
71  

 

 
 
 

1 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ: 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Μέρος A: Εισαγωγή 

Στόχος του παρόντος καταλόγου ελέγχου είναι να συµβάλλει στον εντοπισµό των δυνητικών κινδύνων 
για την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων που σχετίζονται 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). Επίσης, παραθέτει 
παραδείγµατα µέτρων πρόληψης για την αντιµετώπιση των ανωτέρω κινδύνων. Ο παρών κατάλογος 
ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνων στο χώρο 
εργασίας.  

Πράσινο κτίριο είναι µια δοµή περιβαλλοντικά υπεύθυνη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους 
πόρους καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, από την εγκατάσταση στο 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. 

Ορισµένα από τα ζητήµατα ΕΑΥ που σχετίζονται µε τα πράσινα κτίρια είναι νέα σε σχέση µε τα 
παραδοσιακά εργοτάξια και συνδέονται µε νέα πράσινα υλικά, νέες πράσινες τεχνολογίες ή νέο 
πράσινο σχεδιασµό. Άλλοι κίνδυνοι είναι γνωστοί στον κατασκευαστικό κλάδο (όπως η εργασία σε 
ύψος), ωστόσο νέες καταστάσεις ή νέοι συνδυασµοί που σχετίζονται µε τα πράσινα κτίρια ενδέχεται 
να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις τους. 

Ο κατάλογος ελέγχου βασίζεται στο ηλεκτρονικό δελτίο για τα ζητήµατα επαγγελµατικής ασφάλειας 
και υγείας (ΕΑΥ) σχετικά µε την κατασκευή πράσινων κτιρίων. Το εν λόγω δελτίο διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-70-occupational-safety-and-health-
issues-associated-with-green-building και συµπληρώνει τον κατάλογο ελέγχου για τον 
κατασκευαστικό κλάδο στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Επαγγελµατική Ασφάλεια 
και Υγεία (EU-OSHA) µε τίτλο «Καινοτόµες λύσεις για την αντιµετώπιση των κινδύνων στην ασφάλεια 
και την υγεία στους κλάδους των κατασκευών, της περίθαλψης και της εστίασης» («Innovative 
solutions to safety and health risks in the construction, healthcare and HORECA sectors»), που 
διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view. 
Τα ζητήµατα ΕΑΥ που σχετίζονται µε τα συστήµατα ανανεώσιµης ενέργειας τα οποία δύνανται να 
ενσωµατωθούν στα πράσινα κτίρια δεν αποτελούν αντικείµενο του παρόντος καταλόγου ελέγχου. 
Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε την ΕΑΥ και τα συστήµατα ηλιακής και αιολικής ενέργειας είναι 
επίσης διαθέσιµες στον τοµέα του ιστότοπου του EU-OSHA για τις πράσινες θέσεις εργασίας: 
https://osha.europa.eu/en/topics/green-jobs. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά µε τον κατασκευαστικό 
κλάδο διατίθενται στη διεύθυνση: http://osha.europa.eu/en/sector/construction. 

 
� Πώς να χρησιµοποιήσετε τον κατάλογο ελέγχου 

� Ο παρών κατάλογος ελέγχου δεν επιδιώκει να καλύψει όλους τους κινδύνους από τις 
δραστηριότητες στα πράσινα κτίρια, αλλά να ευαισθητοποιήσει και να συµβάλλει στην 
εφαρµογή σχετικών τεχνικών πρόληψης. 
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� Ο κατάλογος ελέγχου αποτελεί απλώς ένα πρώτο βήµα στην αξιολόγηση των κινδύνων και 
πρέπει να θεωρείται µέρος µιας εκτίµησης κινδύνου. Ενδεχοµένως χρειάζονται πρόσθετες 
πληροφορίες ή απαιτείται η συνδροµή εµπειρογνώµονα για την εκτίµηση πιο σύνθετων 
κινδύνων. 

� Ο κατάλογος ελέγχου πρέπει να προσαρµόζεται στον οικείο κλάδο ή χώρο εργασίας καθώς 
και στα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού, δεδοµένου ότι συγκεκριµένες οµάδες 
εργαζοµένων µπορεί να έχουν συγκεκριµένες ανάγκες. Ίσως χρειαστεί να καλυφθούν 
ορισµένα επιπλέον σηµεία ή να παραλειφθούν κάποια άλλα ως µη σχετικά. 

� Εξίσου σηµαντικό είναι να ελέγχεται ότι τα µέτρα που εφαρµόζονται για τον περιορισµό της 
έκθεσης σε κάποιο παράγοντα κινδύνου δεν αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης σε άλλους 
παράγοντες. 

