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1. ����� ����� � ��� �� ����� ��� ������ 
 
����� � ������ �����	�� �� ����$	���� ��� ���������� �����"���&� ��
��&� ��� 
�	�����
� ����� �&� �	"�&� �� ������ ��"���� ���/# ������������ ��'���� # 
�
��� �	�� ��� ���$���� �����		��� �������, ������" �� �� ��������� ��� 
������������ �����		���� ��������. ( $����� ����� ��� ������ �����	�� �� ���!�	# 
��� �	"��� (������
� ��� ������$�&�) ��� ��� �������� �&� ������$�&� ��� ��� 
$����� ��� ����������� �����		��� ������� ��� �
� �������. 
 
2. &���������� ����� ��� ������ ��	
� ������
� 
 
�� ����������� ����� ��� ������ ����� � ����# �����#����� ����� ����&���� ��� 
���� �#���� ��'���&� ��� �	��
� ��� ���$���� �����		��� �������, ������" �� ��� 
������# ������# ���� ���"������ ��� �� ��������� �&� ��'���&� ��� ���$���� 
����������� �����		��� ������� ��� �
� �������. 
 
�� !���������� ��� ��"���� ��� ������������ ������� ������������ ��� �� 
���������� �� �$��� �� ������������� ��� ��� ����������� ����"���� ��� �� $��� 
���� ����� � $����� �� ����������� �����		��� ������� ��� �
� �������. )� �� 
������, �� ����"����� �� ���������� ���� �	������������ ��� ����������� $������ ��� 
����������� �����		��� ������� ��� �
� �������. 
 
�������� ��� $��� �������� �����, �� ���������� ��� ������ ����"����� ���� �	��$� 
��� �$����� ��� ��&������ ��������� ��������$�. �� ��� � ������ ����� ����" 
����������, ��� ��"���� ������� �� ��	������ 	������
� �	�� �� ������ ��� 
���	$������. *��������� ����� �#����, ���� ��	"���, ���� ��"��� ��� ���� �����
���� 
�� ���!��	������� ���� ������	������ ��� ���$� ��� ������ ��� �
� ������� ��� 
"		��� �������� ������" �� �	� �� �$���� ��� ������ ��� $	���� ��� ������������ 
�����		���� �������� �� �"�� ��������$�� �
� �������. 
 
����� � ������ ��	
� ������
� ����� ��"���� ��� *��!���� ������" �� ��� 
�������� ��� +����� �&� %�����$�&� �$�& ��� ��#� ���������� ��� �#��� ��� 
�����		���� �������� ��� �&� ��'���&� ��� �� ���$����, �� !"�� ����$��� ��$�: 
�� *��!�		������ ����&���� ��� �� �����		��� ������� ��� �� �	��" / ��'���� / 
�
��� �	�� ��� ���$���� �����		��� ������� �����, ��&� ����"����� �����$& ��� 
��"���� 5 ��� �������, !����", �#���� ��� ����" ���	��� �������� ��������" 
���� ���"	�� ������ !���������
� ��� "		&� ������	�����
� ��������#�&�, �� 
������ ���!"		��� ���� �������� �&� �$��&� ������� ��� ��� �����"	��� ��� 
����������� �$		����� �&� ��������$�&� �	"�&� ��� ������#��&�, �����
� ��� � 
����&�# ���� ��� � ����� �#��� ���� �� �$��� �� ����������. 
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 "������� ��� ���� ������ 
 
����� � ������ �����	�� ��������# ��������� �	�����
� ��� $���� ��		���� 
��� ��		$� ���$�, ������	��!����$�&� �������&� ���"�&� ��� ��$���� 
�	������� ������" �� �� �$���� ��� ������ �� ����������� �����		��� 
�������, �����
� $����&� ��� ��� �������� �&� ���
�&� ��� ��"������ ���� 
�	"�� ����. 
 
 *� ���� �� ������� $����� ����� �������� �� ��	������ �������$�� �	� �� 
�$���� ��� ������$����� ��� ����� ������ �������� �� ��	������ 	������
� 
�	�� �� ������ ������$����� �������" �� �� ����������� �����		��� ������� 
��� �
� �������. *��������� ����� �#����, ���� ��	"���, ���� ��"��� ��� ���� 
�����
���� �� ���!��	������� ���� ������	������ ��� ���$� ��� ������ ��� �
� 
������� ��� "		��� �������� ������" �� �	� �� �$���� ��� ������ ��� $	���� ��� 
������������ �����		���� �������� �� �"�� ��������$�� �
� �������.  
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#��� 1: $����� �������� ��� �� ��� ������� �����		��� 
 ������ 

1. �������� 
 
�� �����		��� ������� ����� ��������� ��������� �	��
� ��� ��������������� 
��$&� ��� !��������� ��� �����	��� ���� ��������� ��		
� ��� �� �����������, 
��� ������������� ���� ��������# ��� �&#. %���� �������� �� ��������� ������ 
������ �&�� ���!	�, ������� # ��"���, ���������� �&�� �����#�� # ������ # 
�� �&# ��� �&�� ������ # "		� ������# ������
� ��� �&�� �� ��"	��� # 
�#	��� ����������� ��������#� �#���. 
 
%�� ���" ��
�, #��� ��&��� ��� � ������# 	���#� ������ ��� $��� �"���� 
������������� �� �����		��� ������� ����� �� ����	$��� !	"!�� �&� 
�������&� (��	��&��). *��� �������������, � ��	��&�� ����� ��	������ ��&��# 
������	�����# ����� ��������&�. )�����, �� �������� ��� ��� ����� ��� ����������� 
�� ��� $����� �� ����� �����		���� �������� ������ �� �	������� ���, �� �� 
	#,� �&� ���"		�	&� �$�&�, �� ���������� # ��� �� �-�	������� �	#&�. ���� 
��� �$��� �� ����� ����� �� �-��	������� �� �������� ��� �� 	������ �� ���"		�	� 
�$��. 
 
�� �
�� �$�� ����� ��� ������ ��	
� ������
� ��������� ���&� ��� ���� 
��������. ���� ���������� ��� �� ���� !���#��� ��� 	#,� ����"��&� ������" �� �� 
�"� � ����� �&� ���		#	&� ���� # "		&� ���
�&� ��� ��"������ ��� �
� 
�������, ����$��� ������� ��� ��� $����� ��� ����������� �����		��� �������. 
���� ��������� $��� ����� �� ���� �������#��� ��� ���������� ��������� ��� 
�������� ��� �� ���� �
��� �"����� �����$� ������� ������" �� ��� �������� �	$���� 
��� $������ ��� ����������� �����		��� ������� ��� �
� �������. %�����, 
������� �� ������� ��� �������� !�	��&���. 
 
*�� �$	�� ��� .$��� 1, ��"��� $�� �	&��"�, �� ����� ���$��� ������� ��� 
�"���� ��� ��� ������# ��	���� ��� �������������� ���� ����� ����.  
 
�� ������ �$�� ��� ������ ����� ��������� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ��� 
�������� ��� ��"������ �� �	��" ��� ���$���� �����		��� �������. ��$��� 
	��������� ������� ������" �� ��� ����	# ����&�#, ��������� ��� �#�� �&� 
�	��
� ���
�. 
 

1.1 �� ����� �� �������; 
 
"�������" ����� �� ����� ��� ������� �� ��� ��"�� ����
� ��� �����	������ ��� 
������ ��� �-�����, �� ��� �������� ��� !�������� �� ����	���� ������� ��� 
�	��� ��� ���. ��" ��� ��	# �����# ��� �������, ��� ������� ��� ��� ���� SiO2, 
�� ������� ��"��� �� ��		$� ���������$� ���$�. �� ������� !������� ���#�&� 
�� �����		��# ���#, �		" ����� �� !���� ��� �� "���� (�� �����		��#) 
���"�����. �� �����		��� ������� ����� ��	��, �����
� ����$� ��� ����$��� 
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�,�	� ������ �#-��. ���$� ����� ��	������ ��������� ��� ��"���� !���������$� 
������$�. 
 
����� � ������ ��	
� ������
� ��	����� ���� ����� ��� ��� ��"���� ���$� 
�����		���� ��������, ��	��# �� ����" ��	����, �����!�	��� ��� ��������. 
 �� ��	����� �� "���� �������, �� ������$�� ������� ��� "		� ����" ������" 
"	���. � ��	�����, � �����!�	���� ��� � ��������� ����" ����$����� &� ����� 
"�	������" �����		���� ��������, ����� �� �����		��� ������� ��� ����� 
�����" ��&�$�� �� "		� �-�����. 
 
� ��	����� ����� ���
� � ��� ����# ���# �����		���� ��������. %���� �� 
������ ��� ����� ����� ���� ����"���� ��� ��� ��� ���$����� ������ �� �	��� 
���� ������ ���&�"�&�, ����������", �������&�����# ��� ����������#. ���
� 
!������� �� ���� �������, � ��	����� ����� ��
� �� �	�� ��� ����		�����$� 
������������.  %���� ��� ��� !���������$� ������������, �� ����������� 
�����		��� ������� !������� ��� ��� ���!"		��. 
 
� �����!�	���� ��� � ��������� ��� !�������� �� ������� ��� ����. )�����, 
!�������� �� ����$�� ����������" ���
����. *�� !���������� ���!"		��, � 
�����!�	���� �������� ������ ��� ��'�� ��� �$������ ��� ��	���� (�� 
���������� ��� ���!������ ���� 1400°C), ��� ��"������, ���" ��� ����&�# 
��� �� �#�� ������&� �	��
�. /����!�	���� ������������ ������ ���" �� 
�$����� "����� �������� # �������� ���	��� �� �,�	# ���������. 
 

1.2 ����������� �����		��� ������� 
 
 �� ����� �	�� �� ����� ������ �����! ������#���� ����� ������ ���$��� ��"��� 
���$�� �&������&�, �� ����� ����" ����$����� &� �	"����� ������. 0��� � 
����� �����$����, � !����� ����"���#� ��� ��� ������������ ������� ��� 
���
���, �-��"��� �� ���"	� !���� ��� �� ���� �����
� �&������&�, ��� 
���$��� � �����. 
 
�� ������$�� ����"����� ���&� �� ��� �	"����� ������: �� �����������, �� 
�&����� ��� �� ����������� �	"��� ������, ��&� �������� ��� ��&��'�� 
������ EN481. �	������� ��� �� ������ ���� ��$������ ���� ������� 3.1. 
*��� �����&�� ��� �����		���� ��������, �� ����"���� ��� $��� ���� ����� 
����	����� ��� ����������� �	"��� ������. 
 
( ����������� ����� ����� �� ����&#��� !���" ����� ���������. �� ���������� 
�����#� "����� ��� ��������� ���$����� �� �-������
���� ���"	� �$�� ��� 
������������ ������ ��� �����$�����. )�����, ���� �����&�� ��������$��� 
$������ �� �,�	" ������� ������ ����� ��� �����, ����� �����	� �� �������� 
������ ��� ����������� ����� ��� ���� ��������� ��� � ����
���� ������ 
�����, �����������, �� ����	$��� ������� !	"!�� ���� �����.  ����$��� ��� �� 
����"���� ��� �����		���� �������� ���� ����� ����������� �� �� ����������� 
�	"��� ������, � ��
� ������ ��	
� ������
� ����"����� ���&� ���� $	���� 
��� ������������ �����		���� ��������. 
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1.3 ������ �� ����������� �����		��� ������� ��� �
� ������� 
 
( $����� ���" ��� ������ �� ����������� �����		��� ������� ����� �� ���!�� 
�� �������#���� �
� ������� ���� ��"����� ����� ��� �����$���� �� ��� �$� 
��� $��� �"���� ������������� �� ����������� �����		��� �������. 
 
�� ����������� �&������� ������ ����� ���� ���" ��� ����� ����� �� ����� �"��. 
���
� �����$���� �� ��� �$�, � ����������� ����� ���"����� ���"	� ������ 
��"����� ��� �� �����������. .�� ��� ����� $�	��� ������ ���� �$� ��� �
�� 
������� ����� �� ����	$��� ��������# $����� ���" ��� ������. *��� 
�������������, ���� �����
���� ���� � �$�� ����������� �����
� ��� ��� 
���$����� �$���� �$�� ��� �
�, � ����������� ����� ������� �� ��������� 
���� �$� ��� �
�� ������� ��� �	��	��� ��$��. 
 
( $����� ��� ����������� �����		��� ������� ���" ��� ������ ���!����� �� 
��		��� �	"����, ��&� ��� ������, ��� ����		���, ���� ��������� ����
� (�.�. 
���" ��� -#����, 	�����!���, ���������� �� �"����� ��� ���������), ���� 
���-������ ������	����, ��� ����� ��� �� �������� 	��&�, ���� ������� 
�������, ���� ��������# ���!	&� ��� �	�����&�, �� ����$��� ���������� 
����"�&� �	��
�, ������	��!����$��� ��� ��� ������� �� �������������� 
	�����, ��������, ���!	� ��� ����$�� ���&���" ��		�, ���� �����#	&�� 
����&� ��� ��� !��������� �#	��&� ��� �������
� ���
�. 



∆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 

 
 
 
 
 
  

������ ��	
� ������
� – ����������� �����		��� �������   7 

2. %�  ������ ��� � �	���� ���  ������� 

2.1 ��� ����������� �� ������� 
 
�� �����		��� �������, �� �� ���# ��� ������ ��	����, ���$����� �� ��		" 
��� ��"��� �	��" - � ,������� ����� ������ ������ ��	�����. +�"���� ��� "		�� 
���$� ��������, �		" ��� $���� ���"	� ������� �� ��$�� �� ��� ���-# ���� 
����� �
��� �������. � ����"�& ������� ��� ����� ��� $����-� ��� �����#� 
�������������� “�	������” �����		���� �������� �� ����$��� ����$� ���$�, 
�		" �� �$��� �� 	����� ��' �,�� ��� �� ���$�� ���" �����	���. 
 
 
����� ���	
�� ���
� 	��
����	�� ����
�	��  

�������
�	� ���
�	� ������� 5 – 50% 

����
�� ��� 5% 

���	�� ���
���
�� 5-30% 

������
�� ��� 15% 

������ �� �����
��� ��� 90% 

!����
�� ��� 30% 

"�����	�		�� #����
�� �����
��� ��� 80% 

$�������
�������
� 7 – 15% 

%&�
��� �� $��� �� ����
��� ��� 1% 

"���'�
�� �����
��� ��� 95% 

(���� �����
��� ��� 90% 

)����
�� �����
��� ��� 90% 

%������	�� *�
��� �� 40 – 60% 

$*�
��� �� ��� 40% 
���#: 1�		"��� HSE, Control of respirable crystalline silica in quarries. 

 
2.2  ����������� ��� ���	��!"���� �� �#�� �	��
� ��� ���$���� 
�����		��� �������. 
 
&���� 
 
�� ����# ����� ����
�� �	��" ��� ��������������� ���� ��������$�. *����� 3 
����. ����� ����
� ��"������ ��� ��������������� ���� %�
�� �����&�. 
)�����, � �	���,���� �&� ����&�
� ��� �	"��� ����� ���$� ��� ������� 
������#����. .�� �����# ���# �����"����� ������	�� ��������� 7 $&� 10 "����.  
( !��������� ����
� ���	��!"��� ������ 25.000 ��������"���� �-��-�� �� �	� 
��� %�
��, �� ������ ������	��� 250.000 ������$�&� ���� %.%. 
�� �����$���� �����" ����# ����� � "����, �� ��	��� ��� �� �$���, �� ���"	� 
���� �������������� �� �	����� ������� (��� 0% $&� 100%). +���������  ���� 
�����&�$��� �����#���� �������� ��� �������� �� �	��������� ��� �	����� ��� 
������� *��!����, ����� ����� �� ����$���� �� �,�	# ������������� �� 
�������. �		" ����� ��� �� ���$� ��� �����
���� ��&�, � �������� $������ �� 
����������� �����		��� ������� ��� ���� ������$���� ����� ���#�&� �����. �� 
����# ��� ��"������ ��� ���� 	����� ��� �� ����� ���$���� ���� ������� 
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�������� �����, �� ��� �����	�-� �&� �����	���"�&� �&� �����&�$�&� 
�����#��&� ��������,  ���������� ���	��$�, �������" �� ��� �����
���� ��� $���� 
���� ����� �&� ������$�&�. 
 
 
 
$��������� �������
� 
 
( !��������� �&� ������
� ����������� ������� ���&� &� ������ ��������� 
�&� ���	��
� ���
� ��� &� ���� ��������� ��� ���"	&��� �&� ������
�. �� 
������� �������" ��'���� ��� ���$���� ������� ���	��!"������ �� 
������$��� ����� ��� �� �����������" ��'����, �� ����� ������#�, �� �	������ 
������ ��� ���$���, �� ������� �����	����� ��� �� �	������ ���#�, �� ������� 
�	��" �.	�. 
������ 2.000 �������� ��"���� �������" ���� %.%. � ������ �&� ������$�&� 
��� !��������� �������
� ���� %.%. �����"��� ���� 234.000 ������. ( !��������� 
�&� �������
� $��� ������� ������ �� �	� �� �"��-�$	� ��� %.%. 
 
.����� 
 
�� ��'���� ��� �	"��� �&� �����&� ����� ��������, ��	�!���� # �� �������� 
����		��" ���", �� ����� ��"������ �� �� ������� ������$��� ���"		�� �� 
��	�����, �� ����� ����� �����������$�� ���#�&� �-' �	��	#�� # �� �$�� ��� 
������# "���. ( !��������� �&� �����&� ����� ���������� ��������#� ��� 
����������!����������, �&� ����������&� ��� "		&� �	"�&�. � �	"��� ����� 
���	��!"��� ���&� ���$� ��� ������� ���$���� ��������: ��� �"�� �$	� ��� 
%.%. 	��������� ������ 4.000 ���#�� �� ����� ������	��� 300.000 
������$����. 
 
$��������� ��	�� 
 
�� ���-����� ��� ������� ����� �� ������� ��� �� �-����� ��� ����������� �� 
���	� ���, &� �� ������ � ������# "���� ����� �� !�������� ��������� �	&� �&� 
���&� ���	���. *�� ������� ��'���� ���	��� �������	$������ �� ��"	��� 
��'���� ����������� (��"	��, ���"��� �.	�.), �� ��	�������� (��� �����, 
���$����, ���������� �.	�.), �� ��'���� ������#� �#��� ��� ���	� (������$��� 
����� ��� ���	�: ���#��, ��&	, �����������" �.	�.), �� ���� �"	�� (��� ��������, 
���&��) ��� �� �����" ��'���� ��� ���	� (��� ��	��"����, ���������$� 
������$�, �����" �.	�.). 
*��� %.%. 	��������� ���������� ��� 1.000 �������� ��� ��"���� ���	�. ( 
!��������� �"	�� $��� ������� �� �	�� ��� ��&��'�$� �
�� ��� ������	�� 
��������� ��� 230.000 "���� ���� %.%. 
.��" ��� �#-� �&� �
�&� �	
� ��� ��"��� �	$�� �����		��� �������. �� ���	� 
����� "���� �	���. 
 
$��������� (���������
� ����
� ��� ����		��
� ����
�  
 
2���������" ����": 
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����" ��� �� ��'���� �&� !���������
� ����
� ���$���� �������. �� ������� 
!������� ���#�&� �� �����		��# ���#, �		" ����� �� !���� ��� �� "���� 
(�� �����		��#) ���"�������. �� �����		��� ������� ����� ��	��, �����
� 
����$� ��� ����$��� �,�	� ������ �#-��. ���$� ����� ��	������ ��������� ��� 
��"���� !���������$� ������$�, ���&� ����� �	"���� ��� �"	��, �&� �����&�, 
�&� ��������
�, �&� ������
� ��� �&� �����
�. 145 ���������� ����� 
!���������
� ����
� (�.�. �����������, !���" "	���, �������� ��!$����, 
����������, "�����, ��,��, ���	���� ��� �	�����# "��	��, �"	��� �.	�.) 
�-��������� ���� %�
�� �"�� ����. �� ��� ��� �	�, �� ��������� 
!���������" ����" ���$����� �� $���� �����	� ������������� �� �����		��� 
�������.  
���" �� !���������" ����" ��"������ ��� 300 �������� # ���	��� ��� 
	��������� ������ 810 ������ ��� ����		��� ��� 830 ��������"���� �� 18 �"�� 
�$	� ��� %.%. ��� ���� %	!����, �� 3�!����, ��� ������, �� 2��	����, �� 
4������� ��� ��� ������. *��� �	"�� �&� !���������
� ����
� ������	������ 
������ 100.000 "���� ���� %.%.  
 
 
 
 
.���		������: 
 
��� ���"	� ���� ����		���"�&� �-�������� ���� %.%., � ����� ���$��� 
��������� ������ ��� ����&�#� ��� ����$�� ��� ���", ��&� � ��"����, � 
"����, � ��	�!���, �� !�	�"���, � ,���"����, �� �
���, � ��	���, � ������, 
� �����, �� ��!"	���, � !&-����, �� ���������, �� ����"���, �� ���$	�� ��� �� 
���"���. *� ����$��� �����
����, �� %�&����� ����&��� �����"������� ����-� 
�&� �$�� ������&� ����&�
� ��������&�. 
�� ������������ ��	
����� �� 12 �"��-�$	� ��� %.%. ��� ��� 3�!����, ��� 
������, �� 2��	����, �� 4�������, �� ��������$��� ��� �� *�!��. *��� %.%. 
����� � �	"��� ��� ����		������ ��� ��� !���������� ���"		�� ������	�� 
��������� ������ 23.000 "����.  
�� ��� ��� �	�, �� ��������� ����		������ ���$����� �� $���� �����	� 
������������� �� �����		��� �������.  
 
$��������� ��������� 
 
�� ����$��� ����� ��� ����������$�� ����� ��� �������������� ���&� &� 
��������� �$�� ���� �������# �����$�����. ( ����&�# ��� ������� �� 
��"���, �� ����� ���	��!"���� !����" ��� ����"�& ��� �"����:  
- ����&�# ���� �����	��� ��'�����, ��� ����"����� "�	����", �� ����� 
�������� ��� ��� ��&�� �� �	�!��� (1.450°C) ���� “����$������ ��������” 
��� �����	����� ��� $�� ����� ���	��, ��!����	���� ��� ����$�&� ����� 
����$�&�. 
- ����&�# ��� ����$���� &� ��	���� ��'�����, �� �� ��������� ��������� 
�������� ��� ����$������ �	���� ��� ��� ������� ��!������ (��,��) �� # �&�� - 
��"	��� �� ��� ���� ��� ����$���� - $�� # ��������� ������� ��������": 
����		�����# ��&��, ���"���� �$��, ����		"��, ��!����	��� �.	�.  
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�� 2004, � ����&�# ����$���� �&� 25 ���
�-��	
� ��� %.%. $����� �� 233 
���������� ������, ������ 11% ��� ����	��#� ���������� ����&�#� (2,1 
���������� �����).  
*��� %.%. 	��������� ������ 340 ��������"����. �� �$����� ��� ��� �$��� 
����	����� ��������!���������� ���� ����� ����� ��&��'�$�. *��� �	"�� ��� 
����$���� ������	������ ������ 55.000 "���� ���� %.%. 
 
�����(��(����  
 
� �����!"�!���� ����$��� �������� ���� �����#�&�, ���
� �����"��� ��� �,�	# 
�����# ��������� �� ��� ��������� ����������. ��"����� ��� ������$�� 
���	�, 	��� # ����		�����# ��&��, �$�& ����������� ���� ��� ����&�# ��
���� 
���#� ��� ��"���-�� �����
�, ��������
� ��� ��������
� �����#�&�, ��� ����� 
���������� ��� �������&�� ��� ������&��, ���
� ��� ��� ��� ��������# 
�������� �������
�,  ������
� ����&� # !���������
� ��������"��&�. 
���$� �� ��������� ��������� ��� �� ���# ��� �����!"�!���, � ����� 
���	��!"��� $�� ��
�� ��
� ��� ����$���� ��� ������ ��� �$�, ���
� ��� ��� 
�� �����# ��� �������.  
�� �����������$� ���
��&� �-�	������ ��� ������$� ���� ������$��� �� 
������������ ���� ��-�������� ��������� ��� ����&���� �������" �� ��� 
�������� ��� ���!"		�����, !�	��
������ �� ������ ��� ���� ����������� ��� 
��$���� �� �#�� �&� ���&���
� �	��
�. 
.���-� �	&� �&� ���&� �����!"�!���, ����� � ��	�!"�!���� ���������� �� ��� 
������� ��� �������� ��� $����� �� �����		��� �������, �����$��� ��� 
��"����� ��� "���, ��
 � ����!"�!���� ���.  .��" ��� ��� �#-� �&� �
�&� 
�	
� ��� ��� ����&�# ��	�!"�!���, ��� ��������� �	$�� �����		��� �������, 
�����$��� ��� �����$����� �� "���� �	���.  
( !��������� �����!"�!��� $��� ������� �� �	�� ��� ��&��'�$� �
�� ��� 
������	�� ��������� ��� 20.000 "���� ���� %.%.  
$��������� �����������
�  �������� 
 
� ������������� 	���� ��"��� ��� ����, ��� ������ $����� ������ �	���. )�����, 
�	"������ ��������������� ��� �� �	��� ���� ���"����� ��	�"��� ����� ��� �� 
��"��� ��� �����# ���"����� ������ ���� ����� ����� �� �-������ ��� �� 
���������� �� ����	��. 
� �	"��� ����� ���	��!"��� ����	������" ���$� ��� ������� ������#���� ��� 
������	��� ��� 5 $&� 100 ������$���� ��� ��������� ��� �	"�� �&� �����
� 
��������
�. *��� %.%. 	��������� ���������� ��� 40.000 ��������, �� ������ 
������	��� ������ 420.000 "����. ( ������ �� �����������" ���
���� 
���	��!"��� ��� ����� ��� �-��-� ���&�"�&� ��� 	������� �		", �� 
������������, ��� ���-������ �&� ���&�"�&� ��� ��� ������$� ����. 5�� ��� 
������$� �����#	&��� ��� ��� ������$� �,�	#� �����	����� ���������� 
�-��������$�� ���������� ��� ���"���� ��� ���� 	���-���� $&� ���� �,�	#� 
���"����� ����������.  
 
$��������� ���������� 
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�� ������� ������� &� ������ ����
�, �� �$����� ������ �����" ������� ��� 4 
mm (��		$� ��$� ������� ��� 8 mm, �.�. ������� ��� �����$� �����������$� 
������$� # ������� ������&��� ���$���) ��� ���� # ��������&� ��������
� 
��������
� ���, �����
�, ����$�&� ���/# ������&� �����"�&�. 
�� ������� ��� ���$��� �������� ��������$� ������ ���$��� ����	$�� ��� ���. ( 
������# ��� �#�� ����"����� ��� ���������� �� �����$� ������$�. �� ����� 
�#��� ��� ����"����� ������
��&� ���$��� ������������ �����
�. +�"���� 
��		�� ������� ����� ����"�����, �� ������ ��������������� ��� ��� �������# 
�����$�����, ��� ��� �����$���� �	�����&�, ��� ���$�, ��� ��� �"��&�� ���	�
� 
��� ��� ��		$� ����� ������$�. 
%���	$��, �� ������� �-&����" ����#���� �������&��� (ETICS) �����	��� $�� 
����� ��'�� ��� !���������� ����"�����, �� ����� ������ ��������� �	� ���� 
������$� �-����������� ��$�����. *��� %.%. 	��������� ���������� ��� 1.300 
�������� ��� ��"���� ���	�. ( !��������� ����"����� ��� %.%. ������	�� 
����������� ��� 34.400 ������$����. 
 
$���������  ����������� ����������� 
 
�� ��������$�� �������� ����� $�� ����������� ������ �	��� ��� 
�������������� ��$&� �� �	� ��� ����� ��� ���������� �� �	� �� ���$�� ��� ��� 
���$�, ��� ��	� ���" �	��"��� ���������� $&� �����" �������� ����&�"�&�, 
�#���� ����	����� ��� 50 �$��. 
( ���������� ����&�#� ��� ���������� ���� ��"��-� ��� ����$����, ����
�, 
����, ����$�&� ��� �������"�&�. �� ������ ��� ���$���� ��������� �� ��	����� 
��� ��#����� �� ��	������. �� ��'���� ����������� ���� ���" �� ��	����$�� 
���#, �&�� �����. ( ��������� ������ ����� ���&� �� ����,�� ���" �� 
��������� �&� �
�&� �	
� ��� �� �������# ��������� ���" ��� ��������#. 
� �	"��� ���	��!"��� ���$� ��� ������� ���$���� ������#����, �� ������" �� 
�	��	�� ��� %�
��. �� ���' �������� ��������" �������� ��� ��� %.%. �����: 
10.000 ���"��� ����&�#�, 250.000 ��"��� ��� 300 &� 400 ���������� ����� 
��'���&�. 
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3. %� &�� ������� �����		���  ������ ��� �� � ������� ��� 
���� ����� 

3.1 ����������� �����		��� ������� 
 
0��� �������� ��� �����, ��� �	"����� ������ $���� ���&� ������$��: �� 
�����������, �� �&����� ��� �� ����������� �	"��� ������. )�����, ��� �� 
�����		��� �������, �� ����������� �	"��� ������ ����� �� ������������, 	��& 
�&� ���������&� �����
��&� ���, ���� ���
���� �����. 
 
%���� ������ ��������� �� ����������� ���, �� ��� $������ �� �����		��� 
������� ���" ��� ������, ����$����� ��� ����������� �	"���.  ���� �� �	"��� 
������ ����������� �� �� ������� ���� ��	��������� ��"����� ��� �����$���� 
�� ��� �$� ��� � ������ ����&�� ���� ���������$� ��,�	���� (����		��# ���&�). 
���� �� �	"��� ����������� ��� 10 $&� 20% ��� ������������ �	"������ ������, 
�		" � ���	���� ����� �� �����	�� ��������". 
 
�� ����"�& ��"����� �-���� �� �����" ����-� �&� �����&� �	���"�&� 
������: 
 

 
���#: Dichotomous model of aerosol fractionation according to Görner P. and Fabriès J.F. 
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( ������ ���� ������� ��	��� ����������� �� ��"��� ��#���� ��� ��������. � 
	"����� (����$���� ��� ����"�& ��"�����) !������� ��"���� ���� �"���� 
(��"�& �$�� ��� �����������#� ����) ��� ��� ������ (��� ����&��). �� ��#�� 
�&� ���������
� ��,�	��&� �����	����� ��� ������ 300 ����. ��,�	���� # 
����������. 

 
��
�	���� ��� ������ �� ��
��	� ��	� ��� ������. 
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� %�&��'��� ��������� �����&� (CEN) ��� �  ����#� ��������� �����&� 
(ISO) $���� ���",�� ���!"���� ����������� �������" �� �� ��������	�,�� 
����&� # ���	���"�&� �� �
��� �������, ��� ��� �������� ��� ������ (EN 481, 
ISO 7708). 
 
���$� �� ���!"���� �������&������ ��� ������
����� ��������$� ��� �� �����, 
��� ��������������� ��� ��� �-��	����� �&� ����"��&� ��� ����	������ ���� 
����� 	��& ��� ������#� ���	���"�&�. 
 
*��� ����"�& ������ �������������� �� ���!"���� ��������	�,���:  
 
 

 
?
�2
���K
� �L� ������ �	�����
� =���	2�
�
	��2��G
��	���

��)�)$�� )�����6M�� )���$�JB��� ����
��$�NO���$������$����O���)$&���J&0B��
�����0�)��%�

<1C?*<F:,1�PQ'R1'�*Q'� SETUV>� W�S/SUV#(SW�
>X>�X+W#V(SW�H/>#(>7S#�

*'YF,F:,1�PQ'R1'�*Q'� SETUV>�W�S/SUV#(SW�+V#�X+W#V(SW�
H/>#(>7S#�

�YQ<FP*P�PQ'R1'�*Q'� SETUV>� W�S/SUV#(SW� 9Z[>HVHSW�
H/>#(>7S#�

F
��D-���	2�D	��
�
����� >���J�����6��J����$�������

 
������� ����������� �����������, ��	������ ��� ���������� ��
������, �� 
�������� ��� �������� ��������� ��������� ��� ������	���� �� �� ��	�, ��� �� 
�	����� EN 481. 
 
 
�� ��"����� ������� ��� ���������� ��� ��"��� �� ����&#��� $�� �&������� 
��������$��� ����������#� ����$��� �� ��"��� �$� ��� ���
����� 
������������� ����#�����.  
 
5�� ��"������, ����&�� �� ��� ������ ���	������� ������������ �	"������, 
��"��� 50% ���������� (# ���������� 0,5) �� ����&#��� $�� �&������� 
����������#� ����$��� 4 µm �� ��#�� �&� ���������
� ��,�	��&�. ����������, 
��"��� ���������� 30% (���������� 0,3) �� ����&#��� $�� �&������� 
����������#� ����$��� 5 µm ���� �� ��#�� ��� ��������. 
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� ����"�& ��������� ���$��� ��� ��������$� ���$� �&� �����
�, �� ������". 
 
 
�� ������� ��� �	
����� ��������� ��
 ���������
 ��	 ��������
��� �� ��
 

���� 
�����	
���� 
��������� 

µm 

������ 
	���������� 
����
������	 
�������� 

% 

������ 
	���������� 
������� 
�������� 

% 

������ 
	���������� 
�
��
������	 
�������� 

% 
0 100 100 100 
1 97,1 97,1 97,1 
2 94,3 94,3 91,4 
3 91,7 91,7 73,9 
4 89,3 89,0 50,0 
5 87,0 85,4 30,0 
    
6 84,9 (80,5) 16,8 
7 82,9 74,2 9,0 
8 80,9 66,6 4,8 
9 79,1 58,3 2,5 
10 77,4 50,0 1,3 
    
11 75,8 42,1 0,7 
12 74,3 34,9 0,4 
13 72,9 28,6 0,2 
14 71,6 23,2 0,2 
15 70,3 18,7 0,1 
    
16 69,1 15,0 0 
18 67,0 9,5  
20 65,1 5,9  
25 61,2 1,8  
30 58,3 0,6  
    
35 56,1 0,2  
40 54,5 0,1  
50 52,5 0  
60 51,4   
80 50,4   
100 50,1   
 
���#: EN 481. ��������$� ���$� �&� �����&� ���	�������, &� ������" �&� �	��
� �&������&� 

��� �����$����� �� ��� �$� 
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3.2 %����
���� ��� ������������ �����		���� �������� ���� ����� 
 
�� "��&��� ��� �
� ������� ���������� �����&� �� ����� �����		��� 
�������. ( ����� ��� �����$��� ��� �
� ������� ���#�&� ���������� ��� $�� 
������ �����		���� �������� ��� "		&� �	��
�.  
 
( ������� ��� �"�� ������ �-��"��� ���&� ���: 

- �� ���� (�.�. �� �$����� �&� �&������&� ��� �� �����# ������� ��� 
����"���"� ����) ��� ��� ������������� ��� ������ �� �����		��� 
������� 

- �� �	"��� ������ 
- ��� $����� ��� �� ���� ��� $������ ��� ������ (��"����, ��������� ��� 

$�����, ��"������ ��� ������ �� ���������� ��� ��� �������� 
�������) 

- �� ������" �����	����" �����������" 
- �"������ 

 
"�	����� 
 
( ��	��&�� ����� $��� ���#�&�, ��&���� �������� ��� ��� �����, � ������ ������" 
���������� �� ��� ������# ������ ��� ���$��� ������� (Fubini 1998). 
 
( ��	��&�� # �������� ����� $��� ��� ���� �����$������ ������ 
������������&���. �������� ��� ��� ��
�� ���������# ��&��, � ����� 
����	����� ��� ��� ����"���� ����� ��������� 	���
� ����������&� �&������&� 
�����		���� ��������. ( ����	������ ��	������� �&� ��
��&� ��
� �&� 
�������&� ����� �� ����	$��� �����������$� ����$���� ���, �� ����$��� 
�����
����, �"����. �� ����	���� (�� �����������) �&������� ���" �"�� 
���������� �� ����������� ����� ��������� ����&���� ��� ��&� �� 
������������ �� ��� !	$���� (HSE 1998). 
 
( ��	��&�� ����� ��� ��� ��� ��	������� ��&��$� ������	�����$� ������ 
��������&� ��� ����	����� ��� ��� ������# ��� �����		���� �������� (Stacey P. 
2005).  
( ��	��&�� ����� �� �����	�� ��������" ��� "��,�� ��!�������, ��� ��� “��	# 
��	��&��” $&� ��� “���������# �����# ��&��”. *� �����$� ����$�, ��� 
!�!	������� ����"������ ���� ����� ��	��&��� (EUR 14768, INRS 1997): 
 

- ( �-��� ��	��&�� �������� &� ����$	���� ���!�	��" �,�	#� $������ �� 
����������� �����		��� �������, �� ������" !��� ������ ��"����� 
(����� 5 ��
�). ( ����� ���# ����	�� ��	�"����� ��
	��� ��� ������#� 
��� �"����, ���#�&� ����� ����
� ���
� ��� ��� ���#	&�# ��� 

- ( ��������
���� ��	��&�� ����� �� ����	&��� ����� 5 $&� 10 ��
� $������ 
�� �,�	" ������� ������������ �����		���� �������� 

- ( ����� ��	��&�� ����" ����"����� &� �� ����$	���� ��� $������ �� 
����	���� ������� ������������ �����		���� ��������, �� ����� 
�������� �� ����	����� �����$� �������� (� ��"���� $������ ���!����� 
�� 10 $��) 
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.�		�����" ���������" ��	��&��� ������ �� ���&���� �� �� 	#,� �&� 
���"		�	&� �$�&� ��� ��� �������� ��� $������ �� ������ ��� ���$���� 
�������. *�� �$�� ���" �������	$������ !�	��&�$��� ������$� �������, 
������	������ $	�����, � �#�� �-��	����� ��������� ��� ������������� 
����#����� ��� �����������" ���"�����. 
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������� ��� �������� ��)������ ������� 
 
�� 1997, ��� ��"�� ������� ���  ������� 6���������� �����������#� ������ 
(IARC), �� ����� ��� $��� �-����������� ��������#� 	��������� ���� %�&��'�# 
��&��, �		" ����� ���������� ��$�� ���� ���$� ��� �����������#� ������, 
���$	�-�, �� !"�� �� !�!	�������# ����������, ��� �� ����������� �����		��� 
������� ��� ������������ ��� �
� ������� ����� ���������� ��� ���� 
���
����.  
 
�"������ ���#� ��� �-��	�����, � ��"�� ������� ��� IARC ����#���� ������, ��� 
��� �����#���� �������$���� �� �	�� ��� !���������$� ����#��� ��� 
��	��#�����, ��� �������$�&� (� �������$����) �� �-��"��� ��� �����# 
�����������" ��� �����		���� �������� # ��� �-&������ ��"������, ��� 
����"���� �� !��	����# ��� �����������. 
 
( ������� ( SUM DOC 94 ��	��� ) ��� %����������#� %�����#� ��� %% ��� �� 
0�� ������� ���" ��� %����� (SCOEL) ������#���� ��� 6����� ��� 2003. �� 
������� �����"����� #��� �� �-#�: 
 
� ��	����	� ����	��� ��� ������� �	���������� ��	������ ��� ��	 ��� ����� 
���� � ��������. !�
	��� ���	�� �������� ��� �� ����� �	������� ��� � �������� 
������ ��� ��	��� �� ������ ���� ��"����� ��� �� 
���� ��� �
���� ��� 
�������� (��� �	��� � ��� ��� ���� �	��#������ ��� �� �
���� ��� �������� ��� 
��������� �� ��	����� �  �	�
#���� �� �	����� ��� ��� ��
�� ��� ��	������). 
$������, � �	���%� ��� ��������� �� ��� ���, ������, �� ����� ��	����. 
$���� �� ���� ����� � �	�����	����� �� ��	�&�� �	�� ��� �� �
���"� ��� 
���������, ����������� ������ ��� ������� ����
����� ��� ������ ��� ������ 
���������.” 
 
 
/		�� � � �
���� ���� ����� 
 
*��� �����������# !�!	�������, $���� ����������� ��"���� ������� ������" �� 
��� $����� �� ������� ��� �� ��	������ (��� ����"���� ����) ��� ��� ��-��$�� 
������� ���"����� �����#� �����. ���������� �	������� ������" �� ���� 
����������� �� �-��������$�� !�!	������� ������" �� ��� $����� �� ������� ��� 
��� �����
���� ��� ���� ����� (Fubini 1998). 
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4. '�������� �������� – %�  � �� �� ����; 
 
� ������ ���#� ��� �������� ����� � ����# ���!��	
� ���� �����
��� ������" �� 
�� ���� ��� �� �&� ����������� �� ���!��	$� ��� ��$������ �� ����� ��� ����� 
��	
� ������
� �������" �� ��� ����#��� ��� ��������� ��� ���� ���� 
���!"		��.  
 
/��������
���� ��� ��	# ���������� ��� ������&��� �&�#��&� ��� 
�����#��&�, ����"��� ��� !����$� ������$� ���������� �������� �� ������ �� 
�$��� �� ����������� ����� �
��� �������, ���� ���$����� �� ���������� �� 
�������� �� ����������� �����		��� �������.  

 
��$������ ������� ������" �� ���:  
 

 

&0��	����� 
 
�
� ����� �� ����� �0��	����� �"� ��"��� 
���������� �������� $������ �� ����������� 
�����		��� �������. 

 
 

+	����� 
 
.� ����� ���� ������ �� ������������ �� �$�� ��� 
������ �� 	������ ��� ��� �	���� ��� ��� ��	�,� �&� 
������&� ��� ������������ - ��	��# ��� ��� �-"	��,� 
���� # ��� �������� ���� �� �������� �������. 

 
 

�����	��,��� 
 
.� ����� ���� ����� �� ����� � 
 ����	��,��� ��� �����	������������� ��� 
������#� �&� �$�&� �	$����. 
.� ����� ���� ����� �� ����� � 
 ����	��,��� ��� ������ �&� ������$�&�. 

 
 

�� ������� 
 
����� �	�������, ������� ��� ���������� �$��� �� 
���������� ����� �����������, ������$��� �� 
�� ��������� ������" �� ���� ��������� ����� ������� 
�������$�&� ����� �� ��������. 

 
�� ����������� ���������� �������� ��� ��� &0��	�����, ��� +	����, ��� 
�����	��,��� ��� ��� �� ������� �����	��� ��� ����&����� 	��� ��� 
%�&��'�#� 3��������� ������" �� ��� ����� ��� ��� ���"	���. 

 
�� ���!��	$� ��� ��$������ ���� ���	����� ��	���� ���������� ��� �� 
!���#���� ��� �����
��� �� ���������� �� ���� $����� ���������� ����� � 
������ ��	
� ������
� ��� ���# ���� ���"�����. 
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�
���� 1:  #�  ���� �� � � �
 �� ��� ���
�� ��� �� ���������� ��� 
���� ��� �
� ������� ����,����� �� ��� ������� �����		���  ������; 
��"�����: �� ����������� �����		��� ������� ����&�� ���� �������� �� ��� 

������# ������ ��� ���$��� �����		��� �������. 0��� �� ���� 
���$���� �&� �&������&� ��� ������ ����� ����" ���� (�$���� 
��� �� 
�&������� �� ��������� ��� ����������� �	"���), � ����� ��������� ��� 
!"��� ����� ���������. *� ���� �� ������ �� ����������� �����		��� 
������� ����� �� ����	$��� ��!	#���� ������. ( $����� �� 
����������� �����		��� ������� ��� �
� ������� ����� �� 
����,�� ��� �������#���� �������$� ����#��� ���� ������������ 
����� ��� �����$���� �� ��� �$�, � ����� ���$��� �"���� ������� 
������������ �����		���� ��������. ������ �� ����������� 
�����		��� ������� ���" ��� ������ ���!����� �� ��		��� �	"����. 
/��������#��� �� ����"�& ��	� ��"����� �#� ��� �� ����	$���� ��� 
����# �-��	�����, ������$��� �� �������
���� �"� ��"��� ���������� 
�������� $������ �� ����������� �����		��� ������� # ���. ( 
���������� ������� 	������
� �&������&� �����		���� �������� 
�������� ��� �������$�&� �� ��"��� ��������. �� ��� ��"��� 
��!	$,���� ��������, ���� ��� ���"����� �� 	"!��� ���$�� ������ �$��. 
)�����, �� �$��� �"����� �� ��������� ��� �����$� ��$� ��	�,��.  

 
 

%�����:   ��������� ����#� �-��	������.  

0�� 

1. ������: 
� ���������
 
�  ��������� 
� !���
 ��	 
"�����������
��� 

 

2. !���"�� ��������� 
�� 
��"
������ 

 

3. ������������ 
� #������������  
������� ������ 

� #����������� 
�������������  
��� 	����� 

%� �����		���  ������ ����� 
����,��  ��� ��� �	���  �� 
������ ������� ��� ���������� 
 �� �)������� � �� �� 
 ������� � � ����� 

� ����� 	� �� ��������� �� 
� ����� ��� � � �� �	���  �� 
������ �������� ��� ���� ��� 
��� ����������  �� �)������� � 

 �������� � � �����; 

%���	$��� �-��	����� 
��� ������#� $������ �� 

����������� 
�����		��� ������� 
��� ������
��� �� 
��#���" ���. 

.���!���� ���� �
���� 2. 

�)����� ��� 
�����
� ��
� 
 �	�1��, 
 ��	��(������

�� ��� ��� 
�������� 
���,�
����. 

�)����� ��� 
�����
� ��
� 
 �	�1��, 
 ��	��(������

�� ��� ��� 
�������� 
���,�
����. 

3��/ �� ��&��& 

3��/ �� ��&��& 

0�� 

*����#� 
�����
��� 

*����#� 
�����
��� 

����$-�� ���� ������: 
 ���������� ��� 
��"���� 	���" 
�&������� ��� 

����$-�� ���� 
������ ��� 
����	���� 2.1. 
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� ����"�& �������, ��$����� ��� ��� �	"�� .���		��&�/�����&� ��� 
���������� ��� ��"������ ��� ����� �� !���#��� ���� �-��	����� ���������� 
��� ��� ����������� ��� ����������� ���� ���� ��� ��������$�� �
� �������  
	������
� �&������&� �� �����, �"� �����$����� �� ��� �$�, ������ �� 
����#���� �� $����� �&� ������$�&� �� ����������� �����		��� �������.  
 
#�
���: ���������� ��� ��� ������ �"�����$�
��� ��������� ���������, ��	 �� 
��������
 
� �������	
 �� ����� ��
 ����$���
�
 �� �
��
������ �	������� 
�	�����: 
 

�%��%&�'%� 
()*�++)%�!/�,!-)%�! 

���	 ������
 
� �����	������
 ��������� ���������; 
(+ 	�
������ ��� ����� ������) 

,-+./-0  
(1�
������ 	�� ���*���) 

• $	��� ��� �������
�� ��� 
�� ����� 
• %��
���2��� 
• 3���� �� ��� / ������� �� ������
�'� 
• 1�
�	������ �*���
�� 
• 1�
�4��� �� ����
�� ��
�4���� 
• ���
�� 	�� �	4��
�� 
• !��
����� 

 

5.%/$0 	�� %6,$0  • 3��� �� 2���� �� ���� 
• "������ 	������� 
� �������� ����� ����� 

�6/$0 
"017�0 �%8,.!%$7% 
�7%"9.7$1+$ 

"������ 	������� ����������� 	���� ��� ��
�4���
�� �� 

�� ���� 

-0.%:$0 	�� �/.9$0  3��� �� ��������� 2������ 	�� ������ 

-0.0 �+$�7:7$0  
-0.0 6,7+8.7�7$0 

• 3��� �� �� ���� 2���� 	�	����� 
• 3��� �� �� ���� 2���� ����
��&��� 

$/$�,/%$7% • $�	����� � �		��� 
• $�	����� � ����
��  
• 1�
�	������ �*���
�� 

%�+50�,/$0 • $	��� ��� ��
�4���
�� �� 
�� ���� ��� 
��� 
����� 

• ����� �*���
�� ���� ��� 
��&�� 

�+.89$0 	�� 1,8%�+.% • ���
�� �*���
�� (���� ��� �
�� ���	��) 
• 1�
�	���� �*���
�� 
• 1�
�4��� �� ����
�� ��
�4���� 

$/:80.0$0 ���
����
�
�� ��� ����
��� 
�� ��������������/
� 
�������/
�� �������� 
�� �2������� � ������ 
��� 
*����� 	�
������� ��� ���4����
�� �������� 	�� ���� 
����*�� 	���. 

�%5%.7$1+$ ���
����
�
�� 	� ������ ��� �������&����� 
�� ����� 

��� *����� 	�
������� ��� ���4����
�� �������� 	�� 
���� ����*�� 	��� 	��/� �����
�� �� 
� *��� 2���� 
&���
�� � ���������� ����. 

.��� ������������ ��������
��� ��� ��������� 2. 
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�
���� 2:  #�  ���� �� � � �
 �� ����	��� �0��	����� ��� ��,���� ��� 
���������� �� ��� ������� �����		���  ������;  
 
��"�����: /��������#��� �� ����"�& ��	� ��"����� �#� ��� �� ��� 
!���#��� �� ����	$���� �� ���# ��� �-��	����� �&� ����$�&� $������ �&� 
������$�&�. *� ���� �� ��"���, ����� ��	# ��$� �� ���#���� 	��������� 
�����
���� �&� �$�&� �	$���� ��� ������ ��� #�� ����������� ��� ���� ��� 
�
� �������. 7� ���������� ���" �� �������� ������, ������$��� �� 
�-��	��#���� �"� ��������� ��� �����$� ��$� ��	�,��.  
 

 
 

%�����: �-��	����� ��� ������#� $������ �&� ������$�&� �� ����������� 
�����		��� �������. 

1 &		���: 
�   '��������
� 
�   2���,����� 
�   �	��
�  �� ������ �������� 
2 � ���� ���,����� ��� �����	���� 
3 & ���	������ 
�   �����	��,���� �������� 
��,���� 

�   ����������  ����	��,���� 
��� ������ 

 

.$����� ��� 
�	��� �� 
������ ��� %.%.: 
%3 689 

���������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� 
��������������� ��� ���� ��� �
� ������� 
��� �� ������ ���$����� �� ��-#���� ��� 

����&�# ������ ������������ �����		���� 
�������� ��� �����$���� �� ��� �$� 

Id ���������� ����� ���������� 
���$����� �� ��������, �� ����� 
�$���� !�������� ����� ��� ��� 
����� ����#��� ���$����� �� 
����,�� ���# � $�����. 

���������� �� ��������� ��� �� 
��"���� $������ ��� �"�� "���� 

���������� �� �������� �$�� 
�	$���� 

*����#� 
�����
��� 

%���	$��� �����	������ 
������#� $������ 

*�������� �� �����	$����� �� �� 
������" ��� $������ 

*����#� 
�����
��� 
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�����	��,��� ��� �������� ��,���� ��� ���������� 
 
� ����� ����� �� �����������#���� ��� �������� ��� ������������ �����		���� 
�������� ��� ��"��� ���� ��������� ��� �
�� ������� ����� �� ����	$���� 
��������	�,�� ��� �$� ��� ��"	��� ��� ������ ��� �� ��		����. ( �-��	����� ��� 
$������ ���" ��� ������ ����� � ���������� ��� �$����� # ��� ��������� ��� 
$������, ��� ���������� ��� ��� ��"����� ��� ����#� �&� ������$�&� �� �$����� 
������ ��	���������� ��"������. 
 
*��#�&� ��������������� ��� ����� ���#��&�: 

- ������$�, 
- ������$�. 

��� �� ��� ����� ���#��&� ������ �� �������������� ��� ������, ���
� ����� 
����	�&�������. 
�� ������� ��� �� ��������� ��� ���� �����
���� �&� %�����
� ��� �&� 
%�����$�&� ����� ������� �� ����������� ��� ��� ����		�	����� 	�����, ���' 
������# �&� ���������&� �����
� ��� ��&��'�
� ����"-�&�. 
 
�� �����$� �����#���� ��� ��� $	���� ��� ������ (��&� ����"������ ��� 
��&��'�" ������ EN 689 ��� EN 1232) ����������� ��� “�&����		� 
�����	������� *�����”, ������� 2 ��� '��&���� ������
 �� �� (	������� 
��� !����� �� $	��#���� ���� ��� �	��� ������	���� ��� �	���� ��� �	���������� 
��	������ ��� �� �	�)��� ��� �� ��	�����. �� ����&��� ��� �� ��	���� �#���� 
�&� ��'���&� ��� �&� �
�&� �	
� ��� ���$���� �����		��� ������� 
����������� �� ��������� �� �&����		� ����. 
 
