αναφέρονται

3 Τοµέας

4α Αριθµός εγκαταστάσεων

4β Αριθµός εγκαταστάσεων που αναφέρονται

4γ Ποσοστό εγκαταστάσεων, που αναφέρονται

5α Αριθµός εργαζοµένων

5β Αριθµός εργαζοµένων που αναφέρονται

5γ Ποσοστό εργαζοµένων που αναφέρονται

7 Αριθµός εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό

8 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε εκτίµηση κινδύνου (1)

9 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε την παρακολούθηση έκθεσης (2)

10 Αριθµός εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση (3)

11 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε το γενικό πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας

12 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

13 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές Αρχές (4)

14 Αριθµός εργαζοµένων που καλύπτονται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα εργασιών 
(5)

15 Τεχνικά µέτρα για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

16 Οργανωτικά µέτρα

17 ∆ιανοµή και χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο (6)

18 Ποσοστό εργαζοµένων µε πιθανότητα έκθεσης σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό
Η γραµµή 7 διαιρείται δια της γραµµής 5β: προκύπτει το ποσοστό του συνόλου των εργαζοµένων οι οποίοι κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή µε υλικά 
που πιθανώς να οδηγούν στην παραγωγή  αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

19 Ποσοστό που καλύπτεται µε εκτίµηση κινδύνου

20 Ποσοστό που καλύπτεται µε παρακολούθηση της έκθεσης

21 Ποσοστό εργαζοµένων που έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση κινδύνου και για τους οποίους απαιτείται η εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

22 Ποσοστό που καλύπτεται µε γενική παρακολούθηση υγείας

23 Ποσοστό που καλύπτεται από το πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

24 Ποσοστό που καλύπτεται από τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τις Γενικές Αρχές

25 Ποσοστό που καλύπτεται µε τις διαδικασίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σχετικά µε τα φύλλα οδηγιών εργασίας

26 Ποσοστό τεχνικών µέτρων για τον περιορισµό της δηµιουργίας/διασποράς αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού

27 Ποσοστό οργανωτικών µέτρων

28 Ποσοστό διανοµής και χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας, όπου είναι απαραίτητο

(1)
(2)
(3)

(4) Οι γενικές αρχές πρόληψης αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος I, Βασικά 
στοιχεία για το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό)

(5)
(6)

Ονοµατεπώνυµο:
Θέση:
Ηµεροµηνία:   __ / __ / ____                                                  Υπογραφή

Η γραµµή 9 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του πρωτοκόλλου παρακολούθησης σκόνης

Η γραµµή 14 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των απαιτούµενων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας

Βασικές σηµειώσεις
Προσθέστε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης σε επίπεδο Εγκατάστασης (π.χ. σηµειώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά µε τα ικανοποιητικά και µη ικανοποιητικά 
επιτεύγµατα, κοινοποιείστε τα µελλοντικά προγράµµατα βελτίωσης, περιγράψτε τις νέες καλές πρακτικές που εφαρµόζονται …….)

Η γραµµή 8 διαιρείται δια τη γραµµή 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η γραµµή 13 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής των Γενικών Αρχών

Η γραµµή 12 διαιρείται δια της γραµµής 10: προκύπτει το ποσοστό εφαρµογής του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

Η γραµµή 11 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό δέσµευσης της Εταιρείας για τη γενική παρακολούθηση της υγείας ή τη συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία

Η γραµµή 10 διαιρείται δια της γραµµής 7: προκύπτει το ποσοστό των εργαζοµένων µε πιθανώς υψηλό ποσοστό έκθεσης

Η γραµµή 17 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 16 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου υιοθετήθηκε το συγκεκριµένο µέτρο

Η γραµµή 15 διαιρείται δια της γραµµής 4β: προκύπτει το ποσοστό των εγκαταστάσεων όπου εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέτρο

Άθροισµα γραµµής 17 - Επίπεδο Χώρας

Βασικοί δείκτες απόδοσης

Άθροισµα γραµµής 15 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 16 - Επίπεδο Χώρας

Καλές πρακτικές

Άθροισµα γραµµής 13 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 14 - Επίπεδο Χώρας

Εκπαίδευση

Άθροισµα γραµµής 11 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 12 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 7 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 10 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 9 - Επίπεδο Χώρας

Άθροισµα γραµµής 8 - Επίπεδο Χώρας

Αρίθµηση γραµµής 2 - Επίπεδο Χώρας

Η γραµµή 5β διαιρείται δια της γραµµής 5α: προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης των Αναφορών, αναφορικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων 

Μέτρηση γραµµής 4β - Επίπεδο Χώρας

Μέτρηση γραµµής 4α - Επίπεδο Χώρας

Η γραµµή 2β διαιρείται δια της γραµµής 2α: προκύπτει το % εφαρµογής των Αναφορών σε επίπεδο χωρών

 Σύµβαση σχετικά µε την Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων µέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του 
κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν

Μορφή αναφοράς
Επίπεδο Τοµέα

Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης

Γενικές πληροφορίες για τον Τοµέα (Σύνδεσµος EU25)

Εκτίµηση κινδύνου και Παρακολούθηση σκόνης

Κίνδυνος έκθεσης

Παρακολούθηση υγείας

Εισαγάγετε τον αριθµό των χωρών που εκπροσωπούνται από το Σύνδεσµο

Επωνυµία Συνδέσµου

Μέτρηση γραµµής 5β - Επίπεδο Χώρας

Μέτρηση γραµµής 5α - Επίπεδο Χώρας

Η γραµµή 4β διαιρείται δια της γραµµής 4α: προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης των Αναφορών, αναφορικά µε τον αριθµό των εγκαταστάσεων

