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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 

1 Εισαγωγή 

Στόχος του παρόντος ηλεκτρονικού ενηµερωτικού δελτίου είναι η ευαισθητοποίηση ως προς τους 
κινδύνους για την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που συνδέονται µε το σχεδιασµό και την 
κατασκευή, τη συντήρηση, την ανακαίνιση (ανακατασκευή) και την κατεδάφιση πράσινων κτιρίων, 
αφενός, και τη συλλογή σχετικών αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων στο εργοτάξιο αφετέρου 
(εξαιρουµένης της επακόλουθης διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων). Ορισµένοι από τους 
κινδύνους στον τοµέα της ΕΑΥ είναι νέοι σε σχέση µε τα παραδοσιακά εργοτάξια και συνδέονται µε τα 
νέα πράσινα υλικά, τις νέες πράσινες τεχνολογίες ή το νέο πράσινο σχεδιασµό. Άλλοι κίνδυνοι είναι 
γνωστοί στον κατασκευαστικό τοµέα (όπως η εργασία σε ύψος), ωστόσο προκύπτουν σε νέες 
καταστάσεις ή σε νέους συνδυασµούς που σχετίζονται µε τα πράσινα κτίρια και χρήζουν ειδικής 
µέριµνας. 

 

1.1 Τι είναι τα «πράσινα κτίρια»; 

Πράσινο κτίριο είναι µια δοµή περιβαλλοντικά υπεύθυνη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους 
πόρους καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, από την εγκατάσταση έως τον σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την ανακαίνιση και την κατεδάφιση. Κοινό χαρακτηριστικό 
των πράσινων κτιρίων είναι ότι µειώνουν δραστικά τις εκποµπές ρύπων, τη χρήση υλικών και τη 
χρήση νερού. Τα πράσινα κτίρια έχουν τη δυνατότητα να µειώνουν τη χρήση ενέργειας τουλάχιστον 
κατά 80% ενσωµατώνοντας αποδοτικά συστήµατα (θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού, υδροδότησης)· να 
χρησιµοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας (για παράδειγµα παθητική ηλιακή ενέργεια, αιολική 
ενέργεια, βιοενέργεια)· να συγκρατούν ενέργεια (αποδοτική µόνωση και παράθυρα, θερµική µάζα)· και 
να χρησιµοποιούν ανακυκλωµένα, επαναχρησιµοποιηµένα ή χαµηλής ενέργειας υλικά δόµησης. Στον 
Καναδά και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ), τα πιστοποιηµένα πράσινα κτίρια 
αντιπροσωπεύουν 1,5% και 3% του συνόλου των κτιρίων αντίστοιχα [1, 2]. 

Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει θεσπίσει επτά αρχές για την αειφόρο δόµηση και 
ανακαίνιση, λαµβάνοντας υπόψη τον συνολικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου [3]: 

�  µείωση της κατανάλωσης πόρων, 
�  επαναχρησιµοποίηση πόρων, 
�  χρήση ανακυκλώσιµων πόρων (ανακύκλωση), 
�  προστασία της φύσης, εξάλειψη τοξικών ουσιών, 
�  εξάλειψη επικίνδυνων χηµικών ουσιών, 
�  εφαρµογή κοστολόγησης κύκλου ζωής (οικονοµία), 
�  έµφαση στην ποιότητα. 

Ορισµένες από τις ανωτέρω αρχές, όπως η εξάλειψη επικίνδυνων χηµικών ουσιών, µπορεί να είναι 
επωφελείς για την ΕΑΥ. Ωστόσο, οι πρακτικές στην πράσινη δόµηση που αποσκοπούν στη βελτίωση 
της ασφάλειας και της υγείας αφορούν πρωτίστως τους τελικούς χρήστες του κτιρίου. Ο σχεδιασµός 
και η κατασκευή κτιρίων που χρησιµοποιούν τις υφιστάµενες αειφορικές πρακτικές δεν αποβαίνουν 
πάντοτε προς όφελος της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων του κατασκευαστικού τοµέα [4]. 
Επιπλέον, για να καθοριστεί η χρήση των πόρων στη δόµηση των πράσινων κτιρίων, εφαρµόζονται 
αρχές οικολογίας και αποδοτικότητας, οι οποίες συνεπάγονται τη χρήση διαφορετικών τεχνολογικών 
δεξιοτήτων και απαιτήσεων διαχείρισης. Συνεπώς, µπορεί να απαιτείται ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
των εργαζοµένων και διευκόλυνση της κατάρτισης πέραν όσων απαιτούνται ήδη για τα παραδοσιακά 
κτίρια, ούτως ώστε οι εργαζόµενοι να είναι σε θέση να εκτελούν την εργασία τους µε ασφάλεια [3]. 
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Σχετικά παραδείγµατα είναι οι εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν µεταλλικά ικριώµατα, αυτοί που 
κατασκευάζουν φυτεµένα δώµατα και αυτοί που διαχωρίζουν µε το χέρι τα ανακυκλώσιµα υλικά. 

 

1.2 Προγράµµατα πιστοποίησης και αξιολόγησης 

Εδώ και ορισµένα χρόνια, εφαρµόζονται σε πολλές χώρες διάφορα προγράµµατα αξιολόγησης και 
πιστοποίησης που µετρούν την αειφορία των κτιρίων. Έντεκα χώρες είναι µέλη του Παγκόσµιου 
Συµβουλίου Πράσινων Κτιρίων (World Green Building Council), και δεκάδες άλλες βρίσκονται σε 
διαδικασία ίδρυσης εθνικών συµβουλίων ή υιοθέτησης προτύπων πιστοποίησης. Τα θεσµοθετηµένα 
πρότυπα πράσινης δόµησης και κατασκευών είναι τα εξής [5, 6]: 

� BREEAM στο Ηνωµένο Βασίλειο1 

� σήµανση DGNB στη Γερµανία2 

� LEED στον Καναδά3, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ)4 
και στην Ινδία 

� CASBEE στην Ιαπωνία5 
� Green Star στην Αυστραλία6 

και στη Νέα Ζηλανδία 
� Passivhaus στην Αυστρία, στη Γερµανία και στο Ηνωµένο Βασίλειο 

Ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα στην Ευρώπη είναι το σύστηµα αξιολόγησης BREEAM που 
θεσπίστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο από την Αρχή Έρευνας για τα Κτίρια (BRE), και έχει 
χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση περισσότερων από 100.000 κτιρίων από το 
1990 [7]. Το Συµβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Green Building Council) των ΗΠΑ ανέπτυξε το σύστηµα 
LEED. Πρόκειται για ένα σύστηµα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων που ορίζει προαιρετικά πρότυπα 
για την περιβαλλοντική απόδοση. Η διαπίστευση LEED φαίνεται να οδηγεί σε αλλαγές στον τρόπο µε 
τον οποίο οι αρχιτέκτονες, οι εργολάβοι και οι ιδιοκτήτες προσεγγίζουν το σχεδιασµό, την κατασκευή 
και τη λειτουργία των κτιρίων. Η εν λόγω αλλαγή και τα κίνητρα για την απόκτηση πιστοποιήσεων 
LEED µπορεί να συνδέονται µε αρκετούς παράγοντες, όπως η επιθυµία των ιδιοκτητών των κτιρίων 
να ενισχύσουν τη δηµόσια εικόνα τους ως φιλικών προς το περιβάλλον, η χρήση της πιστοποίησης 
ως εµπορικού εργαλείου για τους εργολάβους, το µειωµένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, και η 
βελτιωµένη υγεία των χρηστών του κτιρίου [4]. 