*��!��	$� ������" �� ��� ��"�&�� ���� ���"������ �����	������� ��� 
������ ������ �� ���������� ��� �-��������$�� ������� �� �$���� ������#� 
�������
� �
&�. 
 
3�� +�,���� ���� ��� ������ 
 
( ���# ���� $������ ���" ��� ������ �����&��� �� �$����� �$�� ���# 
��������$��� ����$��&��� �"����� ��	��������� ��"����� ��� �����$���� �� 
��� �$�, ���� ����� ����� �� ������� �"����� ����������, ���	�����$�� �� 
��$�� �� �"���� ��������$�� ������ �����"�, ���#�&� ���
 
��. 
 
���# �� �����# ��"���� ��		�� ����������� ����� ���#� ���� $������ ���" ��� 
������, ��&� �������� ��� �� �����&�$�� �"�� �$	� ��� %�&��'�#� ��&��� 
(!	. ��"����). ���" �� ��� ����� ����	
� ���������" ���, �������$�&�, ����� 
�������� �� ��������� ���������.  
 
���# �� �����# ��� ��"��� ��� $������ ��� �� ����������� �����		��� ������� 
���" ��� ������, &���$�� ��� ��� %�&��'�# ��&��. 
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�
���� 3:  +�� �	��	�
��� ��� �0��	����� ��,����, �		� ��� ������ 
 
� �� �������� �� � ���	������. %� ,�  � �� �� ������ 
�
�; 

 
��"�����: 7� �$��� �� ��������� �� �����	$����� ��� �-��	����#� ��� 

$����� ��� ���� $������ ���" ��� ������ ��� ������ ��� �
� ��� 
��� �� ����������� �����		��� ������� ��� �� !�!��&����� ��� 
��������� ��� !����$� ��$� ��	�,��.  

 

%������$�&� �� �������� �� 	"!��� ����	$�� �$�� ��� ��� $	���� 
(���	���
���� ��� !����$� ��$� ��	�,��) ��� ��� �-"	��,� # �� 
���&�� ��� $������ ��� ����������� �����		��� �������, $��� 

��� �� ������&����� �� �� ������� ��� $������ ���" ��� ������.  
 

*� �"�� �����&��, �� �������� �� ������������ �� ������� ��� 
�������� ������" �� ���� ��������� ��� ��$��� ��� ��� ����� ���� � 
$����� �� ����������� �����		��� �������, ���
� ��� ��� ���� 
	#,�� �&� �$�&� �	$����. 
 
�� ����"�& ��"����� �#� �� ��� �������#��� �� ���# �� 
����������. 
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%�����: ��	� ��"����� �#� ��� �� 	#,� ����"��&� ������" �� ��� $	���� ��� $������ ��� 
����������� �����		��� �������. 

 

 #	&��: �� �$�� 
�	$���� ��� ������ 
��� ��������� #�� 
�	���� ��� �����$� 
��$� ��	�,��. 

 
 
 
 
 

.#�&� ��� ���# 
��� �����&�� 
������� ��� �� 
��� ��	
����; 

8�� ��������� ��� 
*���"���� ��	#� 
������#� 

��$���� ����$&��, 
�����#���� ��� 
���������� ����� 
������$����, 1�		� 
�����
� 2.1.19. 

%������� ������� 
�$�� �	$���� ��� ������ 

���	���
���� ��� 
���!��	$� ��� 

��$������ ��� ��		� 
�����
� ��� �$��� 2 

 

������ ��	
� 
������
�: 
���	$-�� �� 
���"		�	� ��		� 
�����
� 

%������� ��� 
5����$� ��$� 
��	�,��, 

���	��!����$��� 
��� ����$&���, ��� 
�����#����� ��� ��� 

����������� 

Yes 

 No 

 #	&�� 1: �� 
�����	$����� ��� 

�-��	������ ������������ 
��� ��� ��"��� ���������� 

�� ���!��� �� ��� 
������#� $������ �� ������ 
��� $������ ���" ��� 

������. 

3� �����&���� ������" 
�� ���# ��� �-��	����� 
$������ – �����$,�� 
���� �
���� 2 

3� �����&���� ������" 
�� ���# ��� �-��	����� 
$������ – �����$,�� 
���� �
���� 1 

������ ��	
� 
������
�: 
1�		� �����
� 
2.1.19. ������" �� 
��� ���������� 
��� ��� 
����$&�� ������ &���
 

#�����
: 0���� 
�������
 2.1.19. 
�"���� �� ��
 

������	�� �� ��
 
�����������  
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*������ ����  �	�1�� 
 
���" �� �����-� ����� ��� ������ ��	
� ������
�, �� ��������� ��#����� 
�� ��������# ��	�,��, � ����� ����"����� ���� ������ ��� *��!��	��� 
89/391/%�� ��� ��&� �����$���� ���� �����# ���������.  
 
����"������ ���$� ��$� ��	�,�� ��� � �#���� �� �$��� �� ����#��� ��&� 
����"�& �� �$�� ��	�,��: 

- ������# ������&� 
- �-��	����� �&� ������&� ��� ����� �������� �� ����������� 
- �������
���� �&� ������&� ���� ���# ���� 
- �������# ��� ������� ��� "���� 
- �������# ���� �����	����# ����� 
- �������"����� ��� ����������� �� �� �������� # �� 	������ ���������� 
- ��"���-� ���� �������� ��	����#� ����	��#� ��	�,�� 

(������	��!����$��� ��� ��!	�,�� ��� ��� �����	������ ��� ������ 
�&� ������$�&�) 

-  ����# ������������ ��� �$�� ����	��#� ��������� ��������" �� �� 
�$�� �����&�$��� ��������� 

- ����# �&� ��������&� �	�����
�, �����
� ��� ����������� ����� 
������$���� 

*�� �	����� ��� ���������� �����		���� �������� ��� �
� �������, 
����������� ������#� ������#� �&� ����"�& ��
� �����: 
 
• � ����������: 	��!"������ ��' �,� �� ���������", ������" ��� �����������" 

���#��, ����������#��� ��� ���������� ���" ��� ����� ��"����� ����� �� ��� 
���������� ���" ��� ����� ��"����� 	������ ����� (�.�. �#�� ���� ��#� 
������� ���� ��� ��� -�# �$���� # ���� �������������$��� ������� ���� ��� 
��� ���������� �$����). 

• ����� ������	����
� �	�����: ����#���� ����"������ ��� ������ 
(�������	#1, ��		��#2 ��� ��������� ��� ������3) ��� ������# ������
� 
������&���

4. 
• ��	��  ������� ����� ������. 
• �������� ����(�: ����
��� ����	��� ����������� ������� ��� ���		��#� 

�������
� ��������&�. 
• #��� ��������  ��������: ��$���� �����������" �������� ��� �-��	���� 

��������� ��� ������������� ����#�����. 
• �� �������: ����# ������� ����������� ������" �� ��� ����� ��� ��� 

���"	��� ����� �����������, ���
� ��� ��������$��� �	������� ��� 
������� ��� �� �$�� ��� �� ���#����� ������� ����. 

 

                                                
1 �.�. ,������� ����, �����, �����&�"�&� # ����	��. 
2 �.�. ���	
���, �	��������, �������	��, �	������������ ����&���$� ��� �	�����$� �������. 
3 �.�. ���	������ 
4 �.�. ������#�� �	$���� �� ����# ������ �$� 

4 �����)��� �� �� 3�� ��,���� ���� �� ������� ��� �������  �� 
����� ��,� ����� #�	�� � ���	�� ��� ���� ���� ��� ����������� 
'��������� ��������. � � 	���, ,�  � ��  ������ �� ����)�	����� ��� 
�����)
����� �� ��� *������ &��� ��	�1��, � �� �������� ���� 
������ ��� "��(��	��� 89/391/���. 
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�� ������� ��� ���� ����������� 
 
��� ��� �� ��		� �����
� ������� ��� .$�� 2 ����� ��� ������, ��$��� 
	������# �����#���� ������" �� �� ���# ��� �� ���������� ��� �����������, � 
����� �� �$��� �� ��$����� ����� �����������, ������$��� �� ���� 
�	����#��� ��� ���� ��������� ���� ����� ����, ��� �������$�&� �� ����,��� 
�� �� ��������� ��� �� �#�� ����
� ��� ���$���� �����		��� �������. 
 
'�������� �������� - ���	�1� 
 
�� ����"�& ��"����� ����$��� ���	�����" �� ���������� ���������� ��������, 
��� ��� "��,� ��� ���������� ��� ��� �������, ���� ���������� �� ����� ��� 
$	���� ��� ������������ �����		���� ��������. 
 
�� ����#���� ��������� ��� ������ ��� ��� ���"	���� ��� ����������� ��� ��� 
�������� �� �$��� �� �������� ��!���" ���� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� 
���������. 
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�	�������, �����#���� 
��� ���������� �&� 

������$�&� 
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���������  
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�&� ������$�&� 
 

3� 	������ ���,� �	�� �� ���$� 
������	���� ������$�&� , ��	��# 

���	"!&�, 
���&��
�, ������$�&� �� 
���!��� ����$��� �����, 
�����&�, �����������&�, 
�$&� ��� �$&� ������$�&�. 
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*	����� 
 
&���������� ��������: ��"����� ���� ������ ���������� 1g.cm-3 �� ��� ���� ��	��# 
�������� ��
��� ���� �$�, �� ��$�� �� �� �����$�� �&�������, ��� ��� ����� ����#��� 
����������, ������ ��� ������#� �������. 
 
"��������� �� �������: ��� ���������� ���" ��� ����� �� ��'���� ������"������ �� �"����� 
(���������� # ��������). 
 
#��� �	�����: �$�� ��� 	��!"������ ������$��� �� ��������� � $����� ����&� �� �"���� 
��	�������� ��"����� ��� �
� ������� �� �������� �������. 
 
:����: ���������� ���" ��� ����� �	��� ���"	�� �"���� ��"�� (�������) �� ���" ����"���. 
 
"����: � ������" ����
� ���� �$�, � ����� �������� ��� ��"���� �������$� ��������� # 
��� ���������. 
 
� ������	����: � ��	$�� ��� ������"� ��� �&� ����&� ���"����� ������"��&� ��� ���!"��&� 
��� ����������� �� ��� ����� �� ���"	��� �	��������, ���
� ��� � ������# ��� ��	$��� ���#� 
��� ��� $	���� �&� ��!	��"�&� ���� �����. 
 
+�,���: �� �����	$����� $������ 	��& ������#� ��	��������� ��"����� ��� !������� ����� 
��� �
��� ������#� �"����� ������$��� ��� �����$���� �� ��� �$�. ����"����� �� !"�� ��� 
������������� ��� ��	��������� ��"�����, ��&� �������� ��� ��� ���#���� $������ ��� 
����$���� ���� ���� �����# ������ �����"� ��� $��� ������������� ��� ��� ��� ���# ���� 
$������ ���" ��� ������. 
 
&0��	����� ��,����: � ���������� �$����� # ��������� ��� $������, ��� ���������� ��� ��� 
��"����� ��� ����#� ���� ���
��� �� ��	���������� ��"������ ��� �����$����� �� ��� �$� 
��� �� ������ ���$����� �� ��"���� ��� �������� ���!"		��. 
 
8�����(���: � ���������� ���-������� ����
� ���" ��� ����� �����&�$��� ������ ����
� 
��"�� ��� ����������� �$�����, ���#�&� �� �$����� "	����. ( ���������� ������ ����$���� 
����$� ��$� &� “"	���”, ���
� ����	����� �� ������ ��	�. 
 
��������: � �����#� �������� ���� ������ �� �� ���������� ���	���� !	"!��. 
 
�����	��,��� ��� ������: � �-��	����� �"����� �����&�$��� ����������, ������$��� �� 
�����&���� � ���"����� ��� ������ ���. 
 
HSE: United Kingdom Health and Safety Executive ( �������� +����� ��� ���"	���� (�. 
2���	����). 
 
IARC: International Agency for Research on Cancer ( ����$� 6��������� �����������#� 
������). 
 
��� ������� ����� (���)������ ��� �� "���	��� ��� ������� �����): �� �	"��� ���� 
�	���� ��� �����$���� �� ��� �$� ��� �� ����� ����&�� ��� ���� ��� �� ����� ���" ��� 
������# ��� �� �����, ���" ���$���� ����� �� ������#��� �� ������#���� ������ ��� 
�����������#� ���� (MDHS 14/2). �� ������ EN 481 ��!	$��� �� ������� �&� ����	��
� 
��&�����&� �&������&� ��� ������ �� ������������ �� !"�� �� �$����� ����. 
 
INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité. 
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ISO: International Standardisation Organisation ( ����#� ��������� �����������). 
 
#�����: ��� ���������� ��� ����	����� ������$��� �� ����������� � ����$��&�� �"����� 
������ ��� �����$���� �� ��� �$� ��� �������� ���!"		��. 
 
'��������� �������: ��� ���������� ��� �� ��������	�,�� ��� ��� ��"	��� ���� # 
�������$&� ��	�������
� �������&� ���� �$� ��� �
�� �������. 
 
/	���: � ���������� ����&�#� ����
�, ���" ��� ����� !
	�� ����
� ����&������� �� 
�����&�$���� �������. 2	. ������ “	�����!���”. 
 
%��� ���� ��,���� ���� ��� ������: � �$���� �������# $����� ���� ������$��� �� 
��	�������� ��"����� ��� �����$���� �� ��� �$� ��� ��"��� ���� �$� ��� �
�� �������. 
����������� ��� �$����� �����" ��������$�� �$�� ����$��&�� ��	��������� ��"����� ��� 
�����$���� �� ��� �$�, ���� ����� ����� �� ������� �"����� ����������, ���	�����$�� �� 
��$�� �� �"���� ��������$�� ������ �����"�, ���#�&� ���
 
��. 
 
#��� ��������  ��������: �-��	����� ��������$��� ��� �� ��� ��" # �� ��� �$�� �� "		�� 
���� � ����������, ������$��� �� ������������ ��� $��� # ����������� ��������� ��� 
�������� �� �$���� �� ������� ��� ���"	��� ��� ��� ����� ��� ��� �
� ������� # ������#���� 
������� ������# # �-"���� ��� $��� ���������� ��� ��� ���	#&�� ����� ��� ������. 
 
&������� ��������	� ��� (� ������� ������� ��������	�1���): ������# ��� �� ��" � 
���������� ��� �� ��������	�,�� ��� �$� ��� �
�� ������#� ���, ������$��� �� 
����������� � ������# ��� $����� �� ��	���������� ��"������ ��� �����$����� �� ��� �$�. 
 
%����  ��������
� ��1�	����: �� ��#�� ����		��#� ���&� ��� ��������, ��� �����	����� 
��� ������ 300 ����. ��,�	���� # ����������. 
 
��	�1�: � ���������� ��� �-"	��,�� # ��� ��������� �&� ������&� ��� ��� ����� ��� ��� 
���"	��� ��� �
� �������. 
 
&�� ������� �	���� ������: �	"��� ���� �	���� ��� �����$���� �� ��� �$� ��� ����&�� ��� 
��#�� ����		��#� ���&� ��� ��������.  
 
��������: ���������� �	�������� ��� !	"!�� ��� ����� �� ����,��, ��� ��� ����#��� �#��� 
���/# $������. 
 
���� �: ������ ��� $��� ��������� ������� ������"����� ��� $��� ����&����� ��� �"����� 
�������$�� �������� ��� $��� ����������� �����������. ���� �� $����� ��$���, ��� 
���#���� ��� �����	��!�������� ������$�, ����������� ��� ������� ������" �� ��� ���� �� ��� 
������ �� �$��� �� ����	����� �"���� �����������. 
 
"������� ��������	� ���: ������# ��������	�,��� ���������$�� �� �"���� ������ ������ ��� 
�	� �� �����# ��"���� ��� ������ �"���� �$���� (�� �������� �� ��� ������$� ��� ��" � 
�#����). 
 
:������ �	���� ������: �	"��� �"����� �	���� ��� �����$���� �� ��� �$� ��� �� ����� 
����&�� !������ ��� 	"����. 
 
.
�� �������: �	��	��� � �
�� ��� ��������� ��� ��� �����"����� �����
� ������� ��� 
������#�, ���� ��$�����, ����  ������ $���� ���!��� �� ���������� ��� �	����� ��� ������� 
����. 
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#�������� 2 
 
#�
��� ���������
 ��� ��� ������ �"�����$�
��� ��������� ���������, 
��	  �� ��������
 
� �������	
 �� ����� �� �
��
������ 
�	������� �	����� 
 
1. ���������� ��������� ���������
 ���������
, ��	 �� ��������
 
� 

�������	
 �� ����� �� �
��
������ �	������� �	����� ��� ��
 �������� 
�����
��	: 

 
8� ������� RCS ����*�
�� �� �2��
��
�� ��� 
�� 
��� 
�� ���	�� ��� *�����������
��. 
+ 	������� �������� ����������� 	��
����	�� ����
�	�� (RSC) ����� *������ 	�� 
�������'�
�� 
�� ��*�	�� 4���� 
�� �����	���� ��������� 
����
�� (�2���2�/�2�����, 
��
�4��� ���
�� ����, ����
��&��/ ����, ����� ���
�� ����). ��
� 
� ����	��� 
	�
������� 
�� 	��&��� 	�� ��
� ��� ��
��, � 	������� ����� �����
���. 
 
#������� �����
��	  #�	 �
��"���� 
� ����"��� RCS; 

,2���2�/���2������ $	��� ��� �������
�� ��� 
�� �����  
%��
���2��� 
7������ �� ��� 	�� ������
�'� 

1�
�4��� ���
�� ���� ����� �*���
�� (	����� � 	���
� �
���
�) 
1�
�4��� �� �
��� ��
�4���� (	����� � 	���
� �
���
�) 
���
�� 	�� �	4��
�� (	����� � 	���
� �
���
�) 
 

6���
��&��/ ���� ��
������ ���
�� ����: �����, �����, �&�
��� ��, �� ���
���� 

%	�
����
�� ���� $	��� ��� �������
�� ��� 
�� ����� (	����� � 	���
� 
�
���
�) 
$��
���� (	����� � 	���
� �
���
�) 

%�����2�, 4���2� 	�� 
��
�4��� �	�
����
�� 
���� 

-  

���&���� - 

1�
�4��� 	�� 4���2� - 

,���
��� 
����
�� - 

$�	����� $�	����� � �		��� 
$�	����� � ����
�� 

1�
�4��� ���
�� �*���
�� 
1�
�	���� �*���
�� 

$��
���� ���
����
�
�� ��� ����
��� 
�� ��������������/
� �������/
�� 
�������� 
�� �2������� � ������ 
��� *����� 	�
������� 
��� ���4����
�� �������� 	�� ���� ����*�� 	���, 
���������&�������� 
�� 4��
���. 
+ 	������� �����
�� 
��� �� 
�� 
��� 
�� ���	�� (������ &��� 
� 
�����	��� ���������) 

�� ������ ���
����
�
�� 	� ������ ��� �������&����� 
�� ����� 
��� 
*����� 	�
������� ��� ���4����
�� �������� 
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2. ���������� ��������� ���������
 ���������
, ��	 �� ��������
 
� 
�������	
 �� ����� �� �
��
������ �	������� �	����� ���� /����"�
��� 
��������� �	����� �� ��	��/��/��: 

 
 

 
#������� �	����� 

 

 
#�	 ������
 
� �����	������
 ����� ��������� 

�	�������� �	������; 
������	�� �����
 	��
 
 
 
 

3
�� � ��� �	��� ��� ����
�� � ��� 
- ������� �� 
�� ���� 
- 4��
��/�	4��
�� 
- ��
�4��� (����
�� ��
�4����) 

 
#����������� �������
 
 
 
 

 
- ������2� 
- ��
�4��� 
- 	� ������ 

0������ �� �������� 
 
 
 

 
- �
�
�	� ���
���� 
 

��	
�"�� ����������� 
 
 
 

 
- *����	���
� 
��4���
�� ���
���� 
- ��
���
� 
��4���
�� ���
���� 

*��������� ������	 
 
 
 

 
- *������� 
- 	� ������ 
- ��
���� 
- ���	��� 

)������� ��������� 
 
 
 

 
- ��	�
�
�� 
��4������ �� ��
�4���	�� 


������ 
- ���� 	������ 

)������� �����	�
 �� 
����	
����������� 
 
 

 
- ��	�
�
�� 
��4������ �� ��
�4���	�� 


������ 
- ���� 	������ 

 
3. ���������� ��� ��� ������ �"�����$�
��� ��������� ���������, ��	 �� 

��������
 
� �������	
 �� ����� �� �
��
������ �	������� �	����� ��� 
/����"�
�� ������
: 

 
 

&),�()%&� (*) 
�%��%&�'%� 

#�	 ������
 
� �����	������
 ����� ���������; 
(+ 	�
������ ��� ����� ������) 

8��4���
��, ,	4��
��, 
1�
�4���, %�� �	��� 

• 1�
�	���� �*���
�� 
• ,	4��
�� �*���
�� / ,	4��
�� *���� 
• ,	4��
�� &�
��4���� �*���
�� (� 	��� 

�������
�� ��� 
�� �����) 
• ,		���� �		�� 
• 1�
�4��� �� ����
�� ��
�4���� 
• (��� �
���
� ��
�4���� 
 

����
������ ���
�� ���� ��� 
���
��� 	�� �4����� 

• �� ������ ��������� 
• %�����2� ���	�� 
• 6���
��&�� / (��� 
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&),�()%&� (*) 
�%��%&�'%� 

#�	 ������
 
� �����	������
 ����� ���������; 
(+ 	�
������ ��� ����� ������) 

• ��	����� 
• %4���
�� (-����� �� #�	���) 
 

"������ 	������� 
�� ����� �� �����: 
• /��� ���� 
• ���
�	������ 
• ������ 

 
������4�� • -��� ������ 

• 7�
�
�	� ���� 
• ������4�� �� ��*�������	� 	�
������ 
• ���� *�
������� ����� 
• ���	���� 
 

"������ 	������� 
�� ����� �� �����: 
• ���������� 	��������  
• "�
��� ����� 
• 1��4������ ���
�	�� 

 
-����� • �������	� 	�� ���*�� 2����� 

 

,4����� • ,4����� �� #�	��� 
 

"������ 	������� 
�� ����� �� �����: 
• ,4����� �� ��&� �� 
• ,4����� �� ���
�� 
• ���	���� 

 
����� • ����� (1��	���-, 
���	�-, ���	����-, …) 

 

,��	���� � 	�
������ • 6���
��&��  
• $
��&�� 
• ���� / �������� 
• !��
����� 

 
"������ 	������� ����������� 	���� ��� ��
�4���
�� �� 

�� ����: 

• 8�2������ 
• $�	����� 

 
$��
���� • ���� 	������
�	�� ���	�� (��� 
��� 	��&�����) 

• %4����� 	���� � ����� ��� ������ �2���2�� 
 

�� ������ • -���� 	� ������  
 
"������ 	������� ����������� 	���� ��� ��
�4���
�� �� 

�� ����: 

• ����� 	� ������ 
 

 
(*) ��� ����� ������
�
� ��� 
� 
���� ���2������� ��� ��� 
� 	������	� ���;��
� 
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4.���������� ��� ��� ������ �"�����$�
��� ��������� ���������, ��	 �� ��������
 
� 

�������	
 �� ����� �� �
��
������ �	������� �	����� ��� "	�����: 
 
 
 
#������� "	��
  #�	 ������
 
� �����	������
 ����� ���������; 

1�
�4��� 	�� ��� �	��� 
����� 

������
�	� ��
�4��� 
 

����
������ ����� %�����2� 
1�
�4��� 
 

��
�	��� 	������ 	�� 
*�
��� 

%�����2� 
1�
�4��� 
 

���&���� 
�2�� ,������ 	�� ���*������ ������*�� ���	�� (	����, 	������) 
 

"
����� ���*������ *�
�� ��� 
�� ���� 
 


���� 	� ������ 
���4������ *�
�� 

%���&��� 
6���
��&�� *�
�� 

 
5.  ���������� ��� ��� ������ �"�����$�
��� ��������� ���������, ��	 �� ��������
 


� �������	
 �� ����� �� �
��
������ �	������� �	����� ��� /����"�
�� 
��������� �����
��
 ��� ��������	����
� �	������: 

 
 
 
#������� ��������	����
�
 
�����
��
 �	��������� 

#�	 ������
 
� �����	������
 ����� 
��������� �	�������� �	������; 

�.98,$ /6,$ !���	�� �4������� ��� �	���� (� 
��
���	� 	�� �2�
���	� *���) 

(8��4���
��, ,	4��
��, 
1�
�4���, ��� �	���) $�
���
� ���*������ 	�� ��
�4���� 

  ,		���� �		�� 

  ���
��/�	4��
�� *���� 

  5����/����
��&�� ���	
�� 

�%.%!9!0 $�/.+�,1%8+$ %�����2� ���	�� 

/��� �����	��� ����	� �� ������ ��������� *���� ���	�� 

  -����� 

  ��
�
��� 
�� 	���� �� *��� ����� 

  1��4������ ���
�	�� 

,.!%$7,$ 1,8% 80: �%.%!9!0 8���	� 	�
������ (2���) 

  !���	�� �4������� ��� �	���� (� 
��
���	� 	�� �2�
���	� *���) 
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  $�
���
� ���*������ 	�� ��
�4���� 

�� ������ �� ������ 	�������� 

  $�
���
� ���*������ 	�� ��
�4���� 

  
  
��� ����� ������
�
� ��� 
� 
���� ���2������� ��� ��� 
� ���;��
� ��� 
���	�
�	������� 	������� 
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 #��� 2: ��������� �����
� 
 
� ������ ����� ��� �$��� ��� ������ ��	
� ������
� ��" ��� �-"	��,� ��� ������ 
����� � ��������� �&� ������&� ����� ������� ���$����� �� �������� �� ���������� 
��� �� ����������� �����		��� �������. 
 
�� �
�� �$�� ����� ��� �����&�# ��� ����������� �����		��� �������. 
 
�� ������ �$�� ����"��� ��� ���" ��		&� �����
� �������, �� ����� ����"��� 
��� ������$� ��	#� ������#� ��� ��"���� ����$� ��� ��������$��� �������. �� �����" 
��		� �����
� �������  (������� 2.1.) ������� ��� �	��� ���� �	"���� ��� ��$��,�� 
��� ������ *��!��� ��� ��� �������� ��� +����� �&� %�����$�&� �$�& ��� ��#� 
���������� ��� �#��� ��� �����		���� �������� ��� �&� ��'���&� ��� �� 
���$����. �� ��������$�� ��		� �����
� ������� (������� 2.2.) ����������� �� 
������� ��� ������ ����� �������$�� ����� !���������
� �	"�&�. 
 

1. �������� 
 
%� ����� �� ��� ������� �����		���  ������; 
 
%- ������, �� ����������� �����		��� ������� ����� �� �	"��� ��� ������ 
�����		���� �������� ��� �����$���� �� ��� �$� ��� ����� �� ����&#��� ���� 
��,�	���� (��#�� ����		��#� ���&�) ��� ��������. 
 
*��� �����&�� ��� ������ �����		���� ��������, �� ����"���� ��� $��� ���� ����� 
����	����� ��� ����������� �	"��� ������. �� �&������� ������ ����� ���� ���" 
��� ����� ����� �� ����� �"��. ���
� �����$���� �� ��� �$�, � ����������� ����� 
���"����� ���"	� ������ ��"����� ��� �� �����������. .�� ��� ����� $�	��� ������ 
���� �$� ��� �
�� ������� ����� �� ����	$��� ��������# $�����. *��� 
�������������, ���� �����
���� ���� � �$�� ����������� �����
� ��� ��� ������� 
�����&�# �$���� �$� ��� �
�, � ����������� ����� ������� �� ��������� ���� 
�$� ��� �
�� ������� ��� �	��	��� ��$��. 
 
�
� ������� �� ��� ������� �����		���  ������ ���� ��������; 
 
�� ����������� �����		��� ������� ���$����� ���� �������� �� ��� ������# 
������ ��� ���$��� �����		��� �������. 0��� �� ���� ���$��� � �&� �&������&� 
��� ������ ����" ���� (�$���� 
��� �� �&������� �� ��������� ��� ����������� 
�	"���), � ����� ��������� ��� !"��� ����� ���������. *� ���� �� ������ �� 
����������� �����		��� ������� ����� �� ����	$��� ��!	#���� ������. 
 
����� ����� �� ������� � � �
���� ���� �����  �� ����������� �� ��� ��,��� �� 
��� ������� �����		���  ������; 
 
( ������� �����&�� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ������# ��� ������������ 
�����		���� �������� ����� � ��	��&��. 
 
( ��	��&�� # �������� ����� $��� ��� ���� �����$������ ������ ������������&���. 
( ��	��&�� ����� ��� ��
��� ���������# ��&��, � ����� ����	����� ��� ��� 
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����"���� ����� ��������� 	���
� ����������&� �&������&� �����		���� ��������. 
0��� �"����� ��������� ���!�	��" ��� ��������$�� ������ ��"�����, �� ���������� 
�����#� "����� ��� ��������� ���$����� �� �����	������ �� ����������� �� 
����������� �����		��� ������� ��� ���� ���������. ( ����
���� ������ �����, 
�����������, �� ����	$��� ������� !	"!�� ���� �����. ���$� �� �����
���� ���� 
����� ���	��!"���� ��	������� �&� ��
��&� ��
� �&� �������&�, � ����� ����� 
�� ����	$��� �����������$� ����$���� ���, �� ����$��� �����
����, �"����. �� 
����	���� (�� �����������) �&������� ���" �"�� ���������� �� ����������� ����� 
��������� ����&���� ��� ��&� �� ������������ �� ��� !	$����. 
 
( ��	��&�� ����� ��� ��� ��� ��	������� ��&��$� ������	�����$� ������ ��������&� 
��� ����	����� ��� ��� ������# ��� �����		���� �������� (Stacey P.R 2005).  
 
�� ���������� ���������� �����&� �� ����� �����		��� ������� ��� �
� �������. 
( ����� ��� �����$��� ��� �
� ������� ���#�&� ���������� ��� $�� ������ 
�����		���� �������� ��� "		&� �	��
�. 
 
( ������� ��� �"�� ������ �-��"��� ���&� ���: 

- �� ���� ��� ��� ������������� ��� ������ �� ������� 
- �� �	"��� ������ 
- ��� $����� ��� �� ���� ��� $������ ��� ������ (��"����, ��������� ��� 

$�����, ��"������ ��� ������ �� ���������� ��� ��� �������� 
�������) 

- �� ������" �����	����" �����������" 
- �� �"������ 

 
��� � ���� �� ��� ������� �����		���  ������; 
 
( $����� �� ����������� �����		��� ������� ��� �
� ������� ����� �� ����,�� 
�� �������#���� �������$� ����#��,� ���� ������������ ����� ��� �����$���� �� 
��� �$� ��� � ����� ���$��� ����������� �����		��� �������. 
 
( $����� ��� ����������� �����		��� ������� ���" ��� ������ ���!����� �� 
��		��� �	"����, ��&� ��� ������, ��� ����		���, ���� ���-������ ����
� (�.�. 
���" ��� -#����, 	�����!���, ���������� �� �"����� ��� ���������), ���� 
���-������ ������	����, ��� ����� ��� �� �������� �����������
� 	��&�, ��� 
���#��, ���� ��������# ���!	&� ��� �	�����&�, �� ����$��� ���������� �������
� 
�	��
�, ������	��!����$��� ��� ��� ������� �� 	�����, ��������, ���!	� ��� 
����$�� ���&���" ��		�, ���� �����#	&�� ����&� ��� ��� !��������� �#	��&� ��� 
�������
� ���
�. 
 
%� �� ����� ��� -�		�� �����
� ������� 
 
*� �"�� �����"�����, ��� ��� ��� $��-� �������#���� �������#� ������������ 
��� ���$����� �� ����#��� �� $������� ����������� �����		��� ������� ���" ��� 
������, �� ���������� �� �$��� �� �����#���� �������� ��������, ������$��� �� 
�������
���� ��� ���#, �� ���� ��� ��� $����� ��� $������. 
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0��� � �������� �������� ���������� ��� �� ���������� ���$����� �� �������� �� 
����������� �����		��� �������, ���� �� �$��� �� 	������ �$�� �	$���� ��� ��� 
$	���� ��� $������. 
 
�� ����"�& ��		� �����
� ������� ����������� �� ���"		�	� �$�� ��� �� 
�$��� �� 	������ 
��� �� !�������� �� �������� ���� ����"���" ���� �� ���
���� 
�� ������� $������ ��� ��		$� ���#���� ������������ ���" ��� ������. ���" �� 
���������� 	#,�� ����"��&� ��������" �� �� ��		� �����
� ������� ��� �� �$��� 
�� ��������������, ������������ ������� ���� ������������� ���$� $������ ��� 
����������� �����		��� ������� ��� �
� �������.  
 
��"	��� �� ��� �����$� �����"���� ��� ����$���� �� �"�� �����&��, �������$�&� �� 
��� �������� �� ���������� �	� �� �$�� �	$���� ��� ����"������ ��� ��		� 
�����
� ������� ������$��� �� ��������� � $����� ��� ����������� �����		��� 
�������, ��	��# �� 	������ �� ���"		�	� �$�� ��������� ��� ��	�,��, ��&� 
���������� ��� ��� %������ II ��� ������� 98/24. 
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2.  Φύλλα καθοδήγηζης εργαζιών 
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 Αδρανή Τζιμένηο Κεραμικά 
Προκαηαζκε-

σαζμένα σλικά 
Σκσρόδεμα 

Χσηήριο Γσαλί 
Βιομητανικά 

σλικά 
Ορσκηά 

Ορσκηό 
Πεηρο-

βάμβακας 
Μεηαλλεία Κονίαμα Φσζικοί λίθοι 

2.1.  Φύλλα γενικής καθοδήγηζης 

2.1.1. Καθαπιζμόρ x x x x x x x x x x x 

2.1.2. Σσεδιαζμόρ κηιπίυν x x x x x x x x x x x 

2.1.3. Σσεδιαζμόρ αιθοςζών ελέγσος x x x x x x x x x x x 

2.1.4. Σσεδιαζμόρ ζςζηήμαηορ αγυγών x x x x x x x x x x x 

2.1.5. Σσεδιαζμόρ μονάδυν ζςλλογήρ ζκόνηρ x x x x x x x x x x x 

2.1.6. Σύζηημα παπακολούθηζηρ ζκόνηρ x x x x x x x x x x x 

2.1.7. Γενική αποθήκεςζη ζε εζυηεπικό σώπο x x x x x x x x x x x 

2.1.8. Γενική αποθήκεςζη ζε εξυηεπικό σώπο x x x x x x x x x x x 

2.1.9. Γενικόρ εξαεπιζμόρ x x x x x x x x x x x 

2.1.10. Καλή ςγιεινή x x x x x x x x x x x 

2.1.11. Σςζηήμαηα διασείπιζηρ και μεηαθοπάρ x x x x x x x x x x x 

2.1.12. Επγαζία επγαζηηπίος x x x x x x x x x x x 

2.1.13. Τοπικόρ εξαεπιζμόρ καςζαεπίυν x x x x x x x x x x x 

2.1.14. Δπαζηηπιόηηηερ ζςνηήπηζηρ, ζέπβιρ και επιζκεςών x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (a)  Ξηπή κοπή καναλιών με ηην βοήθεια  
ηλεκηπικού διζκοππίονος 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (b) Ξηπή κοπή και λείανζη με ηην βοήθεια γυνιακού 
λειανηήπα σειπόρ 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (c) Ξηπή λείανζη ζκςποδέμαηορ με ηην βοήθεια 
ηλεκηπικού λειανηήπα επιθάνειαρ ζκςποδέμαηορ 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (d) Ξηπή επεξεπγαζία με ζμςπιδόσαπηο με ηη σπήζη 
ηλεκηπικού λειανηήπα 

x x x x x x x x x x x 

2.1.15. Εξοπλιζμόρ αηομικήρ πποζηαζίαρ x x x x x x x x x x x 

2.1.16. Αθαίπεζη ζκόνηρ ή ιλύορ από μονάδα εξόπςξηρ x x x x x x x x x x x 

2.1.17. Εποπηεία x x x x x x x x x x x 

2.1.18. Σςζηήμαηα ζςζκεςαζίαρ x x x x x x x x x x x 

2.1.19. Εκπαίδεςζη x x x x x x x x x x x 

2.1.20. Σςνεπγαζία με επγολάβοςρ x x x x x x x x x x x 
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 Αδρανή Τζιμένηο 
Κεραμικ

ά 

Προκαηαζκε-
σαζμένα σλικά 

Σκσρόδεμα 

Χσηήρι
ο 

Γσαλί 
Βιομητανικά 

σλικά 
Ορσκηά 

Ορσκηό 
Πεηρο-

βάμβακας 

Μεηαλλε
ία 

Κονίαμα 
Φσζικοί 

λίθοι 

2.2. Φύλλα ειδικών εργαζιών 

2.2.1. (α) Εκκένυζη ζάκκυν – μικποί ζάκκοι x x  x x x x  x x  

 (β) Εκκένυζη ζάκκυν – μεγάλοι ζάκκοι x x  x x x x  x x  

2.2.2. Αζςνεσήρ ηποθοδόηηζη ηηρ διαδικαζίαρ – Γςαλί      x      

2.2.3. (α) Χύδην θόπηυζη βςηιοθόπος x   x x  x  x x  

 (β) Χύδην θόπηυζη x x  x   x  x x  

2.2.4. (α) Εκθόπηυζη βςηιοθόπος οσήμαηορ 
(η ζκόνη παπαζύπεηαι από ηον άνεμο) 

x  x x x x x  x x  

 (β) Χύδην εκθόπηυζη x x  x x x x  x x  

2.2.5. Καηαζκεςή πςπήνυν και σύηεςζη ζε σςηήπια     x       

2.2.6. Θπαύζη οπςκηών x x  x   x  x   

2.2.7. Κοπή και ζηίλβυζη πςπίμασυν ςλικών και γςαλιού   x  x x      

2.2.8. Ξήπανζη οπςκηών x x     x   x  

2.2.9. Ξηπή ζςμπίεζη   x         

2.2.10. Επίζηπυζη μεγαλύηεπυν σςηών ζε σςηήπια     x       

2.2.11. Επίζηπυζη μικπόηεπυν σςηών ζε σςηήπια     x       

2.2.12. Τελική καηεπγαζία (ξηπή)   x x        

2.2.13. Πύπυζη (μπιζκοςί, εθςάλυζη, ηελική, διακόζμηζη)    x         

2.2.14. Αζςνεσήρ ηποθοδόηηζη καμίνος γςαλιού – πεπιέκηερ 
γςαλιού 

     x      

2.2.15. Αμμοβολή γςαλιού      x      

2.2.16. Λειοηπίβηζη οπςκηών x x  x   x     

2.2.17. Λείανζη γςαλιού      x      

2.2.18. Ιζοζηαηική πίεζη (ξηπή)    x         

2.2.19. Σςζκεςαζία ζε μεγάλοςρ ζάκκοςρ x x   x  x   x  

2.2.20. Χηύπημα και αποσυμάηυζη ζηα σςηήπια     x       

2.2.21. Επένδςζη και διασυπιζμόρ     x       

2.2.22. Ανάμειξη ςλικών  x x x x x x   x  

2.2.23. Πεπιοδική και ζςνεσήρ ξήπανζη    x x x       

2.2.24. Μοπθοποίηζη πλαζηικού    x x        

2.2.25. Πποεηοιμαζία    x         

2.2.26. Πποεηοιμαζία άμμος ζηα σςηήπια     x       
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 Αδρανή Τζιμένηο 
Κεραμικ

ά 

Προκαηαζκε-
σαζμένα σλικά 

Σκσρόδεμα 

Χσηήρι
ο 

Γσαλί 
Βιομητανικά 

σλικά 
Ορσκηά 

Ορσκηό 
Πεηρο-

βάμβακας 
Μεηαλλεία 

Κονίαμ
α 

Φσζικοί 
λίθοι 

2.2.27. (α) Καθοπιζμόρ αναλογιών (μικπέρ ποζόηηηερ)   x         

 (β) Καθοπιζμόρ αναλογίαρ σύδην ςλικών    x x        

2.2.28. Eκζκαθή και μεηαθοπά με κινηηή μονάδα οπςσείος x x     x  x x  

2.2.29. Κοζκίνιζμα x x     x  x   

2.2.30. Αμμοβολή ζηα σςηήπια     x       

2.2.31. (α) Γέμιζμα μικπών ζάκκυν – ακαηέπγαζηα ςλικά       x   x  

 (β) Γέμιζμα μικπών ζάκκυν – άλεςπα  x     x   x  

2.2.32. Ξήπανζη με τεκαζμό    x x        

2.2.33. Εθςάλυζη με τεκαζμό   x         

2.2.34. Σςζηήμαηα μεηαθοπάρ για πποφόνηα από λεπηό ξηπό 
πςπιηικό 

  x    x     

2.2.35. Χπήζη γευηπύπανος x x     x  x   

2.2.36. Καηαζηολή ηηρ ζκόνηρ με σπήζη νεπού  x x x        
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2.1.1 
 

 Καθαρισµός 
 
Η εργασία αυτή αφορά τον καθαρισµό επιφανειών σε χώρο εργασίας 
µε ουσίες, που ενδέχεται να περιέχει σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού. 
Ο καθαρισµός θα πρέπει να διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 
αλλά πιθανόν να είναι απαραίτητος σε περίπτωση που χυθεί κάποια 
ουσία, που περιέχει κρυσταλλικό πυριτικό. 
 

   

 Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Συγκεκριµένα, το φύλλο αυτό περιέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά τη διάρκεια εργασιών 
καθαρισµού στο χώρο εργασίας. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης.  
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού, 
η οποία προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
Υγρός καθαρισµός: 
 

 Ο έλεγχος σκόνης µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας 
µεθόδους υγρού καθαρισµού, που εµποδίζουν τη µεταφορά της 
λεπτής σκόνης µε τον αέρα, παγιδεύοντας την στο νερό. 

 Στις µεθόδους υγρού καθαρισµού περιλαµβάνονται το 
σφουγγάρισµα, το καθάρισµα µε νωπή βούρτσα ή η χρήση 
συστηµάτων ψεκασµού νερού µε µπέκ ή σωλήνες. 

 Εάν χρησιµοποιήσετε σύστηµα ψεκασµού νερού, βεβαιωθείτε ότι 
η παροχή νερού επαρκεί και ότι η εγκατάσταση έχει συντηρηθεί. 
Να λαµβάνετε επιπλέον προφυλάξεις όταν ο καιρός είναι κρύος 
για προστασία από τον παγετό. 

 Όταν ψεκάζετε µεγάλες ποσότητες από λεπτά, ξηρά υλικά σε σκόνη 
που έχουν χυθεί συνιστάται ψεκασµός µε λεπτά σταγονίδια. Εάν το 
νερό εκτοξευτεί µε µεγάλη πίεση η σκόνη θα µεταφερθεί στον αέρα. 

 Εφόσον χρησιµοποιούνται µέθοδοι υγρού καθαρισµού, 
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να προστατεύονται από τη διείσδυση νερού. 

 Η παροχή των κατάλληλων συστηµάτων αποχέτευσης είναι 
απαραίτητη όταν χρησιµοποιείτε συστήµατα ψεκασµού νερού µε 
µπέκ και σωλήνες. 

Ξηρός καθαρισµός: 
 

 Ο έλεγχος της σκόνης µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας 
µεθόδους ξηρού καθαρισµού, όπως η αναρρόφηση της ξηρής 
σκόνης. 

 Οι βιοµηχανικές ηλεκτρικές σκούπες µπορεί να είναι φορητές 
µονάδες, εξοπλισµένες µε υψηλής απόδοσης φίλτρα 
µικροσωµατιδίων (φίλτρο HEPA) ,ή ισοδύναµη τεχνολογία. 
Εναλλακτικά, ένα κτήριο µπορεί να διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα 
καθαρισµού µε αναρρόφηση, µε συνδέσεις σε στρατηγικά σηµεία, 
που καταλήγουν σε ένα κεντρικό σύστηµα συλλογής της σκόνης. 

 Τα συστήµατα καθαρισµού µε ηλεκτρική σκούπα θα πρέπει 
να είναι εγκεκριµένου τύπου. 

 Εάν τα συστήµατα καθαρισµού µε ηλεκτρική σκούπα θα χρειαστεί 
να χρησιµοποιηθούν για µεγάλες ποσότητες λεπτοµερών υλικών 
(πούδρα) που έχουν χυθεί, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδική 
σχεδίαση ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η εµπλοκή. 

 Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει υγρός καθαρισµός ή καθαρισµός µε 
ηλεκτρική σκούπα και µόνον ο ξηρός καθαρισµός µε βούρτσες 
είναι εφικτός, βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόµενοι φορούν τα κατάλληλα 
µέσα ατοµικής προστασίας και ότι έχουν ληφθεί µέτρα, 
προκειµένου να αποφευχθεί η διασπορά της σκόνης 
κρυσταλλικού πυριτικού εκτός του χώρου εργασίας. 

 Τα συστήµατα καθαρισµού µε ηλεκτρική σκούπα, γενικά, δεν 
είναι κατάλληλα για καθαρισµό υλικών µε υψηλή υγρασία. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε εργασία 
συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε καλή λειτουργική κατάσταση. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από κάθε 
χρήση.  

 Να ελέγχετε τον εξοπλισµό καθαρισµού σε σχέση µε τις προδιαγραφές 
απόδοσης τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα, που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης, να καθαρίζετε το χώρο 
εργασίας σας τακτικά. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. Σε περίπτωση που χυθεί µεγάλη 
ποσότητα από λεπτά, ξηρά υλικά σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι ο καθαρισµός 
θα γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες ασφαλούς εργασίας και µε την 
εφαρµογή των οδηγιών, που περιέχονται σε αυτό το φύλλο εργασίας. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν 
οι υπάρχοντες έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να 
παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (µε τον απαραίτητο συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

 Όταν καθαρίζετε ξηρή σκόνη, ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τον 
κατάλληλο ρουχισµό που εµποδίζει την απορρόφηση της σκόνης. Ο 
προµηθευτής ρουχισµού εργασίας θα είναι σε θέση να σας δώσει 
συµβουλές σχετικά µε τον κατάλληλο ρουχισµό. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες 
που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και έλγχος των 
δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει 
να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 
2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλής Πρακτικής. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να καθιερώσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής των 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 

 Για τις µεθόδους 
υγρού καθαρισµού, να 
βεβαιώνεστε ότι η παροχή 
νερού λειτουργεί σωστά, 
προτού ξεκινήσετε την 
εργασία καθαρισµού. 

 Για τις µεθόδους 
ξηρού καθαρισµού, 
να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα καθαρισµού 
µε ηλεκτρική σκούπα 
λειτουργεί σωστά. 

 Να ελέγχετε την 
κατάσταση των φίλτρων 
που χρησιµοποιούνται 
στις ηλεκτρικές σκούπες 
σε εβδοµαδιαία βάση. Να 
αντικαθιστάτε τα φίλτρα, 
εάν είναι απαραίτητο. 

 Να ακολουθείτε τις 
κατάλληλες διαδικασίες 
όταν αδειάζετε τη σκόνη 
από τις ηλεκτρικές 
σκούπες. 

 Όταν χυθεί µεγάλη 
ποσότητα από λεπτά, 
ξηρά υλικά σε σκόνη, 
βεβαιωθείτε ότι ο 
καθαρισµός θα γίνει 
σύµφωνα µε τις γραπτές 
οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας της Εταιρείας. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού, που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας.  

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τα 
παρεχόµενα µέσα 
ατοµικής προστασίας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.1.2  Σχεδιασµός κτιρίων 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το σχεδιασµό κτιρίων 
µέσα στα οποία εκτελούνται εργασίες που πιθανόν να προκαλέσουν τη 
δηµιουργία σκόνης αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 
 

   

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε το σχεδιασµό 
κτιρίων µέσα στα οποία εκτελούνται 
εργασίες, που πιθανόν να 
προκαλέσουν τη δηµιουργία 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί επίσης στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 ∆ιασφαλίστε ότι το κτίριο εξαερίζεται επαρκώς, αν είναι απαραίτητο 
µε τη χρήση συστήµατος εξαναγκασµένου εξαερισµού. ∆ιασφαλίστε 
ότι το σύστηµα εξαερισµού δεν προκαλεί την ανακίνηση σκόνης, 
που έχει κατακαθίσει και ότι ο µολυσµένος αέρας δεν διοχετεύεται 
στις καθαρές περιοχές. 

 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν συστήµατα ψεκασµοού για την 
καταστολή της σκόνης (ψεκαστήρες ή λεπτή οµίχλη) για την 
αποτροπή της δηµιουργίας σκόνης, που µεταφέρεται απο το 
εσωτερικό των κτιρίων ή εξωτερικούς δρόµους κυκλοφορίας, και 
από µεταφορικές ταινίες.  

 Οι εκποµπές από τα συστήµατα συλλογής της σκόνης των κτιρίων 
στο περιβάλλον, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους ισχύοντες 
τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς. 

 Να χρησιµοποιείτε υλικά επίστρωσης τοίχων και δαπέδων που 
καθαρίζονται εύκολα και δεν απορροφούν/µαζεύουν σκόνη. Όπου 
είναι απαραίτητο για την αποτροπή της διασποράς της σκόνης 
µεταξύ ορόφων, να χρησιµοποιείτε συµπαγή υλικά για τα δάπεδα 
και να τα καλύπτετε µε ένα ανθεκτικό υλικό χρωµατισµένο έτσι ώστε 
να φαίνεται η σκόνη.  

 Εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι υγρού καθαρισµού ή 
ψεκασµοί καταστολής της σκόνης (ψεκαστήρες), διασφαλίστε ότι το 
δάπεδο θα είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να διευκολύνεται η καλή 
αποστράγγιση. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα κ.λπ. προστατεύονται 
επαρκώς από τους κινδύνους που επικρατούν στο περιβάλλον 
εργασίας, µεταξύ των οποίων το νερό και η σκόνη πυριτικού. 

 Τα πάνελ ελέγχου µπορούν να προστατευτούν µε τη χρήση 
µεµβράνης. 

 Όταν χρησιµοποιείτε µεθόδους υγρού καθαρισµού, να παρέχετε 
επαρκή αριθµό σωστά τοποθετηµένων παροχών νερού. 

 Όταν χρησιµοποιείτε κεντρικό σύστηµα καθαρισµού µε ηλεκτρικές 
σκούπες αναρρόφησης, να χρησιµοποιείτε επαρκή αριθµό σηµείων 
σύνδεσης των σκουπών αναρρόφησης. 

 Η παροχή χειριστηρίων ελέγχου βοηθά ώστε οι χειριστές να 
αποµονωθούν από τις πηγές σκόνης αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. 

 Τα χειριστήρια ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη 
τροφοδοσία καθαρού αέρα και να είναι σφραγισµένες και 
αποµονωµένες από τους χώρους µε σκόνη. Για να αποφευχθεί η 
είσοδος αέρα που είναι µολυσµένος µε σκόνη στις αίθουσες αυτές, 
ίσως χρειαστεί εξαερισµός τους µε συστήµατα θετικής πίεσης. 
Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.3. σχετικά µε το 
σχεδιασµό των χειριστηρίων ελέγχου. 

 Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιλέγεται εξοπλισµός µε 
χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης. π.χ. η χρήση µηχανηµάτων που 
διαθέτουν συστήµατα αυτόµατης λίπανσης θα µειώσει την ποσότητα 
του χρόνου που διαθέτει το προσωπικό συντήρησης σε 
σκονισµένους χώρους. 