Το φύλλο οδηγιών εργασίας σχετικά µε τα ΜΑΠ παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Φύλλο Οδηγιών εργασίας 2.1.15)
Οι Καλές Πρακτικές περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 - Καλές Πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος II, Γενικά και ειδικά φύλλα οδηγιών εργασίας)

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου περιγράφεται στο Παράρτηµα I - Καλές πρακτικές  της Σύµβασης (Οδηγός Καλών Πρακτικών, Μέρος I, Κεφάλαιο 4)
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 2 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης σκόνης  στη Σύµβαση
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 8 - Πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για τη σιλίκωση  στη Σύµβαση



∆ηµοσιεύθηκε την 25-10-2006 
Η αγγλική  έκδοση είναι έγκυρη και δεσµευτική. Η τελευταία εγκεκριµένη µετάφραση βρίσκεται στο website της NEPSI στο www.nepsi.eu 
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Παράρτηµα 4 - Κατάλογος ερευνητικών προγραµµάτων 
 
 
Παλαιότερα ερευνητικά προγράµµατα: 

Scientific opinion on the health effects of airborne Crystalline Silica, IOM report, 1996. 

The quartz hazard: a variable entity, K Donaldson & PJA Borm, Amer. J. Occup. Hyg. 42 (5), 287-
294, 1998. 

Evaluation & comparison of personal dust & quartz exposure, measurements from the UK & German 
silica producers industry, IOM report to client, 1998. 

Epidemiological evidence on the carcinogenicity of silica: factors in scientific judgments, C. Soutar et 
al, Amer. J. Occup. Hyg. 44 (1) 3-14, 2000. 

Inflammatory effects of respirable quartz collected in workplaces versus DQ12 quartz: Particle surface 
correlates, A. Clouter et al, Toxicol. Sc. 63, 90-98, 2001. 

In vitro genotoxicity assessment of commercial quartz flours in comparison to standard DQ12 quartz, 
G. Cakmak et al, Int. J. Hyg. Environm. Health, 207 (2004); 105-113. 

Different toxic, fibrogenic and mutagenic effects of four commercial quartz flours in the rat lung, F. 
Seiler et al, Int. J. Hyg. Environm. Health, 207 (2004); 115-124. 

Determining significant variance of biological activity between different respirable quartz flours by a 
vector model, J. Bruch et al, Int. J. Environm. Health (accepted). 

Relationships between the state of the surface of four commercial quartz flours and their biological 
activity in vitro and in vivo, B. Fubini et al, Int. J. Hyg. Environm. Health, 207 (2004); 89-104. 

Mortality in the UK Industrial Sand Industry: 1. Exposure Assessment and 2. Mortality, T.P. Brown 
and L. Rushton, accepted for publication in Occupational and Environmental Medicine Journal 
(OEMJ) in 2005. 

 
 

 
 



∆ηµοσιεύθηκε την 25-10-2006 
Η αγγλική  έκδοση είναι έγκυρη και δεσµευτική. Η τελευταία εγκεκριµένη µετάφραση βρίσκεται στο website της NEPSI στο www.nepsi.eu 
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Παράρτηµα 5 - Περιγραφές κλάδων 
 
Αδρανή 
 
Τα αδρανή είναι κοκκώδη υλικά που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές. Σχεδόν 3 εκατ. τόνοι 
αδρανών παράγονται και χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη ετησίως. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 
χειριστών του κλάδου είναι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Μια τυπική µικρή εγκατάσταση 
απασχολεί απευθείας 7 έως 10 άτοµα.  Η βιοµηχανία αδρανών περιλαµβάνει περίπου 25.000 
εγκαταστάσεις εξόρυξης σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες απασχολούν 250.000 εργαζοµένων στην Ε.Ε. 
Τα συνηθέστερα φυσικά αδρανή είναι η άµµος, το χαλίκι και οι πέτρες, µε µεγάλο εύρος 
περιεκτικότητας σε ελεύθερο πυριτικό (από 0% έως 100%). Υποκείµενα  στις µεµονωµένες 
εκτιµήσεις κινδύνου που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης, είναι µόνον 
τα αποθέµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε πυριτικό. Αλλά ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις όµως, 
ο κίνδυνος έκθεσης σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό για τους εργαζοµένους είναι συνήθως 
µικρός. Τα αδρανή που παράγονται από τους λίθους και τα οποία περιέχουν µικρό ποσοστό πυριτικού 
είναι, µε την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων των µεµονωµένων εκτιµήσεων κινδύνου,  πιθανότατα 
αµελητέα, αναφορικά µε τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των εργαζοµένων. 
 
Βιοµηχανία κεραµεικών 
 
Η βιοµηχανία των κεραµεικών χρησιµοποιεί πυριτικό κυρίως ως δοµικό συστατικό των αργιλικών 
µαζών και ως κύριο συστατικό της εφυάλωσης των κεραµικών. Τα κυριότερα κεραµεικά προϊόντα 
που περιέχουν πυριτικό περιλαµβάνονται τα επιτραπέζια σκεύη και τα διακοσµητικά προϊόντα, τα 
σκεύη υγιεινής, τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου, οι δοµικοί οπτόπλινθοι και τα πλακίδια οροφής, τα 
πυρίµαχα υλικά κ.λπ. 
Περίπου 2.000 εταιρείες παράγουν κεραµεικά στην Ε.Ε. Ο αριθµός των εργαζοµένων στη βιοµηχανία 
κεραµεικών στην Ε.Ε. εκτιµάται στις 234.000 περίπου. Η βιοµηχανία των κεραµεικών έχει παρουσία 
σχεδόν σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 
 
Χυτήρια 
 
Τα προϊόντα του κλάδου των χυτηρίων είναι σιδηρούχα, χαλύβδινα ή µη σιδηρούχα µεταλλικά χυτά, 
τα οποία παράγονται µε τη χύτευση τετηγµένου µετάλλου σε καλούπια, τα οποία είναι 
κατασκευασµένα συνήθως εξ' ολοκλήρου ή εν µέρει από πυριτική άµµο. Η βιοµηχανία των χυτηρίων 
είναι σηµαντικός προµηθευτής της αυτοκινητοβιοµηχανίας, των µηχανουργείων και άλλων κλάδων. 
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει κυρίως µικρές και µεσαίου µεγέθους εταιρείες: στα κράτη µέλη της 
Ε.Ε. λειτουργούν περίπου 4.000 χυτήρια τα οποία απασχολούν 300.000 εργαζοµένους. 
 