Επί του παρόντος υπάρχουν περισσότεροι από 40.000 επαγγελµατίες µε πιστοποίηση LEED στους 
τοµείς του σχεδιασµού, της κατασκευής, της λειτουργίας ή της συντήρησης πράσινων κτιρίων στις 
ΗΠΑ· 1.500 επαγγελµατίες µε πιστοποίηση LEED στην Ινδία· 1.197 εκτιµητές µε άδεια BREEAM στο 
Ηνωµένο Βασίλειο· και 900 επαγγελµατίες µε πιστοποίηση Green Star στην Αυστραλία [8]. Αυτοί οι 
αριθµοί αναµένεται να αυξηθούν καθώς η ιδέα του πράσινου κτιρίου καταλαµβάνει ένα ολοένα και 
µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς του κατασκευαστικού τοµέα. 

Το σύστηµα πιστοποίησης LEED απονέµει µόρια για την απόδοση ενός κτιρίου στα ακόλουθα πεδία: 
βιωσιµότητα της τοποθεσίας· αποδοτική χρήση υδάτων· ενέργεια και ατµόσφαιρα· υλικά και πόροι· 
ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος· περιοχές και συζεύξεις· ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση· 
καινοτοµία στον σχεδιασµό· και περιφερειακή προτεραιότητα. Μόνο ένα από τα ανωτέρω πεδία έχει 
σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων του κατασκευαστικού τοµέα: η ποιότητα 
εσωτερικού περιβάλλοντος (ή ποιότητα εσωτερικού αέρα). Τα υφιστάµενα προγράµµατα 
πιστοποίησης για τα πράσινα κτίρια δεν εξετάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά 

                                                      
1  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Green Building Council του Ηνωµένου Βασιλείου, στη 
διεύθυνση http://www.breeam.org 

2  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Green Building Council της Γερµανίας, στη διεύθυνση 
http://www.dgnb.de 

3  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Green Building Council του Καναδά, στη διεύθυνση 
http://www.cagbc.org 

4  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Green Building Council των ΗΠΑ, στη διεύθυνση 
http://www.usgbc.org 

5 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Sustainable Building Consortium της Ιαπωνίας, στη διεύθυνση 
http://www.ibec.or.jp/CASBEE 

6  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Green Building Council της Αυστραλίας, στη διεύθυνση 
http://www.gbc.au; 
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την αξιολόγηση ενός κτιρίου ως πράσινου [3], και ενδέχεται να έχουν ακόµη και αρνητικό αντίκτυπο 
στην ΕΑΥ [9, 10]. 

 

2 Κίνδυνοι για την ΕΑΥ που σχετίζονται µε τα πράσινα 
κτίρια 

Οι πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ΕΑΥ που σχετίζονται µε την πράσινη δόµηση είναι 
ελάχιστες. Σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ, και αφορούσε εννέα εταιρείες του 
κατασκευαστικού τοµέα και 86 κατασκευαστικά έργα, στα πράσινα (µε πιστοποίηση LEED) έργα 
καταγράφηκε ελαφρά µεγαλύτερος αριθµός συµβάντων σε σύγκριση µε τα µη πράσινα έργα [11], ενώ 
τόσο στα πράσινα όσο και στα µη πράσινα έργα καταγράφηκαν παρεµφερείς αριθµοί συµβάντων που 
είχαν ως συνέπεια την απώλεια ωρών εργασίας. Σχέση ανάµεσα στον αριθµό των µορίων της 
πιστοποίησης LEED που έλαβε κάθε επιµέρους έργο και στις επιδόσεις του έργου ως προς την υγεία 
και την ασφάλεια δεν διαπιστώθηκε. Επιπλέον, ορισµένοι παράγοντες ενδέχεται να δυσχεραίνουν τον 
εντοπισµό σαφών διαφορών ως προς τις επιδόσεις στους τοµείς ασφάλειας και υγείας ανάµεσα στα 
πράσινα και στα µη πράσινα έργα. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο τύπος του έργου, το είδος του 
ανεγειρόµενου κτιρίου, η πολυπλοκότητα του έργου, το ύψος του έργου, η τοποθεσία του έργου και η 
χρηµατοδότηση του έργου [11]. 

 

2.1 Παραδοσιακοί κίνδυνοι στον κατασκευαστικό τοµέα και 
πράσινα κτίρια 

Οι γνωστοί κίνδυνοι στα παραδοσιακά εργοτάξια, όπως η εργασία σε ύψος, τα ολισθήµατα, τα 
παραπατήµατα και οι πτώσεις, αποτελούν εξίσου πρόβληµα στα εργοτάξια των πράσινων κτιρίων [9], 
όπου µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις είναι πιο σοβαροί. Ένα πιστοποιηµένο µε πιστοποίηση 
LEED πράσινο κτίριο φαίνεται να έχει πιο περίπλοκα στοιχεία σχεδιασµού τα οποία ενδεχοµένως είναι 
πιο επικίνδυνα στην κατασκευή τους από τα παραδοσιακά σχέδια [10]. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
ένα κατασκευαστικό έργο στο Λας Βέγκας όπου έχασαν τη ζωή τους έξι εργάτες, παρότι το έργο είχε 
λάβει «χρυσή» πιστοποίηση LEED για τα πράσινα κτίρια [10]. Τα αίτια θανάτου περιλάµβαναν κυρίως 
«συµβατικά» ατυχήµατα όπως πτώσεις, άτοµα που χτυπήθηκαν από φορτηγά, και άτοµα που 
χτυπήθηκαν από µεγάλα αντικείµενα. Η χρονική πίεση αναγνωρίστηκε ως µείζον αίτιο των εν λόγω 
ατυχηµάτων [12]. 

Επειδή τα πράσινα κτίρια είναι συνήθως ερµητικά κλειστά και πληρέστερα µονωµένα λόγω της 
προσπάθειας εξοικονόµησης ενέργειας, ο αερισµός µπορεί να είναι περιορισµένος κατά τις 
εσωτερικές εργασίες αποπεράτωσης. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε πτητικές 
οργανικές ενώσεις από, για παράδειγµα, χρώµατα ή κόλλες, καθώς και στη σκόνη, 
περιλαµβανοµένου του κρυσταλλικού πυριτικού [9, 10]. 