 Η εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης (CCTV), που 
παρακολουθούνται από ένα καθαρό χειριστήριο ελέγχου, πιθανώς 
να βοηθήσει ώστε οι χειριστές των εγκαταστάσεων να µη µένουν 
πολύ χρόνο σε σκονισµένους χώρους. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε το κτίριο και όλο τον εξοπλισµό που διατίθεται για τον 
έλεγχο της σκόνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε την κατάσταση του κτιρίου και την απόδοση του 
συνόλου του εξοπλισµού ελέγχου της σκόνης τουλάχιστον µία φορά 
την εβδοµάδα, για ενδείξεις βλάβης ή περιορισµού της απόδοσης. 
Εάν ο εξοπλισµός παραµένει συνεχώς σε χρήση, να τον ελέγχετε 
συχνότερα. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να ελέγχετε τον εξοπλισµό ελέγχου της σκόνης σε σχέση µε το 
πρότυπο απόδοσης τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά τα δάπεδα και τις άλλες επιφάνειες. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Να επισηµαίνετε τους χώρους όπου οι εργαζόµενοι πρέπει να 
φέρουν µέσα ατοµικής προστασίας (π.χ. µάσκες προστασίας από τη 
σκόνη), µε χρήση κατάλληλης σηµάνσης. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να παρέχετε επαρκή ποσότητα µέσων ατοµικής προστασίας. 
Να φροντίζετε ώστε να είναι άµεσα προσβάσιµα. Αν είναι 
απαραίτητο, να έχετε κουτιά για τα µέσα ατοµικής προστασίας 
(π.χ. τις µάσκες προστασίας από τη σκόνη) στις εισόδους των 
κτιρίων. Να επισηµαίνετε τις θέσεις όπου φυλάσσονται αυτά τα 
αποθέµατα, µε τη χρήση της κατάλληλης σηµάνσης. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες, που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να καθιερώσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 
 
 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
ζηµίας ή φθοράς του 
κτιρίου. Αν εντοπίσετε 
οποιαδήποτε προβλήµατα, 
ενηµερώσετε τον επόπτη 
σας. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. Αν 
πιστεύετε πως υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα, µη 
συνεχίσετε να εργάζεστε. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 
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2.1.3  Σχεδιασµός 
χειριστηρίων ελέγχου 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το σχεδιασµό των 
χειριστηρίων ελέγχου. Η παροχή τέτοιου είδους εγκαταστάσεων βοηθά 
στην αποµόνωση των χειριστών από τις πηγές σκόνης αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 
 

   

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Τα χειριστήρια ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη 
τροφοδοσία καθαρού αέρα και να είναι σφραγισµένες και 
αποµονωµένες από τους χώρους µε σκόνη.  

 Για να αποφευχθεί η είσοδος αέρα, που είναι µολυσµένος µε σκόνη 
στις αίθουσες αυτές, ίσως χρειαστεί να εξαερίζονται µε χρήση 
συστηµάτων θετικής πίεσης. 

 Όπου είναι απαραίτητο, οι πόρτες και τα παράθυρο θα πρέπει να 
παραµένουν κλειστά για την αποτροπή της εισόδου της σκόνης. Να 
θυµάστε ότι ο αέρας έξω από την αίθουσα ελέγχου ενδέχεται να 
είναι µολυσµένος! 

 Να χρησιµοποιείτε υλικά επίστρωσης δαπέδων και επίπλων που 
καθαρίζονται εύκολα και δεν απορροφούν τη σκόνη. Να 
κατασκευάζετε συµπαγή δάπεδα (και όχι µε διαγραµµίσεις/πλέγµα) 
και να τα µονώνετε µε ένα υλικό που δεν φθείρεται, σε χρώµα που 
διευκολύνει τον εντοπισµό της σκόνης.  

 Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα ελέγχου κ.λπ. 
προστατεύονται επαρκώς από τους κινδύνους του περιβάλλοντος 
εργασίας, µεταξύ των οποίων το νερό και η σκόνη πυριτικού. 

 Τα πάνελ ελέγχου µπορούν να προστατευτούν µε τη χρήση 
µεµβράνης. 

 Όταν χρησιµοποιείτε κεντρικό σύστηµα καθαρισµού µε ηλεκτρικές 
σκούπες αναρρόφησης, να χρησιµοποιείτε επαρκή αριθµό σηµείων 
σύνδεσης των σκουπών αναρρόφησης. 

 Εγκαταστείστε επαρκή αριθµό παραθύρων, προκειµένου να µπορεί 
να παρακολουθείται η διαδικασία µέσα από το χειριστήριο ελέγχου. 

 Η εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης (CCTV) και 
άλλων συσκευών τηλεµετρίας, που παρακολουθούνται από ένα 
καθαρό χειριστήριο ελέγχου, πιθανώς να βοηθήσει ώστε οι χειριστές 
των εγκαταστάσεων να µην µένουν πολύ χρόνο σε σκονισµένους 
χώρους. 

 Εγκαταστείστε βοηθητικά συστήµατα, περιλαµβάνοντας πίνακες 
ανακοινώσεων, για την κοινοποίηση πληροφοριών, που αφορούν 
την υγιεινή και την ασφάλεια, τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 
κ.λπ. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
οδηγίες σχετικά µε το σχεδιασµό των 
χειριστηρίων ελέγχου, που µπορεί να 
προβλεφθούν, προκειµένου οι 
χειριστές να είναι αποµονωµένοι από 
τις πηγές αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται 
να εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο 
τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε το χειριστήριο ελέγχου και όλο τον εξοπλισµό που 
διατίθεται για τον έλεγχο της σκόνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε την κατάσταση και την απόδοση του συνόλου του 
εξοπλισµού ελέγχου της σκόνης τουλάχιστον µία φορά την 
εβδοµάδα, για ενδείξεις βλάβης ή περιορισµού της απόδοσης. Εάν ο 
εξοπλισµός παραµένει συνεχώς σε χρήση, να τον ελέγχετε 
συχνότερα. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να εξετάζετε τον εξοπλισµό ελέγχου της σκόνης συγκριτικά µε το 
πρότυπο απόδοσής του, σε συµµόρφωση µε την τοπική νοµοθεσία, 
σε συχνότητα σύµφωνη µε τις συστάσεις του κατασκευαστή και 
σύµφωνη µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά τα δάπεδα και τις άλλες επιφάνειες. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Να επισηµαίνετε τους χώρους όπου οι εργαζόµενοι πρέπει να 
φέρουν µέσα ατοµικής προστασίας (π.χ. µάσκες προστασίας από τη 
σκόνη) µε τη χρησιµοποίηση της κατάλληλης σήµανσης. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να παρέχετε επαρκή ποσότητα µέσων ατοµικής προστασίας. 
Να φροντίζετε ώστε να είναι άµεσα προσβάσιµα. Τοποθετείστε 
ντουλάπια για την αποθήκευση µέσων ατοµικής προστασίας 
(π.χ. µάσκες προστασίας από τη σκόνη) στα χειριστήρια ελέγχου, 
για τη χρησιµοποίηση τους σε περίπτωση που θα εµφανιστεί 
πρόβληµα στη διαδικασία παραγωγής. Να επισηµαίνετε τις θέσεις 
όπου φυλάσσονται αυτά τα αποθέµατα, µε τη χρήση της κατάλληλης 
σήµανσης. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να καθιερώσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να διατηρείτε τις 
αίθουσες ελέγχου 
καθαρές προκειµένου 
να αποτρέπεται η 
ανακίνηση της σκόνης. 

 Για την ξηρή σκόνη, να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να διατηρείτε τις πόρτες 
και τα παράθυρα των 
αιθουσών ελέγχου κλειστά, 
ώστε να µη διεισδύει 
σκόνη. 

 Σας υπενθυµίζουµε ότι το 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό, που µεταφέρεται 
µε τον αέρα είναι αόρατο 
µε γυµνό µάτι. Ωστόσο, 
η συγκέντρωση λεπτής 
σκόνης στις επιφάνειες 
στο εσωτερικό του 
χειριστηρίου ελέγχου 
ενδεχόµενα να 
υποδεικνύει ότι τα µέτρα 
ελέγχου της σκόνης δεν 
λειτουργούν σωστά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. Αν 
πιστεύετε πως υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα, µην 
συνεχίσετε να εργάζεστε. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 

 

    
Μάρτιος 2006 – 2.1.3 – Σελίδα 2 από 2    

 



∆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 

 
 
 
 
 
  

2.1.4  Σχεδιασµός αγωγών 
αποκονίωσης 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τη σχεδίαση του δικτύου των αγωγών, 
το οποίο αποτελεί µέρος του συστήµατος συλλογής της σκόνης. 
Αυτό το φύλλο καθοδήγησης πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασµό µε 
τα φύλλα εργασίας µε τίτλο «τοπικός εξαερισµός» και «σχεδιασµός 
µονάδων συλλογής της σκόνης». 
 

   

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 
 Σχεδίαση και εξοπλισµός 

 Να χρησιµοποιείτε έναν αξιόπιστο προµηθευτή αγωγών. 
Να αναθέσετε την εργασία αυτή αποκλειστικά σε ειδικευµένους 
µηχανολόγους. 

 Να φροντίζετε ώστε οι αγωγοί να είναι βραχείς και εύκαµπτοι. 
 Να αποφεύγετε τη χρήση µακριών τµηµάτων εύκαµπτων 

σωλήνων, οι οποίοι προβάλλουν αντίσταση στη ροή του αέρα. 
 Να σχεδιάσετε το δίκτυο των αγωγών έτσι ώστε να αποτρέπεται 

η επικάθιση της σκόνης στο εσωτερικό του αγωγού. 
 Η επικάθιση της σκόνης µπορεί να αποτραπεί µε τη διασφάλιση 

ταχύτητας µεταφοράς κατάλληλης για το εκάστοτε µέγεθος και την 
πυκνότητα των σωµατιδίων. Ως παράδειγµα, απαιτείται ταχύτητα 
15 m/s συνήθως για ακατέργαστη σκόνη, ενώ ταχύτητα 5 m/s 
µπορεί να είναι αρκετή για πολύ λεπτή σκόνη. 

 Στις εγκαταστάσεις όπου το δίκτυο των αγωγών διαιρείται σε 
πολλαπλούς κλάδους, µπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη ταχύτητα 
µεταφοράς µε τη διακύµανση της διαµέτρου των αγωγών, έτσι 
ώστε να γίνεται µεγαλύτερη καθώς προσεγγίζεται ο συλλέκτης 
σκόνης. 

 Να σχεδιάζετε το δίκτυο αγωγών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 
εσωτερική φθορά, η οποία ενδέχεται να προκύψει από τις 
αποξεστικές σκόνες. 

 Να επιλέγετε για τους αγωγούς κατάλληλα υλικά, ανθεκτικά στη 
φθορά. 

 Προκειµένου να ελαχιστοποιήσετε την αντίσταση και τη φθορά, να 
ελαχιστοποιήσετε τον αριθµό των καµπών στο σύστηµα των 
αγωγών. Στα σηµεία όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν καµπές, 
κάνετέ τις προοδευτικά, προκειµένου να περιοριστούν οι απώλειες 
λόγω κρούσεων. 

 Να προβλέπετε κατάλληλα σηµεία επέµβασης, για χρήση κατά τον 
έλεγχο της απόδοσης ενός συστήµατος συλλογής της σκόνης. Να 
προβλέπετε κατάλληλη στεγανοποίηση γι' αυτά τα σηµεία 
επέµβασης, όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
καθοδήγηση αναφορικά µε το 
σχεδιασµό του δικτύου των αγωγών, 
για σύνδεση µε σύστηµα συλλογής της 
σκόνης στο χώρο εργασίας. 
Περιγράφει τα βασικά σηµεία που θα 
πρέπει να γνωρίζετε προκειµένου να 
σχεδιάσετε ένα αποτελεσµατικό δίκτυο 
αγωγών, το οποίο να συντηρείται 
εύκολα. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 

 

 
 

    
   Μάρτιος 2006 – 2.1.4 – Σελίδα 1 από 2 



∆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 

 
 
 
 
 
  

    
    

Συντήρηση 
 Να συντηρείτε το δίκτυο των αγωγών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτή, έτσι ώστε να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε το δίκτυο των αγωγών οπτικά για ενδείξεις βλαβών 

τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Εάν είναι συνεχώς σε χρήση, 
να τον ελέγχετε συχνότερα. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον 
ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. 

 Να ελέγχετε το δίκτυο των αγωγών για τυχόν διαρροές και να το 
στεγανοποιείτε σύµφωνα µε τις ανάγκες µε ειδική ταινία 
στεγανοποίησης αγωγών. Να επισκευάζετε και να αντικαθιστάτε τα 
τµήµατα του δικτύου αγωγών, που έχουν υποστεί βλάβη. Τυχόν 
κοιλότητες/δόντια θα προκαλέσουν αντίσταση στη ροή του αέρα, 
επηρεάζοντας την αποτελεσµατικότητα ολόκληρου του συστήµατος. 

 Να φροντίζετε ώστε ολόκληρο το σύστηµα να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται σε σύγκριση µε το πρότυπο απόδοσής του, τουλάχιστον 
µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Εάν χρειαστεί να καθαριστούν (ή να αποφραχθούν) οι εσωτερικές 

επιφάνειες του δικτύου αγωγών, αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να 
εκτελείται από εκπαιδευµένο και ικανό προσωπικό, το οποίο θα 
εφαρµόζει γραπτή διαδικασία ασφαλούς εργασίας. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Όπου είναι δυνατόν, χρησιµοποιήστε µεθόδους καθαρισµού για να 
αφαιρέσετε τα εµπόδια από το εσωτερικό των αγωγών. Να 
χρησιµοποιείτε είτε ηλεκτρική σκούπα είτε µεθόδους υγρού καθαρισµού 
για τον καθαρισµό της χυµένης σκόνης στο περιβάλλον εργασίας. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να προσδιοριστεί 

εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι απαραίτητο, θα 
πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο συντελεστή 
προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και έλγχος των 
δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει 
να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 
2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από 
τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή 
κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Για 
την ξηρή σκόνη, να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.1.5  Σχεδιασµός µονάδων 
συλλογής σκόνης 
 
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε το σχεδιασµό µονάδων συλλογής 
σκόνης (δηλαδή ανεµιστήρα, φίλτρου και συσκευής συλλογής σκόνης) τα 
οποία ανήκουν σε ένα σύστηµα συλλογής της σκόνης. 
Αυτό το φύλλο καθοδήγησης θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα 
φύλλα µε τίτλους «Σχεδιασµός αγωγών», «Σχεδιασµός µονάδων συλλογής 
σκόνης» και «Τοπικός εξαερισµός». 
 

   

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Προκειµένου να αποτραπούν οι εκποµπές σκόνης, ο εξοπλισµός µε 
τον οποίο διαχειρίζονται υλικά που περιέχουν σκόνη κρυσταλλικού 
πυριτικού θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε το δίκτυο των 
αγωγών να βρίσκεται συνεχώς υπό αρνητική πίεση, να είναι 
κατάλληλα µονωµένος (σε περίπτωση που διακοπεί η αρνητική πίεση) 
και να µην διαθέτει περισσότερες φλάντζες και οπές επιθεώρησης 
από ό,τι είναι απαραίτητο. 

 Στα παραδείγµατα των µονάδων συλλογής της σκόνης 
συγκαταλέγονται τα κιβώτια απόρριψης, οι κυκλώνες, οι πλυντηρίδες, 
τα σακκόφιλτρα και οι ηλεκτροστατικοί διαχωριστές. Ορισµένες 
µονάδες χρησιµοποιούν συνδυασµό τεχνικών. 

 Κατά την επιλογή µονάδων φίλτρων, λάβετε υπ' όψιν σας  
 την ανάγκη για τη χρήση προ-διαχωριστή (προκαταρκτικού 

κυκλώνα), 
 το φορτίο σκόνης, την περιεκτικότητα σε υγρασία και την 

κατανοµή του µεγέθους των σωµατιδίων, 
 τη συνολική ροή αέρα και τη µέγιστη θερµοκρασία στο φίλτρο, 
 την παρουσία χηµικών µολυσµατικών ουσιών στον αέρα, 
 τα όρια σωµατιδιακών εκποµπών στην καµινάδα, 
 τα όρια περιβαλλοντικού θορύβου, 
 τις απαιτήσεις συντήρησης (συχνότητα, εργασία που απαιτείται), 
 τη θέση τους, η οποία θα πρέπει να είναι εκτός του κύριου 

χώρου εργασίας, µακριά από ρεύµατα και τον άνεµο, 
 την ανάγκη για κλίση µεγαλύτερη από 60° στη βάση της χοάνης 

εκφόρτωσης, προκειµένου να αποφεύγονται οι εµφράξεις. 
 Εάν είναι απαραίτητο να καθαριστεί ο αέρας, που δεν χρησιµοποιείται 

στις διαδικασίες, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σακκόφιλτρο (η χρήση 
κυκλώνα δεν συνιστάται). 

 Να σχεδιάσετε την καµινάδα µε κατάλληλες προσβάσεις και υποδοχές 
για την παρακολούθηση των εκποµπών. 

  
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που 
αφορά τις συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, 
ελέγχοντας την έκθεση των 
εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. 

 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε το σχεδιασµό 
των µονάδων συλλογής της σκόνης, 
οι οποίες αποτελούν µέρος του 
συστήµατος συλλογής της σκόνης. 
Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 

 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί επίσης στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα 
ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 

 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 

 
Τα συστήµατα συλλογής της σκόνης 
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή 
της σκόνης στα σηµεία µεταφοράς, 
τις φυσούνες και τα άλλα σηµεία της 
βιοµηχανικής διαδικασίας όπου 
δηµιουργείται σκόνη. 

 
Όλες οι εγκατατάσεις θα πρέπει να 
πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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Συντήρηση 
 

 ∆ιασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός συλλογής της σκόνης συντηρείται, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας. Να αντικαθιστάτε το ύφασµα του 
φίλτρου και τα άλλα αναλώσιµα σύµφωνα µε τις συστάσεις των 
κατασκευαστών. 

 Να λαµβάνετε επιπλέον µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων 
κατά τις δραστηριότητες συντήρησης των συστηµάτων συλλογής 
σκόνης. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Η κατάσταση ενός φίλτρου µπορεί να παρακολουθείται µε τον 
έλεγχο της πτώσης της πίεσης σε αυτό, µε τη χρήση µανοµέτρου. 

 Ο έλεγχος των εκποµπών από την καµινάδα και/ή ο συνεχής 
έλεγχος των συστηµάτων συλλογής σκόνης (µε ηχητικούς και 
οπτικούς συναγερµούς), είναι απαραίτητος, προκειµένου να 
παρακολουθείται η απόδοση του συστήµατος. 

 Να φροντίζετε ώστε ολόκληρο το σύστηµα να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται συγκριτικά µε το πρότυπο απόδοσής του, κατά την 
εγκατάσταση και τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15. που αφορά τα µέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Εάν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να χρησιµοποιείται 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον 
απαραίτητο συντελεστή προστασίας) (π.χ. κατά τις δραστηριότητες 
συντήρησης του εξοπλισµού συλλογής της σκόνης). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και δ. τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε 
στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού 
Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να ελέγχετε την πτώση 
της πίεσης στο φίλτρο 
καθηµερινά, προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι θα 
παραµείνει εντός του 
αποδεκτού εύρους. 

 Να ελέγχετε τακτικά 
την κατάσταση των 
υφασµάτων των φίλτρων. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επιβλέποντα σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να εφαρµόζετε τις 
κατάλληλες διαδικασίες 
όταν εργάζεστε µε τα 
συστήµατα συλλογής 
σκόνης. 
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2.1.6  Σύστηµα παρακολούθησης 
(µέτρησης) σκόνης 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των 
συστηµάτων παρακολούθησης (µέτρησης) της σκόνης προκειµένου να 
αξιολογούνται τα επίπεδα ατοµικής έκθεσης στη σκόνη του αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 
 

   

 
 

 

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

Μπορεί να χρησιµοποιηθούν, τόσο ατοµικές, όσο και στατικές µετρήσεις, 
καθώς είναι συµπληρωµατικές. Οι ειδικοί που θα οριστούν 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): 
 

 Καθορισµός στρατηγικής παρακολούθησης (µετρήσεων): επιλέξτε τον 
κατάλληλο εξοπλισµό δειγµατοληψίας, καθορίστε τις εργασίες που θα 
πρέπει να παρακολουθούνται, καθορίστε το κατάλληλο προσωπικό που 
θα εκτελέσει τη δειγµατοληψία και την ανάλυση, προγραµµατίστε τις 
ηµεροµηνίες της εκστρατείας µετρήσεων. 

 Να χρησιµοποιείτε εξοπλισµό δειγµατοληψίας που να πληροί το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 481. Να χρησιµοποιείτε αναγνωρισµένη 
τεχνική ανάλυσης για τη µέτρηση του αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού: περίθλαση ακτίνων X ή υπέρυθρη φασµατοσκοπία. 

 Τα πρόσωπα που εκτελούν τη δειγµατοληψία και την ανάλυση θα 
πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευµένα και έµπειρα. 

 Στην περίπτωση του κρυσταλλικού πυριτικού, οι επιδράσεις που έχει 
στην υγεία οφείλονται στο αναπνεύσιµο κλάσµα σκόνης. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να συλλέγεται το αναπνεύσιµο κλάσµα σκόνης. 

 Στην περίπτωση ατοµικής δειγµατοληψίας, ο εξοπλισµός 
δειγµατοληψίας θα πρέπει φοριέται από τον εργαζόµενο και η κεφαλή 
δειγµατοληψίας θα πρέπει να τοποθετείται στη ζώνη αναπνοής του 
(λιγότερο από 30 cm από την περιοχή του στόµατος και της µύτης). 

 Η διάρκεια δειγµατοληψίας θα πρέπει να προσεγγίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο µια πλήρη βάρδια εργασίας, προκειµένου να διασφαλιστεί 
ότι τα δείγµατα θα είναι αντιπροσωπευτικά.  

 Μαζέψτε επαρκή αριθµό δειγµάτων ανά καµπάνια για κάθε ειδικότητα, 
προκειµένου να µπορέσετε να παρακολουθήσετε όλους τους 
εργαζοµένους. Να λαµβάνετε υπ' όψιν σας την ποικιλία των ειδών εργασίας 
στις διάφορες ηµέρες π.χ. ο καθαρισµός συχνά γίνεται τις Παρασκευές. 

 Να ενηµερώνετε τους εργαζοµένους ότι θα γίνονται µετρήσεις 
παρακολούθησης της σκόνης και τους λόγους για τους οποίους γίνονται. 
Έτσι θα διασφαλίσετε την πλήρη συνεργασία τους. Να τους 
ενηµερώσετε για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της σκόνης. 

 Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας να καταγράφετε τα εξής στοιχεία: 
ηµεροµηνία, ειδικότητα, όνοµα εργαζοµένου, διάρκεια βάρδιας, ρυθµός 
και διάρκεια ροής δειγµατοληψίας, είδος εργασιών και πρακτικές, 
καιρικές συνθήκες, εάν φορά ο εργαζόµενος µέσα ατοµικής προστασίας, 
σχόλια σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου της σκόνης, διαδικασία παραγωγής, 
παραγωγικότητα σε τόννους ανά ώρα κ.λπ. 

 Να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού δειγµατοληψίας 
(περιλαµβανοµένου του ρυθµού ροής) σε τακτά διαστήµατα κατά τη 
διάρκεια της βάρδιας και να τηρείτε αρχεία αυτών των ελέγχων. 

Να τηρείτε πλήρες αρχείο γιά τις καµπάνιες µετρήσεων παρακολούθησης της 
σκόνης και να εφαρµόζετε σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 
 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές για την παρακολούθηση της 
ατοµικής έκθεσης στη σκόνη. 
Περιγράφει τα βασικά σηµεία που 
πρέπει να λάβετε υπ' όψιν σας για την 
εγκατάσταση προγράµµατος 
παρακολούθησης (µέτρησης) της 
σκόνης. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης.  
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 ∆ιασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός δειγµατοληψίας της σκόνης 
συντηρείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας καθαρό για την 
αποτροπή της µόλυνσης των µελλοντικών δειγµάτων. 

 Ίσως είναι απαραίτητο να αποσυναρµολογήσετε τις κεφαλές 
δειγµατοληψίας, προκειµένου να τις καθαρίσετε σωστά. 

 Εάν καθαρίσετε τις κεφαλές δειγµατοληψίας εφαρµόζοντας 
µεθόδους υγρού καθαρισµού, να φροντίσετε να στεγνώσουν 
πλήρως προτού τις χρησιµοποιήσετε και πάλι. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (µπαταρίες κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας πριν και µετά από 
κάθε χρήση, για ενδείξεις βλάβης. 

 Να υποβάλλετε τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας σε τακτικά σέρβις, 
σύµφωνα µε τις συστάσεις των κατασκευαστών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

   

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15. που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Το προσωπικό που εκτελεί τις δειγµατοληψίες θα πρέπει να δίνει το 
καλό παράδειγµα και να φορά εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, όπου απαιτείται στους χώρους 
εργασίας. 

 Να διατίθενται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να καθιερώσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή 
κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείτε. 
Αν εντοπίσετε 
οποιοδήποτε πρόβληµα, 
µην χρησιµοποιήσετε 
τον εξοπλισµό 
δειγµατοληψίας. 

 ∆ιασφαλίστε ότι οι αντλίες 
δειγµατοληψίας έχουν 
πλήρως επαναφορτιστεί, 
πριν την έναρξη των 
εργασιών δειγµατοληψίας 
της κάθε βάρδιας. 

 Να ελέγχετε τακτικά 
ότι ο εξοπλισµός 
δειγµατοληψίας λειτουργεί 
σωστά στη διάρκεια της 
βάρδιας. Ειδικότερα. 
Όπου είναι δυνατόν, 
να βεβαιώνεστε ότι η ροή 
δειγµατοληψίας παραµένει 
στο κανονικό επίπεδο και 
να την προσαρµόζετε εάν 
είναι απαραίτητο. 

 Να τηρείτε λεπτοµερές 
αρχείο σχετικά µε τις 
δραστηριότητες του 
χειριστή κ.λπ. που 
παρατηρήθηκαν κατά 
τη δειγµατοληψία. 

 Μην επιχειρείτε να 
συλλέξετε υπερβολικά 
πολλά δείγµατα σε µία 
βάρδια. Η ποιότητα είναι 
καλύτερη από την 
ποσότητα! 

 Η χρήση, η συντήρηση και 
η φύλαξη του εξοπλισµού 
δειγµατοληψίας θα πρέπει 
να γίνεται σύµφωνα µε 
τις οδηγίες. 
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2.1.7  Γενική αποθήκευση σε 
εσωτερικό χώρο 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τη σχεδίαση των γενικών αποθηκών 
εσωτερικής αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν 
προϊόντα που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 
Γενικά θέµατα σχεδιασµού: 

 Να ορίσετε έναν συγκεκριµένο χώρο αποθήκευσης, ο οποίος να 
επισηµαίνεται σαφώς µε κατάλληλη σήµανση. 

 Ο χώρος θα πρέπει να είναι ευρύχωρος, οργανωµένος, 
να φωτίζεται και να εξαερίζεται καλά. 

 Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να επισηµαίνονται µε 
διαγράµµιση στο δάπεδο και/ή την κατάλληλη σήµανση. 

 Η τοποθέτηση χωρισµάτων στα κτίρια θα σας βοηθήσει να 
περιορίσετε τη διασπορά της σκόνης. 

 Όπου είναι δυνατόν, να γίνει πρόβλεψη για ξεχωριστές οδούς 
πρόσβασης για πεζούς και οχήµατα. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα δάπεδα είναι στεγανά και καθαρίζονται εύκολα. 

 Τα εύφλεκτα υλικά, όπως οι κενές συσκευασίες, θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης. 

 Σχεδιάστε τη διάταξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων οχηµάτων και 
αποθηκευµένων υλικών. 

 Περιορίστε το ύψος στοίβαξης των παλετών µε τα υλικά, 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πτώσης τους.  

 Αναπτύξτε διαδικασίες για την αντιµετώπιση των χυµένων υλικών 
και εξασφαλίστε τον απαραίτητο εξοπλισµό καθαρισµού 
(π.χ. ηλεκτρική σκούπα). 

 Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν, να καλύπτετε τα αποθέµατα 
υλικών που δεν χρησιµοποιούνται µε µουσαµάδες/πλαστικά 
καλύµµατα ή, όπου χρειάζεται, να χρησιµοποιείτε συστήµατα µε 
µεµβράνες ψεκασµού. 

Σιλό: 

 Ο αέρας που µετακινείται όταν γεµίζουν τα σιλό θα πρέπει να 
φιλτράρεται από ειδικό σύστηµα. 

 Να τοποθετήσετε φράκτη γύρω από τα σιλό για να αποτρέψετε 
την πρόκληση ζηµιών, π.χ. από περονοφόρα φορτηγά. 

 Να τοποθετείτε ξεχωριστές ταµπέλες στις γραµµές τροφοδοσίας. 

 
 
 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά την αποθήκευση µικρών, 
µεσαίων και µεγάλων ποσοτήτων 
προϊόντων, που περιέχουν κρυσταλλικό 
πυριτικό. Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

 Να χρησιµοποιείτε σύστηµα «Άδειας εργασίας» για τις εργασίες 
συντήρησης στις δεξαµενές αποθήκευσης και τα σιλό. 

 Να εφαρµόζετε τις τυχόν ειδικές διαδικασίες, που είναι απαραίτητες 
πριν από το άνοιγµα και την είσοδο στις δεξεµανές αποθήκευσης και 
τα σιλό, π.χ. αφαίρεση ξένων ουσιών και πλύσιµο. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τα σιλό τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, για 
ενδείξεις ζηµιάς. Θα πρέπει να γίνεται επίσης περιοδικά ειδικός 
έλεγχος και εξέταση, προκειµένου να ελεγχθεί η κατάσταση των σιλό. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να εφαρµόζετε τα ενδεδειγµένα πρότυπα τακτοποίησης στους 
χώρους αποθήκευσης και να καθαρίζετε αµέσως τα χυµένα υλικά. 
Να διατηρείτε τα δάπεδα καθαρά, προκειµένου να αποτρέψετε την 
ανακίνηση της σκόνης από τη µετακίνηση οχηµάτων κ.λπ. 
Να απορρίπτετε µε ασφάλεια τα κενά δοχεία. 

 Να επανασυσκευάζετε τις συσκευασίες, που έχουν υποστεί ζηµιά 
ή παρουσιάζουν διαρροή ή να τις απορρίπτετε κατάλληλα. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, 
εάν υπάρχει σύστηµα 
συλλογής της σκόνης, ότι 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού, που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα 
µε τον εξοπλισµό 
ελέγχου της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε 
συσκευές υποβοήθησης 
για την µετακίνηση των 
σάκκων και των βαρελιών. 

 Να διατηρείτε τους 
δρόµους και τους 
πεζοδρόµους ελεύθερους 
και να αποθηκεύετε υλικά 
αποκλειστικά στους 
χώρους που 
υποδεικνύονται. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να καθαρίζετε τα τυχόν 
χυµένα υλικά αµέσως 
και να απορρίπτετε µε 
ασφάλεια τα υλικά, που 
συλλέγετε. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.1.8  Γενική αποθήκευση σε 
εξωτερικό χώρο 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τη σχεδίαση των γενικών αποθηκών 
αποθήκευσης σε εξωτερικό χώρο, σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν 
προϊόντα που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 
Γενικά θέµατα σχεδιασµού: 

 Να ορίσετε έναν συγκεκριµένο χώρο αποθήκευσης, που να 
επισηµαίνεται σαφώς µε τη κατάλληλη σήµανση. 

 Ο χώρος θα πρέπει να είναι ευρύχωρος, οργανωµένος και να 
φωτίζεται καλά. 

 Η προσεκτική επιλογή της θέσης εγκατάστασης και ο σχεδιασµός 
των χώρων αποθήκευσης στους εξωτερικους χώρους, θα 
βοηθήσει στη µείωση της µεταφοράς της σκόνης µε τον αέρα.  

 Όπου είναι δυνατόν, να γίνει πρόβλεψη για ξεχωριστές οδούς 
πρόσβασης για πεζούς και οχήµατα. 

 Σχεδιάστε τη διάταξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ανατροπών οχηµάτων και οι 
συγκρούσεις µεταξύ τους. 

 Περιορίστε το ύψος των σωρών αποθέσεων υλικών σε εξωτερικό 
χώρο, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως φυσική γωνία 
πρανούς απόθεσης, τύπος του υλικού και περιεχόµενη υγρασία. 

 Κατά τη δηµιουργία σωρών σε εξωτερικό χώρο µέσω µεταφορικής 
ταινίας, όπου είναι δυνατόν περιορίστε το ύψος πτώσης ή, 
διαφορετικά, περιορίστε την ελεύθερη πτώση των υλικών µε τη 
χρήση διατάξεων βαθµωτής πτώσης, όπου κρίνεται κατάλληλο 
και/ή µε τη χρήση παραπετασµάτων ή ανασυρόµενων 
κατακόρυφων χοανών, προκειµένου να προστατευθεί το υλικό 
που πέφτει και να µην παρασυρθεί από τον αέρα. 

 Να διατηρείτε τις περιοχές, γύρω από τους χώρους αποθήκευσης 
στην ύπαιθρο, σε τάξη. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά την αποθήκευση στο 
ύπαιθρο διαφόρων ποσοτήτων 
προϊόντων, που περιέχουν κρυσταλλικό 
πυριτικό. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τις διατάξεις περιορισµού της σκόνης των σιλό 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, για ενδείξεις ζηµιάς.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να εφαρµόζετε τα πρότυπα καλής τακτοποίησης στους χώρους 
αποθήκευσης.  

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού, που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να διατηρείτε τους 
δρόµους και τους 
πεζοδρόµους ελεύθερους 
και, όπου είναι δυνατόν, 
αποµονωµένους. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.1.9  Γενικός εξαερισµός 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει το σχεδιασµό και τη χρήση γενικού 
εξαερισµού στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχει σκόνη κρυσταλλικού 
πυριτικού. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Να παρέχετε καλό επίπεδο γενικού εξαερισµού µε τη χρήση 
φυσικού εξαερισµού από τις πόρτες και τα παράθυρα 
ή εξαναγκασµένου εξαερισµού, όπου ο αέρας τροφοδοτείται 
ή αποµακρύνεται µε ανεµιστήρα. 

 Ο εξαερισµός θα πρέπει να διασφαλίζει την αποµάκρυνση του 
µολυσµένου αέρα και την ανανέωσή του µε καθαρό αέρα.  

 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν επιτοίχιοι ανεµιστήρες για την 
εξαγωγή ή την εισαγωγή αέρα. Μπορούν επίσης να συνδεθούν 
ανεµιστήρες στο σύστηµα αγωγών για την υποβοήθηση της 
παροχής και της αποµάκρυνσης του αέρα από συγκεκριµένους 
χώρους. 

 Να διασφαλίζετε ότι ο αέρας παροχής και ανανέωσης προέρχεται 
από µη µολυσµένο χώρο ή ότι ο αέρας φιλτράρεται. 

 Να επιλέγετε προσεκτικά το σηµείο από το οποίο εισέρχεται 
ο αέρας ανανέωσης. Εάν στο χώρο αυτόν εργάζονται άνθρωποι, 
ενδέχεται να είναι απαραίτητο να θερµάνετε τον αέρα ή να λάβετα 
άλλα µέτρα για την προστασία των ατόµων αυτόν, εάν ο καιρός 
είναι ψυχρός.  

 Βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται αρκετός φρέσκος αέρας (20%) 
στους χώρους όπου εργάζονται οι εργαζόµενοι, προκειµένου να 
αραιωθεί και να αποµακρυνθεί η σκόνη που δηµιουργείται και που 
µεταφέρεται µε τον αέρα.  

 Ο καθαρός και φιλτραρισµένος αέρας µπορεί να επανεισαχθεί στο 
χώρο εργασίας όπου εργάζονται άνθρωποι, εφόσον υπάρχουν 
συστήµατα για τον έλεγχο της κατάστασης και της απόδοσης του 
συστήµατος φιλτραρίσµατος. Οι ποσότητες του ανακυκλούµενου 
αέρα θα πρέπει να πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα και τους 
κανονισµούς. 

 ∆ιασφαλίστε, όπου είναι δυνατόν, ότι εισάγεται φρέσκος αέρα στο 
σύστηµα, που στη συνέχεια φθάνει στον εργαζόµενο και µέσω του 
χώρου εργασίας καταλήγει στο σηµείο εξαγωγής. 

 ∆ιασφαλίστε ότι ο φυσικός εξαερισµός δεν παρεµβαίνει στη 
λειτουργία των συστηµάτων τοπικού εξαερισµού, δηµιουργώντας 
ρεύµατα. 

 Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές των συστηµάτων εξαερισµού θα 
πρέπει να είναι εγκεκριµένες από τους εθνικούς κανονισµούς. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά το σχεδιασµό και τη 
χρήση συστηµάτων γενικού 
εξαερισµού στο χώρο εργασίας.  
Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου εργασιών 
θα περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Επιθεώρηση και δοκιµή (εάν υπάρχει 
σύστηµα εξαερισµού) 

 Ζητείστε πληροφορίες από τον προµηθευτή σχετικά µε την απόδοση 
του εξοπλισµού εξαερισµού, που προβλέπεται από τη σχεδίαση. 
Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα 
των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό εξαερισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Εάν είναι συνεχώς σε χρήση, 
να τον ελέγχετε συχνότερα. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον 
ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
εξετάζεται σε σύγκριση µε το πρότυπο απόδοσής του, τουλάχιστον 
µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε το χώρο εργασίας καθηµερινά. Να καθαρίζετε το 

χώρο εργασίας µια φορά την εβδοµάδα. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, 
εάν υπάρχει σύστηµα 
συλλογής της σκόνης, 
ότι βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.1.10  Καλή υγιεινή 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις πρακτικές καλής υγιεινής, οι οποίες 
θα πρέπει να ακολουθούνται στο χώρο εργασίας, για τους εργαζόµενους 
που διαχειρίζονται ή έρχονται σε επαφή µε ουσίες που περιέχουν 
κρυσταλλικό πυριτικό. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Να παρέχετε ξεχωριστές εγκαταστάσεις φύλαξης για τα καθαρά 
ρούχα των εργαζοµένων, τα ρούχα της εργασίας και τα µέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ευρύχωρος, οργανωµένος και 
αερίζεται καλά. 

 Αυτός ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει τουαλέτες, ντούζ και νιπτήρες, 
καθώς και ατοµικά ντουλάπια µε κλειδί. 

 Σκεφθείτε την πιθανότητα να έχετε ξεχωριστά ντουλάπια για τα 
«καθαρά» και τα «βρώµικα», για τις περιπτώσεις όπου τα ρούχα της 
εργασίας λερώνονται πολύ.  

 Εξετάσετε την παροχή ενός ιδιαίτερου, καλά αεριζόµενου ζεστού 
χώρου, όπου να µπορούν να κρεµαστούν τα υγρά ρούχα για να 
στεγνώσουν.  

 Σηµειώστε, ότι το στέγνωµα των υγρών, βρώµικων ρούχων µπορεί 
να δηµιουργήσει σκόνη που µεταφέρεται µε τον αέρα. Όταν οι 
ολόσωµες φόρµες εργασίες βρωµίσουν, αντικαταστήστε τις µε 
καθαρές. 

 Καθορίστε έναν καθαρό χώρο, όπου οι εργαζόµενοι να µπορούν να 
προετοιµάζουν τα γεύµατά τους, να τρώνε και να πίνουν, µακριά 
από τη θέση εργασίας τους. 

 ∆ιαθέστε στους εργαζοµένους σας ψυγεία για να αποθηκεύουν το 
φαγητό και το ποτό τους. 

 Να παρέχετε στους εργάτες σας επαρκές απόθεµα καθαρών 
ενδυµάτων εργασίας, περιλαµβανοµένων και εφεδρικκών. Όσοι 
διαχειρίζονται πυριτικό άλευρο θα πρέπει να φορούν ολόσωµες 
φόρµες εργασίας από ύφασµα µε λεπτή ύφανση, προκειµένου να 
µην απορροφάται η σκόνη. Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τα 
βρώµικα ενδύµατα στο σπίτι τους. Αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται 
από τον εργοδότη, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. 

 Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να βγάζουν τις ολόσωµες φόρµες 
εργασίας, πρίν την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του κυλικείου. 

 Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για τον καθαρισµό των 
ολόσωµων φορµών εργασίας. 

 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν καµπίνες αερολουτρού για τον 
καθαρισµό των ολόσωµων φορµών εργασίας. 

 Οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να καπνίζουν στο χώρο εργασίας 
τους. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό 
να βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Συγκεκριµένα, αυτό το φύλλο 
παρέχει συµβουλές σχετικά µε την 
καλή υγιεινή για τους εργαζόµενους, 
που χρησιµοποιούν προϊόντα που 
περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί επίσης στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα 
ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να εφαρµόζετε τις ειδικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη 
διασφάλιση του καλού καθαρισµού του εξοπλισµού εργασίας. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε οπτικά τα αποδυτήρια και το χώρο όπου τρώτε και 

πίνετε τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιάς. Αν 
δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. 

 Να ελέγχετε οπτικά τα ρούχα εργασίας καθηµερινά, για ενδείξεις 
φθοράς και σκόνη. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Να διατηρείτε τους χώρους προετοιµασίας των γευµάτων και 

εστίασης υγιεινά καθαρούς. 
 ∆εν πρέπει να αποθηκεύονται ή να καταναλώνονται φαγητά και 

ποτά στη θέση εργασίας. 
 Να πλένετε τα χέρια σας προτού φάτε και πιείτε. 
 Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να κάνουν ντους καθηµερινά, στο τέλος 

της βάρδιας τους. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 

Ατοµικής Προστασίας. 
 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. Αν 
πιστεύετε πως υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα, µην 
συνεχίσετε να εργάζεστε. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Μην παίρνετε τις βρώµικες 
ολόσωµες φόρµες 
εργασίας στο σπίτι. 

 Οι ολόσωµες φόρµες θα 
πρέπει να πλένονται από 
τον εργοδότη. 

 Να διατηρείτε τους χώρους 
προετοιµασίας των 
γευµάτων και εστίασης 
υγιεινά καθαρούς. 

 Να βγάζετε τις ολόσωµες 
φόρµες εργασίας, 
προτού εισέλθετε στις 
εγκαταστάσεις του 
κυλικείου. 

 Μην αποθηκεύετε φαγητό 
ή ποτό στη θέση εργασίας 
σας. Να χρησιµοποιείτε 
τα ψυγεία που διαθέτει 
ο εργοδότης σας. 

 Να πλένετε πολύ καλά τα 
χέρια σας πριν από το 
φαγητό. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Μην καπνίζετε στο 
χώρο εργασίας. 
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2.1.11  Συστήµατα διαχείρισης 
και µεταφοράς 
 
Η ενότητα αυτή αφορά τα διάφορα µηχανικά και πνευµατικά 
συστήµατα διαχείρισης και µεταφοράς, για την εσωτερική διακίνηση 
προϊόντων, που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό και ιδιαίτερα των 
ξηρών προϊόντων. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός τροφοδοσίας είναι κατάλληλος για 
το σκοπό για τον οποίον προορίζεται και συντηρείται σωστά. 

 Όταν µεταφέρετε κρυσταλλικό πυριτικό, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιείτε κλειστά συστήµατα διαχείρισης. 

 Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει κλειστό σύστηµα, µπορείτε να 
βρέχετε τα ξηρά υλικά. 

 Τα πνευµατικά συστήµατα θα πρέπει να προµηθεύονται από 
ειδικευµένους εργολάβους και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην αποξεστική φύση του κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Για οριζόντια µεταφορά, µε χρησιµοποίηση πνευµατικών 
συστηµάτων, οι αγωγοί θα πρέπει να έχουν γωνία προς το 
έδαφος και να σχηµατίζουν καµπύλες µεγάλης ακτίνας, όπου είναι 
δυνατόν, για την αποτροπή δηµιουργίας καθιζήσεων στο 
εσωτερικό τους και δηµιουργία απόφραξής τους σε περίπτωση 
απώλειας της πίεσης του συστήµατος. 

 Οι σωληνώσεις των πνευµατικών συστηµάτων θα πρέπει να 
είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα µη 
απαραίτητα εµπόδια, καθώς και ο αριθµός των αλλαγών 
κατεύθυνσης ροής. Οι συνδέσεις των αγωγών θα πρέπει να 
σφραγίζονται σωστά. 

 Για µεταφορικούς κοχλίες, η σχεδίαση θα πρέπει να λαµβάνει 
υπ' όψιν τις αποξεστικές ιδιότητες του κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Οι ιµάντες µεταφοράς θα πρέπει να διαθέτουν συσκευές 
καθαρισµού. Η τροχαλία χωρίς µηχανισµό κίνησης (τεµπέλης) θα 
πρέπει να διαθέτει δείκτη περιστροφής µε σύστηµα συναγερµού. 

 Τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης του ιµάντα µεταφοράς 
θα πρέπει να είναι κλειστά, όταν γίνεται διαχείριση ξηρών υλικών. 
Η χρήση πλευρικών στεγανωτικών θα αποτρέψει τις διαρροές. 
Αν απαιτείται, θα πρέπει να τοποθετηθούν γρίλιες µε φίλτρο. 

 Τα αναβατόρια είναι κατάλληλα για κατακόρυφη µεταφορά, 
µε την προϋπόθεση ότι είναι εντελώς κλειστά. Συνιστάται 
ο εφοδιασµός των αναβατορίων µε αισθητήρες θέσης ιµάντα. 

 Οι δονούµενοι τροφοδότες είναι κατάλληλοι για την οριζόντια 
µεταφορά του κρυσταλλικού πυριτικού. Εάν γίνεται διαχείριση 
ξηρού υλικού, απαιτείται η χρήση εντελώς κλειστού συστήµατος. 

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σχεδίαση και την 
κατασκευή κατάλληλων εξεδρών προσπέλασης, για τη 
συντήρηση των εξαρτηµάτων συνεχούς καταπόνησης (κινητήρες, 
κιβώτια µετάδοσης, έδρανα, καθαριστήρες ιµάντων κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση των εργαζοµένων στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Συγκεκριµένα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τα συστήµατα 
µεταφοράς. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
οδηγιών εργασίας, θα περιοριστεί η 
έκθεση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

   Μάρτιος 2006 – 2.1.11 – Σελίδα 1 από 2 



∆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 

 
 
 
 
 
  

    
    

Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός, που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

 Να επιλέγετε µηχανήµατα µε εύκολη πρόσβαση για συντήρηση. 
 Να ελέγχετε τις συσκευές καθαρισµού των ιµάντων µεταφοράς 

καθηµερινά και να κάνετε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις. 
 Τυχόν µεγάλες βλάβες στους ιµάντες µεταφοράς θα πρέπει να 

επισκευάζονται αµέσως. 
 Να επιθεωρείτε και να αντικαθιστάτε τα φθαρµένα εξαρτήµατα 

(συσκευές καθαρισµού ιµάντων, έδρανα, στεγανωτικά κ.λπ.) σε 
τακτική βάση, εφαρµόζοντας τις συστάσεις των κατασκευαστών, 
προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο το ενδεχόµενο διαρροών. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών 

τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή συχνότερα, εάν είναι συνεχώς 
σε χρήση. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης, να καθαρίζετε το χώρο 

εργασίας σας τακτικά. 
 Να καθαρίζετε αµέσως τα χυµένα υλικά. Όταν χυθεί µεγάλη 

ποσότητα από λεπτά, ξηρά υλικά σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι 
ο καθαρισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας και µε βάση τις οδηγίες που περιέχονται στη σελίδα αυτή. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τα µέσα ατοµικής 

προστασίας. 
 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. 

 Εάν απαιτείται η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, να παρέχετε 
χώρους αποθήκευσης, ώστε να διατηρούνται καθαρά όταν δεν 
χρησιµοποιούνται.  

 Εάν χρησιµοποιείται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος, αυτός θα πρέπει να αντικαθίσταται στα διαστήµατα που 
συνιστώνται από τους προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και δ. τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε 
στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού 
Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να καθιερώσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
εργασίας αερίζεται καλά 
και ότι το σύστηµα 
συλλογής σκόνης 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί σωστά. 

 Βεβαιωθείτε για τη σωστή 
λειτουργία των συσκευών 
καθαρισµού των ιµάντων. 
Αν παρατηρήσετε 
οποιοδήποτε πρόβληµα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Να καθαρίζετε αµέσως 
τις µεγάλες ποσότητες 
από λεπτά, ξηρά 
υλικά σε σκόνη που 
ενδεχοµένως να χυθούν, 
χρησιµοποιώντας 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. Βεβαιωθείτε 
ότι κατά την εργασία σας 
εφαρµόζετε τις γραπτές 
οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας της Εταιρείας 
σας. 

 Σε περίπτωση διαρροής, 
ενηµερώστε αµέσως τον 
επόπτη σας. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τα µέσα 
ατοµικής προστασίας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.1.12  Εργασίες εργαστηρίου 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου που θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον εργασίας εργαστηρίου, 
προκειµένου να ελεγχθεί η έκθεση των εργαζοµένων στο εργαστήριο σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Τα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη τροφοδοσία 
καθαρού αέρα και να είναι σφραγισµένα και αποµονωµένα από τους 
παρακείµενους χώρους µε σκόνη.  

 Να χρησιµοποιείτε υλικά επίστρωσης δαπέδων και επίπλων που 
καθαρίζονται εύκολα και δεν απορροφούν τη σκόνη. Να 
κατασκευάζετε συµπαγή δάπεδα (και όχι µε διαγραµµίσεις/πλέγµα) 
και να τα µονώνετε µε ανθεκτικό υλικό στη φθορά, σε χρωµατισµό 
που ευνοεί τον εντοπισµό της σκόνης.  

 Να παρέχετε τοπικά συστήµατα εξαερισµού για εκείνο τον 
εργαστηριακό εξοπλισµό, που µπορεί να δηµιουργήσει σκόνη στην 
ατµόσφαιρα του εργαστηρίου. 

 Ο εξοπλισµός λειοτρίβησης είναι εφοδιασµένος µε ενσωµατωµένο 
σύστηµα εξαερισµού. 

 Όταν γίνεται διαχείριση δειγµάτων πυριτικού αλεύρου και άλλων 
παρόµοιων υλικών, ενδέχεται να απαιτείται η χρήση απαγωγών 
αερίων. 

 Όποτε είναι δυνατόν, να χρησιµοποιείτε µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τον καθαρισµό του εξοπλισµού των εργαστηριακών 
δοκιµών. 

 Να αποθηκεύετε τα δείγµατα σε ειδική αίθουσα φύλαξης, εκτός του 
κυρίως χώρου του εργαστηρίου. 

 Να οργανώσετε συστήµατα, περιλαµβανοµένων των πινάκων 
ανακοινώσεων, για την ενηµέρωση των εργαζοµένων µε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας, διαδικασίες ασφαλούς εργασίας κ.λπ. 

 
 
 

 
 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. 
 
 
Συγκεκριµένα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τα µέτρα 
ελέγχου, που θα πρέπει να 
λαµβάνονται στα εργαστήρια. 
Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου εργασιών 
θα περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να 
ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί επίσης στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε τον εργαστηριακό εξοπλισµό και όλο τον εξοπλισµό 
που διατίθεται για τον έλεγχο της σκόνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε την κατάσταση και την απόδοση του συνόλου του 
εξοπλισµού ελέγχου της σκόνης τουλάχιστον µία φορά την 
εβδοµάδα, για ενδείξεις βλάβης ή περιορισµού της απόδοσης. Εάν ο 
εξοπλισµός παραµένει συνεχώς σε χρήση, να τον ελέγχετε 
συχνότερα. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να δοκιµάζετε τον εξοπλισµό ελέγχου της σκόνης σε σύγκριση µε το 
πρότυπο απόδοσής του, σε συµφωνία µε την τοπική νοµοθεσία, σε 
συχνότητα που ανταποκρίνεται στις συστάσεις του κατασκευαστή και 
που είναι σύµφωνη µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά τα δάπεδα και τις άλλες επιφάνειες. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα µέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Να επισηµαίνετε τους χώρους όπου οι εργαζόµενοι πρέπει να 
φέρουν µέσα ατοµικής προστασίας (π.χ. µάσκες προστασίας από τη 
σκόνη) µε τη χρησιµοποίηση της κατάλληλης σήµανσης. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να παρέχετε επαρκή αποθέµατα µέσων ατοµικής προστασίας. 
Να φροντίζετε ώστε να είναι άµεσα προσβάσιµα. Να επισηµαίνετε τις 
θέσεις όπου φυλάσσονται αυτά τα αποθέµατα, µε τη χρήση της 
κατάλληλης σήµανσης. 