Βιοµηχανία υάλου 
 
Το διοξείδιο του πυριτίου είναι το κυριότερο από τα οξείδια που σχηµατίζουν το γυαλί και, ως εκ 
τούτου η πυριτική άµµος είναι το βασικότερο συστατικό όλων των τύπων γυαλιού. Στα κυριότερα 
προϊόντα γυαλιού συγκαταλέγονται τα γυάλινα προϊόντα συσκευασίας (φιάλες, κανάτες κ.λπ.), οι 
υαλοπίνακες (για κτίρια, καθρέπτες, αυτοκίνητα κ.λπ.), τα προϊόντα οικιακής χρήσης από γυαλί 
(επιτραπέζια σκεύη από γυαλί: ποτήρια, µπωλ, διακοσµητικά κ.λπ.), οι ίνες υάλου (για ενίσχυση, 
µόνωση) και τα ειδικά προϊόντα από γυαλί (για τηλεοράσεις, εργαστηριακές εφαρµογές, οπτικά 
κ.λπ.). 
Στην Ε.Ε. λειτουργούν περισσότερες από 1.000 εταιρείες που παράγουν γυαλί. Η βιοµηχανία υάλου 
έχει παρουσία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και απασχολεί περισσότερα από 230.000 άτοµα στην 
Ε.Ε. 
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Μετά την τήξη των πρώτων υλών δεν υπάρχει πλέον κρυσταλλικό πυριτικό. Το γυαλί είναι άµορφο 
υλικό. 
 
Βιοµηχανία βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλικών ορυκτών  
 
Βιοµηχανικά ορυκτά: 
 
Αρκετά από τα προϊόντα των βιοµηχανικών ορυκτών περιέχουν πυριτικό. Το πυριτικό βρίσκεται 
συνήθως σε κρυσταλλική µορφή, αλλά µπορεί να βρεθεί και σε άµορφη (µη κρυσταλλική) 
κατάτασταση. Το κρυσταλλικό πυριτικό είναι σκληρό, χηµικώς αδρανές και διαθέτει υψηλό σηµείο 
τήξης. Αυτές είναι πολύτιµες ιδιότητες για διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές, κυρίως στους κλάδους 
του υάλου, των χυτηρίων, των κατασκευών, των κεραµικών και των χηµικών. 145 εκατοµµύρια τόνοι 
βιοµηχανικών ορυκτών (π.χ. µπεντονίτης, βορικά άλατα, ανθρακικό ασβέστιο, διατοµίτης, άστριος, 
γύψος, καολίνης και πλαστική άργιλος, τάλκης κ.λπ.) εξορύσσονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Αν και 
όχι όλα, τα περισσότερα βιοµηχανικά ορυκτά ενδέχεται να έχουν ποικίλη περιεκτικότητα σε 
κρυσταλλικό πυριτικό.  
Αυτά τα βιοµηχανικά ορυκτά παράγονται από 300 εταιρείες ή οµίλους που λειτουργούν περίπου 810 
ορυχεία και µεταλλεία και 830 εγκαταστάσεις σε 18 κράτη µέλη της Ε.Ε. και στην Ελβετία, τη 
Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Κροατία. Στον κλάδο των βιοµηχανικών 
ορυκτών απασχολούνται περίπου 100.000 άτοµα στην Ε.Ε.  
 
Μεταλλεύµατα: 
 
Ένα µεγάλο εύρος µεταλλευµάτων εξορύσσεται στην Ε.Ε., η οποία κατέχει σηµαντικό µερίδιο της 
παραγωγής για ορισµένα από αυτά, όπως ο υδράργυρος, ο άργυρος, ο µόλυβδος, το βολφράµιο, ο 
ψευδάργυρος, το χρώµιο, ο χαλκός, ο σίδηρος, ο χρυσός, το κοβάλτιο, ο βωξίτης, το αντιµόνιο, το 
µαγγάνιο, το νικέλιο και το τιτάνιο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί 
κατατάσσονται µεταξύ των δέκα κορυφαίων παραγωγών παγκοσµίως. 
Τα µεταλλεύµατα παράγονται σε 12 κράτη-µέλη της Ε.Ε. και στη Νορβηγία, την Τουρκία, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουµανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία. Στην Ε.Ε. αυτός ο κλάδος της 
µεταλλουργίας και της βιοµηχανίας µετάλλου απασχολεί απευθείας περίπου 23.000 άτοµα.  
Αν και όχι όλα, τα περισσότερα µεταλλεύµατα ενδέχεται να έχουν ποικίλη περιεκτικότητα σε 
κρυσταλλικό πυριτικό.  
 