� Σηµαντικά ζητήµατα που χρήζουν αντιµετώπισης  

� Γνωρίζουν οι διαχειριστές και οι εργαζόµενοι τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει η εργασία 
σε πράσινα κτίρια και µεριµνούν για την πρόληψή τους;  

� Έχει υιοθετηθεί από την επιχείρηση µια πρακτική συµµετοχική προσέγγιση (µε συµµετοχή 
των εργαζοµένων) προς επίλυση των προβληµάτων; 

� Έχουν διενεργηθεί ολοκληρωµένες εκτιµήσεις κινδύνου από κατάλληλα καταρτισµένο 
προσωπικό; 

� Τελούν υπό διαχείριση όλες οι αναφερθείσες περιπτώσεις ατυχηµάτων και συµβάντων; 
� Πώς αξιολογείται και παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων πρόληψης των 

κινδύνων που ενέχει η εργασία σε πράσινα κτίρια; 

 

Μέρος B: Ερωτήσεις για την πρόληψη των κινδύνων για 
την ΕΑΥ από δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα 
πράσινα κτίρια  

Υφίστανται κίνδυνοι στο χώρο εργασίας; Ελέγχονται οι κίνδυνοι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην υγεία όλων των εµπλεκοµένων; 

Αν η απάντηση σε µία από τις ακόλουθες ερωτήσεις είναι «ΟΧΙ», µάλλον απαιτούνται βελτιώσεις στο 
χώρο εργασίας. Παραδείγµατα µέτρων που µπορούν να ληφθούν στο εργασιακό περιβάλλον 
διατίθενται στο Μέρος Γ. Επισηµαίνεται ότι ο παρών κατάλογος δεν είναι ένας ολοκληρωµένος 
κατάλογος µέτρων. Τα παραδείγµατα στο Μέρος Γ συνδέονται µε τις ερωτήσεις στο Μέρος Β. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µία ερώτηση συνδέεται µε περισσότερα από ένα µέτρα, προκειµένου να 
αντανακλά την αρχή ότι πρέπει να εξετάζονται διάφορες επιλογές, σύµφωνα µε την ιεράρχηση των 
µέτρων ελέγχου.  

 

Αρ. Έλεγχος κινδύνων στο εργοτάξιο Ναι Όχι 

1 Προσδιορισµός των κινδύνων κατά την προκατασκευαστική φάση 

Αφορά πχ. αρχιτέκτονες, πελάτες, κύριους εργολάβους, επενδυτές, ιδιοκτήτες κτιρίων, αρχές. 

1.1 Η επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία εξετάζονται κατά τη φάση σχεδιασµού του 
κτιρίου. (Για παράδειγµα, ζητήµατα όπως το γεγονός ότι τα αίθρια µε µεγάλα 
γυάλινα πάνελ µπορεί να είναι βαριά και δύσκολα στη µεταφορά τους, εξετάζονται 
κατά τη φάση σχεδιασµού).  

� � 
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Αρ. Έλεγχος κινδύνων στο εργοτάξιο Ναι Όχι 

1.2 Οι φεγγίτες σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να αντέξουν ένα 
καθορισµένο ελάχιστο φορτίο, ενώ το µέγιστο φορτίο που µπορούν να αντέξουν οι 
φεγγίτες, για παράδειγµα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, πρέπει να 
καθορίζεται. 

� � 

1.3 Τα αγορασθέντα προκατασκευασµένα υλικά (πχ. τοίχοι ή δάπεδα από σκυρόδεµα 
κ.λπ.) είναι ειδικά σχεδιασµένα για το συγκεκριµένο κτίριο ούτως ώστε η έκθεση 
των εργαζοµένων του κατασκευαστικού κλάδου στο θόρυβο, στις δονήσεις, στη 
χειρωνακτική διακίνηση και στη βλαβερή σκόνη (πχ. σκόνη κρυσταλλικού 
πυριτικού) να περιορίζεται (για παράδειγµα, τα προκατασκευασµένα στοιχεία είναι 
ειδικά σχεδιασµένα ώστε να µειώνεται η ανάγκη για διάτρηση, κοπή ή πριόνισµα 
στο εργοτάξιο).  

� � 

1.4 Σε περίπτωση που εφαρµόζεται πρόγραµµα πιστοποίησης πράσινου κτιρίου, είναι 
σηµαντικό να ελέγχεται ότι το επιλεχθέν σύστηµα πιστοποίησης πράσινου κτιρίου 
λαµβάνει υπόψη την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία. 