  

 

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να διατηρείτε τα 
εργαστήρια καθαρά 
προκειµένου να 
αποτρέπεται η ανακίνηση 
της σκόνης. 

 Για την ξηρή σκόνη, να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να έχετε τις πόρτες και τα 
παράθυρα κλειστά, ώστε 
να µην εισέρχεται σκόνη. 

 Σας υπενθυµίζουµε ότι το 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό που µεταφέρεται 
µε τον αέρα είναι αόρατο 
µε γυµνό µάτι. Ωστόσο, 
η συσσώρευση λεπτής 
σκόνης στις επιφάνειες 
στο εσωτερικό του 
εργαστηρίου ενδέχεται 
να σηµαίνει ότι τα µέτρα 
ελέγχου της σκόνης δεν 
λειτουργούν σωστά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώστε 
τον επόπτη σας. Αν 
πιστεύετε πως υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα, µην 
συνεχίσετε να εργάζεστε. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 
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2.1.13  Τοπικός εξαερισµός  
 
Αυτό το φύλλο παρέχει γενικές συµβουλές σχετικά µε τις παραµέτρους, 
που πρέπει να καλυφθούν στα συµβόλαια για το σχεδιασµό, την 
εγκατάσταση και την παράδοση νέου τοπικού εξοπλισµού εξαερισµού, 
για τον έλεγχο µολυσµατικών, που µεταφέρονται µε τον αέρα. Αυτό το 
φύλλο εργασιών θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα φύλλα 
εργασιών µε τίτλους «Σχεδιασµός αγωγών», «Σχεδιασµός µονάδων 
συλλογής σκόνης» και «Γενικά στοιχεία περί εξαερισµού». 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Χρησιµοποιήστε αξιόπιστους προµηθευτές τυποποιηµένων 
συστηµάτων τοπικού εξαερισµού. Επικοινωνείστε µόνον µε 
εξειδικευµένους µηχανικούς γιά να δώσουν προσφορά για την 
εργασία αυτή.  

 Ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει ποιός είναι η µολυσµατική ουσία 
και πώς δηµιουργείται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται 
στις µολυσµατικές ουσίες, που ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε 
έκρηξη της σκόνης.  

 Ο σχεδιασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 
µια καλύπτρα, ένα περίβληµα ή κάποια άλλη είσοδο για τη 
συλλογή και περιορισµό της µολυσµατικής ουσίας, αγωγούς για 
την αποµάκρυνση της µολυσµατικής ουσίας από την πηγή, ένα 
φίλτρο ή άλλη συσκευή καθαρισµού του αέρα, η οποία κανονικά 
θα τοποθετείται µεταξύ της καλύπτρας και του ανεµιστήρα, έναν 
ανεµιστήρα ή άλλη συσκευή προώθησης του αέρα για την 
εξασφάλιση κυκλοφορίας αέρα, περισσότερους αγωγούς για την 
εξαγωγή του καθαρού αέρα στον εξωτερικό χώρο ,ή στο χώρο 
εργασίας.  

 Εγκαταστήστε τοπικό εξαερισµό στην πηγή παραγωγής της 
σκόνης, για τη συλλογή της. 

 Περιορίστε την πηγή της σκόνης όσο το δυνατόν περισσότερο, 
ώστε να βοηθήστε να µην διασπαρεί. 

 Ο τοπικός εξαερισµός θα πρέπει να συνδέεται σε µια κατάλληλη 
µονάδα συλλογής σκόνης (π.χ. σακκόφιλτρο/κυκλώνα). 

 Μην επιτρέπετε στους εργαζόµενους να στέκονται µεταξύ της 
πηγής της έκθεσης και του τοπικού εξαερισµού, διαφορετικά θα 
βρίσκονται ακριβώς στη διαδροµή της ροής του µολυσµένου αέρα. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο τοπικός εξαερισµός να µην επηρεάζεται 
από τα ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας στην αίθουσα 
εργασίας, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να χρησιµοποιείτε απλούς αγωγούς, µε µικρό µήκος και να 
αποφεύγετε τη χρήση µεγάλων τµηµάτων εύκαµπτων αγωγών. 

 Να εφαρµόζετε εύκολες µεθόδους για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή περιοχή, µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. Ωστόσο, αν είναι 
απαραίτητο, ο καθαρός, φιλτραρισµένος αέρας µπορεί να 
ανακυκλωθεί στην αίθουσα εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι 
χρησιµοποιούνται συστήµατα ελέγχου της αποτελεσµατικότητας 
του φίλτρου. Οι ποσότητες του ανακυκλούµενου αέρα θα πρέπει 
να πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισµούς. 

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές των συστηµάτων εξαερισµού θα 
πρέπει να είναι εγκεκριµένες από τους εθνικούς κανονισµούς. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά το σχεδιασµό και τη 
χρήση τοπικών συστηµάτων 
εξαερισµού στο χώρο εργασίας. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί η 
έκθεση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται 
να εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο 
τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Να συντηρείτε τον τοπικό εξαερισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
Ο θόρυβος και οι κραδασµοί ανεµιστήρων µπορεί να είναι ενδεικτικά 
κάποιου προβλήµατος. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

 Να µην κάνετε καµία τροποποίηση σε κανένα µέρος του συστήµατος. 
Αν κάνετε αλλαγές, συµβουλευτείτε τον προµηθευτή και βεβαιωθείτε ότι 
το σύστηµα διατηρεί στη σήµανση CE.  

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Πρέπει να πάρετε οδηγίες χρήσης και ένα διάγραµµα του νέου 

συστήµατος. Πρέπει να παραλάβετε έκθεση για το ξενίνηµα της 
εγκατάστασης, που να δείχνει τη ροή αέρα σε όλες τις εισόδους, την 
ταχύτητα του αέρα στους αγωγούς, την πτώση της πίεσης κατά µήκος 
της συσκευής καθαρισµού ή του φίλτρου.  

 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση 
του εξοπλισµού εξαερισµού, σύµφωνα µε το σχεδιασµό. Φυλάξτε αυτές τις 
πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά τον τοπικό εξαερισµό και το ορατό σύστηµα των 
αγωγών τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, για ενδείξεις βλάβης. Εάν 
ο εξοπλισµός παραµένει συνεχώς σε χρήση, να τον ελέγχετε συχνότερα. 
Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. 

 Να δοκιµάζετε τον τοπικό εξαερισµό σε σύγκριση µε το πρότυπο 
απόδοσής του, σε συµφωνία µε την τοπική νοµοθεσία, σε συχνότητα 
που ανταποκρίνεται στις συστάσεις του κατασκευαστή και που είναι 
σύµφωνη µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε το χώρο εργασίας καθηµερινά. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα µέσα 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν 

οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να 
παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (µε τον απαραίτητο συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και έλγχος των 
δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει 
να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 
2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Να ακολουθείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.  
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από 
τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Κατάλογος σηµείων 
ελέγχου από τους 
εργαζοµένους, γιά την 
την καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Nα βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι 
χάρτινοι σάκοι και άλλα 
άχρηστα υλικά δεν θα 
αναρροφηθούν από τον 
τοπικό εξαερισµό. 

 Μην στέκεστε ανάµεσα 
στην πηγή της έκθεσης 
και τον τοπικό εξαερισµό. 
Αν δεν µπορέσετε να το 
αποφύγετε, συζητήστε µε 
τον επόπτη σας, για να 
βρείτε έναν τρόπο να 
λύσετε το πρόβληµα.  

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.1.14  Εργασίες συντήρησης, 
σέρβις και επισκευών  
 
Αυτό το φύλλο παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τις δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τη συντήρηση, το σέρβις και τις επισκευές στις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό, οι οποίες θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν την παραγωγή αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 
 

  

 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση 
των εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. 
 

 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
συµβουλές για την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης στο αναπνεύσιµο πυριτικό 
κατά τις εργασίες συντήρησης, σέρβις 
και επισκευών, συµπεριλαµβανοµένων 
και των µηχανικών βλαβών. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου οδηγιών εργασίας, 
θα περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε εργασία ή 
δραστηριότητα, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο φύλλο 
αυτό, προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 

 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 

 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού, η 
οποία προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
στο χώρο εργασίας. 
 

Σηµείωση: 
Εκτός από την ενδεχόµενη έκθεση σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού, οι 
εργαζόµενοι στη συντήρηση διατρέχουν και 
άλλους, µεγαλύτερους κινδύνους, οι οποίοι 
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πριν από την 
έναρξη της εργασίας, σε αυτούς 
συγκαταλέγονται: 
 
 Εργασία σε ύψος  
 Κινούµενα µηχανήµατα 
 Υπερβολικός θόρυβος 
 Περιορισµένοι χώροι 
 Συγκόλληση, καύση, κοπή 

και λειοτρίβηση 
 

  

Πρόσβαση 
 

Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  

Φύση των εργασιών συντήρησης, 
σέρβις και επισκευής 

 
Εργαζόµενοι και εργολάβοι όπως οι εφαρµοστές, οι 
ηλεκτρολόγοι, οι φύλακες και οι εργάτες, συνήθως εκτελούν 
τους παρακάτω τύπους εργασιών (ο κατάλογος δεν είναι 
πλήρης). 

 Καθηµερινή προγραµµατισµένη προληπτική 
συντήρηση/σέρβις/επισκευή. π.χ. λίπανση, περιοδεία 
οπτικής επιθεώρησης, τακτοποίηση. 

 Τακτική προγραµµατισµένη προληπτική 
συντήρηση/σέρβις/επισκευή. Π.χ. αλλαγή κοσκίνων , 
σακκόφιλτρων, µεταλλικών επιστρώσεων και εκτέλεση 
βαθµονοµήσεων. 

 Μηχανικές βλάβες και έκτακτες ανάγκες. Π.χ. βλάβες στα 
µοτέρ κίνησης, ιµάντες τύπου V, διακοπές ρεύµατος και 
εµφράξεις. 

Ανάληψη της εργασίας  
 

Όταν αναλαµβάνετε εργασίες συντήρησης, σέρβις και 
επισκευών, η εργασία θα πρέπει να εκτελείται λαµβάνοντας υπ' 
όψιν τα παρακάτω κριτήρια, προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η ατοµική έκθεση σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό: 

 ∆εξιότητες εργαζοµένων/εργολάβων 

 Ολοκλήρωση εκτίµησης κινδύνου 

 Ασφαλείς διαδικασίες εργασίας (περιλαµβανοµένων του 
διπλώµατος εργασίας και τοπικών κανονισµών, εάν ισχύουν) 

 Οδηγίες για εργολάβους 

 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση της 
εργασίας διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 
είναι κατάλληλος για την εργασία που πρόκειται να 
εκτελεστεί 

 ∆ιαδικασίες για τα µέσα ατοµικής προστασίας 

 Μέτρα για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών 

 Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης 

 Επίβλεψη 

 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 

 Απόρριψη αποβλήτων 
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Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε την αποτελεσµατικότητα του εξοπλισµού προστασίας 
του αναπνευστικού συστήµατος πριν από τη χρήση.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να βεβαιώνεστε ότι ο τοπικός εξαερισµός είναι αποτελεσµατικός και 
δοκιµάζεται τακτικά.  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να έχετε καλά πρότυπα νοικοκυρέµατος. 

 Όπου είναι δυνατόν, να καθαρίζετε γύρω από το χώρο εργασίας 
πριν αρχίσετε να εργάζεστε. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα µέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται. 
Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

 Έχετε υπ' όψιν ότι η γενειάδα περιορίζει την αποτελεσµατικότητα της 
µάσκας προστασίας από τη σκόνη. Στους χειριστές που έχουν 
γενειάδα θα πρέπει να παρέχονται αναπνευστήρες µε τροφοδοσία 
αέρα ή άλλες παρόµοιες συσκευές. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και δ. τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε 
στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού 
Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εδραιώσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύνολο των εγκαταστάσεων 
και του εξοπλισµού είναι 
µονωµένο από την πηγή 
ρεύµατος, προτού 
εκτελέσετε οποιαδήποτε 
εργασία π.χ. στα ηλεκτρικά/ 
πνευµατικά/υδραυλικά 
συστήµατα ή τις µονάδες 
αποθήκευσης ενέργειας. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο οι 
κλειστοί χώροι αερίζονται 
καλά και, εάν υπάρχει 
σύστηµα συλλογής της 
σκόνης, ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή 
κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να τοποθετείτε 
αποξεστήρες ιµάντων 
στους µεταφορείς, για να 
περιοριστεί στο ελάχιστο 
η διαρροή. 

 Να παρέχετε καλύµµατα 
εγκλωβισµού της σκόνης 
στα κόσκινα, τις 
µεταφορικές ταινίες 
και τους σπαστήρες. 

 Να καθαρίζετε τους 
κλειστούς χώρους µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να εφαρµόζετε τις 
καλύτερες διαθέσιµες 
τεχνικές κατά το 
σχεδιασµό και την 
εγκατάσταση νέων 
µονάδων και εξοπλισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 

    
Μάρτιος 2006 – 2.1.14 – Σελίδα 2 από 2    

 



Δεκνζηεύζεθε ηελ 02-08-2011 

Η αγγιηθή έθδνζε είλαη έγθπξε θαη δεζκεπηηθή. Η ηειεπηαία εγθεθξηκέλε κεηάθξαζε βξίζθεηαη ζην website ηεο NEPSI ζην www.nepsi.eu 

2.1.14a 
  

Ξεξή θνπή θαλαιηώλ κε 
ηελ βνήζεηα  

ειεθηξηθνύ δηζθνπξίνλνπ  

 
 Απηό ην έγγξαθν παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ 

μεξή θνπή θαλαιηώλ ζε ζθπξόδεκα, ην νπνίν πεξηέρεη 

θξπζηαιιηθό ππξηηηθό, κε ηελ βνήζεηα επηηνίρηνπ ειεθηξηθνύ 

δηζθνπξίνλνπ. 

  

 

 
Απηό ην έγγξαθν κε νδεγίεο 
πξννξίδεηαη γηα εξγνδόηεο, ώζηε λα 
ηνπο βνεζήζεη λα ζπκκνξθωζνύλ κε 
ηηο απαηηήζεηο ηωλ λόκωλ γηα πγηείο 
θαη αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, 
ειέγρνληαο ηελ έθζεζε ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό 
ππξηηηηθό. . 
 
 
Σπγθεθξηκέλα, απηό ην έγγξαθν δίλεη 
νδεγίεο γηα θαιή πξα2.1.14a FR FIN - 
Good Practice Guide - Dry cutting of 
slits using electric wall 
chasers_θηηθή θαηά ηελ μεξή θνπή 
θαλαιηώλ ζε ζθπξόδεκα, ην νπνίν 
πεξηέρεη θξπζηαιιηθό ππξηηηθό, κε ηε 
βνήζεηα ειεθηξηθνύ, επηηνίρηνπ 
δηζθνπξίνλνπ. Αθνινπζώληαο ηα 
βαζηθά ζεκεία απηνύ ηνπ εγγξάθνπ 
ζα βνεζήζεηε ζηε κείωζε ηεο 
έθζεζεοζε ζθόλε. Σύκθωλα κε ηηο 
εηδηθέο ζπλζήθεο ζε θάζε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε, κπνξεί 
θαη λα κε ρξεηαζηεί λα εθαξκόζεηε 
όια λα κέηξα ειέγρνπ, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν γηα ηελ 
κείωζε ηεο έθζεζεο. ζε ζθόλε 
 
 
Τν παξόλ έγγξαθν πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκν ζε αλζξώπνπο νη νπνίνη 
κπνξνύλ λα εθηεζνύλ ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό 
ζηε ζέζε εξγαζίαο, έηζη ώζηε απηνί 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηα 
κέηξα ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνληαη. 
 
 
Απηό ην έγγξαθν είλαη έλα κέξνο 
από ηηο νδεγίεο θαιήο πξαθηηθήο, 
γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ ππξηηηθή 
ζθόλε θαη πξννξίδεηαη εηδηθά γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πξνζωπηθήο έθζεζεο ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό. 
 
 

  

 
 

Πξόζβαζε  
 Πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο κόλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζωπηθό. 
 
 

Οξγάλωζε θαη εμνπιηζκόο  
 Επηιέμηε ην ζωζηό ζύζηεκα εξγαιείωλ θαη κνλάδαο 

αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο γηα ηελ εξγαζία 
 Η κνλάδα αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο κπνξεί λα είλαη μερωξηζηή 

από ην εξγαιείν ή λα είλαη ελζωκαηωκέλε ζην εξγαιείν. 
 Εξγαζηείηε κόλν όηαλ ε ζπζθεπή απνξξόθεζεο ηεο ζθόλεο 

είλαη ζπλδεδεκέλε. Βεβαηωζείηε όηη ε ζπζθεπή απνξξόθεζεο 
ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά πάληα. 

 Η ζπζθεπή αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο πξέπεη λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηάμε - ζθόλεο - Μ 
ζύκθωλα κε ην ΕΝ 60335-2-69 

 Σημείωζη: Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι οποίερ αθοπούν 
ηη ζςμμόπθωζη με ηη ζκόνη οπςκηών ηάξηρ Μ, κοιηάξηε ζηην 
ιζηοζελίδα  
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Βεβαηωζείηε, όηη όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ 
αλαξξόθεζε ηεο ζθόλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθωλα κε 
ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλαξξόθεζεο. 

Σπληήξεζε  
 

 Τα εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζπληεξνύληαη 

ζύκθωλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπο, λα δηαηεξνύληαη ζε 

θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη λα επηζθεπάδνληαη εγθαίξωο  
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Επηζεώρεζε θαη δοθηκή  

 Εμεηάζηε νπηηθά ην εξγαιείν θαη ηε ζπζθεπή αλαξξόθεζεο 
ηεο ζθόλεο γηα ζπκπηώκαηα βιάβεο πξηλ από θάζε 
ρξήζε. 

 Βεβαηωζείηε όηη ην ζύζηεκα εξγαιείν – κνλάδα 
αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Πξέπεη λα δηαηεξείηε ηηο εγγξαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ηωλ 
επηζεωξήζεωλ γηα έλα θαηάιιειν ρξνληθό δηάζηεκα ην 
νπνίν λα ζπκθωλεί κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (ην ειάρηζην 5 
ρξόληα). 

Καζαρηόηεηα θαη ζσκκάδεκα 

 Να θαζαξίδεηε ηνλ εμνπιηζκό ηαθηηθά ζύκθωλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε κεζόδνπο θαζαξηζκνύ κε αλαξξόθεζε 
ή κε πγξό. 

x   Μελ θαζαξίδεηε ην ρώξν εξγαζίαο κε ζηεγλή βνύξηζα ή κε  
     πεπηεζκέλν αέξα. 

Μέζα αηοκηθής προζηαζίας 
 Κνηηάμηε ην έγγξαθν 2.1.15 ην νπνίν είλαη αθηεξωκέλν ζηα 

αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 
 Υπνδείμηε ηνπο ρώξνπο όπνπ πξέπεη λα θνξηνύληαη ηα 

αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 
 Εμαζθαιίζηε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ηα 

αηνκηθηά κέζα πξνζηαζίαο ζα δηαηεξνύληαη θαζαξά, όηαλ 
δε ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Αληηθαηαζηήζηε ηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη 
πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 Θα κπνξνύζαηε λα θάλεηε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ, γηα λα πξνζδηνξίζεηε εάλ ηα ππάξρνληα κέηξα 
ειέγρνπ είλαη ηα θαηάιιεια. 

 

Εθπαίδεσζε  
 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνύο ζαο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο  αλαπλεύζηκεο ζθόλεο κε θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, ζηελ πγεία ηνπο. 

 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνπο εθπαίδεπζε γηα ηελ 
πξνζηαζία από ηελ έθζεζε ζε ζθόλε, πωο ιεηηνπξγνύλ νη 
κέζνδνη ειέγρνπ θαη αλ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, πόηε θαη πώο 
λα ρξεζηκνπνηνύλ θάζε ζπζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ηη λα 
θάλνπλ όηαλ θάηη δελ είλαη ζωζηό. Κνηηάμεηε ην έγγξαθν 
2.1.19 θαη ην πξώην κέξνο ηνπ νδεγνύ θαιήο πξαθηηθήο. 

Επίβιευε  

 Να έρεηε έλα ζύζηεκα ην νπνίν λα εμαθξηβώλεη εάλ ηα 
κέηξα ειέγρνπ ππάξρνπλ θαη εθαξκόδνληαη. Κνηηάμηε ην 
έγγξαθν 2.1.17. 

 Οη εξγνδόηεο πξέπεη λα βεβαηωζνύλ όηη νη εξγαδόκελνί 
ηνπο έρνπλ όια ηα κέζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ όιν ηνλ 
θαηάινγν ηωλ ειέγρωλ πνπ δίλνληαη ζηελ δεμηά ζηήιε. 

 

 

Καηάιογος ειέγτφλ 
εργαδοκέλοσ γηα ηελ 
θαιύηερε 
τρεζηκοποίεζή ηοσς 
 

 Βεβαηωζείηε όηη ν 
ρώξνο αεξίδεηαη θαιά 
θαη όηη ην ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο ηεο 
ζθόλεο έρεη ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Κνηηάμηε γηα 
ζπκπηώκαηα βιαβώλ, 
θζνξάο ή θαθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνύκελνπ 
εμνπιηζκνύ. Εάλ 
εληνπίζεηε 
πξνβιήκαηα 
αλαθέξεηε ζηνλ 
πξνϊζηάκελό ζαο. 
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
δηακαληέληεο ιεπίδεο 
ειέγμηε λα κε έρνπλ 
βιάβεο, θζνξέο ή 
ξωγκέο. 

 Αλ λνκίδεηε όηη ππάξρεη 
πξόβιεκα κε ηε 
ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο 
ζθόλεο εμαζθαιίζηε 
ζπκπιεξωκαηηθά 
κέηξα ειέγρνπ, έηζη 
ώζηε λα κεηώζεηε ηελ 
έθζεζε ζε  
αλαπλεύζηκε ζθόλε κε 
θξπζηαιιηθό ππξηηηθό, 
εθόζνλ ην πξόβιεκα 
παξακέλεη. 

 Μελ παξεκπνδίδεηαη ηα 
ζπζηήκαηα αεξηζκνύ. 
Είλαη εθεί γηα λα 
πξνζηαηεύεη ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 Να ρξεζηκνπνηείηε 
κεζόδνπο θαζαξηζκνύ 
κε αλαξξόθεζε ή κε 
πγξό. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε, λα 
ζπληεξείηε θαη λα 
απνζεθεύεηε όια ηα 
κέζα πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζύκθωλα 
κε ηηο νδεγίεο. 
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2.1.14b 
 

Ξεξή θνπή θαη ιείαλζε κε 
ηελ βνήζεηα γωληαθνύ 
ιεηαληήξα ρεηξόο 

 
 Αςηό ηο έγγπαθο ζαρ δίνει οδηγίερ για ηην ξηπή κοπή και ηην 

λείανζη ζκςποδέμαηορ, ηο οποίο πεπιέσει κπςζηαλλικό πςπιηικό 

με ηη βοήθεια γωνιακού λειανηήπα σειπόρ και κοπηικών μησανών. 

  

 

 
Απηό ην έγγξαθν κε νδεγίεο 
πξννξίδεηαη γηα εξγνδόηεο, ώζηε λα 
ηνπο βνεζήζεη λα ζπκκνξθωζνύλ κε 
ηηο απαηηήζεηο ηωλ λόκωλ γηα πγηείο 
θαη αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, 
ειέγρνληαο ηελ έθζεζε ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό 
ππξηηηηθό. . 
 
 
Σπγθεθξηκέλα, απηό ην έγγξαθν δίλεη 
νδεγίεο γηα θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ 
μεξή θνπή θαλαιηώλ ζε ζθπξόδεκα, 
ην νπνίν πεξηέρεη θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνύ, 
επηηνίρηνπ δηζθνπξίνλνπ. 
Αθνινπζώληαο ηα βαζηθά ζεκεία 
απηνύ ηνπ εγγξάθνπ ζα βνεζήζεηε 
ζηε κείωζε ηεο έθζεζεοζε ζθόλε. 
Σύκθωλα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ζε 
θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε, 
κπνξεί θαη λα κε ρξεηαζηεί λα 
εθαξκόζεηε όια λα κέηξα ειέγρνπ, 
ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν 
γηα ηελ κείωζε ηεο έθζεζεο. ζε 
ζθόλε 
 
 
Τν παξόλ έγγξαθν πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκν ζε αλζξώπνπο νη νπνίνη 
κπνξνύλ λα εθηεζνύλ ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό 
ζηε ζέζε εξγαζίαο, έηζη ώζηε απηνί 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηα 
κέηξα ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνληαη. 
 
 
Απηό ην έγγξαθν είλαη έλα κέξνο 
από ηηο νδεγίεο θαιήο πξαθηηθήο, 
γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ ππξηηηθή 
ζθόλε θαη πξννξίδεηαη εηδηθά γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πξνζωπηθήο έθζεζεο ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό. 
 
 

  

 
 

Πξόζβαζε  
 Πεπιοπίζηε ηην ππόζβαζη ζηο σώπο επγαζίαρ μόνο ζε 

εξοςζιοδοηημένο πποζωπικό. 
 

Οξγάλωζε θαη εμνπιηζκόο  
 Βεβαηωζείηε όηη ην εξγαιείν ζαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπλδέεηαη κε ζύζηεκα αλαξξόθεζεο ζθόλεο.. 

 Επηιέμηε ην ζωζηό ζύζηεκα εξγαιείνπ θαη κνλάδαο 
αλαξξόθεζεο ζθόλεο, γηα ηελ εξγαζία ζαο 

 Εξγαζηείηε κόλν όηαλ ππάξρεη ζπδεδεκέλν έλα ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο ζθόλεο. Βεβαηωζείηε όηη ε κνλάδα 
αλαξξόθεζεο ιεηηνπξγεί πάληνηε ζωζηά. 

 Η ζπζθεπή απνξξόθεζεο ηεο ζθόλεο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ζθόλε - ηάμεο Μ 
ζύκθωλα κε ην ΕΝ 60335-2-69 

 Σημείωζη: Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι οποίερ αθοπούν 
ηη ζςμμόπθωζη με ηη ζκόνη οπςκηών ηάξηρ Μ, κοιηάξηε ζηην 
ιζηοζελίδα:  

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Βεβαηωζείηε, όηη όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ 
αλαξξόθεζε ηεο ζθόλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθωλα 
κε ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλαξξόθεζεο. 

Σπληήξεζε  
 

 Τα εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζπληεξνύληαη 
ζύκθωλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπο, λα δηαηεξνύληαη ζε 
θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη λα επηζθεπάδνληαη εγθαίξωο  
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Επηζεώρεζε θαη δοθηκή  
 Εμεηάζηε νπηηθά ην εξγαιείν θαη ηε ζπζθεπή αλαξξόθεζεο 

ηεο ζθόλεο γηα ζπκπηώκαηα βιάβεο πξηλ από θάζε ρξήζε. 

 Βεβαηωζείηε όηη ην ζύζηεκα εξγαιείν – κνλάδα 
αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Πξέπεη λα δηαηεξείηε ηηο εγγξαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ηωλ 
επηζεωξήζεωλ γηα έλα θαηάιιειν ρξνληθό δηάζηεκα ην 
νπνίν λα ζπκθωλεί κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (ην ειάρηζην 5 
ρξόληα). 

Καζαρηόηεηα θαη ζσκκάδεκα 

 Να θαζαξίδεηε ηνλ εμνπιηζκό ηαθηηθά ζύκθωλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε κεζόδνπο θαζαξηζκνύ κε αλαξξόθεζε 
ή κε πγξό. 

x   Μελ θαζαξίδεηε ην ρώξν εξγαζίαο κε ζηεγλή βνύξηζα ή κε   

     πεπηεζκέλν αέξα. 

Μέζα αηοκηθής προζηαζίας 
 Κνηηάμηε ην έγγξαθν 2.1.15 ην νπνίν είλαη αθηεξωκέλν ζηα 

αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 

 Υπνδείμηε ηνπο ρώξνπο όπνπ πξέπεη λα θνξηνύληαη ηα 
αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 

 Εμαζθαιίζηε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ηα 
αηνκηθηά κέζα πξνζηαζίαο ζα δηαηεξνύληαη θαζαξά, όηαλ 
δε ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Αληηθαηαζηήζηε ηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη 
πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 Θα κπνξνύζαηε λα θάλεηε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ, γηα λα πξνζδηνξίζεηε εάλ ηα ππάξρνληα κέηξα 
ειέγρνπ είλαη ηα θαηάιιεια. 

Εθπαίδεσζε  
 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνύο ζαο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο  αλαπλεύζηκεο ζθόλεο κε θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, ζηελ πγεία ηνπο. 

 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνπο εθπαίδεπζε γηα ηελ 
πξνζηαζία από ηελ έθζεζε ζε ζθόλε, πωο ιεηηνπξγνύλ νη 
κέζνδνη ειέγρνπ θαη αλ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, πόηε θαη πώο 
λα ρξεζηκνπνηνύλ θάζε ζπζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ηη λα 
θάλνπλ όηαλ θάηη δελ είλαη ζωζηό. Κνηηάμεηε ην έγγξαθν 
2.1.19 θαη ην πξώην κέξνο ηνπ νδεγνύ θαιήο πξαθηηθήο. 

Επίβιευε  
 Να έρεηε έλα ζύζηεκα ην νπνίν λα εμαθξηβώλεη εάλ ηα 

κέηξα ειέγρνπ ππάξρνπλ θαη εθαξκόδνληαη. Κνηηάμηε ην 
έγγξαθν 2.1.17. 

 Οη εξγνδόηεο πξέπεη λα βεβαηωζνύλ όηη νη εξγαδόκελνί 
ηνπο έρνπλ όια ηα κέζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ όιν ηνλ 
θαηάινγν ηωλ ειέγρωλ πνπ δίλνληαη ζηελ δεμηά ζηήιε. 

 

 

Καηάιογος ειέγτφλ 
εργαδοκέλοσ γηα ηελ 
θαιύηερε 
τρεζηκοποίεζή ηοσς 
 
 Βεβαηωζείηε όηη ν 

ρώξνο αεξίδεηαη θαιά 
θαη όηη ην ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο ηεο 
ζθόλεο έρεη ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Κνηηάμηε γηα 
ζπκπηώκαηα βιαβώλ, 
θζνξάο ή θαθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνύκελνπ 
εμνπιηζκνύ. Εάλ 
εληνπίζεηε 
πξνβιήκαηα 
αλαθέξεηε ζηνλ 
πξνϊζηάκελό ζαο. 
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
δηακαληέληεο ιεπίδεο 
ειέγμηε λα κε έρνπλ 
βιάβεο, θζνξέο ή 
ξωγκέο. 

 Αλ λνκίδεηε όηη ππάξρεη 
πξόβιεκα κε ηε 
ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο 
ζθόλεο εμαζθαιίζηε 
ζπκπιεξωκαηηθά 
κέηξα ειέγρνπ, έηζη 
ώζηε λα κεηώζεηε ηελ 
έθζεζε ζε  
αλαπλεύζηκε ζθόλε κε 
θξπζηαιιηθό ππξηηηθό, 
εθόζνλ ην πξόβιεκα 
παξακέλεη. 

 Μελ παξεκπνδίδεηαη ηα 
ζπζηήκαηα αεξηζκνύ. 
Είλαη εθεί γηα λα 
πξνζηαηεύεη ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 Να ρξεζηκνπνηείηε 
κεζόδνπο θαζαξηζκνύ 
κε αλαξξόθεζε ή κε 
πγξό. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε, λα 
ζπληεξείηε θαη λα 
απνζεθεύεηε όια ηα 
κέζα πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζύκθωλα 
κε ηηο νδεγίεο. 
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2.1.14c 
 

Ξεξή ιείαλζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
βνήζεηα ειεθηξηθνύ 
ιεηαληήξα επηθάλεηαο 
ζθπξνδέκαηνο 

 
 Απηό ην έγγξαθν ζαο παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ ιείαλζε 

ζθπξνδέκαηνο, ην νπνίν πεξηέρεη θξπζηαιιηθό ππξηηηθό κε ηελ 

βνήζεηα ειεθηξηθνύ ιεηαληήξα επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο. 
 

  
Απηό ην έγγξαθν κε νδεγίεο 
πξννξίδεηαη γηα εξγνδόηεο, ώζηε λα 
ηνπο βνεζήζεη λα ζπκκνξθωζνύλ κε 
ηηο απαηηήζεηο ηωλ λόκωλ γηα πγηείο 
θαη αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, 
ειέγρνληαο ηελ έθζεζε ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό 
ππξηηηηθό. . 
 
 
Σπγθεθξηκέλα, απηό ην έγγξαθν δίλεη 
νδεγίεο γηα θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ 
μεξή ιείαλζε ζθπξνδέκαηνο ην 
νπνίν πεξηέρεη θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, κε ηε βνήζεηα κε 
ειεθηξηθνύ ιεηαληήξα. 
Αθνινπζώληαο ηα βαζηθά ζεκεία 
απηνύ ηνπ εγγξάθνπ ζα βνεζήζεηε 
ζηε κείωζε ηεο έθζεζεοζε ζθόλε. 
Σύκθωλα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ζε 
θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε, 
κπνξεί θαη λα κε ρξεηαζηεί λα 
εθαξκόζεηε όια λα κέηξα ειέγρνπ, 
ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν 
γηα ηελ κείωζε ηεο έθζεζεο. ζε 
ζθόλε 
 
 
Τν παξόλ έγγξαθν πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκν ζε αλζξώπνπο νη νπνίνη 
κπνξνύλ λα εθηεζνύλ ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό 
ζηε ζέζε εξγαζίαο, έηζη ώζηε απηνί 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηα 
κέηξα ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνληαη. 
 
 
Απηό ην έγγξαθν είλαη έλα κέξνο 
από ηηο νδεγίεο θαιήο πξαθηηθήο, 
γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ ππξηηηθή 
ζθόλε θαη πξννξίδεηαη εηδηθά γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πξνζωπηθήο έθζεζεο ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό. 
 
 

 

Πξόζβαζε  
 Πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο κόλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζωπηθό  
 

Οξγάλωζε θαη εμνπιηζκόο  
 Επηιέμηε ην ζωζηό ζύζηεκα εξγαιείωλ θαη κνλάδαο 

αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο γηα ηελ εξγαζία 
 Η δηάηαμε αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο κπνξεί λα είλαη μερωξηζηή 

από ην εξγαιείν ή λα είλαη ελζωκαηωκέλε ζην εξγαιείν. 
 Εξγαζηείηε κόλν όηαλ ε ζπζθεπή απνξξόθεζεο ηεο ζθόλεο 

είλαη ζπλδεδεκέλε. Βεβαηωζείηε όηη ε ζπζθεπή απνξξόθεζεο 
ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά πάληα. 

 Η ζπζθεπή αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο πξέπεη λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηάμε - ζθόλεο - Μ 
ζύκθωλα κε ην ΕΝ 60335-2-69 

 Σημείωζη: Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι οποίερ αθοπούν 
ηη ζςμμόπθωζη με ηη ζκόνη οπςκηών ηάξηρ Μ, κοιηάξηε ζηην 
ιζηοζελίδα  
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Βεβαηωζείηε, όηη όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ 
αλαξξόθεζε ηεο ζθόλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθωλα κε 
ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλαξξόθεζεο. 

Σπληήξεζε  
 

 Τα εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζπληεξνύληαη 

ζύκθωλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπο, λα δηαηεξνύληαη ζε 

θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη λα επηζθεπάδνληαη εγθαίξωο  
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Επηζεώξεζε θαη δνθηκή  

 Εμεηάζηε νπηηθά ην εξγαιείν θαη ηε ζπζθεπή αλαξξόθεζεο 
ηεο ζθόλεο γηα ζπκπηώκαηα βιάβεο πξηλ από θάζε 
ρξήζε. 

 Βεβαηωζείηε όηη ην ζύζηεκα εξγαιείν – κνλάδα 
αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Πξέπεη λα δηαηεξείηε ηηο εγγξαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ηωλ 
επηζεωξήζεωλ γηα έλα θαηάιιειν ρξνληθό δηάζηεκα ην 
νπνίν λα ζπκθωλεί κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (ην ειάρηζην 5 
ρξόληα). 

Καζαξηόηεηα θαη ζπκκάδεκα 

 Να θαζαξίδεηε ηνλ εμνπιηζκό ηαθηηθά ζύκθωλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε κεζόδνπο θαζαξηζκνύ κε αλαξξόθεζε 
ή κε πγξό.  
Μελ θαζαξίδεηε ην ρώξν εξγαζίαο κε ζηεγλή βνύξηζα ή κε 
πεπηεζκέλν αέξα. 

 x   Μελ θαζαξίδεηε ην ηόπν ρώξν εξγαζίαο κε ζηεγλή  
      βνύξηζα ή κε πεπηεζκέλν αέξα.. 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Κνηηάμηε ην έγγξαθν 2.1.15 ην νπνίν είλαη αθηεξωκέλν ζηα 
αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 

 Υπνδείμηε ηνπο ρώξνπο όπνπ πξέπεη λα θνξηνύληαη ηα 
αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 

 Εμαζθαιίζηε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ηα 
αηνκηθηά κέζα πξνζηαζίαο ζα δηαηεξνύληαη θαζαξά, όηαλ 
δε ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Αληηθαηαζηήζηε ηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη 
πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 Θα κπνξνύζαηε λα θάλεηε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ, γηα λα πξνζδηνξίζεηε εάλ ηα ππάξρνληα κέηξα 
ειέγρνπ είλαη ηα θαηάιιεια. 

Εθπαίδεπζε  

 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνύο ζαο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ επίδξαζε ηεο  αλαπλεύζηκεο ζθόλεο κε θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, ζηελ πγεία ηνπο. 

 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνπο εθπαίδεπζε γηα ηελ 
πξνζηαζία από ηελ έθζεζε ζε ζθόλε, πωο ιεηηνπξγνύλ νη 
κέζνδνη ειέγρνπ θαη αλ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, πόηε θαη πώο 
λα ρξεζηκνπνηνύλ θάζε ζπζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ηη λα 
θάλνπλ όηαλ θάηη δελ είλαη ζωζηό. Κνηηάμεηε ην έγγξαθν 
2.1.19 θαη ην πξώην κέξνο ηνπ νδεγνύ θαιήο πξαθηηθήο. 

Επίβιεςε  

 Να έρεηε έλα ζύζηεκα ην νπνίν λα εμαθξηβώλεη εάλ ηα 
κέηξα ειέγρνπ ππάξρνπλ θαη εθαξκόδνληαη. Κνηηάμηε ην 
έγγξαθν 2.1.17. 

 Οη εξγνδόηεο πξέπεη λα βεβαηωζνύλ όηη νη εξγαδόκελνί 
ηνπο έρνπλ όια ηα κέζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ όιν ηνλ 
θαηάινγν ηωλ ειέγρωλ πνπ δίλνληαη ζηελ δεμηά ζηήιε. 
 

 

Καηάινγνο ειέγρσλ 
εξγαδνκέλνπ γηα ηελ 
θαιύηεξε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

 Βεβαηωζείηε όηη ν 
ρώξνο αεξίδεηαη θαιά 
θαη όηη ην ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο ηεο 
ζθόλεο έρεη ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Κνηηάμηε γηα 
ζπκπηώκαηα βιαβώλ, 
θζνξάο ή θαθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνύκελνπ 
εμνπιηζκνύ. Εάλ 
εληνπίζεηε 
πξνβιήκαηα αλαθέξεηε 
ζηνλ πξντζηάκελό ζαο.  

 Αλ λνκίδεηε όηη ππάξρεη 
πξόβιεκα κε ηε 
ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο 
ζθόλεο εμαζθαιίζηε 
ζπκπιεξωκαηηθά 
κέηξα ειέγρνπ, έηζη 
ώζηε λα κεηώζεηε ηελ 
έθζεζε ζε  
αλαπλεύζηκε ζθόλε κε 
θξπζηαιιηθό ππξηηηθό, 
εθόζνλ ην πξόβιεκα 
παξακέλεη. 

 Μελ παξεκπνδίδεηαη ηα 
ζπζηήκαηα αεξηζκνύ. 
Είλαη εθεί γηα λα 
πξνζηαηεύεη ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 Να ρξεζηκνπνηείηε 
κεζόδνπο θαζαξηζκνύ 
κε αλαξξόθεζε ή κε 
πγξό. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε, λα 
ζπληεξείηε θαη λα 
απνζεθεύεηε όια ηα 
κέζα πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζύκθωλα 
κε ηηο νδεγίεο. 
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Ξεξή επεμεξγαζία κε 
ζκπξηδόραξην κε ηε ρξήζε 
ειεθηξηθνύ ιεηαληήξα 

 
 Αςηό ηο έγγπαθο ζαρ παπέσει οδηγίερ για ηην ξηπή επεξεπγαζία 

με ζμςπιδόσαπηο  ςλικών, ηα οποία πεπιέσοςν κπςζηαλλικό 

πςπιηικό με ηη σπήζη ηλεκηπικών μησανών σειπόρ π.σ. 

πεπιζηποθικών έκκενηπων λειανηήπων ή λειανηήπων ηαινίαρ. 
 

  

 

 
Απηό ην έγγξαθν κε νδεγίεο 
πξννξίδεηαη γηα εξγνδόηεο, ώζηε λα 
ηνπο βνεζήζεη λα ζπκκνξθωζνύλ κε 
ηηο απαηηήζεηο ηωλ λόκωλ γηα πγηείο 
θαη αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, 
ειέγρνληαο ηελ έθζεζε ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό 
ππξηηηηθό. . 
 
 
Σπγθεθξηκέλα, απηό ην έγγξαθν δίλεη 
νδεγίεο γηα θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ 
μεξή επεμεξγαζία κε ζκπξηδόραξην 
πιηθώλ, πνπ πεξηέρνπλ θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, κε ηε ρξήζε ρεηξνθίλεηωλ 
ειεθηξηθώλ κεραλώλ, όπωο 
ηξνρηαθνύ ιεηαληήξα, πεξηζηξνθηθνύ 
ιεηαληήξα (έθθεληξνπ ιεηαληήξα) ή 
ιεηαληήξα ηαηλίαο. Αθνινπζώληαο ηα 
βαζηθά ζεκεία απηνύ ηνπ εγγξάθνπ 
ζα βνεζήζεηε ζηε κείωζε ηεο 
έθζεζεοζε ζθόλε. Σύκθωλα κε ηηο 
εηδηθέο ζπλζήθεο ζε θάζε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε, κπνξεί 
θαη λα κε ρξεηαζηεί λα εθαξκόζεηε 
όια λα κέηξα ειέγρνπ, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν γηα ηελ 
κείωζε ηεο έθζεζεο. ζε ζθόλε 
 
 
Τν παξόλ έγγξαθν πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκν ζε αλζξώπνπο νη νπνίνη 
κπνξνύλ λα εθηεζνύλ ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό 
ζηε ζέζε εξγαζίαο, έηζη ώζηε απηνί 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηα 
κέηξα ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνληαη. 
 
 
Απηό ην έγγξαθν είλαη έλα κέξνο 
από ηηο νδεγίεο θαιήο πξαθηηθήο, 
γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ ππξηηηθή 
ζθόλε θαη πξννξίδεηαη εηδηθά γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πξνζωπηθήο έθζεζεο ζε 
αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό. 
 
 

  

 
 

Πξόζβαζε  

 Πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο κόλν ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζωπηθό. 

 
 

Οξγάλωζε θαη εμνπιηζκόο  
 Επηιέμηε ην ζωζηό ζύζηεκα εξγαιείωλ θαη κνλάδαο 

αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο γηα ηελ εξγαζία 
 Η κνλάδα αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο κπνξεί λα είλαη 

μερωξηζηή από ην εξγαιείν ή λα είλαη ελζωκαηωκέλε 
ζην εξγαιείν. 

 Εξγαζηείηε κόλν όηαλ ε ζπζθεπή απνξξόθεζεο ηεο 
ζθόλεο είλαη ζπλδεδεκέλε. Βεβαηωζείηε όηη ε ζπζθεπή 
απνξξόθεζεο ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά πάληα. 

 Η ζπζθεπή αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο πξέπεη λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηάμε - ζθόλεο - Μ 
ζύκθωλα κε ην ΕΝ 60335-2-69 

 Σημείωζη: Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι οποίερ 
αθοπούν ηη ζςμμόπθωζη με ηη ζκόνη οπςκηών ηάξηρ 
Μ, κοιηάξηε ζηην ιζηοζελίδα  
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Βεβαηωζείηε, όηη όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ 
αλαξξόθεζε ηεο ζθόλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθωλα κε ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλαξξόθεζεο. 

Σπληήξεζε  
 

 Τα εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζπληεξνύληαη 
ζύκθωλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπο, λα 
δηαηεξνύληαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη λα 
επηζθεπάδνληαη εγθαίξωο.  
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Επηζεώρεζε θαη δοθηκή  

 Εμεηάζηε νπηηθά ην εξγαιείν θαη ηε ζπζθεπή 
αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο γηα ζπκπηώκαηα βιάβεο πξηλ 
από θάζε ρξήζε. 

 Βεβαηωζείηε όηη ην ζύζηεκα εξγαιείν – κνλάδα 
αλαξξόθεζεο ηεο ζθόλεο ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Πξέπεη λα δηαηεξείηε ηηο εγγξαθέο κε ηα απνηειέζκαηα 
ηωλ επηζεωξήζεωλ γηα έλα θαηάιιειν ρξνληθό δηάζηεκα 
ην νπνίν λα ζπκθωλεί κε ηελ εζληθή λνκνζεζία (ην 
ειάρηζην 5 ρξόληα). 

Καζαρηόηεηα θαη ζσκκάδεκα 

 Να θαζαξίδεηε ηνλ εμνπιηζκό ηαθηηθά ζύκθωλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε κεζόδνπο θαζαξηζκνύ κε 
αλαξξόθεζε ή κε πγξό. 

x     Μελ θαζαξίδεηε ην ρώξν εξγαζίαο κε ζηεγλή βνύξηζα ή  
       κε πεπηεζκέλν αέξα. 

Μέζα αηοκηθής προζηαζίας 
 Κνηηάμηε ην έγγξαθν 2.1.15 ην νπνίν είλαη αθηεξωκέλν 

ζηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 
 Υπνδείμηε ηνπο ρώξνπο όπνπ πξέπεη λα θνξηνύληαη ηα 

αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. 
 Εμαζθαιίζηε απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ηα 

αηνκηθηά κέζα πξνζηαζίαο ζα δηαηεξνύληαη θαζαξά, όηαλ 
δε ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Αληηθαηαζηήζηε ηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη 
πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 Θα κπνξνύζαηε λα θάλεηε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ, γηα λα πξνζδηνξίζεηε εάλ ηα ππάξρνληα κέηξα 
ειέγρνπ είλαη ηα θαηάιιεια. 

 

Εθπαίδεσζε  
 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνύο ζαο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο  αλαπλεύζηκεο ζθόλεο κε θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, ζηελ πγεία ηνπο. 

 Να παξέρεηε ζηνπο εξγαδόκελνπο εθπαίδεπζε γηα ηελ 
πξνζηαζία από ηελ έθζεζε ζε ζθόλε, πωο ιεηηνπξγνύλ 
νη κέζνδνη ειέγρνπ θαη αλ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, πόηε θαη 
πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ θάζε ζπζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ηη λα 
θάλνπλ όηαλ θάηη δελ είλαη ζωζηό. Κνηηάμεηε ην έγγξαθν 
2.1.19 θαη ην πξώην κέξνο ηνπ νδεγνύ θαιήο πξαθηηθήο. 

Επίβιευε  

 Να έρεηε έλα ζύζηεκα ην νπνίν λα εμαθξηβώλεη εάλ ηα 
κέηξα ειέγρνπ ππάξρνπλ θαη εθαξκόδνληαη. Κνηηάμηε ην 
έγγξαθν 2.1.17. 

 Οη εξγνδόηεο πξέπεη λα βεβαηωζνύλ όηη νη εξγαδόκελνί 
ηνπο έρνπλ όια ηα κέζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ όιν 
ηνλ θαηάινγν ηωλ ειέγρωλ πνπ δίλνληαη ζηελ δεμηά 
ζηήιε. 

 

 

Καηάιογος ειέγτφλ 
εργαδοκέλοσ γηα ηελ 
θαιύηερε 
τρεζηκοποίεζή ηοσς 
 
 Βεβαηωζείηε όηη ν 

ρώξνο αεξίδεηαη θαιά 
θαη όηη ην ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο ηεο 
ζθόλεο έρεη ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγεί ζωζηά. 

 Κνηηάμηε γηα 
ζπκπηώκαηα βιαβώλ, 
θζνξάο ή θαθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνύκελνπ 
εμνπιηζκνύ. Εάλ 
εληνπίζεηε 
πξνβιήκαηα 
αλαθέξεηε ζηνλ 
πξνϊζηάκελό ζαο. 
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
δηακαληέληεο ιεπίδεο 
ειέγμηε λα κε έρνπλ 
βιάβεο, θζνξέο ή 
ξωγκέο. 

 Αλ λνκίδεηε όηη 
ππάξρεη πξόβιεκα κε 
ηε ζπζθεπή ειέγρνπ 
ηεο ζθόλεο 
εμαζθαιίζηε 
ζπκπιεξωκαηηθά 
κέηξα ειέγρνπ, έηζη 
ώζηε λα κεηώζεηε ηελ 
έθζεζε ζε  
αλαπλεύζηκε ζθόλε 
κε θξπζηαιιηθό 
ππξηηηθό, εθόζνλ ην 
πξόβιεκα παξακέλεη. 

 Μελ παξεκπνδίδεηαη 
ηα ζπζηήκαηα 
αεξηζκνύ. Είλαη εθεί 
γηα λα πξνζηαηεύεη ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 Να ρξεζηκνπνηείηε 
κεζόδνπο θαζαξηζκνύ 
κε αλαξξόθεζε ή κε 
πγξό. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε, 
λα ζπληεξείηε θαη λα 
απνζεθεύεηε όια ηα 
κέζα πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο 
ζύκθωλα κε ηηο 
νδεγίεο. 
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2.1.15  Μέσα ατοµικής 
προστασίας (PPE) 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τη χρήση και τη συντήρηση των ΜΑΠ για 
τους εργαζόµενους, που εκτίθενται σε σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού.  
Η χρήση των ΜΑΠ θα πρέπει να θεωρείται η έσχατη λύση, στην περίπτωση 
που όλα τα άλλα εύλογα µέσα µηχανολογικού και οργανωτικού ελέγχου 
έχουν δοκιµαστεί και έχουν αποτύχει να παρέξουν αποτελεσµατικό έλεγχο 
της έκθεσης. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Οι χώροι εργασίας όπου η χρήση 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι υποχρεωτική θα πρέπει να 
επισηµαίνονται ευκρινώς µε τη χρήση της κατάλληλης σήµανσης. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας θα πρέπει να πληροί τις σχετικές 
διατάξεις της Κοινότητας, αναφορικά µε τη σχεδίαση και την παραγωγή 
τους, µε εφαρµογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Το σύνολο του 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας θα πρέπει να παρέχεται από την 
εταιρεία και να φέρει την ένδειξη CE. 

 Όπου χρησιµοποιείται ΜΑΠ, θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόγραµµα 
που να καλύπτει όλα τα θέµατα σχετικά µε την επιλογή, χρήση και 
συντήρηση του εξοπλισµού. 

 Τα ΜΑΠ θα πρέπει να επιλέγονται µε γνώµονα την απόδοσή τους 
(π.χ. βαθµός προστασίας), άνεσης και ανθεκτικότητας.  

 Όπου είναι απαραίτητο να φορεθούν περισσότερα από ένα είδος 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), να βεβαιώνεστε ότι τα µέσα 
αυτά είναι συµβατά µεταξύ τους. 

 Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών όπου δηµιουργείται σκόνη, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει να φορούν ενδύµατα προστασίας (φόρµες). Θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται σκούρα χρώµατα, ώστε να φαίνεται εύκολα 
η σκόνη. Ο προµηθευτής ρουχισµού εργασίας θα είναι σε θέση να σας 
δώσει συµβουλές σχετικά µε τον κατάλληλο ρουχισµό. 

 Χρησιµοποιήστε τα παρακάτω εικονογράµµατα στο χώρο εργασίας για 
να εξηγήσετε που απαιτείται η χρήση ΜΑΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό 
να βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας 
την έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τη χρήση 
και τη συντήρηση των µέσων 
ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). Με 
την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου 
οδηγιών εργασίας θα διευκολυνθεί 
ο περιορισµός της έκθεσης των 
εργαζοµένων. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί επίσης στα πρόσωπα 
που ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα 
ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της 
σκόνης πυριτικού και προορίζεται 
ειδικά για τον έλεγχο της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού στο χώρο 
εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Εξασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε εργασία 

συντηρείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας. 

 ∆εν θα πρέπει να παίρνετε τον προστατευτικό ρουχισµό (φόρµες) στο 
σπίτι. Τα ρούχα θα πρέπει να καθαρίζονται από τον εργοδότη. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να επιθεωρείτε οπτικά τα ΜΑΠ καθηµερινά, για ενδείξεις φθοράς. Αν δεν 

χρησιµοποιείται συχνά, να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. 
 Να ελέγχετε την αποτελεσµατικότητα του εξοπλισµού προστασίας του 

αναπνευστικού συστήµατος, πριν από τη χρήση. Να ζητάτε οδηγίες από τον 
προµηθευτή σχετικά µε τις κατάλληλες µεθόδους ελέγχου της εφαρµογής. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
επιβάλλεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να διατηρείτε τα µη αναλώσιµα µέρη των µέσων ατοµικής προστασίας 

καθαρά.  
 Οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν καθαρούς χώρους αποθήκευσης 

για τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 
 Να µην καθαρίζετε το ρουχισµό µε πεπιεσµένο αέρα. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν 
οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να 
παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (µε τον απαραίτητο συντελεστή προστασίας). Θα πρέπει να 
επιλέγεται εξοπλισµός που να είναι συµβατός µε τα άλλα µέρη του 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας π.χ. προστατευτικά αυτιών, γυαλιά, 
γυαλιά συγκόλλησης. 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής θα επιτύχει την απαραίτητη προστασία του 
προσώπου του, µε τη µάσκα που έχει επιλεγεί. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί µε 
την εφαρµογή απλών µεθόδων δοκιµής π.χ. µπορεί να διασκορπιστεί στον 
αέρα ένα νέφος ζαχαρούχου διαλύµατος, για να ελεγχθεί εάν ο χειριστής 
µπορεί να το γευτεί. Αν µπορεί, τότε υπάρχει διαρροή. 

 Έχετε υπ' όψιν, ότι η γενειάδα περιορίζει την αποτελεσµατικότητα της 
µάσκας προστασίας από τη σκόνη. Στους χειριστές που έχουν γενειάδα 
θα πρέπει να παρέχονται αναπνευστήρες µε τροφοδοσία αέρα ή άλλη 
εναλλακτική λύση. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποούνται.  

 Για κάθε δραστηριότητα, θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση, προκειµένου 
να διαπιστωθεί πόσο συχνά θα πρέπει να αντικαθίσταται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά του. Να αντικαθιστάτε τα µέσα 
ατοµικής προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος στα χρονικά 
διαστήµατα, που συνιστώνται από τους προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες 

που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 

α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και έλγχος των 
δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει 
να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 
2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής των 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο των ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) που παρατίθεται στην 
απέναντι σελίδα. 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επιβλέποντα σας. 

 Ακόµα κι αν δεν φοράτε 
κανονικά εξοπλισµό 
προστασίας του 
αναπνευστικού 
συστήµατος, ίσως είναι 
απαραίτητο για σας να 
τον φοράτε προσωρινά, 
για την περίπτωση που 
θα αποτύχουν τα άλλα 
µέτρα προστασίας. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τα µέσα 
ατοµικής προστασίας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

 Να ρεγουλάρετε τα ΜΑΠ, 
έτσι ώστε να έχουν καλή 
εφαρµογή. 

 Αν έχετε γενειάδα, 
ενδεχοµένως να 
περιοριστεί η 
αποτελεσµατικότητα της 
µάσκας προστασίας από 
τη σκόνη. Επιλέξτε τον 
κατάλληλο αναπνευστήρα 
µε τροφοδοσία αέρα 
ή κάποια κατάλληλη 
εναλλακτική συσκευή. 

 Όποτε είναι απαραίτητο 
να φορέσετε περισσότερα 
από ένα είδος εξοπλισµού 
ατοµικής προστασίας, 
να βεβαιώνεστε ότι όλοι 
οι τύποι είναι συµβατοί 
µεταξύ τους. 

 

 

    
Μάρτιος 2006 – 2.1.15 – Σελίδα 2 από 2    

 



∆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 

 
 
 
 
 
  

2.1.16  Αφαίρεση σκόνης 
ή ιλύος από µονάδα 
συλλογής σκόνης 
 
Αυτό το φύλλο καθοδήγησης θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό 
µε τα φύλλα µε τίτλους «Σχεδιασµός αγωγών», «Σχεδιασµός µονάδων 
συλλογής σκόνης» και «Γενικά στοιχεία περί εξαερισµού». 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Τοποθετήστε προειδοποιητική 
σήµανση. 

 Παρέχετε καλή πρόσβαση, προκειµένου να διασφαλιστεί 
η ασφαλής αποµάκρυνση ενδεχοµένως επικίνδυνων υγρών 
ή ξηρών αποβλήτων. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Όπου είναι δυνατόν, η συλλογή της σκόνης θα πρέπει να γίνεται 
µακριά από ρεύµατα και σε χώρους που δεν επηρεάζονται από 
τον άνεµο και εκτός του χώρου εργασίας. 

 Λάβετε υπ΄όψιν σας την ανάγκη που απορρέει από την εκρηκτική 
εκτόνωση των εύφλεκτων στερεών, και εξασφαλίστε ότι 
ο εξοπλισµός είναι κατάλληλα µονωµένος. 

 Η σχεδίαση θα πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν, την ενδεχόµενη 
αποξεστική φύση της σκόνης.  

 Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη που συλλέξατε, αποτίθεται σε 
σφραγισµένο δοχείο π.χ. κάδος ή βαρέλι. Εξετάσετε τη 
χρησιµοποίηση εσωτερικής επένδυσης. 

 Οι υγροσυλλέκτες και οι πλυντηρίδες χρειάζονται απόξεση, ώστε 
να αποµακρυνθούν η ιλύς και οι καθαλατώσεις. 

 Προσδιορίστε πόσο τακτικά θα πρέπει να εκκενώνεται ο κάδος 
αποβλήτων. 

 Εξετάστε µε ποιον τρόπο θα µετακινηθεί ο κάδος για να αδειάσει 
και φροντίστε να παρασχεθεί βοήθεια, αν είναι απαραίτητο. 

 Αν είναι απαραίτητο, ο καθαρός και φιλτραρισµένος αέρας µπορεί 
να εισαχθεί και πάλι στο χώρο εργασίας. 

 Οι ποσότητες του ανακυκλούµενου αέρα θα πρέπει να πληρούν 
τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισµούς.  

 Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές των συστηµάτων εξαερισµού 
ίσως πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εθνικών 
προτύπων και να είναι εγκεκριµένες από τους εθνικούς 
κανονισµούς. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό να 
βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις διαδικασίες 
ασφαλούς εργασίας που πρέπει να 
εφαρµόζονται κατά την αποµάκρυνση 
της σκόνης από µια µονάδα συλλογής 
σκόνης. Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου οδηγιών 
εργασίας, θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε καλή λειτουργία.  
 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στα εγχειρίδια συντήρησης και 

προσδιορίστε τον απαραίτητο εξοπλισµό ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), που 
είναι απαραίτητος κατά τη συντήρηση.  

 Να διατηρείτε τους αεραγωγούς καθαρούς από λάδι, τις στρόφιγγες νερού 
άδειες, και τα φίλτρα καθαρά.  

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε τη στάθµη του νερού στο δοχείο της πλυντηρίδας.  
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση 

της σχεδίασης της µονάδας συλλογής. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για 
σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά το σχετικό εξοπλισµό εξαερισµού (π.χ. τους αγωγούς 
πεπιεσµένου αέρα) τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, για ενδείξεις βλάβης. 
Εάν ο εξοπλισµός παραµένει συνεχώς σε χρήση, να τον ελέγχετε συχνότερα. 
Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο σχετικός εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και 
να δοκιµάζεται συγκριτικά µε το πρότυπο απόδοσής του, τουλάχιστον µία 
φορά το χρόνο. 

 Μάθετε τις επικίνδυνες ιδιότητες, που έχουν τα υπολείµµατα που 
παραµένουν στο σακκόφιλτρο και/ή την πλυντηρίδα σας.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Καθαρίζετε το χώρο εργασίας καθηµερινά. 
 Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά τα υπολείµµατα- 

ορισµένα ξηρά υπολείµµατα µπορεί να πιάσουν φωτιά.  
 Φροντίστε ώστε ο κάδος απορριµµάτων να αδειάζει τακτικά και βεβαιωθείτε 

ότι δεν θα υπερχειλίσει. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο 

αέρα. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15, που αφορά τα Μέσα 

ατοµικής προστασίας. 
 Η σκόνη και η ιλύς µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο δέρµα και τα µάτια. 

Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας υποδείξει το 
σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν οι 
υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να 
παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (µε τον απαραίτητο συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες 

που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 

α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και έλγχος των 
δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει να 
γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 
και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής των 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο ελέγχου, που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 

 Φροντίστε να εφαρµόσετε 
τη διαδικασία ασφαλούς 
εργασίας του εργοδότη σας 
για το άδειασµα των 
µονάδων συλλογής σκόνης. 
Εξετάστε τα θέµατα που 
αφορούν την ηλεκτρική 
µόνωση και τη χειροκίνητη 
διαχείριση. 

 Βεβαιωθείτε ότι εφαρµόζετε 
µια συγκεκριµένη διαδικασία 
εργασίας, όταν εισέρχεστε 
σε κλειστούς χώρους.  

 Ενδεχοµένως να χρειαστεί 
να φορέσετε εξοπλισµό 
προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, 
καθώς η δραστηριότητα 
µπορεί να ενέχει αρκετή 
σκόνη.  

 Να αδειάζετε τακτικά τον 
κάδο αποβλήτων, προτού 
υπερχειλίσει. 

 Να αδειάζετε τον κάδο 
προσεκτικά και να 
διατηρείτε τη γωνία κλίσης 
όσο το δυνατόν µικρότερη, 
για να αποφύγετε τη 
δηµιουργία νέφους 
σκόνης. Να προσέχετε, 
στην περίπτωση που 
διαχειρίζεστε σκόνη ή ιλύ 
που πιθανόν να πιάσει 
φωτιά.  

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του εξοπλισµού, 
που χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου 
για τον περιορισµό της 
έκθεσης στη σκόνη 
αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.1.17  Επίβλεψη 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει συµβουλές σχετικά µε τις δεξιότητες και τις ανάγκες 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των διευθυντών/επιστατών στις 
εγκαταστάσεις όπου υπάρχει το ενδεχόµενο έκθεσης σε αναπνεύσιµο 
πυριτικό. 
Θα πρέπει να εφαρµόζεται µε τρόπο που ταιριάζει µε τις ιδιαίτερες 
διαδικασίες διαχείρισης που ισχύουν σε κάθε εγκατάσταση, καθώς 
ορισµένες εγκαταστάσεις ενδεχοµένως να διαθέτουν περίπλοκη 
διευθυντική δοµή, ενώ άλλες να έχουν έναν µόνον διευθύνοντα. 
 

   

  

Συστήµατα διαχείρισης υγιεινής και 
ασφάλειας 

 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση της υγιεινής 
και της ασφάλειας είναι σύµφωνη µε τις αρχές ενός αναγνωρισµένου 
Συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. OHSAS 
18001:1999, ILO OSH 2001). Στν περίπτωση απουσίας 
τυποποιηµένου συστήµατος, οι εργοδότες θα πρέπει να µπορούν να 
επιδείξουν την παρουσία ενός συστήµατος κατ' εφαρµογήν της 
Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ (Οδηγία Πλαίσιο), που υπόκειται σε επίσηµο 
έλεγχο. 

 Οι διευθυντές/επιβλέποντες θα πρέπει να κατανοούν το ρόλο τους, 
στο πλαίσιο του Συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει σκοπό 
να βοηθήσει τους εργοδότες στη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας αναφορικά µε τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας 
την έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλών πρακτικών 
σχετικά µε το ρόλο των 
διευθυντών/επιβλεπόντων, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση εργαζοµένων σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης.  
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει επίσης 
να διατεθεί σε πρόσωπα τα οποία 
ενδεχοµένως να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας, 
προκειµένου να κατανοήσουν τους 
ρόλους και τις αρµοδιότητες των 
διευθυντών/επιβλεπόντων. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανάγκες των 
διευθυντών/επιβλεπόντων 

 

 Γνώση των κινδύνων που ενέχει το κρυσταλλικό πυριτικό για την υγεία. 
 Κατανόηση των διαδικασιών που είναι πιθανόν να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα. 
 Κατανόηση των µέτρων ελέγχου και της εφαρµογής τους. 
 Γνώση και κατανόηση του Οδηγού Καλών Πρακτικών και της 

εφαρµογής των σχετικών φύλλων οδηγιών εργασίας. 

Εκπαίδευση  
 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
διευθυντές/επιβλέποντες τους, είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, 
προκειµένου να πληρούν τις απαιτήσεις, που συνεπάγονται γι' αυτούς 
τα φύλλα οδηγιών εργασίας. Ειδικότερα αυτό θα τους καταστήσει 
ικανούς να 

- ενεργούν αποτελεσµατικά ως µέρη ενός συστήµατος που 
εξετάζει την ύπαρξη και την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου. 

- βεβαιώνονται ότι οι διαδικασίες για τον καθαρισµό και τη 
συντήρηση εφαρµόζονται. 

- διασφαλίζουν ότι εφαρµόζεται το πρόγραµµα παρακολούθησης 
της υγείας για όσους το χρειάζονται.  

- διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν όλα τα µέσα να 
εκτελέσουν τα οριζόµενα στον καταλόγο των σηµείων ελέγχου 
απο τους εργαζοµένους, για κάθε σχετικό φύλλο οδηγιών 
εργασίας. 

 Η εκπαίδευση των διευθυντών/επιβλεπόντων θα πρέπει να 
περιλαµβάνει, ειδικότερα, γνώση και κατανόηση του «Οδηγού Καλών 
Πρακτικών σχετικά µε την Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων, 
µέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του Κρυσταλλικού Πυριτικού 
και των Προϊόντων που το περιέχουν». 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τους διευθυντές/επιβλέποντες. 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να δίνει έµφαση στη σηµασία που έχει το 
καλό παράδειγµα των διευθυντών/επιβλεπόντων, στην εφαρµογή των 
διαδικασιών ασφαλούς εργασίας. 

Ενηµέρωση 
 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους 
διεθυντές/επιβλέποντες, προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες, 
που αναφέρονται παραπάνω. 
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2.1.18  Συστήµατα συσκευασίας  
 
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε την επιλογή των διαφόρων 
συστηµάτων συσκευασίας για προϊόντα που περιέχουν πυριτικό. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Να επιλέγετε αποκλειστικά εξοπλισµό που φέρει τη σήµανση CE. 

 Η επιλογή της συσκευασίας βασίζεται συχνά στις προτιµήσεις του 
πελάτη/χρήστη. Στους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπ' 
όψιν κατά την επιλογή τρόπου προµήθειας συγκαταλέγονται: 

 Τύπος υλικού (το µικρό µέγεθος σωµατιδίων αυξάνει τις 
πιθανότητες για παραγωγή σκόνης που µεταφέρεται µε τον 
αέρα), 

 Τόννοι παραγωγής του υλικού, που χρησιµοποιούνται, 

 Οικονοµικά στοιχεία (απόσβεση επένδυσης σε εξοπλισµό για 
διαχείριση χύδην προιόντων σε σύγκριση µε το κόστος που 
επιβαρύνει τα σακκιά), 

 Βαθµός αυτοµατισµού των διαδικασιών από την πλευρά του 
παραγωγού και του τελικού χρήστη, 

 Μονιµότητα παροχής (π.χ. οι µικροί σάκκοι ίσως είναι 
καταλληλότεροι για δοκιµαστικά προϊόντα), 

 Απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλεια αναφορικά µε εργονοµία, 
χειροκίνητη διαχείριση, θόρυβο κ.λπ. 

 Η χρήση µικρών σάκκων αυξάνει τις πιθανότητες έκθεσης σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό τόσο κατά το γέµισµα όσο και 
κατά το άδειασµα των σάκκων. 

 Η χρήση µεγάλων σάκκων ενδέχεται να περιορίσει την έκθεση από 
την πλευρά του παραγωγού. Ωστόσο, ενδέχεται να αυξήσει τα 
προβλήµατα στις εγκαταστάσεις του πελάτη, λόγω της δυσκολίας 
στο άδειασµα των σάκκων. 

 Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να προτιµηθεί η χρήση κλειστών 
συστηµάτων µεταφοράς προιόντων χύδην και όχι σάκκων. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση των εργαζοµένων στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την επιλογή της 
καλύτερης µορφής παράδοσης 
προϊόντων που περιέχουν πυριτικό. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της 
σκόνης πυριτικού και προορίζεται 
ειδικά για τον έλεγχο της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού στο χώρο 
εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Επιλέξτε µηχανήµατα που παρέχουν εύκολη πρόσβαση για 
συντήρηση. 

 Εξασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός συντηρείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά το χώρο αποθήκευσης για ενδεχόµενες ζηµιές 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, συχνότερα εάν 
χρησιµοποιείται συνεχώς. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να 
ελέγχεται πριν από κάθε χρήση.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
επιβάλλεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Επιλέξτε µηχανήµατα που παρέχουν εύκολη πρόσβαση για 
καθαρισµό. 

 Να καθαρίζετε το χώρο εργασίας καθηµερινά. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τα Μέσα ατοµικής 
προστασίας. 

 Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να δαιτηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τα µέσα ατοµικής προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: α. πρόληψη έκθεσης στη σκόνη β. χρησιµοποίηση και 
έλγχος των δικλείδων ασφαλέιας γ. πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν 
όλα τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα 
προβλεπόµενα από τον κατάλογο των ελεγχοµένων σηµείων 
(τσέκλιστ) που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να χρησιµοποιείτε τον 
εξοπλισµό µε τον οποίο 
εργάζεστε, κατ' εφαρµογή 
των διαδικασιών 
ασφαλούς εργασίας 
του εργοδότη σας. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επιβλέποντα σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Όταν οι συσκευασίες 
έχουν υποστεί ζηµιά, να 
λαµβάνετε τα κατάλληλα 
µέτρα για την προστασία 
σας (µέσα ατοµικής 
προστασίας). 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.1.19  Εκπαίδευση 
 
H δραστηριότητα αυτή καλύπτει την οργάνωση και την εφαρµογή του 
συστήµατος εκπαίδευσης των εργαζοµένων, που εκτίθενται σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Φροντίστε ώστε το προσωπικό να λάβει την κατάλληλη 
εκπαίδευση προτού του επιτρέψετε την πρόσβαση σε χώρους 
όπου υπάρχει σκόνη. 

 Οργάνωση 
 

 Οι νέοι εργαζόµενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε όλα τα θέµατα 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών ασφαλούς εργασίας, που 
εφαρµόζει ο εργοδότης, για τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών, 
όπως το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. Στην πίσω σελίδα 
παρατίθεται ένας πλήρης κατάλογος των προτεινόµενων θεµάτων 
για εκπαίδευση. 

 Τα εκπαιδευτικά µαθήµατα θα πρέπει να είναι «ζωντανά» και 
ενηµερωτικά, µε διάλογο εκπαιδευτή και εργαζοµένων. 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται από τον εργοδότη και να 
προσαρµόζεται στις ανάγκες όσων εκτίθενται σε κίνδυνο, και θα 
πρέπει να χρησιµοποιεί παραδείγµατα από χώρο εργασίας και τις 
δραστηριότητες των εργαζοµένων. 

 Ο αριθµός των συµµετεχόντων θα πρέπει να είναι περιορισµένος, 
έτσι ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέµατα 
που τους απασχολούν και να κάνουν ερωτήσεις. 

 Ο χρόνος των µαθηµάτων θα πρέπει να είναι περιορισµένος και 
να γίνονται συχνά διαλείµµατα. 

 Η χρήση κινητών τηλεφώνων και ασυρµάτων κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων θα πρέπει να απαγορεύεται. 

 Χρησιµοποιείστε διάφορες εκπαιδευτικές µεθόδους, 
ενσωµατώνοντας στην εκπαίδευση οπτικά βοηθήµατα, βίντεο, 
οµαδικές συζητήσεις και σηµειώσεις. 

 Εναλλακτικά µε τα παραδοσιακά µαθήµατα, οι συζητήσεις στο 
χώρο εργασίας είναι πολύ χρήσιµες για την επικοινωνία στοιχείων 
υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων, µέσα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Οι συζητήσεις στο χώρο εργασίας θα πρέπει να 
διαρκούν το πολύ 15 λεπτά. 

 Οι γνώσεις των εργαζοµένων θα πρέπει να αξιολογούνται στο 
τέλος κάθε εκπαίδευσης, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι 
εργαζόµενοι έχουν κατανοήσει τα µαθήµατα της εκπαίδευσης. 

 Θα πρέπει να οργανώνονται µαθήµατα επικαιροποίησης της 
πληροφόρησης των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας, που αφορούν την εργασία µε προϊόντα που περιέχουν 
κρυσταλλικό πυριτικό. 

 Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό τον Οδηγό 
Καλών Πρακτικών και στα φύλλα οδηγιών εργασίας, καθώς και σε 
άλλες πληροφορίες που ενδεχοµένως να υπάρχουν, 
περιλαµβάνοντας επίσης διανοµή αντιγράφων εκτίµησης 
κινδύνου, φύλλα δεδοµένων ασφαλείας υλικών και διαδικασίες 
ασφαλούς εργασίας. 

 
 
 

 
 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση 
των εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση 
και την εφαρµογή ενός συστήµατος 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων που 
εκτίθενται στη σκόνη του αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου οδηγιών εργασίας θα 
διευκολυνθεί ο περιορισµός της 
έκθεσης των εργαζοµένων. Ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της σκόνης 
πυριτικού και προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Θέµατα εκπαίδευσης 
 

 ∆ώστε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τα 
καθήκοντα των εργοδοτών και των εργαζοµένων, στο πλαίσιο 
της νοµοθεσίας περί Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 ∆ώστε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να τους παρέχετε εκπαίδευση σχετικά µε τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη και την αποτροπή της 
έκθεσης στη σκόνη. 

 Να τους παρέχετε εκπαίδευση σχετικά µε τις καλές πρακτικές 
που πρέπει να χρησιµοποιηθούν στο χώρο εργασίας, καθώς 
και µε τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. 

 Να τους παρέχετε εκπαίδευση σχετικά µε τα µέτρα προστασίας 
και πως να ελέγχουν ότι τα µέτρα λειτουργούν.  

 Να τους παρέχετε εκπαίδευση σχετικά µε το πότε και το πώς θα 
πρέπει να χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (PPE) ή άλλων µέσων ατοµικής 
προστασίας, που παρέχονται. 

 Να τους εκπαιδεύετε σχετικά µε τη συντήρηση του εξοπλισµού 
RPE/PPE, πού θα πρέπει να αποθηκεύεται όταν δεν 
χρησιµοποιείται, πώς να προµηθεύονται ανταλλακτικά και πώς 
να αναφέρουν τις βλάβες. 

 Να τους παρέχετε εκπαίδευση σχετικά µε το τι πρέπει να 
κάνουν αν κάτι πάει στραβά. 

 Να ενηµερώνετε τους εργαζοµένους σας, σχετικά µε τα 
προγράµµατα µετρήσεων της σκόνης και τη σηµασία που έχει 
η συνεργασία τους. 

 Επίσης, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να πληροφορούνται σχετικά 
µε τα συµπεράσµατα που εξάγονται από οποιαδήποτε 
πρόγραµµα µετρήσεων ατοµικής έκθεσης στη σκόνη. 

 Σε περίπτωση που η µετρούµενη τιµή ατοµικής έκθεσης ενός 
εργαζοµένου στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό, 
υπερβαίνει τη σχετική οριακή τιµή έκθεσης κατά την εργασία, 
τότε θα πρέπει να παρασχεθούν στον συγκεκριµένο 
εργαζόµενο λεπτοµερή στοιχεία για τα αποτελέσµατα της 
ατοµικής του έκθεσης. 

 Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τις 
διαδικασίες παρακολούθησης της υγείας. 

  

Εφαρµογή 
 

 Η εκαπίδευση θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του 
κανονικού ωραρίου των εργαζοµένων. 

 Τα µαθήµατα επικαιροποίησης της γνώσης των εργαζοµένων, 
θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια 
ή συχνότερα, σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στις 
πρακτικές εργασίας κ.λπ. 

 Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική. Η συµµετοχή θα πρέπει να καταγράφεται και τα 
αρχεία να διατηρούνται για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. 

 Θα πρέπει να ζητούνται τα σχόλια των εργαζοµένων για την 
παρεχόµενη εκπαίδευση, που ενδεχόµενα να βοηθήσουν στην 
οργάνωση µελλοντικής εκπαίδευσης. 

  

Επίβλεψη 
 

 Εδραιώστε ένα σύστηµα προκειµένου να ελέγχετε ότι σχεδιάζεται 
εκπαίδευση, υπάρχει συµµετοχή, η αποτελεσµατικότητά της 
εκπαίδευσης αποδεικνύεται µε κατάλληλες µεθόδους και ότι 
καλύπτεται το σύνολο του εργατικού δυναµικού. Ανατρέξτε στο 
φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι 
έχουν όλα τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα 
προβλεπόµενα από τον κατάλογο των ελεγχοµένων σηµείων 
(τσέκλιστ) που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά καλύτερη 
αξιοποίηση των ελέγχων. 
 
 

 Φροντίστε να παρακολουθήσετε 
όλα τα µαθήµατα σχετικά µε την 
υγεία και την ασφάλεια που 
οργανώθηκαν για σας. 

 Μη διστάσετε να κάνετε 
ερωτήσεις κατά τη διάρκεια 
των µαθηµάτων. Ενδεχοµένως 
εσείς να γνωρίζετε κάποιους 
προβληµατικούς τοµείς ή να 
έχετε βρει τη λύση για κάποια 
προβλήµατα που δεν είχαν 
εντοπιστεί στο παρελθόν. 

 Εφαρµόστε όσα αναφέρονται στο 
έγγραφο των Καλών Πρακτικών 
και τα φύλλα καθοδήγησης 
εργασιών που το συνοδεύουν. 

 Βεβαιωθείτε ότι θα 
χρησιµοποιήσετε το σωστό 
φύλλο για τη συγκεκριµένη 
εργασία. 

 Συνεργαστείτε µε τον εργοδότη 
σας και άλλους εργαζοµένους µε 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες για 
την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, προκειµένου να 
δώσετε στον εργοδότη σας τη 
δυνατότητα να διασφαλίσει ότι 
το περιβάλλον και οι συνθήκες 
εργασίας σας, είναι όσο το 
δυνατόν ασφαλέστερες. 

 Να ενηµερώνετε αµέσως τον 
εργοδότη σας και άλλους 
εργαζοµένους µε συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες για την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων, 
για οποιαδήποτε κατάσταση 
προκύψει κατά την εργασία 
και η οποία πιστεύετε ότι ενέχει 
σοβαρούς και άµεσους κινδύνους 
για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

 Να χρησιµοποιείτε σωστά τον 
εξοπλισµό της εργασίας σας 
και να χρησιµοποιείτε όλες τις 
επικίνδυνες ουσίες σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Να χρησιµοποιείτε τα µέσα 
ατοµικής προστασίας, 
συµπεριλαµβανοµένου και του 
εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοδότη σας. 
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2.1.20  Συνεργασία µε 
εργολάβους 
 
Αυτό το φύλλο εργασίας αφορά την απασχόληση εξωτερικών 
εργολάβων σε εγκαταστάσεις όπου ενδέχεται να δηµιουργηθεί 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό που µεταφέρεται µε τον αέρα. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

  
 
Αυτό το φύλλο καθοδήγησης 
προορίζεται για τους εργοδότες, 
προκειµένου να τους βοηθήσει να 
εφαρµόσουν τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, η οποία απαιτεί να 
ισχύουν για τους εξωτερικούς 
εργολάβους τα ίδια πρότυπα 
προστασίας που ισχύουν και για τους 
δικούς τους υπαλλήλους. 
 
 
Ειδικότερα, στο φύλλο αυτό 
περιγράφονται καλές πρακτικές για τη 
διαχείριση όλων των εργασιών που 
ανατίθενται σε εργολάβους, αλλά το 
κείµενο έχει προσαρµοστεί έτσι ώστε 
να αφορά περισσότερο τις συνθήκες 
που επικρατούν σε χώρους όπου 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης σε εργολαβικές εταιρείες και 
τους εργαζοµένους τους, που ενδέχεται 
να εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο 
τα µέτρα ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
Οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής 
νοµοθεσίας θα πρέπει πάντοτε να 
εφαρµόζονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φύση της εργασίας των εργολάβων
 
Είναι σύνηθες να χρησιµοποιούνται εργολάβοι για τις παρακάτω 
εργασίες (ο κατάλογος δεν είναι πλήρης): 

 
 Εργασίες σχεδιασµού 
 Κατασκευαστικά έργα 
 Εγκατάσταση µονάδων και εξοπλισµού 
 Συντήρηση και σέρβις εξοπλισµού  
 ∆οκιµή και βαθµονόµηση του εξοπλισµού  
 Ειδικευµένες υπηρεσίες επιθεώρησης (π.χ. αµίαντος, δοµικές) 
 Συσκευασία (π.χ. ενσάκκιση) 
 Εξόρυξη µετάλλων και τοπική µεταφορά 
 Οδική µεταφορά  
 Καθαρισµός 

Κριτήρια επιλογής εργολάβων 
 
Κατά την επιλογή εργολάβων, στα κριτήρια που εφαρµόζει ο 
πελάτης θα πρέπει να περιλαµβάνεται η αξιολόγηση της απόδοσης 
του εργολάβου αναφορικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια.  

Να λαµβάνετε υπ' όψιν σας τα παρακάτω (µη πλήρης κατάλογος) 
και να διασφαλίζετε ότι η απόδοση του εργολάβου αναφορικά µε το 
κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά είναι επαρκής για τους κινδύνους, 
που σχετίζονται µε την εργασία και τον ή τους χώρους όπου 
εκτελείται. 

 Έγγραφο πολιτικής διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας  
 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης/ικανότητας 
 ∆ιακανονισµοί παροχής συµβουλών και υποστήριξης σχετικά µε 

την υγιεινή και την ασφάλεια 
 Εκτίµηση κινδύνου και διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 
 ∆ιαθεσιµότητα απαραίτητου εξοπλισµού εργασίας 
 Μέτρα για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών  
 ∆ιαδικασίες για τα µέσα ατοµικής προστασίας  
 ∆ιαδιακασίες για την παρακολούθηση της υγείας  
 Αρχεία παλαιότερων ατυχηµάτων  
 ∆ιακανονισµοί ασφάλισης Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης του 

εργοδότη 

Μην επιτρέπετε σε εργολάβους να εργάζονται στις εγκαταστάσεις 
σας, παρά µόνον εφόσον ικανοποιηθείτε ότι λαµβάνουν υπ' όψιν 
τους σοβαρά, όλα τα θέµατα που αφορούν την υγιεινή και 
ασφάλεια. 
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Επικοινωνία 
 

 Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να ενηµερώσει τους εξωτερικούς 
εργολάβους σχετικά µε τους λογικά αναµενόµενους κινδύνους 
(συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που σχετίζονται µε τη σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού), που ενδεχοµένως να 
αντιµετωπίσουν στις εγκαταστάσεις του. Αυτές οι πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται µε τη µορφή γραπτής τεκµηρίωσης, στο 
στάδιο που προηγείται της υποβολής προσφορών. 

 Οι σχετικές ενότητες του Οδηγού Καλών Πρακτικών και των Φύλλων 
∆εδοµένων θα πρέπει να αποστέλλονται στον Εργολάβο, ως µέρος 
της σχετικής τεκµηρίωσης, που δίνεται στο προκαταρκτικό στάδιο 
της υποβολής προσφορών. 

 Όλοι εργολάβοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται, προτού αρχίσουν 
εργασία στις εγκαταστάσεις του πελάτη, προκειµένου να λάβουν 
εξουσιοδότηση να εισέλθουν στο χώρο εργασίας. Εάν, για κάποιο 
λόγο, δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης, τότε ο 
πελάτης θα πρέπει να επιτηρεί συνεχώς και λεπτοµερώς τους 
εργολάβους. 

 Η αρχική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε 
τους κανονισµούς και τις διαδικασίες, που εφαρµόζονται στις 
εγκαταστάσεις, περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε ειδικών 
µέτρων για τον έλεγχο της σκόνης που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο 
συµβόλαιο. Θα πρέπει να παρέχονται λεπτοµέρειες για τους χώρους 
και τις δραστηριότητες, όπου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα 
ατοµικής προστασίας.  

 Κατά τη διάρκεια του εισαγωγικής εκπάιδευσης, οι εργολάβοι θα 
πρέπει να ελέγχονται προκειµένου να διαπιστωθεί η γνώση τους για 
τις δικές τους διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. Να µην επιτρέπεται 
να αρχίσουν οι εργασίες, ωσότου µείνετε ικανοποιηµένοι ότι όλοι οι 
µεµονωµένοι εργολάβοι πληρούν απολύτως τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από την τεκµηρίωση ασφαλείας του εργοδότη τους. 

 Ενδεχοµένως, η εθνική νοµοθεσία να προβλέπει την ανάθεση 
κεντρικού συντονιστή για ωρισµένες εργολαβικές εργασίες. 

Γραπτές συµφωνίες µε τους 
εργολάβους 
 

 Οι συµφωνίες ανάθεσης εργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες για 
εργασίες που ενέχουν ενδεχόµενη έκθεση σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό θα πρέπει να προβλέπουν την προστασία της 
υγείας. 

 Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών, µαζί µε τα σχετικά Φύλλα ∆εδοµένων, 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συµβολαίου. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
Εργολάβος όχι µόνον θα πρέπει να τηρεί το σύνολο των νοµικών 
κανονισµών που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια, αλλά και τις 
συστάσεις που περιέχονται στο Έγγραφο Καλών Πρακτικών. 

Επίβλεψη των εργολάβων 
 
Ο πελάτης θα πρέπει να επιτηρεί σωστά όλους τους εργολάβους που 
εργάζονται στις εγκαταστάσεις του. Η έκταση της επιτήρησης 
εξαρτάται από την περιπλοκότητα της εργασίας και θα πρέπει, κατ' 
ελάχιστο, να περιλαµβάνει έλεγχο των πρακτικών εργασίας των 
εργολάβων, που καταγράφεται. Ωστόσο, αν δεν έχει καταστεί 
δυνατόν να παρασχεθεί πλήρης εισαγωγική εκπαίδευση, τότε οι 
εργολάβοι θα πρέπει να επιτηρούνται στενά συνεχώς. 
 
Ο πελάτης θα πρέπει να διαθέτει γραπτές διαδικασίες για τη 
διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης κατά την οποία ο εργολάβος 
αποτυγχάνει να εφαρµόσει τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. Θα 
πρέπει να τηρούνται αρχεία για όλες τις ενέργειες στις οποίες 
προβαίνει τόσο ο πελάτης όσο και η εργολαβική εταιρεία για την 
αντιµετώπιση µη ασφαλών διαδικασιών εργασίας. 
 
 
 

  
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 

 Κατά την επιλογή 
εργολάβων, θα πρέπει 
να γίνεται αξιολόγηση 
της επάρκειας των 
συστηµάτων που 
εφαρµόζουν για τη 
διαχείριση της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
παρασχεθεί στους 
εργολάβους πληροφορίες 
σχετικά µε τους κινδύνους 
για την υγεία και ασφάλεια, 
που υφίστανται στις 
εγκαταστάσεις σας και 
που σχετίζονται µε την 
εργασία τους.  

 Να παρέχετε στους 
εργολάβους αρχική 
εκπαίδευση προτού τους 
επιτρέψετε να αρχίσουν 
να εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις σας. 

 Φροντίστε να επιτηρείτε 
επαρκώς τους 
εργολάβους, προκειµένου 
να εξασφαλίζετε ότι 
ακολουθούν διαδικασίες 
ασφαλούς εργασίας. 

 Μη διαστάσετε να 
διακόψετε την εργασία, 
εάν οι εργολάβοι δεν 
εργάζονται ασφαλώς. 

Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργολάβους, γιά καλύτερη 
αξιοποίηση των ελέγχων.  
 

 Να εκπονείτε εκτίµηση 
κινδύνου για όλες 
τις εργασιακές 
δραστηριότητές σας, 
και να τις καταγράφετε. 
Θα πρέπει να δίνετε 
αντίγραφά τους στους 
πελάτες σας. 

 Φροντίστε ώστε οι 
µεµονωµένοι εργολάβοι 
να εκπαιδευτούν 
στις απαιτήσεις που 
προσδιορίζονται από 
τη δική σας εκτίµηση 
κινδύνου. 

 Εξασφαλίστε συνεχή 
επικοινωνία µε τον πελάτη 
σας, σχετικά µε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας. 
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2.2.1α  Εκκένωση σάκων –  
µικροί σάκκοι  
 
Αυτό το φύλλο παρέχει συµβουλές σχετικά µε την εκκένωση των µικρών 
σάκκων προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο σε µια µονάδα 
παραγωγής, ιδιαίτερα εκείνων που περιέχουν ξηρά υλικά. 
 

 
 

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων είναι κατάλληλος 
για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται. 

 Φροντίστε ώστε ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο έγκλειστος και διατηρήστε τον υπό αρνητική 
πίεση µε τη χρήση ενός τοπικού συστήµατος αποµάκρυνσης αερίων – 
ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13.  

 Για µικρούς σάκκους, συνιστάται η χρήση των αυτόµατων ή ηµι-
αυτόµατων συγκροτηµάτων εκφόρτωσης για την εκκένωση των 
σάκκων. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι εργάτες αδειάζουν το περιεχόµενο των σάκκων 
γέρνοντάς τους προσεκτικά και ότι δεν το αδειάζουν βίαια. Οι σάκκοι 
θα πρέπει να αδειάζουν µε το ανοιχτό άκρο στραµµένο µακριά από 
τον εργαζόµενο. 

 Το σπάσιµο των σάκκων δηµιουργεί πολύ σκόνη. Οι εργάτες θα 
πρέπει να τυλίγουν τους κενούς σάκκους µέσα στη περιοχή συλλογής. 

 Προκειµένου να απορριφθούν οι κενοί σάκκοι χωρίς να 
δηµιουργηθεί σκόνη, πετάξτε τους µέσα σε έναν µεγάλο πλαστικό 
σάκκο που στηρίζεται και διατηρείται ανοιχτός από ένα µεταλλικό 
πλαίσιο. Όταν γεµίσει κάθε σάκκος, σφραγίστε τον και απορρίψτε 
τον σε κατάλληλο περιέκτη. Μην αφήσετε το σάκκο απορριµµάτων 
να υπερχειλίσει. Εναλλακτικά, να χρησιµοποιήσετε µηχάνηµα 
συµπίεσης εφοδιασµένο µε σύστηµα συλλογής και αποµάκρυνσης 
της σκόνης ή πλήρως στεγανό µηχάνηµα. 

 Ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος 
σε ένα κατάλληλο σύστηµα συγκράτησης σκόνης (π.χ. 
σακκόφιλτρο/κυκλώνα). Προτιµάται ένα µόνιµο σύστηµα συλλογής 
σκόνης, αν και είναι αποδεκτή και µια αυτόνοµη, φορητή µονάδα. 

 Ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος 
έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα µέρη του, 
για συντήρηση, απόφραξη και καθαρισµό. Οι πίνακες χειρισµού 
µηχανηµάτων πρέπει να διαθέτουν µανδάλωση και τα µηχανήµατα 
κατάλληλα προστατευτικά µέρη προκειµένου να αποτρέπεται 
η πρόσβαση σε επικίνδυνα µέρη του µηχανήµατος. 

 Εξετάστε την περίπτωση να εγκαταστήσετε σύστηµα µε 
µηχανική/πνευµατική υποβοήθηση για την διαχείριση των σάκκων. 

 Όποτε είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τον εξοπλισµό εκκένωσης 
σάκκων µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους διαδρόµους, 
έτσι ώστε η απόδοση των συστηµάτων συλλογής σκόνης να µην 
επηρεάζεται από τα ρεύµατα του αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
καθαρό αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο 
της σκόνης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών εκκένωσης των µικρών 
σάκκων. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
 

 

 
 

Χειροκίνητη εκκένωση σάκκων               Αυτόµατη εκκένωση σάκκων 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 

τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα εξαερισµού 
να λειτουργεί κανονικά. 
Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενο σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε 
βοηθήµατα διαχείρισης, 
όταν είναι διαθέσιµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να καθαρίζετε τις αίθουσες 
εργασίας µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.1β  Εκκένωση σάκκων –  
σάκκοι µεγάλου µεγέθους 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο εκκένωσης σάκκων 
µεγάλου µεγέθους (µεγάλων σάκκων) µε προϊόντα που περιέχουν 
κρυσταλλικό πυρίτιο σε µια µονάδα παραγωγής, ιδιαίτερα εκείνων των 
προϊόντων που περιέχουν ξηρά υλικά. 
 

 
 

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων είναι κατάλληλος για 
το σκοπό για τον οποίον προορίζεται. 

 Φροντίστε ώστε ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο έγκλειστος και διατηρήστε τον υπό αρνητική πίεση 
µε τη χρήση ενός τοπικού συστήµατος αποµάκρυνσης αερίων – 
ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Η χειροκίνητη κοπή σάκκων δεν συνιστάται χωρίς τη χρήση 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας. 

 Για σάκκους µιας χρήσης, χρησιµοποιήστε εξοπλισµό εκκένωσης 
σάκκων που να διαθέτει λεπίδες κοπής και ελαστική µεµβράνη για τη 
στεγανοποίηση της βάσης του σάκκου. 

 Για σάκκους πολλαπλών χρήσεων, θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
σύστηµα αδείασµατος µε δονητή, το οποίο να διαθέτει τοπικό σύστηµα 
αναρόφησης. 

 Όπου χρησιµοποιούνται σάκκοι πολλαπλών χρήσεων µεγάλου 
µεγέθους, οι οποίοι διαθέτουν εσωτερική επένδυση, διατίθενται ειδικά 
συστήµατα σύνδεσης εξόδου µε προστασία από τη σκόνη, τα οποία 
διαθέτουν στεγανωτικά διπλού δακτυλίου και εντελώς κλειστό σύστηµα 
συλλογής προϊόντος. 

 Προκειµένου να απορρίψετε τους κενούς σάκκους χωρίς να 
δηµιουργηθεί σκόνη, µην πιέζετε τους κενούς σάκκους. Αντί γι' αυτό, 
πετάξτε τους µέσα σε έναν µεγάλο πλαστικό σάκκο που στηρίζεται και 
διατηρείται ανοιχτός από ένα µεταλλικό πλαίσιο. Όταν γεµίσει κάθε 
σάκκος, σφραγίστε τον και απορρίψτε τον σε κατάλληλο περιέκτη. Μην 
αφήσετε το σάκκο απορριµµάτων να υπερχειλίσει. Εναλλακτικά, να 
χρησιµοποιήσετε µηχάνηµα συµπίεσης εφοδιασµένο µε σύστηµα 
συλλογής της σκόνης ή πλήρως στεγανό µηχάνηµα. 

 Ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος σε ένα 
κατάλληλο σύστηµα συγκράτησης σκόνης (π.χ. σακκόφιλτρο/κυκλώνα). 

 Ο εξοπλισµός εκκένωσης σάκκων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος έτσι 
ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα µέρη του, για 
συντήρηση, απόφραξη και καθαρισµό. Οι πίνακες χειρισµού µηχανηµάτων 
πρέπει να διαθέτουν µανδάλωση και τα µηχανήµατα κατάλληλα 
προστατευτικά µέρη προκειµένου να αποτρέπεται η πρόσβαση σε 
επικίνδυνα µέρη του µηχανήµατος. 

 Εξετάστε την περίπτωση να εγκαταστήσετε σύστηµα µε 
µηχανική/πνευµατική υποβοήθηση για την διαχείριση των σάκκων. 

 Όποτε είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τον εξοπλισµό εκκένωσης σάκκων 
µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους διαδρόµους, έτσι ώστε η 
απόδοση των συστηµάτων συλλογής σκόνης να µην επηρεάζεται από 
τα ρεύµατα του αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε καθαρό 
αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται για 
να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο της 
σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών 
εκκένωσης των σάκκων µεγάλου 
µεγέθους. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που περιγράφονται 
στο φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης.  
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης στα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο στο 
χώρο εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα 
µέτρα ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον 
απαραίτητο συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 

 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα εξαερισµού 
να λειτουργεί κανονικά. 
Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε 
βοηθήµατα διαχείρισης, 
όταν είναι διαθέσιµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να καθαρίζετε τους 
θαλάµους ελέγχου µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µε µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.2  Ασυνεχής τροφοδότηση 
της διαδικασίας – Γυαλί 
 
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε τη διοχέτευση του υγρού όγκου, 
µέσω ειδικών µηχανηµάτων, από τη χοάνη του κλιβάνου στον κλίβανο 
τήξης γεγονός το οποίο, λόγω των συνθηκών λειτουργίας (υψηλές 
θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε υψηλή πίεση) δηµιουργεί κάποια 
ποσότητα σκόνης. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 
 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός τροφοδότησης είναι κατάλληλος για 
το σκοπό για τον οποίον προορίζεται και συντηρείται σωστά. 

 Ρυθµίστε το σύστηµα στεγανοποίησης µε άµµο, σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του προµηθευτή. 

 Κλείστε το χώρο διοχέτευσης, όσο περισσότερο είναι τεχνικά 
δυνατόν. 

 Βεβαιωθείτε ότι η παρτίδα διοχετεύεται στον κλίβανο µε τον 
κατάλληλο παράγοντα υγρασίας. 

 Οι χοάνες κλιβάνου που προορίζονται για το υλικό της υγρής 
παρτίδας θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερη οπή. 

 Η χοάνη κλιβάνου θα πρέπει να διαθέτει ανιχνευτή υψηλού 
επιπέδου, συνδεδεµένο µε το σύστηµα συναγερµού, προκειµένου 
να αποτραπεί η υπερχείλιση. 

 ∆ιασφαλίστε το σωστό αερισµό του χώρου διοχέτευσης. 

 

 

 

 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τη διοχέτευση 
της υγρής παρτίδας µέσω ειδικών 
µηχανηµάτων, από τη χοάνη του 
κλιβάνου στον κλίβανο τήξης. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί 
η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός συντηρείται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή και βρίσκεται σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να ελέγχετε το σύστηµα στεγανοποίησης µε άµµο καθηµερινά και να 
το ρυθµίζετε, εάν είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή.  

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης, να καθαρίζετε το χώρο 
εργασίας σας τακτικά. 

 Να καθαρίζετε αµέσως τα χυµένα υλικά. Όταν χυθεί µεγάλη 
ποσότητα από λεπτά, ξηρά υλικά σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι ο 
καθαρισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας και µε βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα 
αυτή. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος.  

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 
εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να ελέγχετε για τη σωστή 
λειτουργία του συστήµατος 
στεγανοποίησης µε άµµο. 
Αν παρατηρήσετε 
οποιοδήποτε πρόβληµα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Να καθαρίζετε αµέσως 
τις µεγάλες ποσότητες 
από λεπτά, ξηρά υλικά 
σε σκόνη που 
ενδεχοµένως να χυθούν, 
χρησιµοποιώντας 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. Βεβαιωθείτε 
ότι κατά την εργασία σας 
εφαρµόζετε τις γραπτές 
οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας της Εταιρείας 
σας. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό ατοµικής 
προστασίας σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.3α  Χύδην φόρτωση 
βυτιοφόρου 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες χύδην φόρτωσης για 
µεταφορά προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό µε 
βυτιοφόρο, κυρίως εκείνων που περιέχουν ξηρά υλικά. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός φόρτωσης είναι επαρκής και 
συντηρείται καλά. 

 Να παρέχετε µια φυσούνα φόρτωσης, η οποία να έχει τη 
δυνατότητα συλλογής αρκετού αέρα προκειµένου το σηµείο 
φόρτωσης να παραµείνει υπό αρνητική πίεση. 

 Η φυσούνα φόρτωσης θα πρέπει να συνδέεται σε µια κατάλληλη 
µονάδα συλλογής σκόνης (π.χ. σακκόφιλτρο/κυκλώνα). 

 Φροντίστε ώστε ο αέρας που µετατοπίζεται κατά τη χύδην φόρτωση 
προϊόντων να εξέρχεται, έτσι ώστε να µην διαρρέει από τον 
περιέκτη. 

 Όπου είναι δυνατόν, να παρέχετε κλειστό και αποσυµπιεσµένο 
εξοπλισµό µεταφοράς, µε επαρκή εξοπλισµό αποµάκρυνσης της 
σκόνης. 

 Όπου είναι δυνατόν, να κλίνετε τους αγωγούς αποµάκρυνσης της 
σκόνης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επικάθιση της σκόνης. Να 
διασφαλίζετε την ελάχιστη εσωτερική φθορά των αγωγών, 
επιλέγοντας υλικά ανθεκτικά στη φθορά, µε την επιλογή αγωγών µε 
επαρκείς διαστάσεις και µε την αποτροπή µεγάλων καµπών. 

 Να σχεδιάζετε τους αγωγούς µε την κατάλληλη εσωτερική διάµετρο 
(η οποία πρέπει να αυξάνεται καθώς προσεγγίζει κανείς το σύστηµα 
αποµάκρυνσης της σκόνης) προκειµένου να διατηρηθεί επαρκής 
ταχύτητα µεταφοράς και να αποτραπεί η επικάθιση της σκόνης. 

 Προσπαθήστε να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
διαρροές. 

 Οι θάλαµοι ελέγχου θα πρέπει να έχουν τη δική τους παροχή 
καθαρού αέρα ή να διαθέτουν σύστηµα εξαναγκασµένου 
φιλτραρίσµατος του αέρα. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο 
της σκόνης κατά τις εργασίες χύδην 
φόρτωσης για µεταφορά προϊόντων 
που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό 
µε βυτιοφόρο. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα φόρτωσης να 
λειτουργεί κανονικά. 
Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε 
βοηθήµατα διαχείρισης, 
όταν είναι διαθέσιµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να καθαρίζετε την καµπίνα 
ελέγχου µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.3β  Χύδην φόρτωση 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες χύδην φόρτωσης για οδική 
(εκτός βυτιοφόρων), σιδηροδροµική και ακτοπλοΐκή µεταφορά υλικών 
που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο και ιδιαίτερα ξηρών υλικών. 
 
Το φύλλο 2.2.2α προσφέρει συµβουλές για τη φόρτωση βυτιοφόρων. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός φόρτωσης είναι κατάλληλος για το 
σκοπό για τον οποίον προορίζεται και συντηρείται σωστά.  

 Στις κατάλληλες τεχνικές ενδέχεται να συγκαταλέγεται η χρήση 
ταινιών µεταφοράς, µεταφορικών κοχλιών, αρπαγών, αναβατορίων 
(καδοµεταφορέων), χοανών, φυσουνών και αγωγών πλήρωσης. 