Η επαναµόνωση υφιστάµενων κτιρίων µπορεί να προκαλέσει έκθεση σε συµβατικά µονωτικά υλικά 
[13], όπως οι τεχνητές ορυκτές ίνες (υαλοβάµβακας, ορυκτοβάµβακας). Κατά την κοπή ή τη συρραφή 
αυτών των υλικών απελευθερώνονται ίνες. Η έκθεση στις εν λόγω ίνες µπορεί να προκαλέσει 
δερµατίτιδα, ερεθισµό στους οφθαλµούς και παθήσεις των αεραγωγών όπως βρογχίτιδα και άσθµα. 
Ως εναλλακτικό µονωτικό υλικό χρησιµοποιείται συχνά ο αφρός πολυουρεθάνης, ο οποίος περιέχει 
ισοκυανικές ενώσεις που µπορεί να προκαλέσουν (αλλεργικό) άσθµα, ερεθισµό της αναπνευστικής 
οδού, ερεθισµό των βλεννογόνων των οφθαλµών και του γαστρεντερικού σωλήνα και δερµατίτιδα εξ 
επαφής [5]. Σε πολλές περιπτώσεις, χρησιµοποιούνται συστήµατα ενός συστατικού µε µικρή 
περιεκτικότητα σε ελεύθερες ισοκυανικές ενώσεις. Ωστόσο, τα συστήµατα δύο συστατικών 
εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται στη µόνωση δαπέδων, τοίχων και οροφών7. Αυτά αναµιγνύονται 
επιτόπου στο εργοτάξιο και, κατά συνέπεια, η έκθεση σε ισοκυανικές ενώσεις είναι σηµαντικά 

                                                      
7 Συστήµατα δύο συστατικών: προϊόντα που αναµιγνύονται επιτόπου, ακριβώς πριν από τη χρήση τους (συνήθως, πρέπει να 
προστίθεται κάποιος «σκληρυντής», για παράδειγµα µια ισοκυανική ένωση, που ενεργοποιεί τη διαδικασία σκλήρυνσης). 
Συστήµατα ενός συστατικού: προϊόντα που δεν χρειάζεται να αναµιγνύονται επιτόπου. 
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υψηλότερη από την έκθεση κατά τη χρήση προϊόντων ενός συστατικού, καθώς ο συµπυκνωµένος 
ισοκυανικός σκληρυντής προστίθεται µε το χέρι. Ως εκ τούτου, οι ατµοί των ισοκυανικών ενώσεων 
απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα, ενώ παράλληλα τα µέτρα ελέγχου όπως ο εξαερισµός µε τοπική 
απαγωγή είναι συνήθως ανύπαρκτα στα εργοτάξια [5, 14]. Το Εθνικό Ινστιτούτο για την 
Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία των ΗΠΑ (National Institute for Occupational Safety and Health - 
NIOSH) διαπίστωσε ότι εργαζόµενοι που ψέκαζαν µονωτικό αφρό πολυουρεθάνης σε µια στέγη 
εκτέθηκαν σε συγκεντρώσεις ισοκυανικών ενώσεων που υπερέβαιναν τα όρια επαγγελµατικής 
έκθεσης [5]. 

Η ανακαίνιση (ανακατασκευή) παλαιότερων κτιρίων µε σκοπό την εγκατάσταση συστηµάτων 
θέρµανσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού ενέχει κυρίως 
γνωστούς κινδύνους που συνδέονται µε παραδοσιακά επαγγέλµατα όπως οι εγκαταστάτες σωλήνων, 
οι τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών από φύλλα µετάλλων, οι τεχνίτες 
εγκαταστάσεων θέρµανσης-αερισµού-κλιµατισµού, οι ηλεκτρολόγοι κ.λπ. [8]. Στους εν λόγω 
κινδύνους περιλαµβάνονται η µεγάλη σωµατική προσπάθεια λόγω της χειρωνακτικής διακίνησης 
βαρέως εξοπλισµού, η έκθεση σε σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού και σε αµίαντο, καθώς και η έκθεση 
στο θόρυβο και στη δόνηση λόγω εργασιών διάτρησης [13]. Αυτές οι δραστηριότητες είναι πιο 
συνηθισµένες κατά την ανακατασκευή κτιρίων ή/και οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε την 
ανακατασκευή µπορεί να εξειδικεύονται σε αυτές τις εργασίες, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η έκθεση 
στους προαναφερόµενους κινδύνους. 

 

2.2 Νέοι κίνδυνοι για την ΕΑΥ που σχετίζονται µε τις νέες 
πράσινες τεχνολογίες, τα νέα πράσινα προϊόντα ή το νέο 
πράσινο σχεδιασµό 

 

2.2.1 Νέα και πράσινα υλικά δόµησης  

Οι γενικές τάσεις στη χρήση υλικών στα πράσινα κτίρια αφορούν τη χρήση ανανεώσιµων υλικών, 
ανακυκλωµένων υλικών, υλικών µε υδατική βάση, και – αν και σε µικρό βαθµό ακόµη – νανοϋλικών. 

Τα ανανεώσιµα υλικά που χρησιµοποιούνται στα πράσινα κτίρια περιλαµβάνουν το µπαµπού, το 
άχυρο, το µαλλί προβάτου, το λινάρι και το φελλό. Τα εν λόγω υλικά χρησιµοποιούνται συνήθως ως 
µονωτικά. Επιπλέον, συχνά επανεισάγεται ή εντείνεται η χρήση του ξύλου – η οποία ήταν 
διαδεδοµένη στο παρελθόν. Η έκθεση στη σκόνη του ξύλου πρέπει να θεωρείται «παλαιός» κίνδυνος 
για την ΕΑΥ: ο ερεθισµός στο δέρµα, στους οφθαλµούς και στους αεραγωγούς καθώς και η 
βρογχίτιδα, το άσθµα και ο καρκίνος ρινικών κοιλοτήτων συγκαταλέγονται ανάµεσα στις 
αναγνωρισµένες επιπτώσεις της σκόνης ξύλου στην υγεία. Ωστόσο, ο σχετικός κίνδυνος µπορεί να 
ποικίλλει ανάµεσα στα είδη ξύλων. Έχει διαπιστωθεί µάλιστα ότι ορισµένα είδη σκληρής ξυλείας από 
βιώσιµες πηγές, και ειδικότερα ο κόκκινος κέδρος, µπορεί να δρουν ως ισχυρά ευαισθητοποιητικά [14]. 
Επιπλέον, η σκόνη σκληρών ξύλων θεωρείται καρκινογόνος παράγοντας, και η οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις καρκινογόνες ουσίες έχει θέσει ως δεσµευτική οριακή τιµή 
επαγγελµατικής έκθεσης τα 5 mg/m3 [15]. 