� � 

2 Κίνδυνοι από τα υλικά δόµησης των πράσινων κτιρίων και τις ουσίες που 
χρησιµοποιούνται ή παράγονται στην πράσινη δόµηση 

2.1 Η έκθεση στη σκόνη, συµπεριλαµβανοµένης της σκόνης από πράσινα, οργανικά 
υλικά όπως η σκόνη του ξύλου, έχει αξιολογηθεί, παρακολουθείται και ελέγχεται. 

� � 

2.2 Η έκθεση στη σκόνη (πχ. στη σκόνη πυριτικού - κρυσταλλικού χαλαζία) που 
οφείλεται σε διάτρηση, πριόνισµα ή φρεζάρισµα σκυροδέµατος ή ασφαλτικών 
υλικών, έχει αξιολογηθεί, παρακολουθείται και ελέγχεται.  

� � 

2.3 Η έκθεση σε πρωτεϊνικά αλλεργιογόνα, µούχλα και µύκητες ή ενδοτοξίνες από 
ανανεώσιµες οργανικές πηγές (για παράδειγµα, µαλλί προβάτου, µπαµπού, άχυρο, 
λινάρι, φελλός και ξύλο) έχει αξιολογηθεί, παρακολουθείται και ελέγχεται.  

� � 

2.4 Εφαρµόζονται µέτρα για την εξάλειψη ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, για την 
ελαχιστοποίηση της εισπνοής σκόνης και άλλων επικίνδυνων ουσιών (πχ. βορικό 
οξύ) κατά την εργασία µε ανακυκλωµένα υλικά (πχ. νιφάδες ανακυκλωµένου 
χαρτιού ή µαλλί λιναριού που χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά). Τυχόν 
εφαρµοζόµενα µέτρα ελέγχου δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη στην πηγή 
σύµφωνα µε την ιεράρχηση των µέτρων ελέγχου, ενώ ο εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας χρησιµοποιείται ως έσχατη λύση. 

� � 

2.5 Εφαρµόζονται µέτρα για την εξάλειψη ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, για τη µείωση 
της επαφής µε το δέρµα κατά τη χρήση συµβατικών προϊόντων (πχ. προϊόντα µε 
βάση διαλύτες) ή πιο πράσινων προϊόντων (πχ. χρώµατα ή κόλλες µε υδατική 
βάση). Τυχόν εφαρµοζόµενα µέτρα ελέγχου δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη 
στην πηγή σύµφωνα µε την ιεράρχηση των µέτρων ελέγχου, ενώ ο εξοπλισµός 
ατοµικής προστασίας χρησιµοποιείται ως έσχατη λύση. 

� � 

2.6 Οι χώροι εργασίας, όπου χρησιµοποιούνται χρώµατα και κόλλες µε υδατική βάση, 
ή δραστικά προϊόντα δύο συστατικών όπως οι εποξειδικές ή πολυουρεθανικές 
επικαλύψεις, κόλλες ή τα σχετικά υλικά επένδυσης δαπέδου, διαθέτουν καλό 
εξαερισµό.  

� � 

2.7 Κατά τη χρήση ή την επεξεργασία (πχ. ψεκασµός, απότριψη, πριόνισµα) 
επικαλύψεων, υλικών σκυροδέµατος ή άλλων υλικών που ενδέχεται να περιέχουν 
νανοϋλικά, οι δυνητικοί κίνδυνοι της έκθεσης σε νανοϋλικά έχουν αξιολογηθεί και 
ελέγχονται µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και µέτρων ελέγχου (βλ. 

� � 
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Αρ. Έλεγχος κινδύνων στο εργοτάξιο Ναι Όχι 

ηλεκτρονικό δελτίο: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-
for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures.) 

2.8 Σε περίπτωση που χρειάζεται µονωτικός αφρός πολυουρεθάνης, χρησιµοποιούνται 
προϊόντα ενός συστατικού και όχι δύο συστατικών. 

� � 

2.9 Η έκθεση (οφθαλµοί, δέρµα, εισπνοή, κατάποση) κατά την εργασία µε µονωτικά 
υλικά, πχ. υαλοβάµβακα, ορυκτοβάµβακα, αερογέλη, αφρό πολυουρεθάνης, ή 
οποιοδήποτε δραστικό προϊόν επικάλυψης, κόλλας, επένδυσης δαπέδου ή 
µόνωσης δύο συστατικών, έχει αξιολογηθεί ή παρακολουθείται και ελέγχεται. 

� � 

3 Κίνδυνοι από τις πράσινες τεχνολογίες, µεθόδους και δραστηριότητες 

3.1 Παραγωγή δοµικών στοιχείων εκτός εργοταξίου: 

Η εκτός εργοταξίου παραγωγή προκατασκευασµένων δοµικών στοιχείων, όπως οι 
προκατασκευασµένοι τοίχοι από σκυρόδεµα, συµβάλλει σε µια αποδοτικότερη 
χρήση πόρων, ωστόσο επιφέρει µεγαλύτερο φόρτο «συναρµολόγησης» στα 
εργοτάξια, και ως εκ τούτου εκτενέστερη χρήση στεγανωτικών υλικών ή κολλών για 
την επιτόπια συναρµολόγηση. 