 Να διατηρείτε τους µεταφορείς, τις χοάνες κ.λπ. όσο το δυνατόν 
περισσότερο έγκλειστους. 

 Να διατηρείτε στο ελάχιστο την ταχύτητα καθόδου του υλικού: 

 Να διατηρείτε στο ελάχιστο δυνατό τις αποστάσεις πτώσης – να 
σχεδιάζετε τις χοάνες κ.λπ. έτσι ώστε το υλικό να κυλά οµαλά. 
δηλαδή, το υλικό να κάνει µικρές διαδοχικές πτώσεις και όχι µία 
µεγάλη. 

 Να τοποθετείτε διαφράγµατα στο εσωτερικό των µεγάλων 
αγωγών πλήρωσης. 

 Να ελαχιστοποιείτε τις γωνίες κλίσης στις χοάνες, τους 
αγωγούς πλήρωσης κ.λπ. 

 Να µην φορτώνετε λεπτόκοκκα προϊόντα σε εκτεθειµένους χώρους. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε κλειστό σύστηµα. 

 Οι εγκαταστάσεις φόρτωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγµένες για 
την αποτροπή της δηµιουργίας σκόνης από τον αέρα, ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός µε δίοδο αέρα. 

 Οι χώροι ελέγχου συγκροτηµάτων θα πρέπει να στεγανοποιούνται 
καλά και να έχουν ανεξάρτητο σύστηµα τροφοδοσίας µε καθαρό 
αέρα. Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, οι ανωτέρω χώροι θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα φιλτραρίσµατος αέρα και 
να διατηρούνται σε υπερπίεση.  

 Μπορούν να χρησιµοποιούνται κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, 
προκειµένου να περιορίζεται η ανάγκη να εισέρχονται οι χειριστές σε 
χώρους µε σκόνη.  

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.2.3α, µε τίτλο «Χύδην φόρτωση 
βυτιοφόρου» για συµβουλές σχετικά µε τη φόρτωση βυτιοφόρων. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο 
της σκόνης κατά τις εργασίες χύδην 
φόρτωσης για οδική (εκτός 
βυτιοφόρων), σιδηροδροµική και 
ακτοπλοΐκή µεταφορά υλικών που 
περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε τις 
συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να 
ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 

τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση 
της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες 
για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να υποδεικνύετε ότι υπάρχει ανάγκη για τη χρήση εξοπλισµού 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος µε τη χρήση των 
κατάλληλων εικονογραµµάτων. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται 
και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι µεταφορείς έχουν λάβει αντίγραφα των διαδικασιών 
φόρτωσης και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

  

Εποπτεία 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής των 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα φόρτωσης να 
λειτουργεί κανονικά. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Στους χώρους όπου είναι 
απαραίτητο, να φοράτε 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος (π.χ. µάσκα 
προστασίας από τη 
σκόνη). 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.4α  Εκφόρτωση χύδην υλικών 
από βυτιοφόρο όχηµα 
(δια εκφυσήσεως) 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει την εκφόρτωση προϊόντων πυριτικής 
άµµου και νηφάδων πυριτίου από βυτιοφόρο σε σιλό αποθήκευσης και 
ειδικότερα ξηρών υλικών. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση 
των εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο 
ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης 
σκόνης που µεταφέρεται µε τον αέρα, 
κατά την εκφύσηση πυριτικής άµµου ή 
νηφάδων πυριτίου από βυτιοφόρο µε 
εµφύσηση. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
οδηγιών εργασίας θα διευκολυνθεί ο 
περιορισµός της έκθεσης των 
εργαζοµένων.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. ∆ηλαδή 
να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της σκόνης 
διοξειδίου πυριτίου και προορίζεται 
ειδικά για τον έλεγχο της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου στο 
χώρο εργασίας. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

Βυτιοφόρο 
 

 Περιορίστε το ρυθµό εκφόρτωσης, ανάλογα µε τη χωρητικότητα 
του σιλό προορισµού και της µονάδας συλλογής σκόνης. Η πίεση 
εκφόρτωσης θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία µε το 
χειριστή του σιλό. 

 Οι αγωγοί εκφόρτωσης του βυτιοφόρου, των συνδέσµων και των 
στεγανοποιήσεων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να 
αντέχουν σε υψηλή πίεση αέρα και στη διαβρωτική ενέργεια που 
σχετίζεται µε τις εργασίες εµφύσησης. 

 Έχετε υπ' όψιν σας ότι, καθώς η τελευταία ποσότητα 
άµµου/νηφάδων εµφυσείται στο σιλό θα υπάρξει µια αύξηση της 
πίεσης του αέρα. Για το λόγο αυτό, οι εργασίες εκφόρτωσης θα 
πρέπει να επιτηρούνται συνεχώς. 
Σιλό πελάτη 

 

 Τα σιλό αποθήκευσης θα πρέπει να αγοράζονται αποκλειστικά 
από αξιόπιστους προµηθευτές. 

 Θα πρέπει να εφαρµόζονται οι κατάλληλες µέθοδοι 
µηχανολογικού σχεδιασµού για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
δοµικής αντοχής. 

 Θα πρέπει να γίνονται µηχανολογικοί έλεγχοι, προκειµένου να 
αποτραπεί η υπερπίεση του σιλό, ενόσω γεµίζει. Βεβαιωθείτε ότι 
τα σιλό διαθέτουν συσκευές εκτόνωσης της πίεσης και ισχυρά 
συστήµατα συναγερµού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 
συστήµατα συλλογής της σκόνης, για την αποµάκρυνση και τον 
καθαρισµό του διαφυγόντος αέρα.  

 Οι µονάδες συλλογής της σκόνης του σιλό θα πρέπει να διαθέτουν 
φίλτρα κατάλληλα για το µέγεθος των σωµατιδίωνν του προϊόντος. 

 Η πίεση εκφόρτωσης θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία µε 
το χειριστή του βυτιοφόρου. 

 Έχετε υπ' όψιν ότι τα προϊόντα νηφάδων σε χύδην µορφή έχουν 
ποικίλη φαινόµενη πυκνότητα. Εδραιώστε διαδικασίες για την 
αποτροπή της υπερπλήρωσης των σιλό. 

 Τα σιλό θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα συλλογής της σκόνης, 
προκειµένου να αποτραπεί η εκποµπή της σκόνης από το σιλό 
κατά την εκφόρτωση του βυτιοφόρου. 

 Οι αγωγοί και οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω κραδασµών (που 
προκαλούνται από σηµεία µε µεγάλη κάµψη, στενώσεις κ.λπ), να 
ελαχιστοποιούνται τα νεκρά σηµεία, όπου ενδεχοµένως να 
συγκεντρωθεί µεγάλη ποσότητα υλικού και να διευκολυνθεί ο 
καθαρισµός των εµφράξεων. 

 Τα σηµεία σύνδεσης του σιλό θα πρέπει να βρίσκονται όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στο χώρο στάθµευσης του τάνκερ 
παράδοσης. Έτσι θα περιοριστεί η ανάγκη για µεγαλύτερο µήκος 
εύκαµπτου σωλήνα. 

 Θα πρέπει να παρέχονται ασφαλή µέσα πρόσβασης σε εκείνα τα 
µέρη του σιλό που απαιτούν επιθεώρηση και συντήρηση. 
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Συντήρηση 
 

 Να διατηρείτε τους αγωγούς/εύκαµπτους αγωγούς, τους 
συνδέσµους και τις στεγανώσεις σε καλή κατάσταση, προκειµένου 
να µειωθούν οι πιθανότητες διαφυγής της σκόνης κατά τις εργασίες 
εµφύσησης.  

 Τα συστήµατα συλλογής σκόνης των σιλό θα πρέπει να 
συντηρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Η απόδοση των συστηµάτων συλλογής σκόνης θα πρέπει να ελέγχεται 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο από κάποιον ειδικευµένο τεχνικό. 

 Οι οδηγοί των βυτιοφόρων θα πρέπει να ελέγχουν καθηµερινά την 
κατάσταση των αγωγών/εύκαµπτων αγωγών και των στεγανώσεων 
και να προβαίνουν σε αντικαταστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες. 

 Τυχόν βλάβες στους αγωγούς/εύκαµπτους αγωγούς/συνδέσµους, 
καθώς και στα συστήµατα συλλογής της σκόνης των σιλό θα πρέπει 
να αναφέρονται το συντοµότερο δυνατό, έτσι ώστε να λαµβάνονται 
µέτρα για την επισκευπή τους. 

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Ο χώρος εκφόρτωσης του βυτιοφόρου θα πρέπει να παραµένει 
καθαρός και τακτοποιηµένος. 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τα Μέσα ατοµικής 
προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων ελέγχου.  

 Κατά την αποσύνδεση του αγωγού εκφόρτωσης από το πίσω µέρος 
του βυτιοφόρου, κατά την αντιµετώπιση διαρροής σκόνης ή σε 
περίπτωση βλάβης των µέτρων ελέγχου, ενδεχοµένως να χρειαστεί 
να χρησιµοποιηθεί εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (µε τον κατάλληλο συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να δαιτηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιείται. Να 
αντικαθιστάτε αυτό τον εξοπλισµό στα διαστήµατα που συνιστώνται 
από τους προµηθευτές. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, επιθεώρηση της λειτουργίας των 
ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) και εφαρµογή τους, πότε και πώς 
χρησιµοποιείται ο παρεχόµενος εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει 
καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να διασφαλίζετε την εφαρµογή διαδικασιών για την αποτροπή 
υπερχείλισης των σιλό. 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 
εφαρµογής µέτρων ελέγχου της σκόνης. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν όλα 
τα µέσα για να εκτελούν τους κατάλληλους ελέγχους που δίνονται 
απέναντι. 

 

 

 
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Οι οδηγοί των βυτιοφόρων 
θα πρέπει να επιτηρούν 
συνεχώς τις εργασίες 
εκφόρτωσης. 

 Οι τιµές πίεσης 
εκφόρτωσης θα πρέπει 
να συµφωνούνται µε 
τον πελάτη. 

 Να ελέγχετε καθηµερινά 
την κατάσταση των 
αγωγών, των εύκαµπτων 
αγωγών και των 
συνδέσµων. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επιβλέποντα σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου, ενόσω 
παραµένει το πρόβληµα. 

 Να καθαρίζετε αµέσως 
την άµµο ή τις νηφάδες 
που τυχόν θα χυθούν , 
χρησιµοποιώντας 
µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να φοράτε µάσκα 
προστασίας από τη σκόνη 
όποτε είναι απαραίτητο να 
εισέλθετε σε σκονισµένους 
χώρους, προκειµένου να 
αποτρέψετε τη διαφυγή 
σκόνης ή την περίπτωση 
να αποτύχουν τα άλλα 
µέτρα ελέγχου. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.4β  Χύδην εκφόρτωση 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες χύδην εκφόρτωσης για 
οδική (εκτός βυτιοφόρων), σιδηροδροµική και ακτοπλοΐκή µεταφορά 
υλικών που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο και ιδιαίτερα ξηρών υλικών. 
Το φύλλο 2.2.4α προσφέρει συµβουλές για την εκφόρτωση βυτιοφόρων. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός εκφόρτωσης είναι κατάλληλος για το 
σκοπό για τον οποίον προορίζεται και συντηρείται σωστά. 

 Κατά τη συλλογή ξηρών προϊόντων, να εγκαθιστάτε συστήµατα 
συλλογής της σκόνης στους χώρους όπου η σκόνη ενδέχεται να 
διασκορπιστεί στον αέρα του χώρου εργασίας.  

 Λάβετε υπ' όψιν σας να αποµονώσετε το χώρο συλλογής και να τον 
διατηρήσετε υπό αρνητική πίεση. Εναλλακτικά, θα πρέπει οι 
αίθουσες ελέγχου όπου βρίσκονται εργαζόµενοι να σφραγίζονται και 
να διατηρούνται υπό θετική πίεση. 

 Να σχεδιάζετε το µέγεθος και το σχήµα των χοανών αδειάσµατος 
ανάλογα µε τη χωρητικότητα των οχηµάτων οδικής µεταφοράς, των 
σιδηροδροµικών βαγονιών, των αρπαγών κ.λπ. που τις 
τροφοδοτούν.  

 Να καταρτίσετε διαδικασίες εκφόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι οι χοάνες 
και οι χώροι εκφόρτωσης φέρουν σαφή επισήµανση που αφορά το 
περιεχόµενό τους.  

 Να µην εκφορτώνετε λεπτόκοκκα προϊόντα σε εκτεθειµένους 
χώρους. Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε κλειστό σύστηµα. 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασίας 2.2.4α µε τίτλο «Χύδην εκφόρτωση 
βυτιοφόρου» για συµβουλές σχετικά µε την εκφόρτωση βυτιοφόρων 
µε πνευµατική µεταφορά. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο 
της σκόνης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών χύδην εκφόρτωσης. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 
απόδοση σχεδίασης της µονάδας συλλογής σκόνης. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να υποδεικνύετε ότι υπάρχει ανάγκη για τη χρήση εξοπλισµού 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος µε τη χρήση των 
κατάλληλων εικονογραµµάτων. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί των οχηµάτων παράδοσης προϊόντων 
έχουν λάβει αντίγραφα των διαδικασιών εκφόρτωσης και έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα εκφόρτωσης 
να λειτουργεί κανονικά. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Στους χώρους όπου είναι 
απαραίτητο, να φοράτε 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος (π.χ. µάσκα 
προστασίας από τη 
σκόνη). 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.5  Κατασκευή πυρήνων και 
χύτευση σε χυτήρια 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τα εργαστήρια κατασκευής πυρήνων 
και καλουπώµατος των χυτηρίων. 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά 

για το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση των εργαζοµένων στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την κατασκευή 
πυρήνων και το καλούπωµα στα 
χυτήρια. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
οδηγιών εργασίας θα διευκολυνθεί ο 
περιορισµός της έκθεσης των 
εργαζοµένων. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της 
σκόνης πυριτικού και προορίζεται 
ειδικά για τον έλεγχο της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Να προσέχεται ώστε να µην χύνεται άµµος. Βεβαιωθείτε ότι 

χρησιµοποιείται στο καλούπι η σωστή ποσότητα άµµου. 
 Στο εσωτερικό των περιβληµάτων, χρειάζεστε ταχύτητα άερα 

τυπικά µεταξύ 0,5 και 1,5 µέτρων ανά δευτερόλεπτο. 
Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Πριν από την έναρξη της εργασίας, να βεβαιώνεστε πάντοτε 
ότι το σύστηµα συλλογής βρίσκεται σε λειτουργία και 
λειτουργεί κανονικά. Ελέγξτε το µετρητή. 

 Να απορρίπτετε τον καθαρό αέρα που συλλέχθηκε σε 
ασφαλή χώρο έξω από το κτίριο, µακριά από πόρτες, 
παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας στην 
αίθουσα εργασίας, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που 
εξάγεται. 

 Να συµβουλευτείτε έναν ειδικευµένο τεχνικό συστηµάτων 
εξαερισµού, για το σχεδιασµό νέων συστηµάτων ελέγχου. 

Συντήρηση 
 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 

συντήρησης. 
 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 
 Να επισκευάζετε αµέσως τα ελαττωµατικά συστήµατα 

συλλογής. Εν τω µεταξύ, να φοράτε εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Η άµµος είναι ισχυρό λειαντικό και η εγκατάσταση φθείρεται 
γρήγορα. Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 
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Έλεγχος και δοκιµές 
 Να αναζητάτε καθηµερινά ενδείξεις βλάβης στους αγωγούς, τον ανεµιστήρα 

και το φίλτρο αέρα. Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή έχουν κραδασµούς 
ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. Να επισκευάζετε αµέσως 
τις βλάβες. 

 Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα 
συλλογής και ο µετρητής λειτουργούν κανονικά. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του κατασκευαστή, για 
να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής λειτουργεί κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε ένα 
µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να προσδιορίσει την 
απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες τιµές 
ταχύτητας του αέρα. 

 Να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές στο µητρώο δοκιµών. 
 Αναθέστε σε ένα µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού να εξετάζει 

το σύστηµα διεξοδικά και να ελέγχει την απόδοσή του τουλάχιστον µία φορά 
κάθε 12 µήνες ή σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να διαβάζετε τα µητρώα για να δείτε εάν υπάρχουν πρότυπα αστοχιών που 
διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της συντήρησης. 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Καθηµερινά, να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους χώρους 

όπου εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 
 Να καθαρίζετε τους γενικούς χώρους εργασίας µία φορά την εβδοµάδα, 

ώστε να µην ανακινείται η σκόνη και να περιορίζονται οι διαφυγές. 
 Για τον καθαρισµό της σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα µε φίλτρο. 
 Μην καθαρίζετε µε βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα. 
 Να χειρίζεστε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος. 
 Όταν δεν γεµίζουν και δεν αδειάζουν οι περιέκτες, διατηρήστε τους σκεπασµένους. 
 Να απορρίπτετε τους κενούς περιέκτες µε ασφάλεια. 
 Να απορρίπτετε τα απόβλητα µε ασφάλεια. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15 που αφορά τα Μέσα 

ατοµικής προστασίας. 
 Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας υποδείξει το 

σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 
 Αν το σύστηµα συλλογής έχει σχεδιαστεί σωστά και λειτουργεί κανονικά δεν 

θα πρέπει να χρειάζεται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (RPE). 

 Εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος χρειάζεται για τη 
συντήρηση και τον καθαρισµό, καθώς και για τη συλλογή χυµένων υλικών. 

 Χρησιµοποιήστε RPE κατά το πρότυπο P3 (καθορισµένος παράγοντας 
προστασίας 20) ή κατά αντίστοιχο πρότυπο. Συµβουλευτείτε τον 
προµηθευτή σας σχετικά. 

 Να αντικαθιστάτε τα φίλτρα του εξοπλισµού προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος, σύµφωνα µε τις συστάσεις του προµηθευτή σας. Να 
απορρίπτετε τις αναλώσιµες µάσκες µετά από µία χρήση. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Να παρέχεται προστασία για τα µάτια. 
 Να µην χρησιµοποιείτε ποτέ πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση της 

σκόνης από τα ρούχα. 
 Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τις φόρµες εργασίας τους στο 

σπίτι για να τις πλύνουν. Να χρησιµοποιείτε µισθωµένο πλυντήριο. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες 

που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού.  
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 

πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει να 
γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το 
µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Επίβλεψη 
 

 Να εγκατστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής των 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο των ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) που παρατίθεται στην 
απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος ελεγχοµένων 
σηµείων από τους 
εργαζόµενους, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, 
εάν υπάρχει σύστηµα 
συλλογής της σκόνης, ότι 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.2.6  Θραύση ορυκτών 
 
Κατά τη διαδικασία θραύσης ορυκτών που περιέχουν κρυσταλλικό 
πυρίτιο ενδέχεται να παραχθούν µεγάλες ποσότητες σκόνης που 
µεταφέρεται µε τον αέρα. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Έτσι θα προστατευτούν οι 
άνθρωποι από τη σκόνη που µεταφέρεται µε τον αέρα και από 
άλλους κινδύνους που σχετίζονται µε τη θραύση, π.χ. το θόρυβο 
και τα εκτινασσόµενα σωµατίδια. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση 
των εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τη χρήση 
σπαστήρα για τη θραύση εξορυγµένων 
υλικών σε σώµατα µικρότερου 
µεγέθους. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
οδηγιών εργασίας θα διευκολυνθεί ο 
περιορισµός της έκθεσης των 
εργαζοµένων. Ανάλογα µε τις 
συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της σκόνης 
πυριτίου και προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
 

 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Πολύ λίγα πράγµατα µπορούν να γίνουν για να αποτραπεί η 
δηµιουργία σκόνης που µεταφέρεται µε τον αέρα κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων θραύσης, έτσι ο έλεγχος της έκθεσης 
εναπόκειται στην αποµόνωση των χειριστών των εγκαταστάσεων 
από τη σκόνη που δηµιουργείται. 

 Τα χειριστήρια των µηχανηµάτων θα πρέπει να βρίσκονται σε 
αρκετή απόσταση από της πηγές δηµιουργίας της σκόνης που 
µεταφέρεται µε τον αέρα. 

 Αν είναι απαραίτητο να επιβλέπει κάποιος συνεχώς τη λειτουργία 
ενός σπαστήρα, τότε θα πρέπει να του παρέχεται κλειστή και 
στεγανή καµπίνα. 

 Η χρήση κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης δίνει στους χειριστές 
τη δυνατότητα να ελέγχουν τη λειτουργία του σπαστήρα χωρίς να 
εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα σκόνης. 

 Οι καµπίνες των χειριστών (αίθουσες ελέγχου) θα πρέπει να 
διαχωρίζονται φυσικά από τους σκονισµένους χώρους και να 
τροφοδοτούνται µε καθαρό φρέσκο αέρα, ο οποίος θα 
διοχετεύεται υπό θετική πίεση. Εναλλακτικά, οι καµπίνες θα 
πρέπει να διαθέτουν κλιµατισµό, ο οποίος να είναι εφοδιασµένος 
µε φίλτρο αέρα σχεδιασµένο για να αντέχει σε µεγάλο φορτίο 
σωµατιδίων αναπνεύσιµης σκόνης. 

 Προκειµένου η παροχή θετικής πίεσης ή το σύστηµα κλιµατισµού 
να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή προστασία από την έκθεση στη 
σκόνη, οι πόρτες και τα παράθυρα της καµπίνας θα πρέπει να 
παραµένουν κλειστά συνεχώς, ενόσω ο σπαστήρας βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

 Μπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη µείωση της παραγωγής σκόνης 
που µεταφέρεται µε τον αέρα εάν οι εργασίες θραύσης 
προγραµµατιστούν για τις υγρότερες εποχές του χρόνου. Μπορεί 
να ληφθεί επίσης υπ'όψιν η χρήση ψεκασµού νερού για τη µείωση 
της σκόνης. 

 Η τοποθέτηση του σπαστήρα σε εξωτερικό χώρο σηµαίνει και 
καλύτερο αερισµό, οπότε περιορίζεται η συγκέντρωση σκόνης 
που µεταφέρεται µε τον αέρα. 

 Αν ο θραυστήρας είναι τοποθετηµένος µέσα σε κτίριο, τότε θα 
πρέπει να εγκατασταθεί εξαερισµός µε δίοδο αέρα, προκειµένου 
να ελεγχθούν τα επίπεδα της σκόνης. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε το σύστηµα κλιµατισµού της καµπίνας σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή, και να το διατηρείτε σε άψογη 
κατάσταση λειτουργίας. 

 Το φίλτρο του συστήµατος κλιµατισµού θα πρέπει να αλλάζει στα 
χρονικά διαστήµατα (µετρούµενα σε ώρες λειτουργίας του 
µηχανήµατος) που προτείνονται από τον κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Οι χειριστές του σπαστήρα θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 
του φίλτρου του κλιµατιστικού, σύµφωνα µε τις συστάσεις των 
κατασκευαστών. 

 Οποιεσδήποτε βλάβες στο σύστηµα κλιµατισµού/φιλτραρίσµατος θα 
πρέπει να αναφέρονται το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την επισκευή τους. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
επιβάλλεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Η συγκέντρωση ψιλής σκόνης στις εσωτερικές επιφάνειες της 
καµπίνας του χειριστή ενδέχεται να υποδεικνύει κάποιο πρόβληµα 
στο σύστηµα κλιµατισµού. 

 Θα πρέπει να προτιµάται η χρήση ηλεκτρικής σκούπας ή µεθόδων 
υγρού καθαρισµού. Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε βούρτσα όταν 
καθαρίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες της καµπίνας του χειριστή. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τα Μέσα ατοµικής 
προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων ελέγχου. 

 Αν είναι απαραίτητο να γίνει µε το χέρι διαχωρισµός µεγάλων 
τεµαχίων υλικού κατά την εκτέλεση των τακτικών ελέγχων ή της 
συντήρησης των εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση βλάβης των 
συστηµάτων ελέγχου, ενδεχοµένως να χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον 
κατάλληλο συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται. 
Να αντικαθιστάτε τα µέσα ατοµικής προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, επιθεώρηση της λειτουργίας 
των ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) και εφαρµογή τους, πότε και 
πώς χρησιµοποιείται ο παρεχόµενος εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει 
καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 
εφαρµογής µέτρων ελέγχου της σκόνης. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο των ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) που 
παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 

 Οι πόρτες και τα 
παράθυρα της καµπίνας 
θα πρέπει να παραµένουν 
κλειστά συνεχώς, ενόσω 
ο σπαστήρας βρίσκεται 
σε λειτουργία. 

 Να ελέγχετε την 
κατάσταση του φίλτρου 
του κλιµατισµού µία 
φορά την εβδοµάδα. 

 Να διατηρείτε µητρώο 
όλων των ελέγχων 
ασφαλείας σε ένα 
καθηµερινό φύλλο 
ελέγχου. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
συγκέντρωσης σκόνης 
στις επιφάνειες της 
καµπίνας. Αυτό πιθανόν 
να αποτελεί ένδειξη ότι 
το φίλτρο αέρα βρίσκεται 
σε κακή κατάσταση. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να διατηρείτε καθαρό το 
εσωτερικό της καµπίνας. 

 Να φοράτε µάσκα 
προστασίας από τη σκόνη 
όταν είναι απαραίτητο να 
εισέλθετε σε σκονισµένους 
χώρους, προκειµένου να 
διαχωρίσετε µε το χέρι τα 
µεγάλα κοµµάτια υλικού 
κατά τη διάρκεια των 
τακτικών ελέγχων των 
εγκαταστάσεων και κατά 
τη διάρκεια των εργασιών 
συντήρησης. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.7  Κοπή και στίλβωση 
πυρίµαχων υλικών 
και γυαλιού 
 
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε την κοπή πυρίµαχων υλικών και 
γυαλιού, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλες ποσότητες σκόνης 
που µεταφέρεται µε τον αέρα. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Ο έλεγχος της σκόνης είναι εφικτός µε τη χρήση µεθόδων υγρής 
κοπής που εµποδίζουν τη µεταφορά της λεπτής σκόνης από τον 
αέρα αιχµαλωτίζοντάς την στο νερό. 

 Βεβαιωθείτε ότι το απόθεµα νερού είναι επαρκές και διατηρείται. 
Όταν ο καιρός είναι ψυχρός, να λαµβάνετε προφυλάξεις κατά του 
παγετού. 

 Να λαµβάνετε προφυλάξεις προκειµένου να ελεγχθεί το µικρόβιο 
της νόσου των λεγεωναρίων και άλλοι βιολογικοί παράγοντες. Εάν 
γίνεται επανακυκλοφορία του νερού που χρησιµοποιείται για την 
υγρή κοπή, βεβαιωθείτε ότι γίνεται περιοδικός έλεγχος σχετικά µε 
την τιµή του pH και τη µόλυνση µε µκρο-οργανισµούς. 

 Η παροχή των κατάλληλων συστηµάτων αποχέτευσης είναι 
απαραίτητη όταν χρησιµοποιείτε ψεκασµό νερού και σωλήνες. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα κ.λπ. προστατεύονται 
επαρκώς από τους κινδύνους του περιβάλλοντος εργασίας, 
µεταξύ των οποίων το νερό και η σκόνη διοξειδίου πυριτίου. 

 Να χρησιµοποιείτε εργαλεία κοπής και στίλβωσης που να µην 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 

 

 

 
 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε τις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας που αφορά 
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση 
των εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την κοπή και τη 
στίλβωση πυρίµαχων υλικών και 
γυαλιού. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
οδηγιών εργασίας θα διευκολυνθεί ο 
περιορισµός της έκθεσης των 
εργαζοµένων. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. ∆ηλαδή 
να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που ενδέχεται 
να εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου στο 
χώρο εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο 
τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της 
σκόνης πυριτικού και προορίζεται 
ειδικά για τον έλεγχο της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου στο 
χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή, έτσι ώστε να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή συχνότερα, εάν είναι συνεχώς σε χρήση. 
Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά τον εξοπλισµό. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να µην επιτρέπετε στις επικαθίσεις σκόνης/υπολειµµάτων να 
στεγνώσουν προτού καθαρίσετε. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών εργασίας 2.1.15 που αφορά τα Μέσα 
ατοµικής προστασίας. 

 Να τοποθετείτε σήµανση στους χώρους όπου οι εργαζόµενοι πρέπει 
να φορούν εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, επιθεώρηση της λειτουργίας των 
ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) και εφαρµογή τους, πότε και πώς 
χρησιµοποιείται ο παρεχόµενος εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει 
καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

 

 
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων, γιά 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Φροντίστε να ακολουθείτε 
τις οδηγίες για ασφαλή 
εργασία που παρέχονται 
από τον εργοδότη σας. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή 
κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επιβλέποντα σας. 

 Να καθαρίζετε τον 
εξοπλισµό µετά από 
τη χρήση. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

  

Επίβλεψη 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν όλα 
τα µέσα για να εκτελούν τους κατάλληλους ελέγχους που δίνονται 
απέναντι. 
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2.2.8  Ξήρανση ορυκτών 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες για την ξήρανση και την ψύξη 
των προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός ξήρανσης/ψύξης είναι κατάλληλος για 
τις εργασίες για τις οποίες προορίζεται και συντηρείται σωστά. 

 Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 
κλειστές. Οι ξηραντήρες κλίνης είναι γενικά περισσότερο κλειστοί από 
τους περιστροφικούς ξηραντήρες. 

 Η εγκατάσταση των ξηραντήρων και των µηχανισµών ψύξης (ψύκτες) 
των ορυκτών στο ύπαιθρο βοηθά στον περιορισµό της έκθεσης των 
εργαζοµένων στη σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλλικού πυριτίου, 
εκµεταλλευόµενη τον φυσικό εξαερισµό. Ωστόσο, οι ξηραντήρες και οι 
ψύκτες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο θα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένοι έτσι ώστε να µην φθείρονται εύκολα. 

 Σε περιπτώσεις όπου οι ξηραντήρες και οι ψύκτες είναι τοποθετηµένοι 
σε εσωτερικό χώρο, ενδέχεται να χρειαστεί η εγκατάσταση 
συστήµατος εξαναγκασµένου εξαερισµού στο κτίριο, προκειµένου να 
διασφαλιστεί επαρκής αραίωση και αποµάκρυνση του σκονισµένου 
αέρα. 

 Τοποθετήστε ένα σύστηµα αποµάκρυνσης της σκόνης το οποίο να 
καλύπτει όλα τα σηµεία από τα οποία ενδεχοµένως να διαφύγει σκόνη 
από τον εξοπλισµό ξήρανσης/ψύξης και διατηρείστε το σύστηµα υπό 
αρνητική πίεση. Αυτό θα πρέπει να συνδέεται σε µια κατάλληλη 
µονάδα συλλογής σκόνης (π.χ. σακκόφιλτρο, κυκλώνα ή πλυντηρίδα). 

 Η ψιλή σκόνη που συλλέγεται από τη µονάδα συλλογής σκόνης 
µπορεί να επιστραφεί στο ξηρό προϊόν εφόσον ληφθούν πρόσθετες 
προφυλάξεις (π.χ. χρήση κλειστού κυκλώµατος) για την προστασία 
όσων µπορεί να εκτεθούν στη σκόνη αυτή κατά την κατεύθυνση της 
ροής, για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια εργασιών χύδην φόρτωσης. 

 Οι καµπίνες ελέγχου θα πρέπει να έχουν ανεξάρτητο σύστηµα 
τροφοδοσίας µε καθαρό αέρα. Στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο, τα χειριστήρια ελέγχου θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα 
µε σύστηµα εξαναγκασµένου φιλτραρίσµατος αέρα και να 
διατηρούνται σε θετική πίεση. Ο έλεγχος των ξηραντών/ψυκτών 
πρέπει να γίνεται µέσω τηλεµετρίας, προκειµένου να περιοριστεί η 
ανάγκη επίσκεψης των σκονισµένων και θορυβοδών χώρων από 
χειριστές. 

 Οι ξηραντήρες και οι ψύκτες ορυκτών υπόκεινται σε όρια εκποµπής 
σωµατιδίων και πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να πληρούν 
τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισµούς. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών εργασίας 
προορίζεται να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε 
τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας που 
αφορά τις συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, 
ελέγχοντας την έκθεση των 
εργαζοµένων στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
σκόνης κατά τις εργασίες 
ξήρανσης. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του 
φύλλου οδηγιών εργασίας θα 
διευκολυνθεί ο περιορισµός της 
έκθεσης των εργαζοµένων. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί επίσης στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο 
στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα 
ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό οδηγιών εργασίας 
αποτελεί µέρος του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών για την αποφυγή της 
σκόνης πυριτίου και προορίζεται 
ειδικά για τον έλεγχο της ατοµικής 
έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
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Συντήρηση 
 Εξασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 

µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν δεν χρησιµοποιείται συχνά, να ελέγχεται πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να παίρνετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
επιβάλλεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τα Μέσα ατοµικής 

προστασίας. 
 Θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίµηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου τα µέσα ατοµικής 
προστασίας να διατηρούνται καθαρά, όταν δεν χρησιµοποιούνται.  

 Να αντικαθιστάτε τα µέσα ατοµικής προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα, που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, επιθεώρηση της λειτουργίας 
των ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) και εφαρµογή τους, πότε και 
πώς χρησιµοποιείται ο παρεχόµενος εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει 
καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Επίβλεψη 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο των ελεγχοµένων σηµείων (τσέκλιστ) που 
παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
 
 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται 
σε λειτουργία και ότι 
λειτουργεί κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενο σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να καθαρίζετε τους 
θαλάµους ελέγχου µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να δοκιµάζετε εάν 
οι αίθουσες ελέγχου 
βρίσκονται υπό πίεση, 
να διατηρείτε τις πόρτες 
και τα παράθυρα κλειστά. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 

 

    
Μάρτιος 2006 – 2.2.8 – Σελίδα 2 από 2    

 



∆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 

 
 
 
 
 
  

2.2.9  Ξηρό πρεσσάρισµα – 
κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε το πρεσσάρισµα υλικών (πούδρας 
ή κόκκων) που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου, κατά τη 
διάρκεια διεργασίας µορφοποίησης. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλής πρακτικής σχετικά 
µε τον έλεγχο της σκόνης κατά το 
πρεσσάρισµα υλικών που περιέχουν 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου, κατά 
τη διάρκεια διεργασίας µορφοποίησης 
Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου εργασιών 
θα περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 ∆ιατηρήστε το σύστηµα µεταφοράς των υλικών και το σύστηµα 

συµπίεσης όσο το δυνατόν περισσότερο κλειστό. 
 Παρέχετε τοπικό εξαερισµό καυσαερίων γύρω από το σύστηµα 

πρεσσαρίσµατος, µε εισροή αέρα τουλάχιστον 1 m/s στο σηµείο 
όπου δηµιουργείται η σκόνη. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 
2.1.13. 

 Λάβετε υπ' όψιν την ανάγκη για πρόσθετο εξαερισµό στο σηµείο 
συλλογής των πρεσσαρισµένων υλικών και στα σηµεία 
µεταφοράς. Βεβαιωθείτε ότι τα σηµεία εκροής αέρα από τα 
πνευµατικά συστήµατα δεν επηρεάζουν τα µέτρα ελέγχου της 
σκόνης. 

 Να σχεδιάζετε τους κλειστούς χώρους τοποθέτησης έτσι ώστε να 
έχουν τµήµατα εύκολης πρόσβασης για τον καθαρισµό και τη 
συντήρηση. 

 Να αποτρέπετε την πτώση του υλικού µε τη χρήση κατάλληλης 
διάταξης. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να φροντίζετε ώστε οι αγωγοί να είναι βραχείς και απλοί. 
 Να αποφεύγετε τη χρήση εύκαµπτων τµηµάτων αγωγών µε 

µεγάλο µήκος. 
 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 

καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Μπορείτε να ανακυκλοφορήσετε τον καθαρό και φιλτραρισµένο 
αέρα στην αίθουσα εργασίας στις ποσότητες που καθορίζονται 
από τα ισχύοντα πρότυπα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Να αποθηκεύετε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος και να διευθετείτε 

τους κενούς περιέκτες κατά ασφαλή τρόπο. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι χάρτινοι 
σάκοι και άλλα 
άχρηστα υλικά δεν θα 
αναρροφηθούν στον 
αγωγό εξαερισµού. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Αµέσως µετά τη χρήση, 
πωµατίστε τους περιέκτες. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.10  Επίστρωση µεγαλύτερων 
χυτών σε χυτήρια 

   
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες επίστρωσης, κατά την 
επίστρωση µεγάλων χυτών. 
 

 
 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φίλτρο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε το φύλλο 
επίστρωσης µεγάλων χυτών. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί η 
έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Απαιτείται η χρήση εξοπλισµού προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (RPE). 

 Να παρέχεται εξαεριζόµενος θάλαµος για την επίστρωση µεγάλων 
χυτών. 

 Για τα µεγαλύτερα χυτά απαιτείται η χρήση RPE. 
 Στο σηµείο συλλογής χρειάζεστε ταχύτητα αέρα τυπικά µεταξύ 

0,5 και 1,5 µέτρων ανά δευτερόλεπτο και τυπικά µεταξύ 2,5 και 
10 µέτρων ανά δευτερόλεπτο. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.13. 

 Πριν από την έναρξη της εργασίας, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το 
σύστηµα συλλογής βρίσκεται σε λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. Ελέγξτε το µετρητή. 

 Να απορρίπτετε τον καθαρό αέρα που συλλέχθηκε σε ασφαλή 
χώρο έξω από το κτίριο, µακριά από πόρτες, παράθυρα και 
εισόδους αέρα. 

 Βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται αρκετός φρέσκος αέρας (20%) 
στους χώρους όπου εργάζονται οι εργαζόµενοι, προκειµένου να 
διαλυθεί και να αποµακρυνθεί η σκόνη που δηµιουργείται και που 
µεταφέρεται µε τον αέρα. 

 Τοποθετήστε το αντικείµενο εργασίας όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σηµείο συλλογής. 

 Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη επίστρωσης κατευθύνεται στο εσωτερικό 
του θαλάµου. 

 Να παρέχετε περιστρεφόµενη πλατφόρµα για τη µετακίνηση των 
χυτών. 

 Οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να στέκονται µεταξύ του χυτού 
και του σηµείου συλλογής. 

 Να συµβουλευτείτε έναν ειδικευµένο τεχνικό συστηµάτων 
εξαερισµού, για το σχεδιασµό νέων συστηµάτων ελέγχου. 
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Συντήρηση 
 

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια συντήρησης. 
 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 
 Να επισκευάζετε αµέσως τα ελαττωµατικά συστήµατα συλλογής. Εν τω 

µεταξύ, να φοράτε εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (RPE). 

 Η άµµος είναι ισχυρό λειαντικό και η εγκατάσταση φθείρεται γρήγορα. 
Οι επιστρώσεις µπορούν να αποφράξουν τα σηµεία συλλογής. 
Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να αναζητάτε καθηµερινά ενδείξεις βλάβης στους αγωγούς, τον 
ανεµιστήρα και το φίλτρο αέρα. Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή 
έχουν κραδασµούς ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. 
Να επισκευάζετε αµέσως τις βλάβες. 

 Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα 
συλλογής και ο µετρητής λειτουργούν κανονικά. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του κατασκευαστή, 
για να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής λειτουργεί κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε ένα 
µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να προσδιορίσει 
την απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες τιµές 
ταχύτητας του αέρα. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Καθηµερινά, να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους 
χώρους όπου εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 

 Να καθαρίζετε τους γενικούς χώρους εργασίας µία φορά την εβδοµάδα 
ώστε να µην ανακινείται η σκόνη και να περιορίζονται οι διαφυγές. 

 Για τον καθαρισµό της λεπτής σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα µε φίλτρο. 

 Μην καθαρίζετε µε βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα. 
 Να φτυαρίζετε τις µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών για να αποφευχθεί 

η ανακίνηση της σκόνης. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας υποδείξει το 
σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Για την εργασία µέσα σε θάλαµο, για τη συντήρηση και για τον 
καθαρισµό, καθώς και για τον καθαρισµό χυµένων χηµικών, απαιτείται η 
χρήση εξοπλισµού προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 UΝα χρησιµοποιείτε RPE µε τροφοδοσία αέρα ή ηλεκτρικό, 
µε καθορισµένο παράγοντας προστασίας τουλάχιστον 40. 

 Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας σχετικά. 
 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 

ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  
 Να παρέχεται προστασία για τα µάτια. 
 Για την αποφυγή τραυµατισµών, να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 Να µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση της 

σκόνης από τα ρούχα. 
 Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τις φόρµες εργασίας τους στο 

σπίτι για να τις πλύνουν. Να χρησιµοποιείτε µισθωµένο πλυντήριο. 

Εκπαίδευση 
 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες 
που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται 
και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα, προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από 
τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, εάν 
υπάρχει σύστηµα συλλογής 
της σκόνης, ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου 
για τον περιορισµό 
της έκθεσης στη 
σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.2.11  Επίστρωση µικρότερων 
χυτών σε χυτήρια 
 

  Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει την επίστρωση µικρότερων χυτών. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φίλτρο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την επίστρωση 
µικρότερων χυτών. Με την εφαρµογή 
των βασικών σηµείων αυτού του 
φύλλου εργασιών θα περιοριστεί 
η κθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Να ελέγχετε την επίστρωση και τη σκόνη. Να επιστρώνετε τα 
µικρά χυτά σε αεριζόµενο θάλαµο. 

 Να επιστρώνετε τα πολύ µικρά χυτά µε τη χρήση λειαντικού 
τροχού ή συρµατοτροχού, που να διαθέτει τοπικό εξαερισµό 
καυσαερίων (LEV). 

 Στα ανοίγµατα εξαγωγής του θαλάµου λείανσης χρειάζεστε 
ταχύτητα αέρα τυπικά µεταξύ 1 και 2,5 µέτρων ανά δευτερόλεπτο 
ή τυπικά µεταξύ 2,5 και 10 µέτρων ανά δευτερόλεπτο. Ανατρέξτε 
στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Πριν από την έναρξη της εργασίας, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το 
σύστηµα συλλογής βρίσκεται σε λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. Ελέγξτε το µετρητή. 

 Να απορρίπτετε τον καθαρό αέρα που συλλέχθηκε σε ασφαλή 
χώρο έξω από το κτίριο, µακριά από πόρτες, παράθυρα και 
εισόδους αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας στην αίθουσα 
εργασίας, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Τοποθετήστε το αντικείµενο εργασίας όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σηµείο συλλογής. 

 Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη επίστρωσης κατευθύνεται µέσα στο 
θάλαµο και ότι τα πνευµατικά εργαλεία δεν εµφυσούν τη σκόνη 
έξω από το θάλαµο. 

 Να παρέχετε περιστρεφόµενη πλατφόρµα για τη µετακίνηση των 
χυτών. 

 Να συµβουλευτείτε έναν ειδικευµένο τεχνικό συστηµάτων 
εξαερισµού, για το σχεδιασµό νέων συστηµάτων ελέγχου. 

Συντήρηση 
 

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 
συντήρησης. 

 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 
 Να επισκευάζετε αµέσως τα ελαττωµατικά συστήµατα συλλογής. 

Εν τω µεταξύ, να φοράτε εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Η άµµος είναι ισχυρό λειαντικό και η εγκατάσταση φθείρεται 
γρήγορα. Οι επιστρώσεις µπορούν να αποφράξουν τα σηµεία 
συλλογής. Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 
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Έλεγχος και δοκιµές 
 Να αναζητάτε καθηµερινά ενδείξεις βλάβης στους αγωγούς, τον 

ανεµιστήρα και το φίλτρο αέρα. Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή 
έχουν κραδασµούς ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. 
Να επισκευάζετε αµέσως τις βλάβες. 

 Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα 
συλλογής και ο µετρητής λειτουργούν κανονικά. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του κατασκευαστή, 
για να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής λειτουργεί κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε ένα 
µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να προσδιορίσει 
την απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες τιµές 
ταχύτητας του αέρα. 

 Να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές στο µητρώο δοκιµών. 
 Αναθέστε σε ένα µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού να 

εξετάζει το σύστηµα διεξοδικά και να ελέγχει την απόδοσή του τουλάχιστον 
µία φορά κάθε 12 µήνες ή σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να διαβάζετε τα µητρώα για να δείτε εάν υπάρχουν πρότυπα αστοχιών 
που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της συντήρησης. 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Καθηµερινά, να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους 

χώρους όπου εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 
 Να καθαρίζετε τους γενικούς χώρους εργασίας µία φορά την εβδοµάδα, 

ώστε να µην ανακινείται η σκόνη και να περιορίζονται οι διαφυγές. 
 Για τον καθαρισµό της λεπτής σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 

σκούπα µε φίλτρο. 
 Μην καθαρίζετε µε βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο 

αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
(PPE) 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας υποδείξει το 
σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Όταν η εργασία γίνεται σε πάγκο εργασίας µε εξαερισµό, κανονικά δεν 
χρειάζεται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος 
(RPE). Εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος 
χρειάζεται για άλλες επιστρώσεις, για τη συντήρηση και τον καθαρισµό, 
καθώς και για τη συλλογή χυµένων υλικών. 

 Χρησιµοποιήστε RPE κατά το πρότυπο P3 (παράγοντας προστασίας 20) 
ή ατά αντίστοιχο πρότυπο. Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας σχετικά. 

 Να αντικαθιστάτε τα φίλτρα του εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις συστάσεις του προµηθευτή 
σας. Να απορρίπτετε τις αναλώσιµες µάσκες µετά από µία χρήση. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Να παρέχεται προστασία για τα µάτια. 
 Για την αποφυγή τραυµατισµών, να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 Να µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση της 

σκόνης από τα ρούχα. 
 Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τις φόρµες εργασίας τους στο 

σπίτι για να τις πλύνουν. Να χρησιµοποιείτε µισθωµένο πλυντήριο. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται 
και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα µέσα, προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από 
τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, εάν 
υπάρχει σύστηµα συλλογής 
της σκόνης, ότι βρίσκεται 
σε ειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου 
για τον περιορισµό 
της κθεσης στη 
σκόνη ναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει 
το ρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να υντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό ροστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.2.12  Τελική κατεργασία (ξηρή) – 
Κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε τις εργασίες µηχανουργικής 
κατεργασίας εν ξηρώ (π.χ. λείανση, πριόνισµα, τρύπηµα) κεραµικών 
προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλής πρακτικής σχετικά 
µε τον έλεγχο της σκόνης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών µηχανουργικής 
κατεργασίας εν ξηρώ κεραµικών 
προϊόντων που περιέχουν 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί η 
έκθεση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 
 Ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρουν σαφή 

σήµανση. 
 Οι διάδροµοι κυκλοφορίας θα πρέπει να επισηµαίνονται. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Ο σταθµός µηχανουργικής κατεργασίας θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο κλειστός. 
 Παρέχετε τοπικό εξαερισµό καυσαερίων γύρω από το σταθµό 

κατεργασίας, µε εισροή αέρα τουλάχιστον 1 m/s στο σηµείο όπου 
δηµιουργείται η σκόνη. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Λάβετε υπ' όψιν την ανάγκη για πρόσθετο εξαερισµό στο σηµείο 
συλλογής των κατεργασµένων υλικών και στα σηµεία µεταφοράς. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα σηµεία εκροής αέρα από τα πνευµατικά 
συστήµατα δεν επηρεάζουν τα µέτρα ελέγχου της σκόνης. 

 Να σχεδιάζετε τους κλειστούς χώρους τοποθέτησης έτσι ώστε να 
έχουν τµήµατα εύκολης πρόσβασης για τον καθαρισµό και τη 
συντήρηση. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να φροντίζετε ώστε οι αγωγοί να είναι βραχείς και εύκαµπτοι. 
 Να αποφεύγετε τη χρήση εύκαµπτων τµηµάτων αγωγών µε 

µεγάλο µήκος. 
 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 

καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Μπορείτε να ανακυκλοφορήσετε τον καθαρό και φιλτραρισµένο 
αέρα στην αίθουσα εργασίας. Οι ποσότητες του ανακυκλούµενου 
αέρα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα πρότυπα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης,, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και ειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον ξοπλισµό ελέγχου 
της κόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τα στερεά. 
Να απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή ούρτσα και 
µην ρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να υντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε ις οδηγίες. 
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2.2.13  Ψήσιµο (µπισκότου, 
εφυαλοµένου, τελικό, 
διακόσµησης) – Κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά το ψήσιµο κεραµικών προϊόντων σε 
κλιβάνους περιοδικής ή συνεχούς λειτουργίας. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται για το ψήσιµο µπισκότου, για το ψήσιµο εφυαλοµένου, 
για ο τελικό ψήσιµο ή για το ψήσιµο διακόσµησης είναι παρόµοια. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλής πρακτικής σχετικά 
µε τον έλεγχο της σκόνης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ψησίµατος 
κεραµικών προϊόντων που περιέχουν 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
Η ιαδικασία του ψησίµατος µπορεί να 
είναι περιοδική ή συνεχής. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί η 
έκθεση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Θα πρέπει να εφαρµόζεται καλή θερµοµόνωση. 

 Θα πρέπει να υπάρχει τοπικός εξαερισµός των καυσαερίων στα 
σηµεία εισόδου και εξόδου ενός κλιβάνου συνεχούς λειτουργίας ή 
στη θύρα ενός κλιβάνου περιοδικής λειτουργίας (για την 
αποτροπή απώλειας υδρατµών, µόλυνσης και εκποµπών 
σκόνης). 

 Τα συστήµατα εξαερισµού καυσαερίων θα πρέπει να ελέγχονται 
εύκολα, να βρίσκονται σε διασύνδεση µε τα χειριστήρια 
θέρµανσης του κλιβάνου και να διαθέτουν λυχνίες/συναγερµούς 
προειδοποίησης. 

 Κατά την τροφοδοσία του κλιβάνου, να αποφεύγετε την τριβή 
των προϊόντων που πρόκειται να ψηθούν (σχεδιασµός των 
µονάδων µεταφοράς). 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Η ανακυκλοφορία του αέρα δεν συνιστάται. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και ειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή ακής ειτουργίας 
του ξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον ξοπλισµό ελέγχου 
της κόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να αποµακρύνετε άµεσα 
τα θραυσµένα προϊόντα 
από τις µονάδες 
τροφοδοσίας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού αθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή ούρτσα και 
µην ρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να υντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε ις οδηγίες. 
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2.2.14  Ασυνεχής τροφοδότηση 
καµίνου γυαλιού 
(Περιέκτες γυαλιού) 
 
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την τροφοδότηση των πρώτων υλών της 
υαλουργίας, οι οποίες περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό, στην κάµινο 
τήξης γυαλιού. 
Αυτό το φύλλο καθοδήγησης προορίζεται για ανάγνωση σε συνδυασµό 
µε το φύλλο µε τίτλο Καθαρισµός (2.1.1). 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Η έκταση κατά την οποία µπορεί να σφραγιστεί ο εξοπλισµός 
ασυνεχούς τροφοδότησης από την είσοδο σκόνης που µεταφέρεται 
µε τον αέρα προσδιορίζεται από τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, 
καθώς και από την ανάγκη λειτουργίας υπό σκληρές συνθήκες 
θερµοκρασίας. Η έκλυση σκόνης µπορεί να περιοριστεί και από 
άλλα χαρακτηριστικά σχεδίασης και λειτουργίας. 

 Η ρέουσα τροφοδοσία υλικών στο σύστηµα ασυνεχούς 
τροφοδότησης µέσω της χοάνης της καµίνου: 
α) Αποτρέπει την αντεµφύσηση σκόνης στην ατµόσφαιρα, ως 
αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η ατµόσφαιρα της καµίνου 
διατηρείται υπό θετική πίεση.  
β) Αποτρέπει τη δηµιουργία σκόνης από υλικά που πέφτουν από 
µεγάλο ύψος στο εσωτερικό του συστήµατος τροφοδοσίας. 