Γενικά, τα υλικά από ανανεώσιµες οργανικές πηγές µπορεί να ενέχουν µεγαλύτερους κινδύνους 
έκθεσης σε πρωτεϊνικά αλλεργιογόνα και µικροοργανισµούς όπως βακτήρια, µούχλα και µύκητες ή 
ενδοτοξίνες. Η χρήση του µαλλιού προβάτου σε µονωτικά παπλώµατα δεν προκαλεί έκθεση σε σκόνη, 
και το υλικό καθαρίζεται και απολυµαίνεται προκειµένου να αποµακρύνονται οι µικροοργανισµοί. 
Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι είναι αλλεργικοί στο µαλλί προβάτου και η έκθεση του δέρµατος σε αυτό 
µπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Μερικές φορές, για τη µόνωση των κενών χώρων κάτω από τα κτίρια χρησιµοποιούνται όστρακα. 
Αυτά αποτελούνται κατά 98% από κιµωλία [16]. Τα όστρακα «ψεκάζονται» µε ένα εύκαµπτο σωλήνα 
που λόγω του µεγάλου βάρους του µπορεί να απαιτεί µεγάλη σωµατική προσπάθεια από τους 
εργαζόµενους οι οποίοι τραβούν τον σωλήνα µε τα χέρια. Επίσης, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να 
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εκθέτει τους εργαζόµενους στο θόρυβο και στη σκόνη (βλ. Εικόνα 1). Η σκόνη της κιµωλίας δεν 
περιέχει κρυσταλλικό πυριτικό, το οποίο είναι σχετικά τοξικό και µπορεί να προκαλέσει σιλίκωση ή 
καρκίνο του πνεύµονα [17]. Ωστόσο, όπως κάθε άλλη σκόνη, µπορεί να προκαλεί χρόνια 
αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) [18]. 

Εικόνα 1: Χρήση οστράκων ως µονωτικού υλικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.icdubo.nl. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης ανακυκλωµένων υλικών είναι οι νιφάδες ανακυκλωµένου 
χαρτιού (κυτταρίνης) που χρησιµοποιούνται στη µόνωση. Αυτές τοποθετούνται σε πάνελ, ωστόσο 
συνηθέστερα χρησιµοποιούνται χύµα. Οι εργαζόµενοι διασκορπίζουν ή ψεκάζουν µε το χέρι τις 
νιφάδες µέσα στα διάκενα. Σε γενικές γραµµές, οι νιφάδες είναι εµποτισµένες µε βορικό οξύ 8% 
(τετραβορικό νάτριο), το οποίο χρησιµοποιείται ως πυρίµαχο µέσο και ως αντιµικροβιακός 
παράγοντας [14]. Το βορικό οξύ έχει ταξινοµηθεί στην ΕΕ ως ουσία τοξική για την αναπαραγωγή [19]. 
Αυτό σηµαίνει ότι η ουσία αυτή είναι τοξική για το αναπαραγωγικό σύστηµα. Εποµένως, πρέπει να 
αποτρέπεται η εισπνοή της παραγόµενης σκόνης χαρτιού. Οµοίως, η µόνωση λιναριού που 
χρησιµοποιείται σε πάνελ ή παπλώµατα µπορεί να είναι εµποτισµένη µε βορικό οξύ. 

Η ιπτάµενη τέφρα, η ανακυκλωµένη άσφαλτος από δρόµους ή τα απόβλητα οικοδοµών 
χρησιµοποιούνται συχνά ως πληρωτικό υλικό στο σκυρόδεµα ή στην άσφαλτο. Η ιπτάµενη τέφρα 
περιέχει βαρέα µέταλλα όπως κάδµιο, υδράργυρο, νικέλιο και χρώµιο. Επιπλέον, η ιπτάµενη τέφρα 
και η ανακυκλωµένη άσφαλτος µπορεί να περιέχουν πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες 
(ΠΑΥ), εκ των οποίων ορισµένοι είναι καρκινογόνοι [5, 9, 20]. 

Στις Κάτω Χώρες, έχουν γίνει απόπειρες προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των 
παραγωγών δοµικών υλικών και των εργολάβων του κατασκευαστικού τοµέα σχετικά µε την 
υπεύθυνη εφαρµογή ανακυκλωµένων υλικών στα δοµικά υλικά [20]. Οι δυνητικοί κίνδυνοι για την 
υγεία των εργαζοµένων του κατασκευαστικού τοµέα που απορρέουν από τη χρήση των 
ανακυκλωµένων υλικών αξιολογήθηκαν µέσω ενός «εργαλείου γρήγορης σάρωσης». Αυτό το 
εργαλείο συνδύασε τα δεδοµένα σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία που προκαλούνται από τους 
ρύπους που περιέχουν τα ανακυκλωµένα υλικά (δηλαδή τα εικονογράµµατα κινδύνου και τις 
δηλώσεις επικινδυνότητας 8  που αφορούν αυτούς τους ρύπους) µε την εκτιµώµενη (µέση) 
περιεκτικότητά τους στα ανακυκλωµένα υλικά. Επακολούθως, αυτά τα δεδοµένα συνδυάστηκαν µε 
την εκτιµώµενη έκθεση των εργαζοµένων στη σκόνη που παράγεται από το ανακυκλωµένο υλικό κατά 
τη διάρκεια συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, που θεωρήθηκαν ως οι µείζονες οδοί έκθεσης. Μία 
περίπτωση περιλάµβανε τη χρήση ιπτάµενης τέφρας από µονάδες παραγωγής ενέργειας µε καύση 
άνθρακα σε άσφαλτο για την κατασκευή δρόµων ή σε σκυρόδεµα. Μολονότι οι κυριότερες 
καταστάσεις έκθεσης διαπιστώθηκαν κατά την προσθήκη της ιπτάµενης τέφρας στη διαδικασία 

                                                      
8 Εικονογράµµατα κινδύνου και δηλώσεις επικινδυνότητας (δηλώσεις Η) από τον Κανονισµό CLP (ταξινόµηση, επισήµανση και 
συσκευασία) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 – που αντικαθιστά τα προηγούµενα σύµβολα κινδύνων και τις φράσεις κινδύνου (φράσεις 
R) της οδηγίας 67/548/ΕΚ 
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παραγωγής σκυροδέµατος ή ασφάλτου και µιγµάτων, δηλαδή εκτός εργοταξίου, οι εργαζόµενοι στο 
εργοτάξιο εκτέθηκαν σε ρύπους που περιέχονταν σε σκόνη παραγόµενη από δραστηριότητες όπως 
διάτρηση, πριόνισµα ή φρεζάρισµα [20]. 

 

Η ιπτάµενη τέφρα στο σκυρόδεµα 

Συνήθως, οι συγκεντρώσεις της ιπτάµενης τέφρας στο σκυρόδεµα κυµαίνονται σε ποσοστό 5%. Οι 
υπολογισµοί του «χειρότερου σεναρίου έκθεσης» σε 10 mg/m3 σκόνης σκυροδέµατος, για 
παράδειγµα κατά τη διάτρηση του σκυροδέµατος, κατέδειξαν ότι, ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, η 
έκθεση σε βαρέα µέταλλα που περιέχονταν στη σκόνη του σκυροδέµατος ήταν πολύ χαµηλότερη 
(< 3%) από τα όρια επαγγελµατικής έκθεσης [20]. Ωστόσο, δεδοµένου ότι κάποια από τα υπάρχοντα 
µέταλλα – εξασθενές χρώµιο, νικέλιο και βηρύλλιο – έχουν γονιδιοτοξικές και καρκινογόνες ιδιότητες, 
η έκθεση πρέπει να ελαχιστοποιείται στον µέγιστο δυνατό βαθµό. 