Στο εργοτάξιο εφαρµόζονται µέτρα για την πρόληψη εισπνοής ή κατάποσης 
επικίνδυνων ουσιών κατά τις εργασίες συναρµολόγησης µε στεγανωτικά υλικά ή 
κόλλες.  

� � 

3.2 Εφαρµόζονται µέτρα για τη µείωση της σωµατικής προσπάθειας που συνδέεται µε 
τη χειρωνακτική ανύψωση βαρέων προκατασκευασµένων τεµαχίων. 

� � 

3.3 Πράσινη κατεδάφιση και χειρωνακτική συλλογή σχετικών αποβλήτων µε σκοπό την 
ανακύκλωση: 

� � 

 Οι εργαζόµενοι σε πράσινα εργοτάξια χειρίζονται υλικά «δύο έως τρεις φορές» 
περισσότερο σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά εργοτάξια λόγω της συλλογής και 
του διαχωρισµού των υλικών µε το χέρι. Αυτό συνεπάγεται µεγαλύτερη σωµατική 
προσπάθεια, αλλά και µεγαλύτερο κίνδυνο διαστρέµµατος, ολισθήµατος, πτώσης, 
θλάσης, καθώς και µεγαλύτερο κίνδυνο να τρυπηθούν ή να χτυπηθούν από 
αντικείµενα.  

Η σωµατική προσπάθεια (λόγω της επαναλαµβανόµενης χειρωνακτικής ανύψωσης 
και µεταφοράς υλικών αποβλήτων) σε περίπτωση χειρωνακτικής συλλογής 
αποβλήτων προς ανακύκλωση στο εργοτάξιο έχει αξιολογηθεί, παρακολουθείται 
και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, περιορίζεται. 

� � 

 Ο κίνδυνος διαστρέµµατος, ολισθήµατος, πτώσης, θλάσης και τρυπήµατος λόγω 
χειρωνακτικής συλλογής αποβλήτων προς ανακύκλωση έχει αξιολογηθεί, 
παρακολουθείται και εξαλείφεται ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ελαχιστοποιείται. 

� � 

4 Κίνδυνοι από τις πρακτικές του πράσινου σχεδιασµού 

4.1 Οι κίνδυνοι ολισθήµατος, παραπατήµατος ή πτώσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινδύνων που οφείλονται στο σχεδιασµό στοιχείων ειδικών για τα πράσινα κτίρια 
(για παράδειγµα, µεγάλα γυάλινα πάνελ, φυτεµένα δώµατα, φεγγίτες και αίθρια, 
των οποίων η κατασκευή προϋποθέτει αυξηµένη χρήση ικριωµάτων) έχουν 
αξιολογηθεί, παρακολουθούνται και ελέγχονται. 

� � 
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4.2 Η σωµατική προσπάθεια (ανύψωση, µεταφορά βαρέων αντικειµένων) λόγω της 
χρήσης µεγάλων γυάλινων πάνελ ή πάνελ διπλής υαλόφραξης έχει αξιολογηθεί και 
ελεγχθεί. 

� � 

4.3 Εφαρµόζονται µέτρα για την εξάλειψη και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου ερεθισµού και αλλεργιών κατά τις εργασίες 
κατασκευής ή συντήρησης φυτεµένων δωµάτων. 

� � 

4.4 Εφαρµόζεται καλός εξαερισµός κατά τις εσωτερικές εργασίες τελειώµατος στα 
κτίρια, και συγκεκριµένα στα κτίρια που πρέπει να είναι ερµητικά κλειστά για λόγους 
ενεργειακής αποδοτικότητας. 

� � 

5 Ζητήµατα οργάνωσης 

5.1 Οι επιδόσεις των (υπ)εργολάβων στον τοµέα της ΕΑΥ έχουν αξιολογηθεί. � � 

5.2 Όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων έχουν 
προσδιοριστεί (συµπεριλαµβανοµένων των (νέων) κινδύνων που σχετίζονται µε τα 
πράσινα δοµικά υλικά, τις πράσινες τεχνολογίες δόµησης και τα στοιχεία του 
πράσινου σχεδιασµού µε τους οποίους οι εργαζόµενοι δεν είναι εξοικειωµένοι), 
έχουν αξιολογηθεί και ελεγχθεί, και τα αποτελέσµατα αυτής της εκτίµησης κινδύνου 
έχουν κοινοποιηθεί από τον πελάτη στους εργολάβους και αντίστοιχα από τους 
(κύριους) εργολάβους στους υπεργολάβους τους. 