Βιοµηχανία τσιµέντου 
 
Το τσιµέντο είναι µια κονιοποιηµένη ουσία που χρησιµοποιείται κυρίως ως συνδετικό µέσο στην 
παρασκευή σκυροδέµατος. Η παραγωγή του γίνεται σε στάδια, τα οποία περιλαµβάνουν βασικά τις 
παρακάτω δύο φάσεις:  
- παραγωγή ενός ηµιτελούς προϊόντος, που ονοµάζεται "κλινκερ", το οποίο προκύπτει από την 
πύρωση σε κλίβανο (1.450°C) ενός “ακατέργαστου µίγµατος” που αποτελείται από ένα µίγµα 
αργίλου, ασβεστολίθου και ορισµένων ακόµα προσθέτων. 
- παραγωγή του τσιµέντου ως τελικού προϊόντος, µε τη δηµιουργία οµογενούς µίγµατος του 
ακατέργαστου κλίνκερ και του θειικού ασβεστίου (γύψου) µε ή χωρίς - ανάλογα µε τον τύπο του 
τσιµέντου - ένα ή περισσότερα πρόσθετα συστατικά: µεταλλουργική σκωρία, ιπτάµενη τέφρα, 
ποζολλάνη, ασβεστόλιθο κ.λπ.  
Το 2004, η παραγωγή τσιµέντου των 25 κρατών-µελών της Ε.Ε. έφθασε τα 233 εκατοµµύρια τόνους, 
περίπου 11% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής (2,1 εκατοµµύρια τόνοι).  
Στην Ε.Ε. λειτουργούν σχεδόν 340 εγκαταστάσεις. Οι τέσσερις από τις πέντε µεγαλύτερες 
τσιµεντοβιοµηχανίες στον κόσµο είναι ευρωπαϊκές. Στον κλάδο του τσιµέντου απασχολούνται 
περίπου 55.000 άτοµα στην Ε.Ε. 



∆ηµοσιεύθηκε την 25-10-2006 
Η αγγλική  έκδοση είναι έγκυρη και δεσµευτική. Η τελευταία εγκεκριµένη µετάφραση βρίσκεται στο website της NEPSI στο www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 25

 
Ορυκτοβάµβακας  
 
Ο ορυκτοβάµβακας διαθέτει µοναδικό εύρος ιδιοτήτων, καθώς συνδυάζει την υψηλή θερµική 
αντίσταση µε την µακροχρόνια σταθερότητα. Παράγεται από τετηγµένο γυαλί, λίθο ή µεταλλουργική 
σκωρία, µέσω περιδινισµού τους για παραγωγή ινώδους δοµής και ανάπτυξης θερµικών, αντιπυρικών 
και ακουστικών ιδιοτήτων, που είναι απαραίτητες για θερµοµόνωση και ηχοµόνωση, καθώς και για 
την αντιπυρική προστασία κατοικιών,  εµπορικών κτιρίων ή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. 
Αυτές οι ιδιότητες προκύπτουν από τη δοµή του ορυκτοβάµβακα, η οποία περιλαµβάνει ένα στρώµα 
ινών που αποτρέπουν την κίνηση του αέρα, καθώς και από τη χηµική του σύσταση.  
Οι κατασκευαστές µονώσεων εξελίσσουν τις τεχνικές τους προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
αυξανόµενες ανησυχίες της κοινωνίας αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, 
βελτιώνοντας τα πρότυπα και τους κανονισµούς που διέπουν τη χρήση των µονωτικών υλικών. 
Μεταξύ όλων των τύπων ορυκτοβάµβακα, µόνον ο υαλοβάµβακας σχετίζεται µε τις οδηγίες για 
προστασία από έκθεση σε κρυσταλλικό πυριτικό, δεδοµένου ότι παράγεται από άµµο, ενώ ο 
πετροβάµβακας όχι.  Μετά από την τήξη των πρώτων υλών για την παραγωγή υαλοβάµβακα, δεν 
υφίσταται πλέον κρυσταλλικό πυριτικό, δεδοµένου ότι µετατρέπεται σε άµορφο υλικό.  
Η βιοµηχανία ορυκτοβάµβακα έχει παρουσία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και απασχολεί 
περισσότερα από 20.000 άτοµα στην Ε.Ε.  
 
Βιοµηχανία διακοσµητικών πετρωµάτων 
 
Ο διακοσµητικός λίθος υπάρχει στη φύση, σαν σχεδόν έτοιµο δοµικό υλικό. Ωστόσο, ελάχιστοι 
συνειδητοποιούν ότι το υλικό αυτό χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να φθάσει στη φυσική κατάσταση 
εκείνη στην οποία µπορεί να εξορυχθεί και να κατεργασθεί µε ευκολία. 
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει αποκλειστικά µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 
έως 100 εργαζοµένους και προµηθεύει τον κλάδο των δοµικών κατασκευών. Στην Ε.Ε. λειτουργούν 
περισσότερες από 40.000 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περίπου 420.000 άτοµα. Η εργασία µε 
διακοσµητικά πετρώµατα περιλαµβάνει όχι µόνον την εξόρυξη πετρωµάτων στα λατοµεία αλλά, το 
σηµαντικότερο, την επεξεργασία των πετρωµάτων και τις εφαρµογές τους. Για τις εφαρµογές 
αναστήλωσης και τις εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας απαιτείται εξειδικευµένη εκπαίδευση και 
κατάρτιση από τους λιθοξόους έως τους υψηλής κατάρτισης µηχανικούς.  
 
Βιοµηχανία κονιάµατος 
 
Το κονίαµα ορίζεται ως µείγµα αδρανών, µε µέγεθος κόκκου γενικά µικρότερο από 4 mm (πολλές 
φορές µικρότερο από 8 mm, π.χ. κονίαµα για ειδικές διακοσµητικές εφαρµογές ή κονίαµα 
διαµόρφωσης δαπέδου) και ενός ή περισσότερων συνδετικών συστατικών και, πιθανώς, προσθέτων 
και/ή πρόσθετων µειγµάτων. 
Το κονίαµα που περιέχει ανόργανες συνδετικές ουσίες περιέχει επιπλέον και νερό. Η εφαρµογή και 
χρήση κονιάµατος δεν περιορίζεται σε δοµικές εφαρµογές. Το πεδίο χρήσης του κονιάµατος 
διαµορφώσεως δαπέδου επεκτείνεται συνεχώς. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί τύποι κονιάµατος, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για την επισκευή σκυροδέµατος, για την τοποθέτηση πλακιδίων, για οροφές, για 
την πάκτωση κοχλιών και για πολλές ακόµη εφαρµογές. 
Επιπλέον, τα σύνθετα εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης (ETICS) αποτελούν ένα ακόµα προϊόν 
της βιοµηχανίας κονιάµατος, το οποίο παίζει σηµαντικό ρόλο στις εφαρµογές εξοικονόµησης 
ενέργειας. Στην Ε.Ε. λειτουργούν περισσότερες από 1.300 εταιρείες που παράγουν γυαλί. Η 
βιοµηχανία κονιάµατος της Ε.Ε. απασχολεί περισσότερους από 34.400 εργαζοµένους. 
 