 

Τα προϊόντα µε υδατική βάση προωθούνται συχνά ως οι πράσινες εναλλακτικές λύσεις που 
µπορούν να αντικαταστήσουν προϊόντα όπως χρώµατα, κόλλες, αδιαβροχοποιητικά και λάδια για 
καλούπια σκυροδέµατος 9  που έχουν ως βάση διαλύτες. Η χρήση τέτοιων προϊόντων περιορίζει 
σηµαντικά την έκθεση σε πτητικές οργανικές ενώσεις. Στα συµβατικά προϊόντα µε βάση διαλύτες 
χρησιµοποιούνται µίγµατα αλειφατικών – και ενίοτε αρωµατικών – υδρογονανθράκων, η πλειονότητα 
των οποίων µπορεί να έχει νευροτοξική δράση και να προκαλεί ερεθισµό στους αεραγωγούς και στο 
δέρµα [21, 22]. Ωστόσο, τα προϊόντα µε υδατική βάση περιέχουν βιοκτόνα προκειµένου να 
εµποδίζουν την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Γενικά, τα βιοκτόνα δεν είναι πτητικά και εποµένως δεν 
προκαλούν εύκολα έκθεση µέσω εισπνοής. Όµως, κάποια από αυτά ενδέχεται να προκαλούν 
αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρµα [3, 22, 23]. Από την άλλη πλευρά, έρευνες που διεξήχθησαν στις 
Κάτω Χώρες δεν διαπίστωσαν αύξηση δερµατικών παθήσεων µετά την εισαγωγή µιας νοµικής 
απαίτησης που επέβαλε τη χρήση χρωµάτων µε υδατική βάση αντί των χρωµάτων µε βάση διαλύτες 
στις εργασίες χρωµατισµών σε εσωτερικούς χώρους [22]. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι αλλεργικές 
αντιδράσεις στα βιοκτόνα ενδέχεται να εκλαµβάνονται ως αλλεργίες που οφείλονται στην έκθεση σε 
χρώµατα ή κόλλες µε υδατική βάση, ωστόσο συνήθως οφείλονται στην έκθεση σε σαπούνια ή 
καλλυντικά [22]. 

Σε ένα πράσινο κτίριο µπορεί να επιτευχθεί ένας συµβιβασµός ανάµεσα στη µείωση των 
µακροπρόθεσµων εκποµπών µε στόχο την προστασία των µελλοντικών χρηστών του κτιρίου και στη 
µείωση των βραχυπρόθεσµων εκποµπών που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τους εργαζοµένους 
του κατασκευαστικού τοµέα [22]. Τα «πράσινα» προϊόντα όπως τα «φυσικά» χρώµατα µε βάση το 
λινέλαιο προκαλούν έκθεση σε πτητικά τερπένια που µπορεί να δρουν ως σχετικά ισχυρά ερεθιστικά 
ή ακόµη και ευαισθητοποιητικά [22]. 

Τα νανοϋλικά, τέλος, χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο στον κατασκευαστικό τοµέα. 
Ορισµένα παραδείγµατα «πράσινων επιχειρηµάτων» υπέρ της χρήσης τους είναι η εφαρµογή 
νανοεπικαλύψεων που περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης και τη χρήση υλικών πλήρωσης σε 
επίπεδο νανοκλίµακας στο σκυρόδεµα. Τα εν λόγω υλικά πλήρωσης παρέχουν υπερυψηλή αντοχή 
στο σκυρόδεµα, που καθιστά δυνατή την κατασκευή λεπτότερων και ελαφρύτερων τοίχων ή γεφυρών 
[24]. Σε κάποιο εργοτάξιο, οι εργαζόµενοι εκτέθηκαν σε νανοσωµατίδια κατά την προετοιµασία και την 
ανάµιξη αυτών των υλικών, ωστόσο η διάτρηση προκατασκευασµένων µερών από σκυρόδεµα δεν 
προκάλεσε έκθεση σε «ελεύθερα νανοσωµατίδια» [25].  

 

                                                      
9 Τα λάδια για καλούπια σκυροδέµατος χρησιµοποιούνται κατά τη διάστρωση σκυροδέµατος. 
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2.2.2 Νέες και πράσινες τεχνολογίες 

Οι «πράσινες» τεχνολογίες στον κατασκευαστικό τοµέα συνδέονται κυρίως µε τον εξοπλισµό παροχής 
ενέργειας ή υδροδότησης, τη µείωση των αποβλήτων, την πιο αποδοτική χρήση των υλικών και τη 
µείωση των εκποµπών ρύπων. 

Τα ξεχωριστά κυκλώµατα νερού («διπλές υδραυλικές εγκαταστάσεις»), οι κεφαλές ντους χαµηλής 
ροής και οι τουαλέτες χαµηλής ροής µειώνουν την κατανάλωση του καθαρού νερού και δεν φαίνεται 
να εισάγουν νέους κινδύνους για την ΕΑΥ. Το ίδιο ισχύει για τα συστήµατα συλλογής οµβρίων υδάτων 
που συλλέγουν το βρόχινο νερό που κυλάει από τη στέγη [4]. Η εγκατάσταση συστηµάτων παροχής 
ανανεώσιµης ενέργειας, όπως οι ηλιακοί επίπεδοι συλλέκτες και οι µικρές ανεµογεννήτριες, συνδυάζει 
κινδύνους που απορρέουν από την εργασία σε ύψος, τη χειρωνακτική διακίνηση, τους ηλεκτρικούς 
κινδύνους και ενδεχοµένως άλλους κινδύνους όπως η έκθεση σε σκόνη ή σε υψηλές θερµοκρασίες. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ΕΑΥ στους τοµείς της ηλιακής και της 
αιολικής ενέργειας βρίσκονται σε σχετικά ηλεκτρονικά δελτία και καταλόγους ελέγχου για τον 
προσδιορισµό κινδύνων [3, 26]. 