� � 

5.3 Οι εργολάβοι είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν µέτρα για την εξάλειψη ή την 
ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων των νέων κινδύνων που 
σχετίζονται µε τα πράσινα δοµικά υλικά, τις πράσινες τεχνολογίες δόµησης και τα 
στοιχεία του πράσινου σχεδιασµού. 

� � 

5.4 Οι εργολάβοι είναι υποχρεωµένοι να κοινοποιούν και να καθορίζουν τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην ερώτηση 5.3 στους υπεργολάβους τους.  

� � 

 

Μέρος Γ: Παραδείγµατα µέτρων πρόληψης 

1  Πρόληψη κατά την προκατασκευαστική φάση 

1.1 Εξετάστε το ζήτηµα της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας κατά τη φάση σχεδιασµού ενός 
κτιρίου.Αυτό το µέτρο αφορά αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Συµβουλευθείτε το σχετικό 
ιστότοπο «Πρόληψη µέσω σχεδιασµού» (Prevention through design) που περιέχει άφθονα 
παραδείγµατα που έχουν εντοπιστεί από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Επαγγελµατική 
Ασφάλεια και Υγεία (NIOSH) στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ): 
http://www.designforconstructionsafety.org. 

Σχετικά παραδείγµατα είναι η επιλογή των υλικών (πχ. χρώµατα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
πτητικές οργανικές ενώσεις), οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στο εργοτάξιο (πχ. βαφή στο 
εργοτάξιο ή χρήση προβαµµένων πλαισίων παραθύρων), και η δηµιουργία σηµείων 
αγκύρωσης στα στοιχεία του κτιρίου για τη στερέωση συστηµάτων ασφαλείας (πχ. στηθαίων).  

Άλλο παράδειγµα είναι ότι στο σχεδιασµό του κτιρίου πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση 
των µονάδων κλιµατισµού στο ισόγειο και όχι στη στέγη του κτιρίου, ώστε να µειώνεται η 
ανάγκη για εργασία σε ύψος είτε στη φάση της κατασκευής είτε για λόγους συντήρησης [1]. 
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1.2 Εφοδιάστε τους φεγγίτες µε στηθαίο, ώστε να µειώνονται οι κίνδυνοι πτώσεων κατά τις 
εργασίες κατασκευής ή συντήρησης [1, 2]. 

Σχεδιάστε τους φεγγίτες µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να αντέξουν ένα καθορισµένο 
ελάχιστο φορτίο, ή/και καθορίστε το µέγιστο φορτίο που µπορεί να αντέξει ένας φεγγίτης κατά 
τη διάρκεια, για παράδειγµα, εργασιών συντήρησης [1, 2]. 

1.3 Αγοράστε προκατασκευασµένα υλικά (πχ. τοίχους ή δάπεδα από σκυρόδεµα) που είναι όσο 
το δυνατόν πιο ειδικά σχεδιασµένα ώστε να µειώνεται η ανάγκη για διάτρηση, κοπή ή 
πριόνισµα στο εργοτάξιο, και ως εκ τούτου η έκθεση στο θόρυβο, στις δονήσεις και σε 
βλαβερές σκόνες όπως η σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού (χαλαζία). Για παράδειγµα, τέτοια 
προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να είναι ήδη σχεδιασµένα ούτως ώστε να 
περιλαµβάνουν τους αναγκαίους χώρους για καλώδια. 

Η στενή συνεργασία ανάµεσα σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, κατασκευαστές δοµικών υλικών 
και σε πολεοδόµους και αγοραστές σε τεχνικές εταιρείες είναι πολύ σηµαντική για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

1.4 Εξασφαλίστε ότι η επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία λαµβάνεται υπόψη στα συστήµατα 
πιστοποίησης πράσινων κτιρίων. Ελέγξτε ότι τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα πράσινο 
κτίριο για να λάβει σχετική πιστοποίηση δεν επιδρούν αρνητικά στην επαγγελµατική ασφάλεια 
και υγεία. Αν χρειάζεται, αναφέρετε αυτό το γεγονός στο φορέα πιστοποίησης.  

Αυτό το µέτρο αφορά, για παράδειγµα, αρχιτέκτονες, πελάτες, κύριους εργολάβους, 
επενδυτές, ιδιοκτήτες κτιρίων και αρχές, καθώς και (υπ)εργολάβους [1]. 