Βιοµηχανία προχυτευµένου σκυροδέµατος 
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Το προχυτευµένο σκυρόδεµα είναι ένα εργοστασιακό δοµικό υλικό που χρησιµοποιείται ευρέως σε 
όλο τον κόσµο και διατίθεται σε όλα τα µεγέθη και τις µορφές, από πολύ µικρά πλακάκια 
πεζοδροµίου έως δοµικά στοιχεία γεφυρωµάτων, µήκους µεγαλύτερου από 50 µέτρα. 
Η διαδικασία παραγωγής του συνίσταται στην ανάµιξη του τσιµέντου, αδρανών, νερού, προσθέτων 
και προσµιγµάτων. Το µείγµα στη συνέχεια χυτεύεται σε καλούπια και αφήνεται να σκληρυνθεί. Τα 
προϊόντα διατίθενται στην αγορά σε σκληρυµµένη µορφή, χωρίς σκόνη. Η δηµιουργία σκόνης µπορεί 
κυρίως να προκύψει κατά τη διαχείριση των πρώτων υλών και τη µηχανική κατεργασία µετά την 
κατασκευή. 
Ο κλάδος περιλαµβάνει µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, µε διασπορά σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κατ' εκτίµηση αριθµητικά στοιχεία για την Ε.Ε. είναι: 10.000 µονάδες παραγωγής, 
250.000 εργάτες και 300 ως 400 εκατοµµύρια τόνοι προϊόντων. 
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Παράρτηµα 6 – Το Συµβούλιο – Η Γραµµατεία 
 
Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής 
 
Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί βάσει του Άρθρου 8 της 
παρούσας Σύµβασης.  Ωστόσο, οι αρµοδιότητες, που παρατίθενται στο Άρθρο 8 (2) (β) και (δ) της 
Σύµβασης θα υπόκεινται στην αποκλειστική και κοινή ευθύνη των τεσσάρων Προέδρων που έχουν 
διοριστεί σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της παρούσας. 
 
Άρθρο 2 – Συνελεύσεις / Αποφάσεις 
 
(1) Το Συµβούλιο θα συνέρχεται  στις Βρυξέλλες τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια για δύο 

ηµέρες, κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθήµερου του Ιουνίου του αντίστοιχου έτους. 
Η Γραµµατεία θα παρέχει λογιστική και γραµµατειακή υποστήριξη σε αυτή τη συνέλευση και 
θα οργανώνει και θα συγκαλεί τη συνέλευση.   

(2) Τα µέλη θα λαµβάνουν τις συγκεντρωτικές εκθέσεις των Συµβαλλοµένων των Εργοδοτών 20 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την πρώτη ηµέρα της αντίστοιχης συνέλευσης, για προετοιµασία 
της συνέλευσης.  Κατά τη διάρκεια της διήµερης συνέλευσης, τα Μέλη θα προετοιµάζουν και 
θα καταρτίζουν τη Συνοπτική Έκθεση, όπως απαιτείται από το Άρθρο 8 (2) της Σύµβασης.  
Οι δηλώσεις και οι απόψεις της µειοψηφίας θα καταγράφονται σε ένα Παράρτηµα αλλά θα 
περιορίζονται στο ελάχιστο. 

(3) Οι δύο Συνπρόεδροι που ορίζονται βάσει του Άρθρου 3 παρακάτω µπορούν να αποφασίσουν 
από κοινού τη διεξαγωγή συνελεύσεων σε τακτικότερη βάση, εάν κρίνουν κάτι τέτοιο 
απαραίτητο. 

(4)  Τα Μέλη δύνανται να εκδώσουν πληρεξούσιο σε άλλα Μέλη ή Αναπληρωµατικά Μέλη. 
 
Άρθρο 3 - Πρόεδροι 
 
Το Συµβούλιο θα προεδρεύουν δύο Συν-πρόεδροι και δύο Συν-Αντιπρόεδροι, κάθε ένας από τους 
οποίους θα διορίζεται από τους Συµβαλλοµένους που εκπροσωπούν τους Εργοδότες και τους 
Εργαζοµένους µε διάρκεια θητείας τεσσάρων ετών, για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της παρούσας Σύµβασης. 
 
Άρθρο 4 - Πρακτικά, αρχεία 
 
(1) Θα τηρούνται πρακτικά των συνελεύσεων του Συµβουλίου. Τα πρακτικά θα είναι διαθέσιµα 

στους Συµβαλλοµένους σε διάστηµα δύο εβδοµάδων µετά την αντίστοιχη συνέλευση.  
Εφόσον τα Μέλη δεν εγείρουν καµία αντίρρηση σε σχέση µε τα πρακτικά εντός µίας 
εβδοµάδας, τα εν λόγω πρακτικά θα θεωρούνται οριστικά. 

(2) Η Γραµµατεία ή κάποιος τρίτος που θα έχει διοριστεί από αυτήν θα τηρεί όλα τα αρχεία που 
αφορούν το Συµβούλιο. 