 Αν χρησιµοποιείται εξοπλισµός µεταφοράς που συνδέει τη χοάνη 
της καµίνου µε το σύστηµα ασυνεχούς τροφοδοσίας και όχι 
ρέουσα τροφοδοσία, τότε η χοάνη θα πρέπει να διαθέτει 
ανιχνευτή/έλεγχο στάθµης, προκειµένου να µην αδειάσει και 
προκληθεί αντεµφύσηση της σκόνης στην ατµόσφαιρα. 

 Αν χρησιµοποιείται εξοπλισµός µεταφοράς που συνδέει τη χοάνη 
της καµίνου µε το σύστηµα ασυνεχούς τροφοδοσίας και όχι 
ρέουσα τροφοδοσία, τότε θα πρέπει να σφραγίζεται όπου είναι 
δυνατόν, ώστε να µην επιτρέπεται η έκλυση σκόνης. 

 Στην υαλοβιοµηχανία, η χρήση υγρής παρτίδας (υγρό 
περιεχόµενο τυπικά 1-3%) είναι η κανονική πρακτική, πράγµα που 
βοηθά στην καταστολή της σκόνης. 

 Εάν χρησιµοποιείται υγρή παρτίδα, τότε συνιστάται η χρήση 
κάποιας µορφής συλλογής σκόνης ή θα πρέπει να τοποθετηθεί 
σύστηµα καταστολής της σκόνης. 

 Η χοάνη της καµίνου θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα ανίχνευσης 
στάθµης για την αποτροπή υπερπλήρωσης. 

 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά την τροφοδότηση των 
πρώτων υλών της υαλουργίας, οι 
οποίες περιέχουν κρυσταλλικό 
πυριτικό, στην κάµινο. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί 
η κθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Φροντίστε να υπάρχουν στο µηχάνηµα στεγανοποιητικά αποτροπής 
της σκόνης. 

 Να συντηρείτε το σύστηµα τροφοδότησης για να αποφύγετε να χυθεί 
υλικό. 

 Να συντηρείτε τον εξοπλισµό ανίχνευσης στάθµης που 
χρησιµοποιείται. 

 Αν υπάρχει σύστηµα συλλογής σκόνης, θα πρέπει να συντηρείται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Η απόδοση των συστηµάτων συλλογής σκόνης θα πρέπει να 
ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο από κάποιον ειδικευµένο 
τεχνικό. 

 Το σύστηµα ασυνεχούς τροφοδότησης θα πρέπει να επιθεωρείται για 
βλάβες ή ενδείξεις φθοράς που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 
πτώση υλικών µία φορά την εβδοµάδα ή εάν χρησιµοποιείται 
συνεχώς, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε το σύστηµα ασυνεχούς τροφοδότησης και το γύρω 
χώρο σε τακτική βάση. 

 Να µην το καθαρίζετε µε πεπιεσµένο αέρα. 
 Αν είναι δυνατόν, χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους 

υγρού καθαρισµού. 
 Να καθιερώσετε γραπτές διαδικασίες ασφαλούς εργασίας για την 

αντιµετώπιση περιπτώσεων πτώσης µεγάλων ποσοτήτων υλικών 
που δηµιουργούν σκόνη. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Κατά την εκτέλεση καθαρισµού και, αν είναι απαραίτητο, εργασιών 
συντήρησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. 

 Να παρέχετε εγκαταστάσεις φύλαξης για να διατηρείτε καθαρό τον 
εξοπλισµό ατοµικής προστασίας όταν δεν χρησιµοποιείται και να τον 
αντικαθιστάτε σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα εκφόρτωσης 
να ειτουργεί κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
φθοράς που ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε πτώση 
υλικών. 

 Αν υπάρχουν συστήµατα 
συλλογής της σκόνης, 
βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργούν σωστά. 

 Ο σχηµατισµός νεφών 
σκόνης ενδέχεται να 
σηµαίνει ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε το 
σύστηµα. Να τα διερευνάτε 
αµέσως. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα 
µε ην γκατάσταση 
ή ε ον ξοπλισµό 
ελέγχου ης κόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού αθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να υντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε ις οδηγίες. 
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2.2.15  Αµµοβολή γυαλιού 
 
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την αµµοβολή γυαλιού. Η σκόνη που 
δηµιουργείται ενδέχεται να περιέχει αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό 
που προέρχεται από την άµµο. Αυτό το φύλλο ασφαλείας διατίθεται για 
γραµµή αµµοβολής, µε κλειστό εξοπλισµό αµµοβολής. Αυτός ο 
εξοπλισµός είναι πλήρως αυτόµατος κατά την κανονική του λειτουργία 
(χωρίς χειροκίνητες εργασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής). 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος για το σκοπό για 
τον οποίον προορίζεται και ότι συντηρείται καλά. 

 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι κλειστός, όσο περισσότερο είναι 
τεχνικώς δυνατόν. 

 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλο σύστηµα 
συλλογής της σκόνης.  

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλο τον εξοπλισµό 
για εργασίες συντήρησης. 

 ∆ιασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να 
µην υπάρξει µεµονωµένη επαφή µε το κρυσταλλικό πυριτικό. 

 

 

 

 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την αµµοβολή 
γυαλιού. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή, έτσι ώστε να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να ελέγχετε το σύστηµα στεγανοποίησης µε άµµο καθηµερινά και να 
το ρυθµίζετε, εάν είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό πριν από τη χρήση. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά τον εξοπλισµό. 

 Να καθαρίζετε αµέσως τα χυµένα υλικά. 

 Να καθαρίζετε αµέσως τα χυµένα υλικά. Όταν χυθεί µεγάλη 
ποσότητα από λεπτά, ξηρά υλικά σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι ο 
καθαρισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας και µε βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα 
αυτή. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Να τοποθετείτε σήµανση στους χώρους όπου οι εργαζόµενοι πρέπει 
να φορούν εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς.  

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 
εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17.  

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο 
εξοπλισµός αµµοβολής 
του γυαλιού λειτουργεί 
κανονικά. 

 Φροντίστε να ακολουθείτε 
τις οδηγίες για ασφαλή 
εργασία που παρέχονται 
από τον εργοδότη σας. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή ακής ειτουργίας 
του ξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Να καθαρίζετε τακτικά 
τον ξοπλισµό. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή εθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να υντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε ις οδηγίες. 

 Να αλλάζετε τα ρούχα 
εργασίας όποτε απαιτείται. 
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2.2.16  Λειοτρίβηση ορυκτών 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τις εργασίες λειοτρίβησης εν 
ξηρώ για προϊόντα που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση λειοτρίβησης είναι κατάλληλη για το 
σκοπό για τον οποίον προορίζεται και ότι συντηρείται καλά. 

 Να χρησιµοποιείτε διαδικασίες υγρής άλεσης και όχι ξηρής λειοτρίβησης, 
όπου είναι δυνατόν. Έτσι θα µειωθεί σηµαντικά η δηµιουργία σκόνης που 
µεταφέρεται µε τον αέρα. 

 Να διατηρείτε τις εγκαταστάσεις λειοτρίβησης όσο το δυνατόν 
περισσότερο κλειστές και να τις τοποθετείτε σε κτίρια µε καλό εξαερισµό. 

 Όπου είναι δυνατόν να αποτραπεί η διαφυγή της σκόνης, 
οι εγκαταστάσεις λειοτρίβησης θα πρέπει να συνδέονται µε ένα 
κατάλληλο σύστηµα συλλογής της σκόνης, το οποίο θα έχει τη 
δυνατότητα να εξάγει αρκετό αέρα προκειµένου τα σχετικά µέρη της 
εγκατάστασης να παραµένουν υπό αρνητική πίεση.  

 Κάντε τις αναγκαίες ενέργειες για την συλλογή του προϊόντος από τη 
συσκευή λειοτρίβησης και τη µεταφορά του σε άλλο εξοπλισµό 
κατεργασίας, χωρίς δηµιουργία σκόνης. Τα σηµεία µεταφοράς και η 
αντίστοιχη εγκατάσταση θα πρέπει επίσης να συνδέονται µε ένα σύστηµα 
συλλογής σκόνης, στα σηµεία όπου υπάρχει περίπτωση να διαφύγει 
σκόνη. 

 Έχετε υπ' όψιν ότι ορισµένα µέρη του συστήµατος θα λειτουργούν µε 
πίεση ανώτερη από την ατµοσφαιρική. Φροντίστε να γίνει καλή 
στεγανοποίηση µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της εγκατάστασης.  

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλο τον εξοπλισµό για 
εργασίες συντήρησης. 

 Να παρέχετε αγωγούς µε επαρκή κλίση για την αποτροπή της 
επικάθισης του προϊόντος.  

 Να διασφαλίζετε την ελάχιστη εσωτερική φθορά των αγωγών, 
χρησιµοποιώντας αγωγούς µε επαρκή διάµετρο από υλικά ανθεκτικά στη 
φθορά και αποφεύγοντας τις οξείες γωνίες τη διαδροµή των αγωγών. Η 
αλούµινα είναι ένα καλό υλικό για την επίστρωση των αγωγών που 
υπόκεινται σε υψηλή φθορά. 

 Οι αίθουσες ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη τροφοδοσία 
καθαρού αέρα και να είναι αποµονωµένες από τους χώρους µε σκόνη. 
Όπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα 
φιλτραρίσµατος αέρα και να συντηρούνται υπό θετική πίεση, 
προκειµένου να αποτραπεί η είσοδος σκονισµένου αέρα. 

 Εφαρµόστε συστήµατα ελέγχου για να αποτραπεί η υπερφόρτωση των 
συσκευών λειοτρίβησης. 

 Όπου είναι δυνατόν, να παρέχετε συστήµατα αυτόµατης δειγµατοληψίας, 
ανάλυσης του µεγέθους των σωµατιδίων, τηλεµετρίας, καθώς και κλειστά 
κυκλώµατα τηλεόρασης, ώστε να µειωθεί ο χρόνος που οι χειριστές 
χρειάζεται να παραµένουν σε σκονισµένους/θορυβώδεις χώρους. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις 
της νοµοθεσίας που αφορά τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
σκόνης κατά τις εργασίες 
λειοτρίβησης. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο 
τρόπο τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτίου στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον µία 
φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, συχνότερα. 
Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση του 
εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον προµηθευτή 
του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα 
των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός συλλογής να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά αντιπαραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Να καθιερώσετε γραπτές διαδικασίες ασφαλούς εργασίας για την 

αντιµετώπιση περιπτώσεων πτώσης µεγάλων ποσοτήτων υλικών που 
δηµιουργούν σκόνη. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται 
και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής των 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 
 
 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να φροντίζετε ώστε η 
εγκατάσταση λειοτρίβησης 
να λειτουργεί κανονικά. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι τα συστήµατα 
συλλογής της σκόνης 
βρίσκονται σε λειτουργία 
και λειτουργούν κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Ο σχηµατισµός νεφών 
σκόνης ενδέχεται να 
σηµαίνει ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε το 
σύστηµα. Να τα διερευνάτε 
αµέσως. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
την εγκατάσταση ή µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Να καθαρίζετε τους 
θαλάµους ελέγχου µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού.  

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.17  Λείανση γυαλιού 
 
Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε τη λείανση γυαλιού µε άµµο πριν 
από τη στίλβωση. Η σκόνη που δηµιουργείται ενδέχεται να περιέχει 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό που προέρχεται από την άµµο. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Ο έλεγχος της σκόνης είναι εφικτός µε τη χρήση µεθόδων υγρής 
λείανσης που εµποδίζουν τη µεταφορά της λεπτής σκόνης από 
τον αέρα αιχµαλωτίζοντάς την στο νερό. 

 Βεβαιωθείτε ότι το απόθεµα νερού είναι επαρκές και διατηρείται. 
Όταν ο καιρός είναι ψυχρός, να λαµβάνετε προφυλάξεις κατά του 
παγετού. 

 Να λαµβάνετε προφυλάξεις προκειµένου να ελεγχθεί το µικρόβιο 
της νόσου των λεγεωναρίων και άλλοι βιολογικοί παράγοντες. Εάν 
γίνεται επανακυκλοφορία του νερού που χρησιµοποιείται για την 
υγρή λείανση, βεβαιωθείτε ότι γίνεται περιοδικός έλεγχος σχετικά 
µε την τιµή του pH και τη µόλυνση µε µκρο-οργανισµούς. 

 Η παροχή των κατάλληλων συστηµάτων αποχέτευσης είναι 
απαραίτητη όταν χρησιµοποιείτε ψεκασµό νερού και σωλήνες. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα κ.λπ. προστατεύονται 
επαρκώς από τους κινδύνους του περιβάλλοντος εργασίας, 
µεταξύ των οποίων το νερό και η σκόνη πυριτικού. 

 Να διατηρείτε τις εγκαταστάσεις λείανσης όσο το δυνατόν 
περισσότερο κλειστές και να τις τοποθετείτε σε κτίρια µε καλό 
εξαερισµό. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλο τον εξοπλισµό 
για εργασίες συντήρησης. 

 Να παρέχετε στους εργάτες σας επαρκές απόθεµα καθαρών 
ενδυµάτων εργασίας, περιλαµβανοµένων και εφεδρικών σετ. 
Οι ολόσωµες φόρµες εργασίας θα πρέπει να είναι από ύφασµα µε 
λεπτή ύφανση, προκειµένου να µην απορροφάται η σκόνη. 
Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τα βρώµικα ενδύµατα στο 
σπίτι τους. Αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται από τον εργοδότη, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τη λείανση 
γυαλιού µε άµµο πριν από τη 
στίλβωση. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή, έτσι ώστε να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να ελέγχετε το σύστηµα στεγανοποίησης µε άµµο καθηµερινά και να 
το ρυθµίζετε, εάν είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό πριν από τη χρήση. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά τον εξοπλισµό. 

 Να καθαρίζετε αµέσως τα χυµένα υλικά. Όταν χυθεί µεγάλη 
ποσότητα από λεπτά, ξηρά υλικά σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι ο 
καθαρισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας και µε βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα 
αυτή. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να µην επιτρέπετε στις επικαθίσεις σκόνης/υπολειµµάτων να 
στεγνώσουν προτού καθαρίσετε. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Να τοποθετείτε σήµανση στους χώρους όπου οι εργαζόµενοι πρέπει 
να φορούν εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς.  

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 
εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 
 
 
 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Φροντίστε να ακολουθείτε 
τις οδηγίες για ασφαλή 
εργασία που παρέχονται 
από τον εργοδότη σας. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Να καθαρίζετε τον 
εξοπλισµό µετά από 
τη χρήση. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Να αλλάζετε τα ρούχα 
εργασίας όποτε απαιτείται. 
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2.2.18  Ισοστατική πίεση (ξηρή) – 
Κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την ισοστατική πίεση κεραµικών 
προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. Είναι 
πιθανόν να δηµιουργηθεί σκόνη κατά το γέµισµα των καλουπιών και 
κατά την αποµάκρυνσή τους. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλής πρακτικής σχετικά µε 
τον έλεγχο της σκόνης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ισοστατικής 
πίεσης κεραµικών προϊόντων που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου.  
δηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Έλεγχος χυµένης ποσότητας πρώτης ύλης. Βεβαιωθείτε ότι θα 

χρησιµοποιηθεί η σωστή ποσότητα πρώτων υλών για το καλούπι 
π.χ. τοποθετώντας µετρητή. 

 Ο σταθµός πλήρωσης/διαχωρισµού θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο κλειστός. 

 Να κατασκευάζετε τον κλειστό χώρο τοποθέτησης µε αρκετό 
βάθος ώστε να χωρά και τον εξοπλισµό και τα υλικά. 

 Να διατηρείτε τον ανοιχτό χώρο όσο πιο µικρό γίνεται – αλλά να 
υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλή εργασία. Να χρησιµοποιείτε 
διαφανή πάνελ και πλαστικές λωρίδες παρακολούθησης, 
προκειµένου να περιοριστεί ο ανοιχτός χώρος. 

 Η ροή του αέρα προς το εσωτερικό του θαλάµου τυπικά θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 0,5 m/s. Η ροή του αέρα προς τις οπές της 
καλύπτρας τυπικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m/s. 
Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Μην αποθηκεύετε αντικείµενα µέσα στο χώρο που εξαερίζεται. Θα 
εµποδίζουν τη ροή του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι τα µεγάλα 
αντικείµενα δεν περιορίζουν το χώρο εργασίας. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Μπορείτε να ανακυκλοφορήσετε τον καθαρό και φιλτραρισµένο 
αέρα στην αίθουσα εργασίας στις ποσότητες που καθορίζονται 
από τα ισχύοντα πρότυπα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας και ότι επισκευάζεται 
καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση 

της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες 
για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλον τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από κάθε 
χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, τουλάχιστον 
µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα διαστήµατα 
που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση ελέγχων 
επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός προστασίας 
του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν 
κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 
1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από τον 
κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 
 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων 

 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου 
για τον περιορισµό της 
έκθεσης στη σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου ενόσω 
παραµένει το πρόβληµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι χάρτινοι 
σάκοι και άλλα άχρηστα 
υλικά δεν θα αναρροφηθούν 
στον αγωγό εξαερισµού. 

 Φροντίστε ώστε τα µεγάλα 
αντικείµενα να µην 
περιορίζουν το χώρο 
εργασίας. 

 Να αποµακρύνετε άµεσα τα 
θραυσµένα προϊόντα από 
το χώρο εργασίας.  

 Αµέσως µετά τη χρήση, 
πωµατίστε τους περιέκτες. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τα στερεά. 
Για υγρά, περιορίστε τα ή 
απορροφήστε τα µε κόκκους 
ή επιθέµατα ή εκπλύνετέ 
τα µε άφθονο νερό. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.2.19  Συσκευασία σε µεγάλους 
σάκκους 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες ενσάκκισης σε µεγάλους σάκκους 
(500 kg – 1500 kg) υλικών που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο, ιδιαίτερα για 
ξηρά υλικά. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι και ο εξοπλισµός συσκευασίας σε σάκκους είναι 
κατάλληλος για την εργασία για την οποία προορίζεται. Κατά την ενσάκκιση 
λεπτόκοκκων προϊόντων, η ποιότητα των ραφών των σάκκων είναι πολύ 
σηµαντική, προκειµένου να αποτραπεί η έκλυση λεπτής σκόνης µέσω 
αυτών. 

 Η χρήση σάκκου µε εσωτερική επένδυση από πλαστικό θα βοηθήσει στον 
περιορισµό της έκλυσης σκόνης µέσω των ραφών των σάκκων. 

 Το υλικό πρέπει να διέρχεται από το κέντρο της κεφαλής συσκευασίας. 
Στην κεφαλή αυτή τοποθετείται δακτύλιος για την αποµάκρυνση της 
σκόνης και του εγκλοβιζόµενου αέρα.  

 Ο δακτύλιος θα πρέπει να συνδέεται µε µονάδα συλλογής της σκόνης 
(π.χ. σακκόφιλτρο). 

 Σφραγίστε το δακτύλιο του σάκκου στην κεφαλή συσκευασίας, 
προκειµένου να αποτραπεί η διαφυγή σκόνης κατά το γέµισµα των 
σάκκων. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ταινία Velcro, 
σφιγκτήρας ή σαµπρέλα. 

 Να εγκαθιστάτε τον εξοπλισµό τοποθέτησης υλικών σε σάκκους σε χώρο 
που εξαερίζεται καλά. Η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο (σε σηµείο 
προστατευµένο από τη βροχή) προστατεύει τους εργαζόµενους από την 
έκθεση σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο, εκµεταλλευόµενη το φυσικό 
αερισµό. 

 Για την ενσάκκιση λεπτόκοκκων προϊόντων, εξετάστε την τοποθέτηση 
δονητή στην κεφαλή της ενσακκώτριας, προκειµένου το υλικό που 
παραµένει στην κεφαλή να διοχετεύεται στον σάκκο πριν από την 
αποµάκρυνση του σάκκου. 

 Για την ενσάκκιση λεπτόκοκκων προϊόντων, εξετάστε την τοποθέτηση 
δονούµενης τράπεζας κάτω από το σάκκο, προκειµένου να συµπιέζεται το 
υλικό και να βελτιώνεται η ευστάθεια κατά τη φύλαξη και τη µεταφορά του. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις 
της νοµοθεσίας που αφορά τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας την 
έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο 
της σκόνης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών ενσάκκισης σε µεγάλους 
σάκκους. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο 
τρόπο τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτίου στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Εξασφαλίστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε εργασία 
συντηρείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση του 
εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός συλλογής να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Να αποθηκεύετε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος και να 

απορρίπτετε τους κενούς περιέκτες µε ασφάλεια. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το 
µηχάνηµα συσκευασίας 
σε σάκκους λειτουργεί 
κανονικά. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται 
σε λειτουργία και ότι 
λειτουργεί κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι 
σάκκοι δεν έχουν βλάβες, 
ιδιαίτερα οι θηλιές 
συγκράτησης και τα ρύγχη 
εισαγωγής και εξαγωγής, 
καθώς και η εσωτερική 
επένδυση, εάν υπάρχει. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.20  Χτύπηµα και αποχωµάτωση 
στα χυτήρια 

   
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τα εργαστήρια χτυπήµατος και 
αποχωµάτωσης στα χυτήρια. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις εργασίες 
χτυπήµατος και αποχωµάτωσης στα 
χυτήρια. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Για το χειροκίνητο χτύπηµα απαιτείται η χρήση εξοπλισµού 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Η σκόνη και οι αναθυµιάσεις θα πρέπει να ελέγχονται µε τράπεζες 
εξαγωγής των δονούµενων χυτών, θαλάµους και µηχανήµατα 
αποχωµάτωσης της εξωτερικής επιφάνειας. 

 Όπου είναι δυνατόν, τοποθετήστε εύκαµπτες ταινίες στην 
πρόσοψη του κλειστού χώρου αποχωµάτωσης χυτών.  

 Στο εσωτερικό του κλειστού χώρου και στην τράπεζα εξαγωγής 
δονούµενων χυτών χρειάζεστε ταχύτητα αέρα τυπικά µεταξύ 1 και 
1,5 µέτρων το δευτερόλεπτο. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 
2.1.13. 

 Πριν από την έναρξη της εργασίας, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το 
σύστηµα συλλογής βρίσκεται σε λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. Ελέγξτε το µετρητή. 

 Να απορρίπτετε τον καθαρό αέρα που συλλέχθηκε σε ασφαλή 
χώρο έξω από το κτίριο, µακριά από πόρτες, παράθυρα και 
εισόδους αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας στην αίθουσα 
εργασίας, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Για να µειωθεί η έκθεση, δώστε εντολή στους εργάτες να 
εργάζονται στη µία πλευρά του κλειστού χώρου. 

 Φροντίστε να µην πλησιάσουν οι εργάτες ενόσω γίνεται 
καθαρισµός χυτών. 

 Να συµβουλευτείτε έναν ειδικευµένο τεχνικό συστηµάτων 
εξαερισµού, για το σχεδιασµό νέων συστηµάτων ελέγχου. 

Συντήρηση 
 

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 
συντήρησης. 

 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 
 Να επισκευάζετε αµέσως τα ελαττωµατικά συστήµατα συλλογής. 

Εν τω µεταξύ, να φοράτε εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Η άµµος είναι ισχυρό λειαντικό και η εγκατάσταση φθείρεται 
γρήγορα. Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 
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Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να αναζητάτε καθηµερινά ενδείξεις βλάβης στους αγωγούς, τον 
ανεµιστήρα και το φίλτρο αέρα. Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή 
έχουν κραδασµούς ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. 
Να επισκευάζετε αµέσως τις βλάβες. 

 Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα 
συλλογής και ο µετρητής λειτουργούν κανονικά. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του κατασκευαστή, 
για να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής λειτουργεί κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε ένα 
µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να προσδιορίσει 
την απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες τιµές 
ταχύτητας του αέρα. 

 Να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές στο µητρώο δοκιµών. 
 Αναθέστε σε ένα µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού να 

εξετάζει το σύστηµα διεξοδικά και να ελέγχει την απόδοσή του τουλάχιστον 
µία φορά κάθε 12 µήνες ή σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να διαβάζετε τα µητρώα για να δείτε εάν υπάρχουν πρότυπα αστοχιών 
που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της συντήρησης. 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Καθηµερινά, να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους 
χώρους όπου εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 

 Να καθαρίζετε τους γενικούς χώρους εργασίας µία φορά την εβδοµάδα 
ώστε να µην ανακινείται η σκόνη και να περιορίζονται οι διαφυγές. 

 Για τον καθαρισµό της σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα 
µε φίλτρο. 

 Μην καθαρίζετε µε βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα. 
 Να φτυαρίζετε τις µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών για να αποφευχθεί 

η ανακίνηση της σκόνης. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. Γι' αυτό χρειάζεται φόρµα, 

αντιασφυξιογόνος µάσκα και γάντια µίας χρήσης. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
(PPE) 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας υποδείξει το 
σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Για τη χειροκίνητη αποχωµάτωση, για τη συντήρηση και για τον 
καθαρισµό, καθώς και για τον καθαρισµό χυµένων υλικών, απαιτείται 
η χρήση εξοπλισµού προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Χρησιµοποιήστε RPE κατά το πρότυπο P3 (καθορισµένος παράγοντας 
προστασίας 20) ή κατά αντίστοιχο πρότυπο. Συµβουλευτείτε τον 
προµηθευτή σας σχετικά. 

 Να αντικαθιστάτε τα φίλτρα του εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις συστάσεις του προµηθευτή 
σας. Να απορρίπτετε τις αναλώσιµες µάσκες µετά από µία χρήση. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Για την αποφυγή τραυµατισµών, να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 Να µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση της σκόνης 

από τα ρούχα. 

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες 
που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού.  

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται 
και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 
απαραίτητα µέσα, προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από 
τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, εάν 
υπάρχει σύστηµα συλλογής 
της σκόνης, ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου 
για τον περιορισµό 
της έκθεσης στη 
σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.2.21  Επένδυση και 
διαχωρισµός 
 
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την επένδυση και το διαχωρισµό των 
υλικών κεραµευτικής στα χυτήρια. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο και το εκπαιδευµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Όπου είναι δυνατόν, χρησιµοποιήστε προδιαµορφωµένες 
επενδύσεις για τον περιορισµό της δηµιουργίας σκόνης. 

 Να χρησιµοποιείτε τοπικό εξαερισµό καυσαερίων, π.χ. κατά την 
επίστρωση σεσουλών.  

Συντήρηση 
 

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 
συντήρησης. 

 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 

 Να επισκευάζετε αµέσως τα ελαττωµατικά συστήµατα συλλογής. 
Εν τω µεταξύ, να φοράτε εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό πριν από τη χρήση. 
Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή έχουν κραδασµούς 
ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. Να επισκευάζετε 
αµέσως τις βλάβες. 

 Να ελέγχετε εάν το σύστηµα συλλογής και οι µετρητές λειτουργούν 
κανονικά. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του 
κατασκευαστή, για να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής 
λειτουργεί κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε 
ένα µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να 
προσδιορίσει την απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες 
τιµές ταχύτητας του αέρα. 

 Να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές στο µητρώο δοκιµών. 

 Αναθέστε σε ένα µηχανολόγο εξαερισµού να εξετάζει το σύστηµα 
διεξοδικά και να ελέγχει την απόδοσή του τουλάχιστον µία φορά 
κάθε 12 µήνες ή σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. 

 Να τηρείτε µητρώο όλων των επιθεωρήσεων και των δοκιµών για 
τουλάχιστον πέντε χρόνια. 

 Να διαβάζετε τα µητρώα για να δείτε εάν υπάρχουν πρότυπα 
αστοχιών που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της 
συντήρησης. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά την επένδυση ή το 
διαχωρισµό υλικών κεραµευτικής 
στους χώρους εργασίας των χυτηρίων. 
Με την εφαρµογή των βασικών 
σηµείων αυτού του φύλλου οδηγιών 
εργασίας θα διευκολυνθεί ο 
περιορισµός της έκθεσης των 
εργαζοµένων σε αποδεκτό επίπεδο. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού, η 
οποία προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 
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Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους χώρους όπου 
εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 

 Για τον καθαρισµό της λεπτής σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα µε φίλτρο. 

 Να φτυαρίζετε τις µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών για να 
αποφευχθεί η ανακίνηση της σκόνης. 

 Μην χρησιµοποιείτε βούρτσα ή πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας  
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας (PPE). 

 Για την επένδυση και το διαχωρισµό κανονικά χρειάζεται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Να χρησιµοποιείτε RPE µε τροφοδοσία αέρα ή ηλεκτρικό, 
µε καθορισµένο παράγοντας προστασίας τουλάχιστον 40. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός RPE έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί 
σωστά, συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι εργάτες ελέγχουν ότι ο εξοπλισµός RPE 
λειτουργεί σωστά πριν τον χρησιµοποιήσουν. 

 ∆ιατηρήστε τον εξοπλισµό RPE καθαρό και προστατέψτε τον από τη 
σκόνη. 

 Ελέγξτε τη ροή του αέρα και την ποιότητα του αέρα που 
διοχευτεύεται στον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος που τροφοδοτείται µε αέρα τουλάχιστον κάθε 3 µήνες 
ή πριν από τη χρήση. 

 Να µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση της 
σκόνης από τα ρούχα. 

 Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τις φόρµες εργασίας τους 
στο σπίτι για να τις πλύνουν. Να χρησιµοποιείτε µισθωµένο 
πλυντήριο. 

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και και πώς 
χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος που παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει 
καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα συλλογής λειτουργεί κανονικά, ότι ο 
εξοπλισµός PPE χρησιµοποιείται σωστά και ότι οι κανονισµοί περί 
ατοµικής υγιεινής ακολουθούνται σωστά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα, προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 

Μάρτιος 2006 – 2.2.21 – Σελίδα 2 από 2   
 
 

 
Να χρησιµοποιείτε κατάλογο 
ελέγχου των υπαλλήλων, 
προκειµένου να αξιοποιείτε 
καλύτερα τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, εάν 
υπάρχει σύστηµα συλλογής 
της σκόνης, ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Ελέγξτε τον εξοπλισµό 
πορστασίας του 
αναπνευστικού 
συστήµατος και την 
παροχή καθαρού αέρα. 

 Αναζητήστε ενδείξεις βλάβης, 
φθοράς ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου για 
τον περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον εξοπλισµό 
προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

∆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 

 
 
 
 
 
  



2.2.22  Ανάµειξη υλικών 
 
Αυτό το φύλλο παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τη σχεδίαση και τη 
χρήση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την ανάµιξη των 
προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο και ειδικότερα των 
ξηρών προϊόντων. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι οι αναµικτήρες είναι κατάλληλοι για το σκοπό για 
τον οποίον προορίζονται και ότι συντηρούνται σωστά. 

 Φροντίστε ώστε οι αναµικτήρες να διατηρηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο κλειστοί. 

 Τα καπάκια των αναµικτήρων και τα άλλα σηµεία πρόσβασης θα 
πρέπει να σφραγίζονται, ώστε να µην διαφεύγει σκόνη. 

 Όλα τα καπάκια και οι θύρες πρόσβασης θα πρέπει να κλείνουν 
µε ασφάλεια, πριν από την εκκίνηση του αναµικτήρα. 

 Το σηµείο τροφοδότησης του αναµικτήρα θα πρέπει να διατηρείται 
κλειστό και να διαθέτει τοπικό σύστηµα αναρρόφησης. 

 Εναλλακτικά, µπορεί να υπάρχει τοπικό σύστηµα αναρρόφησης 
σε συγκεκριµένα σηµεία στο εσωτερικό του καπακιού ή στο πίσω 
µέρος του περιβλήµατος του αναµικτήρα, προκειµένου να υπάρχει 
καθαρή εισροή αέρα µέσω του σηµείου τροφοδότησης στο 
εσωτερικό του αναµικτήρα. 

 Όλα τα συστήµατα συλλογής θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 
να µην αντλούνται σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών από τον 
αναµικτήρα.  

 Όταν γίνεται παραγωγή ξηρού µίγµατος, θα πρέπει να ληφθούν 
µέτρα για την προώθηση των αναµιγµένων προϊόντων στην 
επόµενη φάση παραγωγής χωρίς τη δηµιουργία σκόνης. π.χ. 
απευθείας συλλογή από κλειστό σύστηµα µεταφοράς. 
Εναλλακτικά, πρέπει να τοποθετηθεί τοπικό σύστηµα 
αναρρόφησης στο σηµείο συλλογής. 

 Τα συστήµατα τοπικής αναρρόφησης θα πρέπει να συνδέονται σε 
κατάλληλη µονάδα συλλογής σκόνης. 

 Όπου είναι δυνατόν, τα σηµεία τροφοδότησης του αναµικτήρα θα 
πρέπει να βρίσκονται µακριά από πόρτες, παράθυρα και 
διαδρόµους, έτσι ώστε η απόδοση των συστηµάτων τοπικής 
αναρρόφησης να µην επηρεάζεται από τα ρεύµατα του αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
καθαρό αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης όταν αναµιγνύονται υλικά που 
περιέχουν σκόνη κρυσταλλικού 
πυριτίου. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

    
   Μάρτιος 2006 – 2.2.22 – Σελίδα 1 από 2 

∆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 

 
 
 
 
 
  



    
    

Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Να αποθηκεύετε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος και να 

απορρίπτετε τους κενούς περιέκτες µε ασφάλεια. 
 Αµέσως µετά τη χρήση, πωµατίστε τους περιέκτες. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
εργασίας αερίζεται 
καλά και ότι το σύστηµα 
συλλογής σκόνης 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί σωστά. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.23  Περιοδική και συνεχής 
ξήρανση 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την ξήρανση σχηµατισµένων 
λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων κεραµικών που κατασκευάζονται από 
υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές για τις καλές πρακτικές 
σχετικά µε τον έλεγχο της σκόνης κατά 
την ξήρανση σχηµατισµένων 
λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων 
κεραµικών που περιέχουν κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου. Η διαδικασία 
ξήρανσης µπορεί να είναι περιοδική ή 
συνεχής. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. ∆ηλαδή 
να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Θα πρέπει να εφαρµόζεται καλή θερµοµόνωση. 

 Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κόφτες αέρα στα σηµεία εισόδου 
και εξόδου των ξηραντήρων συνεχούς λειτουργίας (για την 
αποφυγή απώλειας ατµών, µόλυνσης και της εκποµπής σκόνης). 

 Θα πρέπει να υπάρχουν λυχνίες και ενδείξεις που να 
υποδεικνύουν καθαρά πότε βρίσκεται σε χρήση ο ξηραντήρας. 

 Τα συστήµατα εξαερισµού καυσαερίων θα πρέπει να ελέγχονται 
εύκολα, να βρίσκονται σε διασύνδεση µε τα χειριστήρια 
θέρµανσης του ξηραντήρα και να διαθέτουν λυχνίες/συναγερµούς 
προειδοποίησης. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Όταν ο ξηραντήρας βρίσκεται σε λειτουργία, η εξαγωγή θα πρέπει 
να ισορροπεί στο χαµηλότερο επίπεδο, για τη διατήρηση µιας 
ελαφριάς αρνητικής πίεσης στο εσωτερικό του ξηραντήρα. 

 Κατά την τροφοδοσία του ξηραντήρα, να αποφεύγετε την τριβή 
των προϊόντων που πρόκειται να ξηρανθούν (σχεδιασµός των 
µονάδων µεταφοράς). 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
αέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Η ανακυκλοφορία του αέρα δεν συνιστάται. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων. 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Να αποµακρύνετε άµεσα 
τα θραυσµένα προϊόντα 
από τις µονάδες 
τροφοδοσίας.  

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.24  Πλαστική µορφοποίηση – 
Κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την ηµίξηρη µορφοποίηση υλικών που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου µε την εφαρµογή διαφόρων 
διεργασιών π.χ. εξώθησης ή πίεσης. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλής πρακτικής σχετικά 
µε τον έλεγχο της σκόνης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών πλαστικής 
µορφοποίησης υλικών που περιέχουν 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί η 
έκθεση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρουν σαφή 
σήµανση. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Να σχεδιάζετε την τροφοδότηση της συσκευής µορφοποίησης έτσι 

ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικού στο χώρο 
εργασίας.  

 Να παρέχονται ιµάντες µεταφοράς για την επανατροφοδότηση 
των θραυσµάτων αργίλλου στην ανακύκλωση.  

 Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο για 
την εύκολη αποµάκρυνση του υλικού που έχει πέσει.  

 Όπου είναι δυνατόν, οι εγκατάσταση θα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένη έτσι ώστε να αποτρέπεται η επικάθιση αποβλήτων.  

 Αποφύγετε την ξήρανση αποβλήτων, θα πρέπει να απορρίπτονται 
σε κατάλληλο περιέκτη, πριν από την ξήρανση.  

 Οι επιφάνειες των βοηθητικών συσκευών (π.χ. παλέτες, πλάκες 
ξηραντήρα) θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να µην 
δηµιουργείται σκόνη κατά τον καθαρισµό τους.  

 Για τις συσκευές µορφοποίησης και τις σχετικές δραστηριότητες 
κατά τις οποίες γίνεται εκποµπή σκόνης, θα πρέπει να 
προβλέπεται σύστηµα συλλογής σκόνης.  
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Να αποφεύγετε την 
ξήρανση ηµίξηρων υλικών. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τα στερεά. 
Να απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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 Προετοιµασία – Κεραµικά2.2.25 
  

Αυτή η δραστηριότητα αφορά την ηµίξηρη προετοιµασία υλικών που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου µε διάφορες διεργασίες π.χ. 
θραύση σε τριβεία, περιστροφικούς τροφοδότες ή µύλους, αποθήκευση 
σε θαλάµους οξίνισης, γραµµικούς τροφοδότες ή σιλό και µίξη 
προσθέτων. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την καλή 
πρακτική για τον έλεγχο της σκόνης 
κατά την ηµίξηρη προετοιµασία υλικών 
που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου µε διάφορες διεργασίες. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε τις 
συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρουν σαφή 
σήµανση. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς διαδρόµους για 

εύκολο καθαρισµό και συντήρηση. 

 Για τις συσκευές µορφοποίησης και τις σχετικές δραστηριότητες 
κατά τις οποίες γίνεται εκποµπής σκόνης, θα πρέπει να 
τοποθετείται σύστηµα συλλογής σκόνης.  

 Η ανάµιξη υλικών από τα σιλό (στάχτη, µεταλλουργική σκωρία) θα 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς σε κλειστούς χώρους. 

 Όπου είναι δυνατόν, το σηµείο συλλογής υλικών από το σιλό και 
το σηµείο πτώσης από τον ιµάντα µεταφοράς θα πρέπει να είναι 
προστατευµένο.  

 Να σχεδιάζετε τους κλειστούς χώρους τοποθέτησης έτσι ώστε να 
έχουν τµήµατα εύκολης πρόσβασης για τον καθαρισµό και τη 
συντήρηση. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Μπορείτε να ανακυκλοφορήσετε τον καθαρό και φιλτραρισµένο 
αέρα στην αίθουσα εργασίας στις ποσότητες που καθορίζονται 
από τα ισχύοντα πρότυπα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων. 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τα στερεά. 
Να απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.26  Προετοιµασία άµµου 
στα χυτήρια 
 

  Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει την προετοιµασία της άµµου στα χυτήρια. 
 

 
 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται για 
να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε την προετοιµασία 
της άµµου στα χυτήρια. Με την εφαρµογή 
των βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέσα ελέγχου που περιγράφονται 
στο φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης στα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό στο 
χώρο εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα 
µέτρα ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Σταµατήστε τη διασπορά της σκόνης. Αν είναι δυνατόν, αποµονώστε 
τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν άµµο από τις άλλες εργασίες. 

 ∆ιατηρήστε τις εγκαταστάσεις κατεργασίας της άµµου όσο το δυνατόν 
περισσότερο κλειστές. Χρησιµοποιήστε εύκαµπτες ταινίες για τα 
ανοίγµατα. 

 Στο εσωτερικό των περιβληµάτων των εγκαταστάσεων κατεργασίας 
άµµου, χρειάζεστε ταχύτητα άερα τυπικά µεταξύ 1 και 1,5 µέτρων ανά 
δευτερόλεπτο. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.11. 

 Πριν από την έναρξη της εργασίας, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το 
σύστηµα συλλογής βρίσκεται σε λειτουργία και λειτουργεί κανονικά. 
Ελέγξτε το µετρητή. 

 Να απορρίπτετε τον καθαρό αέρα που συλλέχθηκε σε ασφαλή χώρο 
έξω από το κτίριο, µακριά από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Να φροντίζετε ώστε να εισέρχεται καθαρός αέρας στην αίθουσα 
εργασίας, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Αν χρησιµοποιείτε πεδιλοφόρο φορτωτή (‘bobcat’) στις εγκαταστάσεις 
κατεργασίας άµµου, η χρήση εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος µπορεί να επηρεάσει τη γραµµή της 
όρασης. Να διατηρείτε την καµπίνα κλειστή και να την τροφοδοτείτε µε 
φιλτραρισµένο αέρα. Να αλλάζετε τα φίλτρα ακολουθώντας τις 
συµβουλές που παρέχονται από τον προµηθευτή. Βεβαιωθείτε ότι ο 
οδηγός διατηρεί τα παράθυρα κλειστά. 

 Να συµβουλευτείτε έναν ειδικευµένο τεχνικό συστηµάτων εξαερισµού, 
για το σχεδιασµό νέων συστηµάτων ελέγχου. 

Συντήρηση 
 

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 
συντήρησης. 

 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 
 Να επισκευάζετε αµέσως τα ελαττωµατικά συστήµατα συλλογής. 

Εν τω µεταξύ, να φοράτε εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (RPE). 

 Η άµµος είναι ισχυρό λειαντικό και η εγκατάσταση φθείρεται γρήγορα. 
Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να αναζητάτε καθηµερινά ενδείξεις βλάβης στους αγωγούς, τον 
ανεµιστήρα και το φίλτρο αέρα. Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή 
έχουν κραδασµούς ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. 
Να επισκευάζετε αµέσως τις βλάβες. 

 Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα 
συλλογής και ο µετρητής λειτουργούν κανονικά. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του 
κατασκευαστή, για να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής λειτουργεί 
κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε ένα 
µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να προσδιορίσει 
την απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες 
τιµές ταχύτητας του αέρα. 

 Να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές στο µητρώο δοκιµών. 
 Αναθέστε σε ένα µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού να 

εξετάζει το σύστηµα διεξοδικά και να ελέγχει την απόδοσή του 
τουλάχιστον µία φορά κάθε 12 µήνες ή σύµφωνα µε τους εθνικούς 
κανονισµούς. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να διαβάζετε τα µητρώα για να δείτε εάν δηµιουργούνται πρότυπα 
αστοχιών που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της συντήρησης. 

 Λάβετε υπ' όψιν σας την περίπτωση διενέργειας αξιολόγησης 
κινδύνου, για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει ανάγκη χρήσης 
εξοπλισµού RPE και για να διασφαλίσετε ότι λειτουργούν σωστά τα 
όργανα ελέγχου. 
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Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Καθηµερινά, να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους 

χώρους όπου εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 
 Να καθαρίζετε τους γενικούς χώρους εργασίας µία φορά την 

εβδοµάδα, ώστε να µην ανακινείται η σκόνη και να περιορίζονται οι 
διαφυγές. 

 Για τον καθαρισµό της λεπτής σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα µε φίλτρο. 

 Μην καθαρίζετε µε βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα. 
 Να φτυαρίζετε τις µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών για να 

αποφευχθεί η ανακίνηση της σκόνης. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
(PPE) 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας 
υποδείξει το σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 

 Για εργασία κοντά στις εγκαταστάσεις κατεργασίας άµµου 
ενδεχοµένως να απαιτείται η χρήση εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Για τη συντήρηση και τον καθαρισµό απαιτείται η χρήση εξοπλισµού 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (RPE). 

 Για είσοδο στις εγκαταστάσεις κατεργασίας άµµου για τον καθαρισµό 
εµφράξεων κ.λπ. απαιτείται η χρήση γραµµής αέρα και εξοπλισµού 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος µε ενεργό φιλτράρισµα. 

 Χρησιµοποιήστε RPE κατά το πρότυπο P3 (καθορισµένος 
παράγοντας προστασίας 20) ή κατά αντίστοιχο πρότυπο. 
Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας σχετικά. 

 Να αντικαθιστάτε τα φίλτρα του εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις συστάσεις του 
προµηθευτή σας. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Για τη συντήρηση και τον καθαρισµό απαιτούνται προστατευτικά 
γάντια. 

 Να µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση της 
σκόνης από τα ρούχα. 

 Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τις φόρµες εργασίας τους στο 
σπίτι για να τις πλύνουν. Να χρησιµοποιείτε µισθωµένο πλυντήριο. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού.  

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 
 
 

 

  
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, 
εάν υπάρχει σύστηµα 
συλλογής της σκόνης, 
ότι βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή 
κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον 
επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.27α  Καθορισµός αναλογιών  
(µικρές ποσότητες) – Κεραµικά

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά τον καθορισµό των αναλογιών µικρών 
ποσοτήτων ξηρών υλικών που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου, µε χειροκίνητες µεθόδους.  
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές για τις καλές πρακτικές που 
αφορούν τον έλεγχο της σκόνης κατά 
τον καθορισµό των αναλογιών µικρών 
ποσοτήτων ξηρών υλικών που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου, µε χειροκίνητες µεθόδους. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε τις 
συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Να διατηρείτε το σταθµό ζύγισης όσο το δυνατόν περισσότερο 

κλειστό (βλ. εικόνα). 

 Να κατασκευάζετε τον κλειστό χώρο τοποθέτησης µε αρκετό 
βάθος ώστε να χωρά και τον εξοπλισµό και τα υλικά. 

 Να διατηρείτε τον ανοιχτό χώρο όσο πιο µικρό γίνεται – αλλά να 
υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλή εργασία. Να χρησιµοποιείτε 
διαφανή πετάσµατα και πλαστικές λωρίδες, προκειµένου να 
περιοριστεί ο ανοιχτός χώρος. 

 Η ροή του αέρα προς το εσωτερικό του κλειστού χώρου τυπικά θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m/s. Η ροή του αέρα προς τις 
οπές της καλύπτρας τυπικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m/s. 
Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Αποφύγετε τη χρήση βαθιών βαρελιών ή βαρελιών/σάκκων που 
υπερβαίνουν τα 25 kg. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε αέρα, 
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Μπορείτε να ανακυκλοφορήσετε τον καθαρό και φιλτραρισµένο 
αέρα στην αίθουσα εργασίας στις ποσότητες που καθορίζονται 
από τα ισχύοντα πρότυπα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας και ότι επισκευάζεται 
καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε το 
µανόµετρο, το πιεσόµετρο 
και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι 
χάρτινοι σάκοι και άλλα 
άχρηστα υλικά δεν θα 
αναρροφηθούν στον 
αγωγό εξαερισµού. 

 Φροντίστε ώστε τα 
µεγάλα αντικείµενα 
να µην περιορίζουν 
το χώρο εργασίας. 

 Αµέσως µετά τη χρήση, 
πωµατίστε τους περιέκτες. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.27β  Καθορισµός αναλογιών 
χύδην υλικών 
 

  Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται µε τον καθορισµό αναλογιών ξηρών 
χύδην υλικών που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου, που 
ευρίσκονται έξω από σιλό ή τροφοδότες µεγάλου όγκου ή µεγάλους 
σάκκους. 
 

 

 

 
 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές για τις καλές πρακτικές που 
αφορούν τον έλεγχο της σκόνης κατά 
τον καθορισµό των αναλογιών 
µεσαίων ποσοτήτων ξηρών υλικών 
που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου, µε χειροκίνητες µεθόδους. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε τις 
συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρουν σαφή 
σήµανση. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 ∆ιασφαλίστε στεγανές προς τη σκόνη συνδέσεις µεταξύ της 

χοάνης τροφοδότησης, της κυψέλης φόρτωσης και του δοχείου 
αποδοχής. 

 Φροντίστε να τοποθετηθεί µια ελεγχόµενη συσκευή τροφοδοσίας 
µεταξύ της χοάνης τροφοδοσίας και της κυψέλης φόρτωσης. 

 Παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο µεταξύ των κλειστών 
χώρων. Έτσι θα περιοριστεί η σκόνη. 

 Σκεφθείτε τρόπους για να αποτρέψετε ή να αντιµετωπίσετε τις 
εµφράξεις χωρίς να ανοίξει το κλειστό σύστηµα, π.χ. µε τη χρήση 
δονούµενων βυσµάτων ή εκτόξευσης πεπιεσµένου αέρα. 

 Να σχεδιάζετε τους κλειστούς χώρους τοποθέτησης έτσι ώστε να 
έχουν τµήµατα εύκολης πρόσβασης για τον καθαρισµό και τη 
συντήρηση. 

 Μην επιτρέπετε την είσοδο σε χοάνη τροφοδοσίας για την 
αντιµετώπιση µιας έµφραξης χωρίς προηγουµένως να γίνει 
αποµόνωση του εξοπλισµού, έλεγχος της ατµόσφαιρας για 
επάρκεια οξυγόνου και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού 
ατοµικής προστασίας. 

 ∆ιατηρήστε τον εξοπλισµό διεργασίας υπό αρνητική πίεση, για να 
αποφευχθούν οι διαρροές. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Υιοθετήστε ένα σύστηµα «άδειας εργασίας» για τις εργασίες 
συντήρησης. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθα ρισµού. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων. 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι κάθε 
σύστηµα συλλογής 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
διαρροής, φθοράς ή 
βλάβης του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Αµέσως µετά τη χρήση, 
πωµατίστε τους περιέκτες. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Να ακολουθείτε τις ειδικές 
διαδικασίες που ισχύουν 
για την περίπτωση που 
πρέπει να ανοιχθεί το 
σύστηµα ή να εισέλθει 
κάποιος σε αυτό, π.χ. 
αφαίρεση ξένων ουσιών 
και πλύσιµο. 
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2.2.28  Eκσκαφή και µεταφορά 
σε κινητή µονάδα 
εξόρυξης 
 
Ενδέχεται να δηµιουργηθούν µεγάλες ποσότητες σκόνης που 
µεταφέρεται µε τον αέρα, µε τη λειτουργία κινητών µονάδων στα 
ορυχεία. Η σκόνη δηµιουργείται κατά τις εργασίες εξόρυξης και 
φόρτωσης ορυκτών και κατά την κίνηση των οχηµάτων στο έδαφος 
των ορυχείων και στους δρόµους µεταφοράς. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Πολύ λίγα πράγµατα µπορούν να γίνουν για να αποτραπεί η 
δηµιουργία σκόνης που µεταφέρεται µε τον αέρα κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων µε τη χρήση κινητής µονάδας, έτσι ο έλεγχος 
της έκθεσης εναπόκειται στην αποµόνωση των χειριστών των 
µηχανηµάτων σε κλειστές, σφραγισµένες καµπίνες. 

 Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει κλιµατισµό ή παροχή φρέσκου 
αέρα, µε φίλτρο αέρα σχεδιασµένο ειδικά για να αντέχει σε µεγάλο 
φορτίο αναπνεύσιµων σωµατιδίων σκόνης. 

 Προκειµένου η παροχή φρέσκου αέρα ή το σύστηµα κλιµατισµού 
να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή προστασία από την έκθεση στη 
σκόνη, οι πόρτες και τα παράθυρα της καµπίνας θα πρέπει να 
παραµένουν κλειστά συνεχώς, ενόσω τα µηχανήµατα βρίσκονται 
σε λειτουργία. Έτσι η καµπίνα θα παραµείνει υπό θετική πίεση. 

 Όπου είναι δυνατόν, µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη µείωση της 
παραγωγής σκόνης που µεταφέρεται µε τον αέρα εάν οι εργασίες 
θραύσης προγραµµατιστούν για τις υγρότερες εποχές του χρόνου. 