Η παραγωγή εκτός εργοταξίου δοµικών στοιχείων όπως οι τοίχοι από προκατασκευασµένο 
σκυρόδεµα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των εργασιών «παραγωγής» και την αύξηση των 
εργασιών «συναρµολόγησης» στα εργοτάξια. Αυτή η πρακτική µπορεί να συµβάλλει σε µια πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων και σε περισσότερες ευκαιρίες περιορισµού των εκποµπών στο 
περιβάλλον. Οµοίως, η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες όπως το νωπό κονίαµα σκυροδέµατος και τα 
αποκολλητικά σκυροδέµατος, καθώς και στο θόρυβο και στη σωµατική προσπάθεια που συνδέεται µε 
την τοποθέτηση σκυροδέµατος (τοποθέτηση καλουπιών και εξοπλισµού διάστρωσης, χειρισµός 
συσκευών που προκαλούν δονήσεις), µπορεί να µειώνεται στο εργοτάξιο. Ωστόσο, η συναρµολόγηση 
τοίχων από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα µπορεί επίσης να συνεπάγεται µεγάλη σωµατική 
προσπάθεια. Επιπλέον, µπορεί να απαιτεί τη χρήση επικίνδυνων στεγανωτικών υλικών ή κολλών, 
µεταξύ άλλων στεγανωτικά υλικά που περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις, ή εποξειδικές κόλλες δύο 
συστατικών µε ισχυρή ευαισθητοποιητική δράση [27]. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό, τα 
προκατασκευασµένα στοιχεία µπορούν να µειώσουν την ανάγκη για εργασίες όπως η διάτρηση, µε 
αποτέλεσµα να µειώνεται η έκθεση στο κρυσταλλικό πυριτικό, στο θόρυβο και στις δονήσεις. Για 
παράδειγµα, τα ανοίγµατα για τους αγωγούς µπορούν να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο και όχι 
στο εργοτάξιο [28]. Η βαφή εκτός εργοταξίου θυρών, κλιµάκων και πλαισίων παραθύρων – κάτω από 
πιο «ελεγχόµενες» συνθήκες σε σχέση µε το εργοτάξιο – τείνει να αυξάνεται, µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται η έκθεση στις πτητικές οργανικές ενώσεις µέσα στο εργοτάξιο. 

Οι νέες τεχνολογίες κατεδάφισης και διαχωρισµού των αποβλήτων µε σκοπό την 
επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωσή τους συνήθως περιλαµβάνουν τον διαχωρισµό και την 
περισυλλογή µε το χέρι ανακυκλώσιµων αποβλήτων όπως πλαστικά, ξύλο, γυαλί και µέταλλο, και τη 
συγκέντρωσή τους σε εµπορευµατοκιβώτια µέσα στο εργοτάξιο [7, 29]. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα 
συναρµοσµένα υλικά πρέπει να αποσυναρµολογούνται κοµµάτι-κοµµάτι πριν από το διαχωρισµό. 
Εργαζόµενοι του κατασκευαστικού τοµέα που απασχολούνται σε «πράσινα» εργοτάξια των ΗΠΑ 
ανέφεραν ότι χειρίζονταν υλικά «δύο έως τρεις φορές» περισσότερο σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά 
εργοτάξια [4]. Ως αποτέλεσµα, η σωµατική προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι είναι 
µεγαλύτερη, ενώ ο κίνδυνος διαστρέµµατος, ολισθήµατος, πτώσης, θλάσης, καθώς και ο κίνδυνος να 
τρυπηθούν ή να χτυπηθούν από αντικείµενα είναι µεγαλύτερος [4, 5, 30]. 

Μια πιλοτική µελέτη που διενεργήθηκε σχετικά µε το σχέδιο κατασκευής ενός πράσινου 
πανεπιστηµίου στις ΗΠΑ κατέδειξε ότι το πρόγραµµα ανακύκλωσης των δοµικών υλικών αύξησε τους 
κινδύνους στους οποίους εκτίθονταν οι εργαζόµενοι. Για παράδειγµα, το πόδι ενός εργαζόµενου 
τρυπήθηκε από καρφί ενώ εκείνος διαχώριζε ξύλινες παλέτες για ανακύκλωση [11]. Μολονότι 
παρόµοια περιστατικά µπορεί να συµβούν και σε συµβατικά εργοτάξια, ο διαχωρισµός των 
αποβλήτων στο εργοτάξιο φαίνεται να αυξάνει τους κινδύνους. Οι εκπρόσωποι των κατασκευαστικών 
εταιρειών που ερωτήθηκαν κατά την έρευνα επισήµαναν ότι ο επιπρόσθετος χειρισµός των υλικών 
στο εργοτάξιο «θα µπορούσε» να αποτελεί λόγο ανησυχίας για την ασφάλεια των εργαζοµένων [11]. 
Μία ακόµη αρνητική πτυχή που αναφέρθηκε είναι ότι οι πολυάριθµοι κάδοι ανακύκλωσης προκαλούν 
συµφόρηση επειδή παρεµποδίζουν την οµαλή κυκλοφορία των φορτηγών που µεταφέρουν τα δοµικά 
υλικά [4]. Μπορεί λοιπόν ευλόγως να θεωρηθεί ότι αυτή η κατάσταση µπορεί να επιφέρει αυξηµένες 
εκποµπές καυσαερίων από κινητήρες ντήζελ στο εργοτάξιο επειδή τα οχήµατα παραµένουν στο 
εργοτάξιο µε τη µηχανή σε λειτουργία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί 
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ότι ο κίνδυνος ατυχηµάτων αυξάνεται µερικές φορές καθώς τα περονοφόρα οχήµατα κάνουν ελιγµούς 
σε στενούς χώρους [5]. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόµενοι σε ένα πράσινο εργοτάξιο των ΗΠΑ, 
όπου είχε τεθεί σε εφαρµογή η ξεχωριστή περισυλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, ανέφεραν ότι το 
εργοτάξιο ήταν πιο «καθαρό». Σύµφωνα µε τους εργαζόµενους, το γεγονός αυτό συνέβαλε επίσης 
στη µείωση κινδύνων όπως τα παραπατήµατα, τα ολισθήµατα και οι πτώσεις [4]. 

Η αυξηµένη χρήση µονωτικών υλικών στα πράσινα κτίρια µπορεί να επιφέρει αυξηµένη έκθεση, για 
παράδειγµα, σε τεχνητές ορυκτές ίνες κατά τις δραστηριότητες κατεδάφισης [14]. Οι εν λόγω ίνες 
έχουν ισχυρή ερεθιστική δράση στους αεραγωγούς, στους οφθαλµούς και στο δέρµα. Μπορεί λοιπόν 
να θεωρηθεί δεδοµένο ότι ο διαχωρισµός των αποβλήτων στο εργοτάξιο αυξάνει την έκθεση στις εν 
λόγω ουσίες καθώς και την έκθεση σε σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού και σε µολυσµένες συσκευασίες 
µε υπολείµµατα, για παράδειγµα, από χρώµατα και κόλλες. 