2 Κίνδυνοι από τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται στην πράσινη δόµηση  

2.1 Εξετάστε τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία κατά την επιλογή του είδους του ξύλου που 
θα χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, αξιοποιήστε τις πληροφορίες που περιέχονται στην 
έκδοση µε τίτλο «Λιγότερη σκόνη» («Less dust») των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στη 
βιοµηχανία ξύλου (σελίδες 7-8):  

http://www.cei-bois.org/files/Less_dust_brochure_GB_CORR_cropped.pdf (διατίθεται επίσης 
στη γαλλική, γερµανική, ισπανική, ιταλική, πολωνική και ολλανδική γλώσσα) 

Μειώστε την έκθεση στη σκόνη του ξύλου που παράγεται από τα µηχανήµατα κατά τις 
εργασίες γυαλοχαρτίσµατος ή πριονίσµατος µε τη χρήση συστηµάτων απαγωγής. ∆ιαβάστε 
για παράδειγµα τις διαθέσιµες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο:  

http://www.cei-bois.org/files/Less_dust_brochure_GB_CORR_cropped.pdf  
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(διατίθεται επίσης στη γαλλική, γερµανική, ισπανική, ιταλική, πολωνική και ολλανδική 
γλώσσα)Αφού εξετάσετε το ενδεχόµενο λήψης µέτρων στην πηγή, και επιπλέον των τεχνικών 
µέτρων όπως η καταστολή σκόνης µε νερό ή ο εξαερισµός µε τοπική απαγωγή: 

Αν οι εργασίες παράγουν σκόνη, εκτελέστε τις σε 
εξωτερικό χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο (πχ. 
εκτελέστε σε εξωτερικό χώρο τις εργασίες διάτρησης, 
πριονίσµατος ή λείανσης µικρών κινητών αντικειµένων) 
ή, αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, εκτελέστε τις 
σχετικές εργασίες σε ξεχωριστά σηµεία ώστε να µην 
εκτίθενται άλλοι εργαζόµενοι ή, εφόσον αυτό δεν είναι 
εφικτό, εκτελέστε αυτές τις εργασίες εν ώρα απουσίας 
των άλλων εργαζοµένων. 

 

(Πηγή: http://www.bona.com) 

Καθαρίστε τους χώρους εργασίας (πχ. δάπεδα σε υπό κατασκευή κτίρια) µε απορροφητικά 
συστήµατα καθαρισµού ή µε υγρό καθαρισµό, ώστε να µειώνεται η επανακυκλοφορία της 
σκόνης. Χρησιµοποιήστε βιοµηχανικές ηλεκτρικές σκούπες µε φίλτρα δέσµευσης σκόνης 
υψηλής απόδοσης (πχ. φίλτρα σωµατιδίων υψηλής απόδοσης - HEPA). 

Αν τα µέτρα που λαµβάνονται στην πηγή, ή τα τεχνικά ή οργανωτικά µέτρα, δεν επαρκούν για 
µια αποτελεσµατική µείωση της έκθεσης στη σκόνη του ξύλου κατά τη διάρκεια των εργασιών 
γυαλοχαρτίσµατος ή πριονίσµατος, χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο αναπνευστικό 
προστατευτικό εξοπλισµό: µια µάσκα µισού προσώπου ή µια αναπνευστική συσκευή που 
καλύπτουν το στόµα και τη µύτη και διαθέτουν φίλτρο κατηγορίας P2 ή P3. Μεριµνάτε ώστε ο 
αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισµός να συντηρείται σωστά και οι εργαζόµενοι να 
λαµβάνουν κατάρτιση σχετικά µε τη σωστή χρήση του. 

2.2 Αφού εξετάσετε το ενδεχόµενο λήψης µέτρων στην πηγή όπως η «εξάλειψη» των κινδύνων 
(βλ. το παράδειγµα του µέτρου πρόληψης 1.3): Μειώστε την έκθεση στη σκόνη κρυσταλλικού 
πυριτικού, κατά τις εργασίες διάτρησης, απότριψης ή λείανσης του σκυροδέµατος ή κατά τις 
εργασίες δόµησης της τοιχοποιίας (πχ. κατά την ανακατασκευή), χρησιµοποιώντας 
ψεκαστήρες νερού ή συστήµατα απαγωγής στα µηχανήµατα. Μια ανασκόπηση των 
διαθέσιµων οδηγιών διατίθεται για παράδειγµα στη διεύθυνση 
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm. 