 Όταν ο καιρός είναι ξηρός, να περιορίζετε τη δηµιουργία σκόνης 
που µεταφέρεται µε τον αέρα µε ψεκασµό και εκνέφωση. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε στελέχη εξόρυξης µε βραχίονες 
εκνέφωσης, συνδεδεµένους στο µηχανισµό του στελέχους. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, το φύλλο αυτό παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τη σχεδίαση και 
τη χρήση κινητής µονάδας ορυχείου. 
Ακολουθώντας τα βασικά σηµεία αυτού 
του φύλλου εργασιών αποτρέπεται η 
έκθεση των εργαζοµένων στη σκόνη 
που εκλύεται στον αέρα κατά τη 
λειτουργία των κινητών µονάδων 
ορυχείων, περιλαµβανοµένης της 
εκσκαφής και της µεταφοράς.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να συντηρείτε το σύστηµα κλιµατισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή, και να το διατηρείτε σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Το φίλτρο του κλιµατιστικού θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά που 
απαιτείται και τουλάχιστον στα διαστήµατα που προτείνονται από 
τον κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Οι οδηγοί των µηχανηµάτων θα πρέπει να ελέγχουν εάν το σύστηµα 
κλιµατισµού λειτουργεί εντός των αποδεκτών παραµέτρων.  

 Οι χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να ελέγχουν την 
κατάσταση του φίλτρου (συνήθως βρίσκεται πίσω από τη θέση του 
οδηγού) σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή. 

 Οποιεσδήποτε βλάβες στο σύστηµα κλιµατισµού/φιλτραρίσµατος θα 
πρέπει να αναφέρονται το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την επισκευή τους. 

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Η συγκέντρωση λεπτής σκόνης στις εσωτερικές επιφάνειες της 
καµπίνας του οδηγού ενδέχεται να υποδεικνύει κάποιο πρόβληµα 
στο σύστηµα κλιµατισµού. 

 Θα πρέπει να προτιµάται η χρήση ηλεκτρικής σκούπας ή µεθόδων 
υγρού καθαρισµού. Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε βούρτσα όταν 
καθαρίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες της καµπίνας του οδηγού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων ελέγχου. Σε περίπτωση 
βλάβης των µέτρων ελέγχου, ενδεχοµένως να χρειαστεί να 
χρησιµοποιηθεί προσωρινά εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (µε τον κατάλληλο συντελεστή 
προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 
εφαρµογής µέτρων ελέγχου της σκόνης. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Οι πόρτες και τα 
παράθυρα της καµπίνας 
θα πρέπει να παραµένουν 
κλειστά συνεχώς, ενόσω 
το µηχάνηµα βρίσκεται 
σε λειτουργία. 

 Κάθε φορά που 
χρησιµοποιείται το 
µηχάνηµα, θα πρέπει να 
ελέγχεται η απόδοση του 
συστήµατος κλιµατισµού. 

 Να ελέγχετε την 
κατάσταση του φίλτρου 
του κλιµατισµού µία 
φορά την εβδοµάδα. 

 Να διατηρείτε µητρώο 
όλων των ελέγχων 
ασφαλείας σε ένα 
καθηµερινό φύλλο 
ελέγχου. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
συγκέντρωσης σκόνης 
στις επιφάνειες της 
καµπίνας. Αυτό πιθανόν 
να αποτελεί ένδειξη ότι το 
φίλτρο αέρα βρίσκεται σε 
κακή κατάσταση. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να διατηρείτε καθαρό το 
εσωτερικό της καµπίνας. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.29  Κοσκίνισµα 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει την ξηρή κοσκίνιση προϊόντων που 
περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός ξηρής κοσκίνισης είναι κατάλληλος για το 
σκοπό για τον οποίον προορίζεται και ότι συντηρείται καλά. 

 Τα κόσκινα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κλειστά. 

 Οι κλειστοί χώροι κοσκίνισης θα πρέπει να συνδέονται σε ένα κατάλληλο 
σύστηµα συγκράτησης σκόνης (π.χ. σακκόφιλτρο/κυκλώνα). 

 Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται εύκαµπτοι σωλήνες για τη σύνδεση των 
κλειστών χώρων κοσκίνησης µε το σύστηµα συλλογής. Αυτοί οι σωλήνες 
θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί (λόγω της συνεχούς κίνησης του κόσκινου) 
και να είναι στεγανά στερεωµένοι στο χώρο κοσκίνισης. Τυχόν κενά θα 
µειώσουν την απόδοση του συστήµατος συλλογής και θα οδηγήσουν 
στην έκλυση σκόνης στον αέρα του χώρου εργασίας. 

 Τα σηµεία µεταφοράς, µεταξύ των κόσκινων και των µεταφορέων, 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο µονωµένα και να 
διαθέτουν συστήµατα συλλογής της σκόνης. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός κοσκίνισης είναι σχεδιασµένος και 
τοποθετηµένος έτσι ώστε να παρέχει εύκολη πρόσβαση για εργασίες 
συντήρησης. 

 Οι καµπίνες ελέγχου θα πρέπει να έχουν ανεξάρτητο σύστηµα 
τροφοδοσίας µε καθαρό αέρα. Όπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να 
διαθέτουν σύστηµα εξαναγκασµένου φιλτραρίσµατος αέρα και να 
συντηρούνται υπό θετική πίεση, προκειµένου να αποτραπεί η είσοδος 
σκονισµένου αέρα.  

 Τα κόσκινα θα πρέπει να διαθέτουν διατάξεις ανύψωσης για χρήση κατά 
την ανύψωση και τοποθέτηση νέων κόσκινων. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τις καλές 
πρακτικές για τον έλεγχο της 
σκόνης κατά τις εργασίες ξηρής 
κοσκίνισης. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο 
τρόπο τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο 
της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτίου στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να ελέγχετε τακτικά εάν οι αγωγοί συλλογής και οι εύκαµπτοι 
σωλήνες δεν έχουν υποστεί φράξιµο. 

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 

 Να φροντίζετε ώστε το 
σύστηµα κοσκίνισης να 
λειτουργεί κανονικά. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι χώροι 
κοσκίνισης είναι στέρεα 
συνδεδεµένοι στο 
σύστηµα συλλογής και 
ότι οι εύκαµπτοι σωλήνες 
βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση.  

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να χρησιµοποιείτε 
βοηθήµατα διαχείρισης, 
όταν είναι διαθέσιµα. 

 Να συλλέγετε τα 
χυµένα υλικά αµέσως. 
Να χρησιµοποιείτε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να καθαρίζετε τους 
θαλάµους ελέγχου µε 
ηλεκτρική σκούπα 
ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να -
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.30  Αµµοβολή στα χυτήρια 
 

  Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τη µονάδα αµµοβολής στα χυτήρια. 
 

 

 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τη µονάδα 
αµµοβολής στα χυτήρια. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί 
η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού και 
προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της 
ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτικού 
στο χώρο εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά 
για το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Για την αµµοβολή χρησιµοποιήστε εντελώς κλειστό θάλαµο, 
υπό αρνητική πίεση. 

 Για την αµµοβολή να χρησιµοποιείτε υλικά που έχουν 
περιεκτικότητα σε κρυσταλλικό πυριτικό 2% ή λιγότερο, 
ανάλογα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί µανόµετρο και ότι είναι 
συνδεδεµένο µε την παροχή του µέσου βολής. 

 Για τον αέρα που εκλύεται από το θάλαµο χρειάζεται 
φιλτράρισµα υψηλού επιπέδου. 

 Ο φιλτραρισµένος αέρας θα πρέπει να διοχετεύεται έξω από 
το κτίριο, µακριά από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Η τοποθέτηση του θαλάµου θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, 
προκειµένου η φόρτωση και η εκφόρτωση να γίνεται εύκολα. 

 Ο θάλαµος θα πρέπει να λειτουργεί δύο λεπτά µετά την 
ολοκλήρωση της βολής, για να καθαριστεί ο αέρας. 

Συντήρηση 
 

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια 
συντήρησης. 

 Να εφαρµόζετε µια γραπτή διαδικασία συντήρησης και να 
προσδιορίζετε τον απαραίτητο εξοπλισµό ατοµικής 
προστασίας. 

 Να διατηρείτε τον εξοπλισµό σε άψογη λειτουργία. 

 Αν το σύστηµα συλλογής έχει βλάβη, διακόψτε την εργασία 
ωσότου επισκευαστεί. 

 Η χρήση λειαντικών υλικών φθείρει ταχύτερα τον εξοπλισµό. 
Να προγραµµατίζετε τακτικές συντηρήσεις. 
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Έλεγχος και δοκιµές 
 Να αναζητάτε καθηµερινά ενδείξεις βλάβης στους αγωγούς, τον 

ανεµιστήρα και το φίλτρο αέρα. Οι ανεµιστήρες που κάνουν θόρυβο ή 
έχουν κραδασµούς ενδεχοµένως να υποδεικνύουν κάποιο πρόβληµα. 
Να επισκευάζετε αµέσως τις βλάβες. 

 Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, να βεβαιώνεστε ότι το σύστηµα 
συλλογής και ο µετρητής λειτουργούν κανονικά και δεν υπάρχει διαρροή 
σκόνης. 

 Θα πρέπει να γνωρίζετε τις προδιαγραφές απόδοσης του κατασκευαστή, 
για να γνωρίζετε εάν το σύστηµα συλλογής λειτουργεί κανονικά. 

 Αν δεν είναι διαθέσιµες τέτοιου είδους πληροφορίες, προσλάβετε ένα 
µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού για να προσδιορίσει 
την απαιτούµενη απόδοση. 

 Η έκθεση του µηχανολόγου θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες τιµές 
ταχύτητας του αέρα. 

 Να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές στο µητρώο δοκιµών. 
 Αναθέστε σε ένα µηχανολόγο µε ειδίκευση στις τεχνικές εξαερισµού να 

εξετάζει το σύστηµα διεξοδικά και να ελέγχει την απόδοσή του τουλάχιστον 
µία φορά κάθε 12 µήνες ή σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

 Να διαβάζετε τα µητρώα για να δείτε εάν υπάρχουν πρότυπα αστοχιών 
που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό της συντήρησης. 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Καθηµερινά, να καθαρίζετε τη βρωµιά που συγκεντρώνεται στους 

χώρους όπου εργάζεται συνεχώς προσωπικό. 
 Να καθαρίζετε τους γενικούς χώρους εργασίας µία φορά την εβδοµάδα, 

ώστε να µην ανακινείται η σκόνη και να περιορίζονται οι διαφυγές. 
 Για τον καθαρισµό της σκόνης, να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα 

µε φίλτρο. 
 Μην καθαρίζετε µε βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. Γι' αυτό χρειάζεται φόρµα, 

αντιασφυξιογόνος µάσκα και γάντια µίας χρήσης. 
 Να χειρίζεστε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος. 
 Όταν δεν γεµίζουν και δεν αδειάζουν οι περιέκτες, διατηρήστε τους 

σκεπασµένους. 
 Να απορρίπτετε τα απόβλητα µε ασφάλεια. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 
 Ζητήστε από τον προµηθευτή ενδυµάτων ασφαλείας να σας υποδείξει το 

σωστό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 
 Αν το σύστηµα συλλογής έχει σχεδιαστεί σωστά και λειτουργεί κανονικά 

δεν θα πρέπει να χρειάζεται εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος (RPE). 

 Εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος χρειάζεται για τη 
συντήρηση και τον καθαρισµό, καθώς και για τη συλλογή χυµένων υλικών. 

 Χρησιµοποιήστε RPE κατά το πρότυπο P3 (καθορισµένος παράγοντας 
προστασίας 20) ή κατά αντίστοιχο πρότυπο. Συµβουλευτείτε τον 
προµηθευτή σας σχετικά. 

 Να αντικαθιστάτε τα φίλτρα του εξοπλισµού προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις συστάσεις του προµηθευτή 
σας. Να απορρίπτετε τις αναλώσιµες µάσκες µετά από µία χρήση. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν χρησιµοποιείται.  

 Να µην χρησιµοποιείτε ποτέ πεπιεσµένο αέρα για την αφαίρεση 
της σκόνης από τα ρούχα. 

 Οι εργάτες δεν πρέπει να παίρνουν τις φόρµες εργασίας τους στο 
σπίτι για να τις πλύνουν. Να χρησιµοποιείτε µισθωµένο πλυντήριο. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυριτικό. 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής θέµατα: 

πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα µέσα, προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα από 
τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος 
αερίζεται καλά και, εάν 
υπάρχει σύστηµα συλλογής 
της σκόνης, ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τον επόπτη 
σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε τον 
εξοπλισµό ελέγχου της 
σκόνης που χρησιµοποιείτε, 
φροντίστε να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα ελέγχου 
για τον περιορισµό 
της έκθεσης στη 
σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτικού 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Μην επεµβαίνετε στα 
συστήµατα αερισµού – 
υπάρχουν για να 
προστατεύουν το 
περιβάλλον εργασίας σας. 

 Να καθαρίζετε µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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2.2.31α  Γέµισµα µικρών σάκκων –
ακατέργαστα υλικά 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες συσκευασίας σε σάκκους για τους 
µικρούς σάκκους (15 kg – 50 kg) µε ξηρά προϊόντα που περιέχουν κρυσταλλικό 
πυριτικό.  
 
Αυτό το φύλλο αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα των οποίων οι κόκκοι δεν 
έχουν αλεσθεί µέχρι να γίνουν άλευρο. Η τοποθέτηση των αλεύρων σε σάκκους 
καλύπτεται στην ενότητα 2.2.31β.  
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι και ο εξοπλισµός συσκευασίας σε σάκκους είναι 
κατάλληλος για την εργασία για την οποία προορίζεται. Η ποιότητα των 
σάκκων είναι πολύ σηµαντική, προκειµένου να αποτραπεί η διαρροή 
σκόνης από τις ραφές του σάκκου. 

 Χρησιµοποιήστε κεφαλές συσκευασίας σε σάκκους από το κέντρο της 
οποίας διέρχεται το προϊόν. Στην κεφαλή αυτή τοποθετείται εξωτερικός, 
δακτυλιοειδής οχετός απαγωγής σκόνης για τη συλλογή της σκόνης και την 
αποµάκρυνση του µετατοπιζόµενου αέρα. Ο εξωτερικός, δακτυλιοειδής 
οχετός απαγωγής σκόνης θα πρέπει να συνδέεται µε µονάδα συλλογής της 
σκόνης (π.χ. σακκόφιλτρο). 

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι θα κλείσουν/σφραγιστούν καλά στην κεφαλή 
συσκευασίας σε σάκκους κατά τη διάρκεια της πλήρωσης των σάκκων, 
έτσι ώστε να µην διαφεύγει σκόνη.  

 Τοποθετήστε την κεφαλή συσκευασίας σε σάκκους µέσα σε µια καλύπτρα 
συλλογής σκόνης, όσο το δυνατόν περισσότερο έγκλειστη. 

 Το σύστηµα συλλογής της σκόνης που συνδέεται µε τη χοάνη θα πρέπει 
να διαθέτει επαρκή ταχύτητα συλλογής, έτσι ώστε να αποτρέπεται 
η διαφυγή της σκόνης που εκλύεται από τις ραφές των σάκκων και να 
εκλύεται σκόνη από την κεφαλή τοποθέτησης όταν αποµακρύνεται 
ο σάκκος. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Οι σάκκοι θα πρέπει να σφραγίζονται αµέσως µόλις αποµακρυνθούν από 
την κεφαλή συσκευασίας σε σάκκους. ∆ιατίθενται σάκκοι µε βαλβίδες 
αυτόµατης σφράγισης ή εναλλακτικά, µπορεί να γίνει ραφή ή θερµική 
σφράγιση των σάκκων.  

 Εξετάστε την περίπτωση να εγκαταστήσετε µηχανικό/πνευµατικό σύστηµα 
διαχείρισης των σάκκων. 

 Στα αυτόµατα συστήµατα συσκευασίας σε σάκκους, η χρήση ενός 
περιστροφικού συστήµατος επιτρέπει την πλήρωση πολλαπλών σάκκων 
συγχρόνως µε αργό ρυθµό, µε τη χρήση τροφοδοσίας µε κοχλία. Όταν οι 
σάκκοι πληρώνονται αργά, εκπέµπεται λιγότερη σκόνη.  

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών 
προορίζεται για να βοηθήσει τους 
εργοδότες να συµµορφωθούν µε 
τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας που 
αφορά τις συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, 
ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά τον έλεγχο της 
σκόνης κατά την τοποθέτηση 
ακατέργαστων προϊόντων σε 
µικρούς σάκκους. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί 
επίσης στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα 
ελέγχου που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτικού, 
η οποία προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυριτικό στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από κάθε 
χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση του 
εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Να αποθηκεύετε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος και να 

απορρίπτετε τους κενούς περιέκτες µε ασφάλεια. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών.

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 
 
 
 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου των 
υπαλλήλων, προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το 
µηχάνηµα συσκευασίας 
σε σάκκους λειτουργεί 
κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι 
δεν έχουν ελαττώµαττα, 
ιδιαίτερα στην κατασκευή 
της βαλβίδας. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυριτικό, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Ακόµα και αν κανονικά δεν 
χρειάζεται να φοράτε 
µάσκα προστασίας από 
τη σκόνη, ενδεχοµένως 
να είναι απαραίτητο να 
φορέτε µία προσωρινά, 
για την περίπτωση που 
θα χυθεί υλικό ή θα 
αποτύχουν κάποια άλλα 
από τα µέτρα ελέγχου. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Να χρησιµοποιείτε 
βοηθήµατα διαχείρισης, 
όταν είναι διαθέσιµα. 
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2.2.31β  Γέµισµα µικρών σάκκων – 
λεπτόκοκκα προιόντα 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τις εργασίες συσκευασίας για µικρούς σάκκους 
(15 kg – 50 kg) µε ξηρά προϊόντα που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 

Αυτό το φύλλο αφορά αποκλειστικά τη µη αυτόµατη τοποθέτηση λεπτόκοκκων 
προιόντων (προϊόντα των οποίων οι κόκκοι έχουν αλεσθεί µέχρι να γίνουν λεπτή 
πούδρα) σε σάκκους. Η τοποθέτηση ακατέργαστων προϊόντων σε σάκκους 
καλύπτεται στο φύλλο 2.2.31β. 
 

 
 

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι και ο εξοπλισµός συσκευασίας σε σάκκους είναι 
κατάλληλος για την εργασία για την οποία προορίζεται. Η ποιότητα των σάκκων 
είναι πολύ σηµαντική, προκειµένου να αποτραπεί η διαρροή σκόνης από τις 
ραφές του σάκκου. 

 Θα πρέπει να προτιµάται η πλήρωση σάκκων µε κοχλία και όχι µε 
περιστρεφόµενη φτερωτή ή µε πεπιεσµένο αέρα. Η µέθοδος της πλήρωσης 
σάκκων µε κοχλία περιορίζει το πρόβληµα της αποµάκρυνσης του 
εγκλωβισµένου αέρα από τους σάκκους.  

 Τα λεπτόκοκκα προϊόντα θα πρέπει να παραµείνουν ακίνητα πριν οδηγηθούν 
στους σάκκους για πλήρωση. Εάν επιτραπεί στο λεπτόκοκκο προιόν να 
παραµείνει στο εσωτερικό του σιλό αποθήκευσης, το υλικό θα συµπιεστεί και θα 
αποµακρύνει τον παγιδευµένο αέρα. Αυτή η προετοιµασία διασφαλίζει πιο 
οµοιόµορφη κατανοµή του υλικού, διευκολύνοντας την διαδικασία τοποθέτησης 
σε σάκκους.  

 Κατά τη σχεδίαση των χοανών για σωστή διατήρηση της κατάστασης του υλικού 
εντός των σάκκων, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι περιορισµοί ύψους.  

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι θα κλείσουν/σφραγιστούν καλά στην κεφαλή 
συσκευασίας κατά τη διάρκεια της πλήρωσης των σάκκων, έτσι ώστε να µην 
διαφεύγει σκόνη.  

 Τοποθετήστε την κεφαλή συσκευασίας µέσα σε µια καλύπτρα συλλογής 
σκόνης, όσο το δυνατόν περισσότερο έγκλειστη. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.13. 

 Το σύστηµα συλλογής της σκόνης που συνδέεται µε τη χοάνη θα πρέπει να 
διαθέτει επαρκή ταχύτητα συλλογής, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή της 
σκόνης που εκλύεται από τις ραφές των σάκκων και να αποµακρύνεται 
οποιαδήποτε σκόνη από την κεφαλή τοποθέτησης όταν αποµακρύνεται ο σάκκος. 

 Οι σάκκοι θα πρέπει να σφραγίζονται αµέσως µόλις αποµακρυνθούν από την 
κεφαλή συσκευασίας. ∆ιατίθενται σάκκοι µε βαλβίδες αυτόµατης σφράγισης 
ή εναλλακτικά, µπορεί να γίνει ραφή των σάκκων.  

 Εξετάστε την περίπτωση να εγκαταστήσετε µηχανικό/πνευµατικό σύστηµα 
διαχείρισης των σάκκων. 

 Κατά την τοποθέτηση λεπτόκοκκων προιόντων σε σάκκους, θα πρέπει να 
ληφθεί υπ' όψιν η µερική ή ολική αυτοµατοποίηση της διαδικασίας, προκειµένου 
να µην εκτεθούν οι εργαζόµενοι σε σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτίου. 

 Στα αυτόµατα συστήµατα συσκευασίας σε σάκκους, η χρήση ενός 
περιστροφικού συστήµατος επιτρέπει την πλήρωση πολλαπλών σάκκων 
συγχρόνως µε αργό ρυθµό, µε τη χρήση τροφοδοσίας µε κοχλία. Όταν οι 
σάκκοι πληρώνονται αργά, εκπέµπεται λιγότερη σκόνη.  

 

 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά τον έλεγχο της 
σκόνης κατά την τοποθέτηση 
λεπτόκοκκων προιόντων σε µικρούς 
σάκκους. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην 
χρειαστεί να ληφθούν όλα τα µέσα 
ελέγχου που περιγράφονται στο 
φύλλο αυτό, προκειµένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση 
στο αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο. ∆ηλαδή να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο στο χώρο 
εργασίας τους, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο 
τρόπο τα µέτρα ελέγχου που θα 
εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου, 
η οποία προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο 
στο χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

 Να αποθηκεύετε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος και να 
απορρίπτετε τους κενούς περιέκτες µε ασφάλεια. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το 
µηχάνηµα συσκευασίας 
σε σάκκους λειτουργεί 
κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι σάκκοι 
δεν έχουν ελαττώµατα, 
ιδιαίτερα στην κατασκευή 
της βαλβίδας. 

 Προτού αρχίσετε την 
εργασία, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
της σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Ακόµα και αν κανονικά 
δεν χρειάζεται να φοράτε 
µάσκα προστασίας από 
τη σκόνη, ενδεχοµένως 
να είναι απαραίτητο να 
φοράτε µία προσωρινά, 
για την περίπτωση που 
θα χυθεί υλικό ή θα 
αποτύχουν κάποια άλλα 
από τα µέτρα ελέγχου. 

 Να συλλέγετε τα 
χυµένα υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Να χρησιµοποιείτε 
βοηθήµατα διαχείρισης, 
όταν είναι διαθέσιµα. 
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2.2.32  Ξήρανση µε ψεκασµό – 
Κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την ξήρανση µε ψεκασµό υλικών που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου, ως µέρος της διιεργασίας 
προετοιµασίας των πρώτων υλών για µορφοποίηση. 
 

 
 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται για 
να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές για τις καλές πρακτικές που 
αφορούν τον έλεγχο της σκόνης κατά 
την ξήρανση µε ψεκασµό µεσαίων 
ποσοτήτων ξηρών υλικών που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να ληφθούν 
όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης στα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εκτεθούν 
σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 
 Ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρουν σαφή 

σήµανση. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Η τροφοδότηση και η εκκένωση του υλικού από το θάλαµο 

ξήρανσης θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να γίνεται µάλλον µέσω 
αγωγών παρά µέσω θύρας τροφοδοσίας. 

 Να χρησιµοποιείτε δοχεία εκκένωσης µε καπάκια για τον ψεκασµό 
των ξηραινόµενων υλικών. 

 Να τοποθετείτε καλή θερµοµόνωση. 
 Θα πρέπει να υπάρχουν λυχνίες και ενδείξεις που να υποδεικνύουν 

καθαρά πότε βρίσκεται σε χρήση ο ξηραντήρας. 
 Να χρησιµοποιείτε σύστηµα ανάκτησης της θερµότητας και 

φιλτραρίσµατος του αέρα σε συνδυασµό µε τον ξηραντήρα. 
 Η δίοδος αέρα θα πρέπει να γίνεται µέσω ενός ανεµιστήρα 

αρνητικής πίεσης. 
 Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ανάγκη συστήµατος εκρηκτικής 

εκτόνωσης σε περίπτωση χρήσης πηγών άµεσης θέρµανσης 
(φούρνοι αερίου ή πετρελαίου). 

 Το κλειστό σύστηµα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει 
την πρόσβαση για καθαρισµό και συντήρηση. 

 ∆ιατηρήστε τον εξοπλισµό διεργασίας υπό αρνητική πίεση, για να 
αποφευχθούν οι διαρροές. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά από 
πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού 
εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση λειτουργίας και ότι επισκευάζεται 
καλά. 

 Υιοθετήστε ένα σύστηµα «άδειας εργασίας» για τις εργασίες 
συντήρησης. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα διαστήµατα 
που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 
2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν όλα τα 

µέσα για να εκτελούν τους κατάλληλους ελέγχους που δίνονται 
απέναντι. 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων. 
 

 Πριν από τη χρήση, 
να βεβαιώνεστε ότι οι 
στεγανώσεις βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση. 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Αναζητήστε ενδείξεις 
διαρροής, φθοράς ή 
βλάβης του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Αµέσως µετά τη χρήση, 
πωµατίστε τους περιέκτες. 

 Να συλλέγετε τα 
χυµένα υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τα στερεά. 
Να περιορίζετε ή να 
απορροφάτε τα υγρά 
µε κόκκους ή επιθέµατα. 
Να απορρίπτετε τα 
χυµένα υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε 
στεγνή βούρτσα και 
µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 

 Να ακολουθείτε τις ειδικές 
διαδικασίες που ισχύουν 
για την περίπτωση που 
πρέπει να ανοιχθεί το 
σύστηµα ή να εισέλθει 
κάποιος σε αυτό, π.χ. 
αφαίρεση ξένων ουσιών 
και πλύσιµο. 
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2.2.33  Εφυάλωση µε ψεκασµό – 
Κεραµικά 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά την αυτόµατη ή χειροκίνητη εφυάλωση 
µε ψεκασµό κεραµικών προϊόντων, µε τη χρήση υλικών εφυάλωσης 
που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
 

 
 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές καλής πρακτικής σχετικά 
µε τον έλεγχο της σκόνης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών εφυάλωσης µε 
ψεκασµό κεραµικών προϊόντων, µε τη 
χρήση υλικών εφυάλωσης που 
περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. Με την εφαρµογή των 
βασικών σηµείων αυτού του φύλλου 
εργασιών θα περιοριστεί η έκθεση. 
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου, το οποίο προορίζεται ειδικά 
για τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
πυριτικού στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόσβαση 
 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε το χώρο εργασίας εντελώς κλειστό. 
 Να κατασκευάζετε τον κλειστό χώρο τοποθέτησης µε αρκετό 

βάθος ώστε να χωρά και τον εξοπλισµό και τα υλικά. 
 Η ροή αέρα στην πρόσοψη του κλειστού χώρου θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 1 m/s. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 
 Να διατηρείτε τον ανοιχτό χώρο όσο πιο µικρό γίνεται, αλλά να 

υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλή εργασία. 
 Παρέχετε περιστροφική τράπεζα για να διευκολύνετε την κάλυψη 

όλων των επιφανειών, έτσι ώστε ο χειριστής να µην χρειάζεται να 
ψεκάζει αντίθετα προς τη ροή του αέρα. 

 Μην αποθηκεύετε αντικείµενα µέσα στο χώρο που εξαερίζεται. Θα 
εµποδίζουν τη ροή του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι τα µεγάλα 
αντικείµενα δεν περιορίζουν το χώρο εργασίας. 

 Να χρησιµοποιείτε φίλτρα για να αποφεύγεται η επικάθιση υλικού 
εφυάλωσης σε ηλεκτρικά µοτέρ, λεπίδες ανεµιστήρα και αγωγούς 
εξαερισµού. 

 Αν είναι δυνατόν, παρέχετε ένα σύστηµα ψεκασµού νερού, 
προκειµένου να απορροφηθεί η περίσσεια υλικού ψεκασµού και 
να τοποθετηθεί σε δοχείο. 

 Όποτε είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να 
βρίσκεται µακριά από τις πόρτες, τα παράθυρα και τους 
διαδρόµους, έτσι ώστε ο εξαερισµός να µην επηρεάζεται από τα 
ρεύµατα του αέρα και να µην εξαπλώνεται η σκόνη. 

 Να φροντίζετε ώστε η αίθουσα εργασίας να τροφοδοτείται µε 
αέρα, ώστε να αναπληρώνεται ο αέρας που εξάγεται. 

 Να εφαρµόζετε µια εύκολη µέθοδο για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου, π.χ. µανόµετρο, 
πιεσόµετρο ή δείκτη. 

 Να διοχετεύετε τον αέρα που εξάγεται σε ασφαλή χώρο µακριά 
από πόρτες, παράθυρα και εισόδους αέρα. 

 Η ανακυκλοφορία του αέρα δεν συνιστάται. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 

εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της σχεδίασης του εξοπλισµού εξαερισµού. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να ελέγχετε οπτικά όλο τον εξοπλισµό τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα για ενδείξεις ζηµιών ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισµός εξαερισµού να επιθεωρείται και να 
δοκιµάζεται κατά παραβολή µε το πρότυπο απόδοσής του, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας και τον εξοπλισµό σας. 
 Να συλλέγετε τα χυµένα υλικά αµέσως. 
 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να αποθηκεύετε τους περιέκτες σε ασφαλές µέρος και να 
απορρίπτετε τους κενούς περιέκτες µε ασφάλεια. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 
 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 
 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 

τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

  
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζοµένων για την 
καλύτερη αξιοποίηση 
των ελέγχων. 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι το 
σύστηµα εξαερισµού 
βρίσκεται σε λειτουργία 
και λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 
κανονικά: ελέγξτε 
το µανόµετρο, το 
πιεσόµετρο και το δείκτη. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς ή κακής 
λειτουργίας του 
εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι χάρτινοι 
σάκοι και άλλα 
άχρηστα υλικά δεν θα 
αναρροφηθούν στον 
αγωγό εξαερισµού. 

 Φροντίστε ώστε τα 
µεγάλα αντικείµενα 
να µην περιορίζουν 
το χώρο εργασίας. 

 Να αποµακρύνετε 
θραυσµένα προϊόντα 
αµέσως από το χώρο 
εργασίας. 

 Αµέσως µετά τη χρήση, 
πωµατίστε τους περιέκτες. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους υγρού 
καθαρισµού για τα στερεά. 
Για υγρά. Περιορίστε τα 
ή απορροφήστε τα µε 
κόκκους ή επιθέµατα ή 
εκπλύνετέ τα µε άφθονο 
νερό. Να απορρίπτετε τα 
χυµένα υλικά µε ασφάλεια. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή 
βούρτσα και µην 
χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.34  Συστήµατα µεταφοράς για 
ξηραµένα λεπτόκοκκα 
προϊόντα πυριτίου 
 
Αυτή η δραστηριότητα αφορά τη σχεδίαση των συστηµάτων µεταφοράς 
ξηραµένων λεπτόκοκκων προϊόντων πυριτίου. 
 

 
 

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Όταν µεταφέρετε νηφάδες πυριτίου, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιείτε κλειστά συστήµατα διαχείρισης. 

 Τα πνευµατικά συστήµατα είναι κατάλληλα τόσο για οριζόντια όσο 
και για κατακόρυφη µεταφορά των νηφάδων πυριτίου. 

 Για οριζόντια µεταφορά σε πνευµατικά συστήµατα, οι αγωγοί θα 
πρέπει να έχουν γωνία προς τα κάτω, όπου είναι δυνατόν, για την 
αποτροπή δηµιουργίας κατακαθίσεων στο εσωτερικό τους και 
απόφραξής τους σε περίπτωση απώλειας της πίεσης του συστήµατος.  

 Οι σωληνώσεις των πνευµατικών συστηµάτων θα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα άχρηστα εµπόδια, 
καθώς και οι µεγάλες καµπές. Οι συνδέσεις των αγωγών θα πρέπει 
να σφραγίζονται σωστά. 

 Στους σύρτες αερισµού, ο αέρας ρευστοποίησης αναρροφάται από 
το σύστηµα συλλογής σκόνης. Για το λόγο αυτόν, δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σύρτες αερισµού αν το προϊόν είναι πολύ λεπτό. Αν 
το εµβαδόν της επιφάνειας υπερβαίνει τα 10.000 cm²/g, να 
χρησιµοποιείτε µεταφορείς µε κοχλία. Ενδέχεται να απαιτείται η χρήση 
περισσότερο από µία σύνδεση αποµάκρυνσης της σκόνης για µεγάλα 
µήκη, έτσι ώστε να διατηρείται η οµοιογενής ροή του αέρα. 

 Οι σύρτες αερισµού θα πρέπει να ανακλίνονται ελαφρά, για την 
υποβοήθηση της οριζόντιας µεταφοράς των νηφάδων πυριτίου. 
Η ποιότητα του υφάσµατος που χρησιµοποιείται στις σύρτες αερισµού 
θα πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, προκειµένου να αποτραπεί 
η υπερβολική απώλεια πίεσης στον ανεµιστήρα και η πτώση των 
νηφάδων πυριτίου µέσω του υφάσµατος και η έµφραξή του. 

 Στα συστήµατα µε κοχλία µεταφοράς, ο κοχλίας θα πρέπει να 
τοποθετείται σε κλειστό περίβληµα. Οι διαβρωτικές ιδιότητες των 
νηφάδων πυριτίου απαιτούν ειδική σχεδίαση (επικοινωνήστε µε 
εξειδικευµένο προµηθευτή).  

 Οι κοχλίες µεταφοράς ενδέχεται να χρειαστεί να εφοδιαστούν µε 
συστήµατα συλλογής σκόνης, εκτός αν είναι συνδεδεµένοι µε τον 
εξοπλισµό που ήδη λειτουργεί υπό αρνητική πίεση. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Οι ταινίες µεταφοράς δεν είναι κατάλληλοι για τη µεταφορά 
ελεύθερων νηφάδων πυριτίου. Ωστόσο, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά άλλων, περισσότερο 
χονδρόκοκκων υλικών και στα µηχανήµατα που διαχειρίζονται 
σάκκους µε νηφάδες πυριτίου. Τα συστήµατα µεταφοράς που 
διαχειρίζονται σάκκους µε νηφάδες πυριτίου ή άλλα υλικά που 
δηµιουργούν σκόνη θα πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστά 
περιβλήµατα και να διαθέτουν συστήµατα συλλογής της σκόνης. 

 Τα αναβατόρια είναι κατάλληλα για κατακόρυφη µεταφορά, µε την 
προϋπόθεση ότι θα είναι εντελώς κλειστά. Ενδέχεται να χρειαστεί η 
τοποθέτηση συστήµατος συλλογής της σκόνης, εκτός εάν τα 
αναβατόρια είναι συνδεδεµένα µε εξοπλισµό που ήδη λειτουργεί υπό 
αρνητική πίεση. 

 Ενδεχοµένως να χρειαστεί η εφαρµογή αέρα ρευστοποίησης στη 
βάση των σιλό που περιέχουν νηφάδες πυριτίου. Αυτού του είδους τα 
συστήµατα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε ο αέρας 
ρευστοποίησης να τροφοδοτείται αποκλειστικά όταν χρειάζεται 
προκειµένου να ρεύσουν οι νηφάδες πυριτίου έξω από το σιλό. Η ροή 
του αέρα ρευστοποίησης δεν θα πρέπει να είναι συνεχής στις 
περιπτώσεις που ο αέρας µπορεί να αναµιχθεί και να προκαλέσει 
εκποµπή νηφάδων πυριτίου υπο πίεση από άλλο σηµείο του 
συστήµατος. 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό διοξείδιο 
πυριτίου. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε το σχεδιασµό 
συστηµάτων µεταφοράς για προϊόντα 
που περιέχουν νηφάδες πυριτίου. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση. Ανάλογα µε τις 
συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
ενδέχεται να µην χρειαστεί να 
ληφθούν όλα τα µέτρα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. 
∆ηλαδή να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
διοξείδιο πυριτίου στο χώρο εργασίας 
τους, προκειµένου να αξιοποιήσουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου 
που θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης διοξειδίου 
πυριτίου και προορίζεται ειδικά για 
τον έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
σκόνη αναπνεύσιµου κρυσταλλικού 
διοξειδίου πυριτίου στο χώρο 
εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην εργασία 
και στο συγκεκριµένο κτίριο συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας και ότι επισκευάζεται καλά. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό καθαρισµού για ενδείξεις βλαβών 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε 
χρήση, συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται σπάνια, να τον ελέγχετε πριν 
από κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση της απόδοσης του 
εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 

 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Να τοποθετήσετε εικονογράµµατα στις θύρες, προκειµένου να 
υποδείξετε τους χώρους όπου πρέπει να χρησιµοποιείται 
εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να παρέχετε επαρκείς χώρους για τη φύλαξη του εξοπλισµού 
ατοµικής προστασίας (π.χ. κουτί µε διαθέσιµες µάσκες προστασίας 
από τη σκόνη). Να επισηµάνετε τους χώρους αυτούς µε 
εικονογράµµατα. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, εκτέλεση και χρησιµοποίηση 
ελέγχων επαλήθευσης, πότε και πώς χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που παρέχεται και τι 
πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο φύλλο 
εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν όλα 
τα µέσα για να εκτελούν τους κατάλληλους ελέγχους που δίνονται 
απέναντι. 

 

 

 
Κατάλογος προς χρήση 
των εργαζόµενων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
ελέγχων. 
 
 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης ή φθοράς 
του κτιρίου και του 
εξοπλισµού µε τον 
οποίο εργάζεστε. 
Αν εντοπίσετε 
οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον επόπτη σας. 

 Προβλήµατα στα 
συστήµατα µεταφοράς 
νηφάδων πυριτίου 
υποδεικνύονται από την 
έκλυση σκόνης στο χώρο 
εργασίας και από την 
εµφάνιση διαφυγής 
αλεύρου στα δάπεδα 
και τις επιφάνειες. Εάν 
διαπιστώσετε τέτοιες 
ενδείξεις, αναφέρετέ τις 
στον επόπτη σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στη σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού διοξειδίου 
πυριτίου ενόσω παραµένει 
το πρόβληµα. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. Να 
χρησιµοποιείτε ηλεκτρική 
σκούπα ή υγρό 
σφουγγάρισµα. Να 
απορρίπτετε τα χυµένα 
υλικά µε ασφάλεια. 

 Να καθαρίζετε τις αίθουσες 
ελέγχου µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και 
να αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.35  Χρήση γεωτρύπανου 
 
Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τη χρήση γεωτρύπανου σε πετρώµατα 
ή γεωλογικά στρώµατα που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
Η γεώτρηση ενδέχεται να γίνεται για ερευνητικούς σκοπούς ή για την 
αξιολόγηση των αποθεµάτων ή ως µέρος της διαδικασίας εξόρυξης. 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Ο έλεγχος της σκόνης µπορεί να επιτευχθεί µε τροφοδoσία νερού 
εντός της παροχής πεπιεσµένου αέρα. Η παροχή νερού 
καταστέλλει τη σκόνη. Ενδέχεται να χρειαστεί και χρήση 
προσθέτων λίπανσης. 

 Βεβαιωθείτε ότι το απόθεµα νερού είναι επαρκές και διατηρείται. 
Να λαµβάνετε επιπλέον προφυλάξεις όταν ο καιρός είναι κρύος 
για να προστατευθείτε από τον παγετό. 

 Είναι επίσης δυνατή η χρήση προσθέτου αφρισµού για την 
καταστολή της σκόνης. 

 Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιτευχθεί ο έλεγχος της σκόνης µε τη 
χρήση συστήµατος συλλογής της ξηρής σκόνης, συνδεδεµένου σε 
κατάλληλο σύστηµα συλλογής της σκόνης 
(π.χ. σακκόφιλτρο/κυκλώνας) ή µε την εφαρµογή καταστολής της 
σκόνης µέσω ψεκασµού. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.13. 

 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εξοπλισµός γεώτρησης µε 
ενσωµατωµένη καµπίνα ελέγχου ή δυνατότητα τηλεχειρισµού µε 
κλειστές πόρτες και παράθυρα προκειµένου να αποµονωθεί το 
προσωπικό από τις πηγές σκόνης. 

 Οι καµπίνες ελέγχου µπορούν να διαθέτουν σύστηµα 
εξαναγκασµένου φιλτραρίσµατος αέρα ή πλήρες σύστηµα 
κλιµατισµού. 

 

  
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές σχετικά µε τον έλεγχο της 
σκόνης κατά τη χρήση γεωτρύπανου 
σε λατοµεία σκληρών πετρωµάτων. Με 
την εφαρµογή των βασικών σηµείων 
αυτού του φύλλου εργασιών θα 
περιοριστεί η έκθεση.  
Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Οδηγού Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου, η 
οποία προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο στο 
χώρο εργασίας. 
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Συντήρηση 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην κάθε 
εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη κατάσταση 
λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα (φίλτρα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. 

 Είναι προτιµότερο όλες οι εργασίες συντήρησης που µπορούν να 
εκτελούνται στο συνεργείο (µακριά από τον χώρο γεώτρησης) να 
εκτελούνται στο συνεργείο. 

  

Έλεγχος και δοκιµές 
 

 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση.  

 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την απόδοση 
του εξοπλισµού καταστολής και/ή συλλογής της σκόνης από τον 
προµηθευτή του. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των µελλοντικών δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη).  

  

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 

 Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας σας. 
 Μην καθαρίζετε µε στεγνή βούρτσα και µην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα. 

 Να χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή µεθόδους υγρού καθαρισµού. 

  

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 

 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν οι υφιστάµενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Αν είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο 
συντελεστή προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται.  

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού 
συστήµατος στα χρονικά διαστήµατα που συνιστώνται από τους 
προµηθευτές του. 

  

Εκπαίδευση 
 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 
συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών 
Πρακτικών. 

  

Εποπτεία 
 

 Να εγκαταστήσετε σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της εφαρµογής 
των µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

 

 

 

 
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Για τις µεθόδους 
υγρού καθαρισµού, να 
βεβαιώνεστε ότι η παροχή 
νερού λειτουργεί σωστά 
προτού ξεκινήσετε την 
εργασία καθαρισµού. 

 Κατά την εφαρµογή 
µεθόδων συλλογής ξηρής 
σκόνης, να βεβαιώνεστε 
ότι το σύστηµα συλλογής 
σκόνης βρίσκεται σε 
λειτουργία και λειτουργεί 
κανονικά. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης, φθοράς 
ή κακής λειτουργίας 
του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείτε. Αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε 
προβλήµατα, ενηµερώσετε 
τον προιστάµενό σας. 

 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε 
τον εξοπλισµό ελέγχου 
της σκόνης που 
χρησιµοποιείτε, φροντίστε 
να ληφθούν περαιτέρω 
µέτρα ελέγχου για τον 
περιορισµό της έκθεσης 
στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο, 
ενόσω παραµένει το 
πρόβληµα. 

 Να καθαρίζετε την καµπίνα 
ελέγχου µε ηλεκτρική 
σκούπα ή µεθόδους 
υγρού καθαρισµού. 

 Να χρησιµοποιείτε, 
να συντηρείτε και να 
αποθηκεύετε τον 
εξοπλισµό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήµατος σύµφωνα 
µε τις οδηγίες. 
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2.2.36  Καταστολή της σκόνης 
µε χρήση νερού 

   
Αυτή η δραστηριότητα αφορά τη διαβροχή µε νερό και την εκνέφωση 
νερού για την καταστολή της δηµιουργίας και τον περιορισµό της 
συγκέντρωσης της σκόνης κρυσταλλικού πυριτίου. 
 

 
 

 
 
Αυτό το φύλλο οδηγιών προορίζεται 
για να βοηθήσει τους εργοδότες να 
συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας που αφορά τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, ελέγχοντας την έκθεση στο 
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
 
 
Ειδικότερα, αυτό το φύλλο παρέχει 
συµβουλές για τις καλές πρακτικές 
ελέγχου της σκόνης µε τη διαβροχή και 
την εκνέφωσης νερού. Με την 
εφαρµογή των βασικών σηµείων αυτού 
του φύλλου εργασιών θα περιοριστεί η 
έκθεση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση, ενδέχεται να µην χρειαστεί 
να ληφθούν όλα τα µέσα ελέγχου που 
περιγράφονται στο φύλλο αυτό, 
προκειµένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η έκθεση στο αναπνεύσιµο 
κρυσταλλικό πυρίτιο. ∆ηλαδή να 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας και πρόληψης. 
 
 
Το έγγραφο αυτό θα διατεθεί επίσης 
στα πρόσωπα που ενδέχεται να 
εκτεθούν σε αναπνεύσιµο κρυσταλλικό 
πυρίτιο στο χώρο εργασίας τους, 
προκειµένου να αξιοποιήσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέτρα ελέγχου που 
θα εφαρµοστούν. 
 
 
Το φύλλο αυτό αποτελεί µέρος του 
Εγγράφου Καλών Πρακτικών για την 
αποφυγή της σκόνης πυριτίου, 
η οποία προορίζεται ειδικά για τον 
έλεγχο της ατοµικής έκθεσης σε σκόνη 
αναπνεύσιµου κρυσταλλικού πυριτίου 
στο χώρο εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πρόσβαση 
 

 Περιορίστε την πρόσβαση στο χώρο εργασίας αποκλειστικά για το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Σχεδίαση και εξοπλισµός 
 

 Αν είναι δυνατόν, να χρησιµοποιείτε εργαλεία που 
συντροφοδοτούνται µε νερό για την κοπή, τη λείανση και τη 
µορφοποίηση προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. 

 Λάβετε υπ' όψιν σας την περίπτωση εφαρµογής ψεκασµών 
ή ενσταλάξεων νερού στις επιφάνειες, για τις περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχουν εργαλεία που συντροφοδοτούνται µε νερό. 

 Στις περιπτώσεις όπου δεν θα πρόκειται να επηρεαστεί αρνητικά 
η διαδικασία, η ποιότητα του προϊόντος ή η υγεία και η ασφάλεια, 
να εφαρµόζετε ψεκασµούς νερού στις επιφάνειες εργασίας όπου 
ενδέχεται να προκύψει κρυσταλλικό πυρίτιο που µεταφέρεται µε 
τον αέρα, λόγω του χειρισµού υλικών και προϊόντων. 

 Να βεβαιώνεστε ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα διαθέτουν επαρκή 
προστασία όταν χρησιµοποιούνται σε µεθόδους που 
περιλαµβάνουν διαβροχή µε νερό ή ψεκασµούς. 

 Να λαµβάνετε προψυλάξεις προκειµένου να περιορίσετε το 
βακτήριο legionella και άλλους βιολογικούς παράγοντες στα 
συστήµατα φύλαξης και παροχής νερού. 

 Να λαµβάνετε προφυλάξεις προκειµένου τα λύµµατα νερού και 
η ιλύς να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
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Συντήρηση 
 Να βεβαιώνεστε ότι ο εξοπλισµός καταστολής της σκόνης µε νερό 

που χρησιµοποιείται στην κάθε εργασία συντηρείται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή/τεχνικού εγκατάστασης, σε άψογη 
κατάσταση λειτουργίας. 

 Να αντικαθιστάτε τα αναλώσιµα σύµφωνα µε τις συστάσεις του 
κατασκευαστή. 

Έλεγχος και δοκιµές 
 Να ελέγχετε οπτικά τον εξοπλισµό για ενδείξεις βλαβών τουλάχιστον 

µία φορά την εβδοµάδα ή, εάν παραµένει συνεχώς σε χρήση, 
συχνότερα. Αν χρησιµοποιείται συχνά, να τον ελέγχετε πριν από 
κάθε χρήση. 

 Να παίρνετε από τον προµηθευτή πληροφορίες σχετικά µε την 
απόδοση σχεδίασης της µονάδας συλλογής σκόνης. Φυλάξτε αυτές 
τις πληροφορίες για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των µελλοντικών 
δοκιµών. 

 Να τηρείτε µητρώο των επιθεωρήσεων για το χρονικό διάστηµα που 
προσδιορίζεται από την εθνική νοµοθεσία (τουλάχιστον πέντε έτη). 

Καθαρισµός και τακτοποίηση 
 Να καθαρίζετε τον εξοπλισµό καταστολής της σκόνης µε νερό, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή/προµηθευτή. 

 Να αποφεύγετε τη συσσώρευση ιλύος. 

 Να φροντίζετε να καθαρίζονται αµέσως τα χυµένα υλικά και να 
παρέχετε επαρκή εξοπλισµό ελέγχου τους. 

 Μην επιτρέπετε να στεγνώσει η ιλύς που συλλέχθηκε και να 
δηµιουργηθεί σκόνη που µεταφέρεται µε τον άερα. 

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
 Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.15 που αφορά τον Εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας. 

 Θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου, προκειµένου να 
προσδιοριστούν οι χώροι όπου θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
εξοπλισµός ατοµικής προστασίας. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει 
να παρέχεται και να φοριέται εξοπλισµός προστασίας του 
αναπνευστικού συστήµατος (µε τον απαραίτητο συντελεστή 
προστασίας). 

 Να παρέχονται χώροι αποθήκευσης, προκειµένου ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας να παραµένει καθαρός όταν δεν 
χρησιµοποιείται. 

 Να αντικαθιστάτε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα 
διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή. 

Εκπαίδευση 
 Να παρέχετε στους υπαλλήλους σας πληροφορίες σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχει για την υγεία η σκόνη αναπνεύσιµου 
κρυσταλλικού πυριτίου. 

 Να παρέχετε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά µε τα εξής 
θέµατα: πρόληψη έκθεσης στη σκόνη, πότε και πώς χρησιµοποιείται 
ο εξοπλισµός προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος που 
παρέχεται και τι πρέπει να γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Ανατρέξτε στο 
φύλλο εργασιών 2.1.19 και το µέρος 1 του Οδηγού Καλών Πρακτικών. 

Εποπτεία 
 Να εδραιώσετε ένα σύστηµα ελέγχου της ύπαρξης και της 

εφαρµογής µέτρων ελέγχου. Ανατρέξτε στο φύλλο εργασιών 2.1.17. 

 Οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι υπάλληλοι έχουν όλα 
τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκτελέσουν τα προβλεπόµενα 
από τον κατάλογο ελέγχου που παρατίθεται στην απέναντι σελίδα. 

  
Να χρησιµοποιείτε 
κατάλογο ελέγχου 
(checklist), προκειµένου 
να αξιοποιείτε καλύτερα 
τους ελέγχους. 
 
 

 Να βεβαιώνεστε ότι ο 
εξοπλισµός καταστολής 
της σκόνης µε νερό 
λειτουργεί κανονικά. 

 Να βεβαιώνεστε ότι τα 
αποθέµατα νερού είναι 
επαρκή διατηρώντας 
απρόσκοπτη παροχή 
νερού κατά τη χρήση για 
την καταστολή της σκόνης. 

 Να προστατεύετε τα 
αποθέµατα νερού από 
τον παγετό. 

 Να αναζητάτε ενδείξεις 
βλάβης ή δυσλειτουργίας 
και, εάν εντοπίσετε, να 
ενηµερώνετε αµέσως τον 
προιστάµενό σας. 

 Να συλλέγετε τα χυµένα 
υλικά αµέσως. 

 Να καθαρίζετε τον 
εξοπλισµό καταστολής 
της σκόνης µε νερό 
τακτικά και µετά τη χρήση. 

 Να διατηρείτε τον 
εξοπλισµό ατοµικής 
προστασίας καθαρό 
και σωστά φυλαγµένο. 
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