Προκειµένου να διευκολύνεται ο διαχωρισµός των υλικών και η ανακύκλωση των αποβλήτων 
κατεδάφισης, οι φορείς που προωθούν την πράσινη δόµηση συνιστούν να αποφεύγεται η χρήση 
κολλών, στεγανωτικών υλικών ή, για παράδειγµα, η τήξη ασφάλτου κατά την επισκευή της στέγης 
ώστε να αποτρέπεται η αµετάκλητη συνένωση διαφορετικών υλικών [16]. Αντ’ αυτού, ο προσεκτικός 
σχεδιασµός ή η χρήση ταινιών από καουτσούκ µπορεί να αποτρέψει τη χρήση στεγανωτικών για τη 
στεγάνωση ανάµεσα σε τοίχους. Οµοίως, το χαλίκι ή τα κεραµίδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την επισκευή της ασφάλτου στη στέγη, αντί της χρήσης κολλών ή της µεθόδου της τήξης. Ωστόσο, 
αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µετάβαση από τη χηµική έκθεση (κόλλες, καπνός ασφάλτου) 
σε µεγάλη σωµατική προσπάθεια που θα οφείλεται στη διακίνηση κεραµιδιών ή χαλικιού µε µεγάλο 
βάρος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα δυνητικής συνέργειας ανάµεσα στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και στην 
ΕΑΥ είναι η χρήση διαπερατών κυβόλιθων. Πιο συγκεκριµένα, οι κυβόλιθοι είναι σχεδιασµένοι κατά 
τρόπο ώστε να επιτρέπουν στο νερό να τους διαπερνά, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ανάγκη για 
ένα σύστηµα πληµµυρικής απορροής στο χώρο [4]. Από την άλλη πλευρά είναι λογικό να αναµένεται 
ότι αυτοί οι διαπερατοί κυβόλιθοι θα είναι ελαφρύτεροι από τη συµβατική λιθόστρωση και ότι ως εκ 
τούτου η σωµατική προσπάθεια θα µειωθεί. 

 

2.2.3 Νέος και πράσινος σχεδιασµός 

Ανάµεσα στα στοιχεία του πράσινου σχεδιασµού που έχουν αναφερθεί ως παράγοντες κινδύνου για 
την ΕΑΥ συγκαταλέγονται οι φεγγίτες και τα αίθρια που δηµιουργούνται για να προσφέρουν φυσικό 
φωτισµό [4, 5]. Η κατασκευή αυτών των στοιχείων προϋποθέτει την αυξηµένη χρήση ικριωµάτων. Τα 
ικριώµατα είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες του κινδύνου πτώσεων στον κατασκευαστικό 
τοµέα [5, 30, 31]. Σε ένα πιλοτικό εργοτάξιο στις ΗΠΑ κατασκευάστηκε ένα µεγάλο αίθριο πάνω από 
το κέντρο ενός ψηλού (τετραώροφου) κτιρίου. Επιπλέον, οι φεγγίτες δεν σχεδιάζονται συνήθως για να 
αντέχουν µεγάλα φορτία και δεν διαθέτουν στηθαίο ώστε να προστατεύουν τους εργαζοµένους από 
τις πτώσεις. Τέλος, ο σχεδιασµός των αίθριων µπορεί να περιλαµβάνει µεγάλα γυάλινα πάνελ που 
µπορεί να είναι βαριά και δύσκολα στη µεταφορά τους [5]. 

Η «ελαφρύτερη κατασκευή» είναι µία ακόµη τάση στην πράσινη δόµηση, επειδή εξοικονοµεί 
(φυσικούς) πόρους µειώνοντας την ποσότητα αυτών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των 
ίδιων των δοµικών υλικών. Για παράδειγµα, στην τοιχοποιία χρησιµοποιούνται πιο λεπτά τούβλα, τα 
οποία είναι πιο ελαφριά [16]. Η χρήση αυτών των τούβλων µπορεί να συµβάλλει στη µείωση της 
σωµατικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι κτίστες. 

Η χρήση διπλής υαλόφραξης ή άλλων τύπων υάλου υψηλής µονωτικής ικανότητας είναι πιο συχνή 
στα πράσινα κτίρια. Αυτοί οι τύποι έχουν συνήθως µεγαλύτερο βάρος από το συµβατικό γυαλί. Τα 
συµβατικά παράθυρα έχουν πάχος 4 mm και ζυγίζουν περίπου 10 kg/m2, ενώ ένα παράθυρο διπλής 
υαλόφραξης ίδιου µεγέθους έχει διπλάσιο περίπου βάρος. 

Όσον αφορά την ΕΑΥ και τα πράσινα δώµατα, δηλαδή τα δώµατα που καλύπτονται εν µέρει µε φυτά, 
δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, η χειρωνακτική µεταφορά άµµου ή 
χώµατος και ως εκ τούτου η αυξηµένη σωµατική προσπάθεια µπορεί να αποτελούν πρόβληµα. 
Επιπλέον, η επαφή του δέρµατος µε τα φυτά µπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να προκαλέσει 
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ερεθισµό ή αλλεργική αντίδραση στο δέρµα και, σε περίπτωση συντήρησης του δώµατος, υπάρχει 
κίνδυνος εισπνοής µούχλας ή ενδοτοξινών που βρίσκονται στα νεκρά φύλλα. Τέλος, η εργασία σε 
ύψος – και οι σχετικοί κίνδυνοι πτώσεων – µπορεί να αυξηθούν, δεδοµένου ότι η συντήρηση πρέπει 
να λαµβάνει χώρα δύο ή τρεις φορές το χρόνο [32]. 

 

2.3 Οργάνωση εργασιών 

Οι εταιρείες του κατασκευαστικού τοµέα διαφέρουν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, µεταξύ 
άλλων ως προς την κουλτούρα και τις επιδόσεις τους στον τοµέα της ασφάλειας, και αυτό δεν έχει 
σχέση µε το αν κάποια κατασκευαστικά έργα είναι «πράσινα» ή «µη πράσινα». Σε µια έρευνα που 
αφορούσε 86 πράσινα και µη πράσινα κατασκευαστικά έργα, διαπιστώθηκε σηµαντική στατιστική 
διαφορά ανάµεσα στις επιδόσεις ασφάλειας των εργολάβων που συµµετείχαν και αυτών που δεν 
συµµετείχαν στην έρευνα [11]. 

Σαφείς διαφορές όσον αφορά την υπεργολαβία, την οργάνωση των εργασιών και το εργατικό 
δυναµικό ανάµεσα στους εργολάβους που υλοποιούσαν πράσινα έργα και σε εκείνους που 
υλοποιούσαν µη πράσινα έργα δεν επισηµάνθηκαν και δεν έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία. 