Σε περίπτωση που τα µέτρα στην πηγή, ή τα τεχνικά ή οργανωτικά µέτρα δεν επαρκούν για 
την αποτελεσµατική µείωση της έκθεσης στη βλαβερή σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού κατά τις 
εργασίες διάτρησης, απότριψης ή λείανσης του σκυροδέµατος ή δόµησης της τοιχοποιίας, 
χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισµό: µάσκες σκόνης 
κατηγορίας P3. Μεριµνάτε ώστε ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισµός να συντηρείται 
σωστά και οι εργαζόµενοι να λαµβάνουν κατάρτιση σχετικά µε τη σωστή χρήση του. 

2.3  Μειώστε την έκθεση σε πρωτεϊνικά αλλεργιογόνα, µούχλα και µύκητες ή ενδοτοξίνες από 
ανανεώσιµες οργανικές πηγές (όπως µαλλί προβάτου, µπαµπού, άχυρο, λινάρι, φελλός και 
ξύλο) ως εξής: 

� εξασφαλίστε δηλώσεις από τον προµηθευτή ότι το υλικό πληροί συγκεκριµένα 
κριτήρια όσον αφορά την περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνα, µούχλα, µύκητες ή 
ενδοτοξίνες· 

� αποφύγετε τη χρήση ψεκαστήρων νερού για την καταστολή της απελευθέρωσης 



71 
 

8 

 

σκόνης, επειδή αυτή η πρακτική µπορεί να επιφέρει αύξηση των βακτηρίων που 
παράγουν ενδοτοξίνες, µυκήτων και µούχλας· 

� χρησιµοποιήστε τεχνικές χαµηλής παραγωγής σκόνης σε περίπτωση που χρειάζεται 
να προσαρµόσετε τις διαστάσεις των υλικών, πχ. κοπή µε µαχαίρι ή ψαλίδι αντί για 
πριόνισµα· 

� χρησιµοποιήστε εξοπλισµό µε ενσωµατωµένο σύστηµα τοπικής απαγωγής σε 
περίπτωση που δεν µπορείτε να αποφύγετε τις δραστηριότητες που παράγουν σκόνη 
(πχ. τρυπάνια, πριόνια, λειαντήρες)· 

� χρησιµοποιήστε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας αν όλα τα µέτρα αποδειχθούν 
ανεπαρκή· πχ. µάσκες σκόνης κατηγορίας P2 ή P3, και µεριµνάτε ώστε ο 
αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισµός να συντηρείται σωστά και οι εργαζόµενοι 
να λαµβάνουν κατάρτιση σχετικά µε τη σωστή χρήση του. 

2.4 Μειώστε την έκθεση στη σκόνη και σε επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε ανακυκλωµένα 
υλικά όπως οι νιφάδες χαρτιού (κυτταρίνης) ή το µαλλί λιναριού ως εξής: 

� χρησιµοποιήστε τεχνικές χαµηλής παραγωγής σκόνης κατά τις εργασίες 
προσαρµογής των διαστάσεων των υλικών: πχ. αντί για πριόνι χρησιµοποιήστε 
µαχαίρι ή ψαλίδι για την κοπή πάνελ από νιφάδες χαρτιού ή πλακών από µαλλί 
λιναριού· 

� χρησιµοποιήστε εξοπλισµό µε ενσωµατωµένο σύστηµα τοπικής απαγωγής σε 
περίπτωση που δεν µπορείτε να αποφύγετε τις δραστηριότητες που παράγουν σκόνη 
(πχ. τρυπάνια, πριόνια, λειαντήρες)· 

� χρησιµοποιήστε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας αν όλα τα µέτρα αποδειχθούν 
ανεπαρκή ή ανέφικτα (πχ. όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να διασκορπίσουν τις νιφάδες 
χαρτιού µέσα σε διάκενα). Χρησιµοποιήστε µάσκες σκόνης κατηγορίας P2 ή P3. 

2.5 Τα χρώµατα ή οι κόλλες µε υδατική βάση ή τα δραστικά προϊόντα δύο συστατικών όπως οι 
εποξειδικές ή οι πολυουρεθανικές επικαλύψεις, κόλλες ή τα αντίστοιχα υλικά επένδυσης 
δαπέδου προτείνονταν πάντα ως «µέτρα στην πηγή» για την αντικατάσταση λιγότερο 
πράσινων και πιο επικίνδυνων συµβατικών προϊόντων (συνήθως προϊόντων που έχουν ως 
βάση διαλύτες). Ωστόσο, τα εν λόγω προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν ερεθιστικές και 
ευαισθητοποιητικές ουσίες. (Χρησιµοποιήστε βάσεις δεδοµένων όπως η βάση GISBAU 
(Γερµανία) που σας βοηθούν στην επιλογή µη επικίνδυνων ή λιγότερο επικίνδυνων 
προϊόντων - http://www.gisbau.de) 

∆εδοµένου ότι δίχως τη χρήση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας είναι αδύνατον να 
αποφευχθεί πλήρως η επαφή µε το δέρµα, βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ή χρησιµοποιείται 
σωστά η κατάλληλη προστασία του δέρµατος.  