 
Άρθρο 5 – Έξοδα του Συµβουλίου / της Γραµµατείας 
 
Όλα τα εύλογα και δικαιολογηµένα έξοδα/δαπάνες που προκύπτουν από τις εργασίες του Συµβουλίου 
(αίθουσα συνελεύσεων, ταυτόχρονη διερµηνεία σε Γαλλικά / Αγγλικά / Γερµανικά, εξαιρουµένων 
των προσωπικών εξόδων µεταφοράς και διαµονής), καθώς και από τη Γραµµατεία, θα µοιράζονται 
εξίσου οι Συµβαλλόµενοι που εκπροσωπούν τους Εργοδότες. 
 
Άρθρο 6 - Ευθύνη, Αποζηµίωση 
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(1) Τα Μέλη στο Συµβούλιο εκπροσωπούνται για λογαριασµό των Συµβαλλοµένων και, 

εποµένως, τα Μέλη και τα Αναπληρωµατικά µέλη δεν µπορούν να θεωρηθούν µεµονωµένα 
και άµεσα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως µέλη. 

(2) Οι Συµβαλλόµενοι, από κοινού και µεµονωµένα, θα αποζηµιώνουν και θα απαλλάσσουν από 
κάθε ευθύνη τα Μέλη, τα Αναπληρωµατικά Μέλη, τους κληρονόµους και τους διαδόχους 
αυτών, έναντι κάθε απαίτησης, αµοιβής, εξόδων, δαπανών, ευθύνης και αποζηµίωσης 
(συµπεριλαµβανοµένης της λογικής αµοιβής δικηγόρου), τα οποία υπέστησαν ή τους 
βαρύνουν σε σχέση µε ή ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε αγωγής, µήνυσης, δικαστικής 
ενέργειας ή απαίτησης στην οποία ενδέχεται να συµµετέχουν ή να εµπλακούν σχετικά µε ή 
ως αποτέλεσµα της ιδιότητάς τους ως Μέλη του Συµβουλίου, παρά µόνον εάν η αγωγή, η 
µήνυση, η δικαστική ενέργεια ή η απαίτηση είναι αποτέλεσµα εκούσιας παράβασης ή 
αδικοπραγίας, σε σχέση µε τα καθήκοντά τους. 

 
Άρθρο 7 – Ειδοποιήσεις / Γλώσσα 
 
Όλες οι ειδοποιήσεις καθώς και η συλλογή και διακίνηση εγγράφων σύµφωνα µε το Παράρτηµα 6 θα 
πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  Η επικοινωνία από και προς το Συµβούλιο θα 
προωθείται µέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραµµατείας.  Όλες οι 
ειδοποιήσεις, η επικοινωνία και οι συνελεύσεις θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. 
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Παράρτηµα 7- ∆ιαδικασία για την προσαρµογή των Καλών Πρακτικών 

 
 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 τρίτη παράγραφος της Σύµβασης, στόχος της Σύµβασης είναι, µεταξύ 
άλλων, η διεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε τις καλές Πρακτικές.  Σύµφωνα µε την εν λόγω 
"δυναµική" φύση των Καλών Πρακτικών και βάσει του Άρθρου 5 (3) της Σύµβασης, το παρόν 
Παράρτηµα προβλέπει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την εφαρµογή των Καλών 
Πρακτικών. 
 
Άρθρο 1 – Υποβολή Νέων ή Αναθεωρηµένων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας στους 
Συµβαλλοµένους 
 
Οι Εργοδότες και οι Εργαζόµενοι προτρέπονται, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης, να υποβάλλουν στο Συµβαλλόµενο µε τον οποίο εκπροσωπούνται (το Βασικό 
Συµβαλλόµενο), προσχέδιο των νέων ή αναθεώρηση των υφιστάµενων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας 
(και τα δύο στο εξής ‘Νέα Φύλλα Οδηγιών Εργασίας’), µαζί µε γραπτή επεξήγηση και 
επιχειρηµατολογία, σε περίπτωση αναθεώρησης των υφιστάµενων Φύλλων Εργασιών, σχετικά µε 
τους λόγους και τον τρόπο κατά τον οποίο τα εν λόγω αναθεωρηµένα Φύλλα Οδηγιών Εργασίας 
συνιστούν βελτίωση της προστασίας των εργαζοµένων ή παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας µε τις 
εναλλακτικές πρακτικές και τεχνικές σε σύγκριση µε τα υφιστάµενα Φύλλα Οδηγιών Εργασίας.  Ο 
Βασικός Συµβαλλόµενος θα αξιολογήσει και δύναται να υποστηρίξει τα Νέα Φύλλα Οδηγιών 
Εργασίας. 
 
Άρθρο 2 – Συµφωνία επί των Νέων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας από τον Συµβαλλόµενο του 
Κλάδου (ο ‘Αντισυµβαλλόµενος') 
 
Σε συνέχεια της έκφρασης υποστήριξή του σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παραπάνω, ο Βασικός 
Συµβαλλόµενος θα υποβάλει στον αντισυµβαλλόµενο του κλάδου τα Νέα Φύλλα Οδηγιών Εργασίας 
για συζήτηση και έγκριση.  Τα Νέα Φύλλα Οδηγιών Εργασίας υπόκεινται στην ανταλλαγή απόψεων 
και την έγκριση των αντίστοιχων Αντισυµβαλλοµένων.  Εφόσον εγκριθούν και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη του κλάδου τα Νέα Φύλλα Οδηγιών Εργασίας θα υποβληθούν στο Συµβούλιο 
(Άρθρο 8 (2) της Σύµβασης). 
 
Άρθρο 3 – Έγκριση από το Συµβούλιο  
 
Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την τελική αναθεώρηση και έγκριση των Νέων Φύλλων Οδηγιών 
Εργασίας, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα Νέα Φύλλα Εργασιών δεν αντίκεινται στη Σύµβαση 
(συµπεριλαµβανοµένων άλλων Φύλλων Οδηγιών Εργασίας, άλλων τµηµάτων των Καλών Πρακτικών 
κ.λπ.).  Σε αυτό περιλαµβάνεται επίσης η απόσυρση των παλιών Φύλλων Οδηγιών Εργασίας. 
 