Η υπεργολαβία κατασκευαστικών έργων είναι ολοένα και συχνότερη. Τα περισσότερα έργα είναι 
σποραδικού χαρακτήρα, ως εκ τούτου οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε προσωρινή βάση. 
Εξειδικευµένες εταιρείες και οι υπάλληλοί τους προσλαµβάνονται για να επιτελούν τα καθήκοντά τους 
καλύτερα, ταχύτερα και συνήθως πιο φθηνά. Εποµένως, όταν οι εργοδότες προσλαµβάνουν 
εργολάβους, αυτοί οι εργολάβοι προσλαµβάνουν µε τη σειρά τους υπεργολάβους, και έτσι προκύπτει 
µια σειρά εταιρειών. Οι επιτελούµενες εργασίες λαµβάνουν συνήθως χώρα εκεί όπου εργάζεται ο 
κύριος εργολάβος. Κάτι τέτοιο έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζοµένων [33]. 
Τα προβλήµατα που συνδέονται µε τις επιδόσεις στην ασφάλεια και την υγεία µπορεί να 
επιδεινώνονται από την έλλειψη εξειδικευµένου και πεπειραµένου εργατικού δυναµικού. Τούτο 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη ο αυξανόµενος αριθµός των έργων πράσινης δόµησης, 
όπου µη εξειδικευµένοι εργάτες αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, οι 
εταιρείες του κατασκευαστικού τοµέα µπορεί να βρίσκουν ελκυστικές αυτές τις ευκαιρίες ωστόσο, υπό 
την πίεση της εκτέλεσης του έργου, ενδέχεται να µην αφιερώνουν χρόνο στην εκπαίδευση των 
εργαζοµένων τους σχετικά µε τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται µε τις τεχνικές της πράσινης 
δόµησης. Επιπλέον, πολλοί υπεργολάβοι αποτελούν πολύ µικρές ή µικρές επιχειρήσεις που συνήθως 
διαθέτουν µικρότερη εµπειρογνωµοσύνη και ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ΕΑΥ, καθώς και 
λιγότερους πόρους διαθέσιµους για την ΕΑΥ, ενώ δεν επιθεωρούνται τόσο συχνά [34]. Ως εκ τούτου 
το εργασιακό περιβάλλον καθίσταται πιο επισφαλές. Επιπλέον, στην περίπτωση των µεταναστών 
εργαζοµένων, αυτή η κατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε παράνοµη απασχόληση, όπου οι 
εργαζόµενοι έχουν περιορισµένη πρόσβαση σε εργατικά σωµατεία και άλλες µορφές συλλογικής 
εκπροσώπησης καθώς και σε φορείς που µπορούν να προάγουν την καλύτερη ασφάλεια και υγεία 
καθώς και πιο επαρκή συστήµατα διαχείρισης κινδύνων [34]. Αυτό ισχύει και στα εργοτάξια των 
πράσινων κτιρίων, και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό, αφού οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι πρέπει 
να λειτουργούν µε υλικά και τεχνολογίες, ή σε καταστάσεις, που διαφέρουν από τις συµβατικές 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. Εποµένως, είναι σηµαντικό να εξετάζονται σε βάθος οι 
παραδοσιακοί κίνδυνοι και να αναγνωρίζονται οι πιθανοί νέοι κίνδυνοι που συνδέονται µε τα στοιχεία 
του πράσινου σχεδιασµού, και παράλληλα να αξιολογούνται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων [3], και είτε να εξαλείφονται είτε να ελαχιστοποιούνται. 

 

3 Πρόληψη 

Η νοµοθεσία της ΕΕ και των κρατών µελών απαιτεί από τους εργοδότες να διενεργούν αξιολογήσεις 
κινδύνων και να θεσπίζουν στρατηγικές πρόληψης σύµφωνα µε την «ιεράρχηση των ελέγχων». [35]. 
Τα µέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 
πρέπει να λαµβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή του κινδύνου. Αυτό ισχύει και για τα έργα 
των πράσινων κτιρίων. Επιπλέον, οι κυριότεροι ενδιαφερόµενοι φορείς, εργολάβοι και υπεργολάβοι, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων τους, πρέπει να συµµετέχουν προκειµένου να 
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εξασφαλίζεται επαρκής συντονισµός της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια. Γενικά, 
η «εξάλειψη» των κινδύνων στο στάδιο του σχεδιασµού είναι η πιο αποτελεσµατική στρατηγική 
πρόληψης [10]. Για το σκοπό αυτό, οι σχεδιαστές, οι αρχιτέκτονες και οι κατασκευαστές δοµικών 
υλικών είναι πολύ σηµαντικοί εταίροι. Πολλοί εξ αυτών ίσως χρειάζονται πληροφορίες και υποστήριξη 
προκειµένου να επιλέγουν υλικά και τεχνικές που περιορίζουν τους επαγγελµατικούς κινδύνους, προς 
όφελος τόσο του περιβάλλοντος όσο και των εργατών. Έχει προταθεί λοιπόν η εκπόνηση ενός 
καταλόγου µε τις καλύτερες προτάσεις σχεδιασµού που θα βοηθήσουν τους αρχιτέκτονες να 
αγκαλιάσουν την έννοια της «πρόληψης µέσω σχεδιασµού» [36]. 

Ο κατάλογος ελέγχου για τον προσδιορισµό κινδύνων https://osha.europa.eu/en/publications/e-
facts/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-
green-building/view που συνοδεύει το παρόν ηλεκτρονικό δελτίο περιέχει πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά µε την πρόληψη. 
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Πρόσθετες πηγές 

Βιβλιοθήκη βιώσιµων δοµικών υλικών: www.rematerialise.org. 

Πρόληψη µέσω Σχεδιασµού (Prevention through Design) στον ιστότοπο του NIOSH: 
http://www.designforconstructionsafety.org/. 

Από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA): 

� Έκθεση µε τίτλο Green jobs and occupational safety and health: Foresight of new and 
emerging risks associated with new technologies by 2020 (Πράσινες θέσεις εργασίας και 
επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία: ∆ιερεύνηση των προοπτικών των νέων και αναδυόµενων 
κινδύνων που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες έως το 2020), 2013. ∆ιατίθεται στον 
ιστότοπο: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-green-jobs-and-
occupational-safety-and-health-foresight-on-new-and-emerging-risks-associated-with-new-
technologies-by-2020 
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� Κατάλογος ελέγχου για τον προσδιορισµό κινδύνων σχετικά µε την ΕΑΥ και τα πράσινα κτίρια 
(Hazard identification checklist for OSH associated with green building). ∆ιατίθεται στον 
ιστότοπο: 
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-71-hazard-identification-checklist-
occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building 

� Ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο σχετικά µε την ΕΑΥ και µικρής κλίµακας εφαρµογές ηλιακής 
ενέργειας (E-facts on OSH and small scale solar energy applications). ∆ιατίθεται στον 
ιστότοπο: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-68-osh-and-small-scale-solar-
energy-applications 

� Κατάλογος ελέγχου για τον προσδιορισµό κινδύνων σχετικά µε την ΕΑΥ και µικρής κλίµακας 
εφαρµογές ηλιακής ενέργειας (Hazard identification checklist for OSH associated with green 
building). ∆ιατίθεται στον ιστότοπο: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-69-
hazard-identification-checklist-osh-risks-associated-with-small-scale-solar-energy-
applications/view 

� Ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο σχετικά µε την ΕΑΥ στον τοµέα της αιολικής ενέργειας (E-
facts on OSH in the wind energy sector) (σε φάση εκπόνησης). 

� Κατάλογοι ελέγχου για τον προσδιορισµό κινδύνων σχετικά µε την ΕΑΥ στον τοµέα της 
αιολικής ενέργειας (Hazard identification checklists for OSH in the wind energy sector) (σε 
φάση εκπόνησης). 

� Έκθεση αναθεώρησης για την ΕΑΥ στον τοµέα της αιολικής ενέργειας (State of the art review 
report on OSH in the wind energy sector) (σε φάση εκπόνησης) 

 

 

 