Άρθρο 4 – Εγκυρότητα των προσαρµογών 
 
Κατόπιν υιοθέτησης του Άρθρου 3, όλες οι προσαρµογές των Καλών Πρακτικών θα γνωστοποιούνται 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή Extranet στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη.  Θα είναι έγκυρες 
τρείς µήνες µετά τη γνωστοποίησή τους, εκτός εάν το Συµβούλιο ορίσει διαφορετική περίοδο 
εγκυρότητας. 
 
Άρθρο 5 – Συχνότητα της διαδικασίας προσαρµογής 
 
Με βάση τα προβλεπόµενα το Συµβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.  Συνιστάται, 
εποµένως, στους Συµβαλλοµένους να υποβάλουν τα αιτήµατά τους σχετικά µε την προσαρµογή, µε 
βάση το πρόγραµµα συνελεύσεων του Συµβουλίου, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 
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Παράρτηµα 8 – Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Υγείας για Σιλίκωση 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Οι εργοδότες κατ' αρχάς θα εκπονούν  εκτίµηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, όπως περιγράφεται 
στον Οδηγό Καλών Πρακτικών, προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποια σηµεία η υγεία των 
Εργαζοµένων ενδέχεται να διατρέχει κάποιο συγκεκριµένο κίνδυνο που σχετίζεται µε το 
Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. Η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης Υγείας θα 
εξαρτηθεί από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου.  
Όλες οι λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας θα εκτελούνται από εξειδικευµένο ιατρικό 
προσωπικό και κατ' εφαρµογή των τρεχουσών απαιτήσεων της εθνικής νοµοθεσίας. 
Ο(οι) εργαζόµενος(οι) ή ο εξωτερικός ιατρικός σύµβουλος που είναι αρµόδιος για το πρόγραµµα 
ασφάλειας και υγιεινής θα πρέπει να έχει εργασιακή εµπειρία αναφορικά µε τα επιµέρους στοιχεία 
του προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας του αναπνευστικού συστήµατος.  
Οι στόχοι του προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας, που σχετίζεται ειδικά µε το Αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό είναι:  

• Πρώιµη διαπίστωση των βλαβερών επιδράσεων στην υγεία,  
• Καθιέρωση των τιµών βάσης για την αξιολόγηση των ενδεχόµενων µεταβολών, που θα 

προκύπτουν, 
• Αποτροπή περαιτέρω βλαβών. 

Στα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα συγκαταλέγονται τα εξής:  
• Αναγνώριση των ατόµων που επηρεάστηκαν,  
• Αναγνώριση των ενδεχοµένως επικινδύνων συνθηκών εργασίας και έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων ελέγχου του χώρου εργασίας,  

• Παροχή σχολίων σχετικά µε την ακρίβεια των εκτιµήσεων κινδύνου,  
• Συλλογή στοιχείων στα οποία µπορούν να βασιστούν επιδηµιολογικές µελέτες. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ο κυριότερος κίνδυνος για την υγεία που προκύπτει από την έκθεση στη σκόνη, που περιέχει 
Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό είναι µια νόσος που ονοµάζεται σιλίκωση ή πυριτίαση. Για το 
λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να εστιάσουµε την παρακολούθηση της υγείας στους πνεύµονες.  
Επίσης, υπάρχουν στοιχεία ότι τα άτοµα που πάσχουν από σιλίκωση διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
να προσβληθούν από καρκίνο των πνευµόνων.  Επίσης, τα άτοµα που εκτίθενται γενικώς στη σκόνη, 
καθώς και εκείνα που υποφέρουν από νόσους του αναπνευστικού συστήµατος, που σχετίζονται µε τη 
σκόνη (πνευµονοκονίωση, σιλίκωση κ.λπ.) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
φυµατίωση. Αυτά θα πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψιν κατά την ιατρική παρακολούθηση.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
1) Το πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας του αναπνευστικού συστήµατος θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 
- Κατα την πρόσληψη, θα πρέπει να δηµιουργείται ιατρικός φάκελος για κάθε Εργαζόµενο. Η 

πραγµατική µορφή που θα έχει ο φάκελος δεν έχει σηµασία, αλλά τα ιατρικά αρχεία θα πρέπει 
να είναι προσπελάσιµα από το εξουσιοδοτηµένο ιατρικό προσωπικό, να ενηµερώνονται, να 
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προστατεύονται, να συνδέονται (π.χ. µε τα δεδοµένα που αφορούν την έκθεση στη σκόνη), να 
τηρούνται εµπιστευτικά και να διατηρούνται επί 40 έτη µετά τη διακοπή της έκθεσης.  
Αυτός ο φάκελος ειδικότερα περιλαµβάνει, κατ' εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας, τα 
παρακάτω απαραίτητα στοιχεία: 
o Στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας,  
o Άλλα χρήσιµα δηµογραφικά στοιχεία (προσωπικά στοιχεία και οικογενειακό ιστορικό), 
o Εργασιακό προφίλ του Εργαζοµένου,  
o Ιστορικό των δραστηριοτήτων του Εργαζοµένου εντός και εκτός εργασίας, το οποίο να 

αναφέρει λεπτοµέρειες για την έκθεση σε ενδεχοµένως βλαβερή σκόνη, χηµικά και 
άλλους φυσικούς παράγοντες (ακτινοβολία),  

o Ιατρικό ιστορικό εστιάζεται στην παρουσία συµπτωµάτων του αναπνευστικού 
συστήµατος (π.χ. βήχας, φλέγµατα, λαχάνιασµα, άσθµα),  

o Καπνισµα (αριθµός τσιγάρων ηµερησίως, διάρκεια…).  
 

- Ιατρική εξέταση του θώρακος. Κατά την εξέταση θα πρέπει να σηµειώνεται εάν η εξέταση του 
θώρακα έδωσε φυσιολογικά αποτελέσµατα ή όχι (π.χ. συµµετρία, έκταση, παλµοί, ήχος 
αναπνοής, ταραχή, συριγµοί, τραχύτητα). 

 
- Λειτουργικός έλεγχος: 

o Αν και οι ανωµαλίες που φαίνονται από τη σπειροµέτρηση ή τους ελέγχους της 
λειτουργίας του πνεύµονα δεν συνδέονται µε συγκεκριµένους παράγοντες (π.χ. το 
κάπνισµα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρρεάζει), ο έλεγχος της πνευµονικής 
λειτουργίας θεωρείται σηµαντικό µέρος του προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας 
του αναπνευστικού συστήµατος, για βασική αξιολόγηση και τακτική παρακολούθηση. 
Επιτρέπει την ανίχνευση απώλειας της λειτουργίας του πνεύµονα στα αρχικά στάδια.  

o Οι επαγγελµατικές ενώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναπνευστικών Νοσηµάτων 
(1993) και η Αµερικανική Εταιρεία Θώρακος (1995), συνιστούν τυποποιηµένες µεθόδους 
σπειροµέτρησης και προδιαγραφές εξοπλισµού. .  

 
- Ακτινολογική εξέταση: Η παρακολούθηση των ακτινολογικών αλλοιώσεων εργαζοµένων, που 

εκτίθενται σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό είναι µια από τις πιο ευαίσθητες µεθόδους 
πρώιµης ανίχνευσης της σιλίκωσης. Οι ανωµαλίες είναι συνήθως ορατές στην ακτινολογική 
εξέταση προτού να είναι δυνατόν εντοπιστεί απώλεια της πνευµονικής λειτουργίας µε τη 
σπειροµέτρηση ή πριν από την εµφάνιση των συµπτωµάτων. Ως εκ τούτου, ο τακτικός έλεγχος 
µε ακτινογραφία αποτελεί σηµαντικό µέρος του προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας του 
αναπνευστικού συστήµατος.  
o Θα πρέπει να γίνεται προσθιοπίσθια ακτινογραφία (PA) θώρακος, πλήρους µεγέθους, 

κατά προτίµηση µε την εφαρµογή τεχνικής µε υψηλή τάση (µικρότερα µεγέθη που 
προκύπτουν µε την εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων (µέσω υπολογιστή) τεχνικών δεν είναι 
κατάλληλα). 

o Οι ακτινογραφίες θα πρέπει να εξετάζονται από ειδικευµένο και καταρτισµένο 
ακτινολόγο ή πνευµονολόγο. 

o Έχουν γίνει εκτεταµένες δηµοσιεύσεις σχετικά µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και τις 
τεχνικές που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
πρακτική που εφαρµόζεται αυτή τη στιγµή διατίθενται από το ∆ιεθνή Οργανισµός 
Εργασίας (ILO), 1211 Geneva 22, Ελβετία.  

o Οι ακτινογραφίες θα πρέπει να ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις Οδηγίες για την Εφαρµογή 
της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης Ακτινογραφιών Πνευµονοκονίωσης ILO 2000. Η συνεχής και 
πιστή εφαρµογή των οδηγιών µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου εξοπλισµού και 
κατάλληλων τεχνικών θα επιτρέψει αργότερα, αν είναι απαραίτητο, την ταξινόµηση των 
ακτινογραφιών όπως απαιτείται.   

o Η συχνότητα του ακτινογραφικού ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζεται από τον υπεύθυνο 
για την υγεία στο χώρο εργασίας ιατρό, µε βάση την εκτίµηση κινδύνου από την έκθεση 
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στο Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. Να έχετε υπ' όψιν σας ότι σε ορισµένες χώρες 
εφαρµόζονται περιορισµοί σχετικά µε τη συχνότητα των ακτινολογικών ελέγχων. Για 
συµβουλές, συµβουλευθείτε έναν ειδικευµένο ιατρό που ασχολείται µε την υγεία στο 
χώρο εργασίας. 

o Οι εργαζόµενοι, που έχουν έλθει σε επαφή/έχουν εκτεθεί σε Αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό και έχουν σταµατήσει να απασχολούνται σε συγκεκριµένο Εργοδότη 
(συνταξιοδοτήθηκαν / άλλαξαν επαγγελµατικό προσανατολισµό) θα πρέπει να έχουν 
δικαίωµα ιατρικής παρακολούθησης, εφόσον το ζητήσουν. Οι Εργοδότες δεσµεύονται 
στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας των χωρών τους και των διατάξεων της Ε.Ε. να 
διευκολύνουν αυτή την ιατρική παρακολούθηση.  

 
2) Τήρηση αρχείων και εµπιστευτικότητα: 
 
- Τα ιατρικά αρχεία πρέπει να τηρούνται εµπιστευτικά, είτε τηρούνται από την ίδια την εταιρεία 

είτε έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Η προσπέλαση αυτών των ιατρικών αρχείων θα 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε την εθνική νοµοθεσία.  

- Η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητο στοιχείο, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι ενός 
προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας.   

 
o Ο Εργαζόµενος θα πρέπει να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα του ιατρικού ελέγχου 

στον οποίον υποβάλλεται,  
o Η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος ιατρικής παρακολούθησης θα 

πρέπει να γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση των 
εργαζοµένων, και τα αποτελέσµατα θα πρέπει να αξιοποιηθούνται για τη βελτίωση των 
υφιστάµενων µέτρων ελέγχου της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.  
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