Συµβουλευτείτε το σχετικό ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας για την επιλογή των κατάλληλων 
προστατευτικών γαντιών και το µέγιστο χρόνο χρήσης της(των) επικίνδυνης(-ων) ουσίας(-
ιών).  

Τα δερµάτινα γάντια, τα βαµβακερά γάντια, τα γάντια πολυουρεθάνης και τα γάντια που 
περιέχουν αλλεργιογόνα, όπως λάτεξ, συνήθως είναι ακατάλληλα. Επιπλέον, πρέπει να 
λαµβάνετε υπόψη τα εξής [3, 4]: 

� Κατά προτίµηση, φορέστε γάντια µίας χρήσης και χρησιµοποιήστε τα µόνο µία φορά 
επειδή: 

o Τα γάντια µπορεί να µολυνθούν στην εσωτερική πλευρά τους όταν τα βγάζετε 
ή όταν τα βάζετε· 

o Το δέρµα µπορεί να µολυνθεί όταν βάζετε ή βγάζετε τα γάντια. 

� Σε περίπτωση που τα επαναχρησιµοποιούµενα γάντια είναι κατάλληλα και 
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επιλέγονται ως εξοπλισµός προστασίας: έχετε υπόψη το γεγονός ότι οι επικίνδυνες 
ουσίες εξακολουθούν να διεισδύουν µέσω των γαντιών όταν δεν τα φοράτε, για 
παράδειγµα κατά τα διαλείµµατα από την εργασία, ωστόσο αυτές οι ώρες πρέπει να 
προσµετρούνται στο συνολικό χρόνο χρήσης τους. 

� Μην φοράτε ποτέ γάντια όταν τα χέρια ή τα γάντια είναι υγρά ή µολυσµένα. 

� Μην χρησιµοποιείτε υδατοστεγή γάντια περισσότερο από όσο χρειάζεται· λόγω 
εφίδρωσης, τα χέρια µπορεί να υγρανθούν µέσα σε ένα δεκάλεπτο µε αποτέλεσµα 
την πρόκληση δερµατίτιδας εξ επαφής. 

� Προλάβετε το αποτέλεσµα της υγρασίας λόγω εφίδρωσης φορώντας γάντια µε 
εσωτερική βαµβακερή επένδυση. 

Επιπλέον, προβλέψτε για τη φροντίδα του δέρµατος κατά τη χρήση χρωµάτων ή κολλών µε 
υδατική βάση, ή δραστικών προϊόντων δύο συστατικών όπως εποξειδικές ή πολυουρεθανικές 
επικαλύψεις, κόλλες ή αντίστοιχα υλικά επένδυσης δαπέδου [4]. 

� Χρησιµοποιήστε µια κρέµα περιποίησης δέρµατος µετά από κάθε πλύσιµο χεριών και 
µετά τη δουλειά. 

2.6 Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό κατά την εφαρµογή σε εσωτερικό χώρο χρωµάτων και κολλών 
µε βάση διαλύτες ή µε υδατική βάση ή δραστικών προϊόντων δύο συστατικών όπως 
εποξειδικές ή πολυουρεθανικές επικαλύψεις, κόλλες ή αντίστοιχα υλικά επένδυσης δαπέδου, 
ως εξής: 

� Βεβαιωθείτε ότι το κτίριο δεν είναι ερµητικά κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν κατά το 
δυνατόν οι εσωτερικές εργασίες τελειώµατος· 

� Ενισχύστε το φυσικό αερισµό µε φορητούς εξαεριστήρες· 

� Κατά προτίµηση, χρησιµοποιήστε φορητά συστήµατα τοπικής απαγωγής που 
εξασφαλίζουν φρέσκο αέρα από έξω και αποµακρύνουν το µολυσµένο αέρα, πχ. 
µέσω σωλήνων. 

2.7 Η πιθανότητα τα δοµικά υλικά (πχ. επικαλύψεις, σκυρόδεµα) να περιέχουν νανοϋλικά έχει 
ελεγχθεί από τον προµηθευτή. Σε περίπτωση που το υλικό περιέχει νανοϋλικά, η έκθεση 
πρέπει να ελαχιστοποιείται λόγω της υπάρχουσας αβεβαιότητας για τους δυνητικούς 
κινδύνους στην υγεία από τα νανοϋλικά. Η έκθεση µπορεί να ελαχιστοποιηθεί ως εξής: 

� εξετάστε το ενδεχόµενο χρήσης υλικών που δεν περιέχουν νανοϋλικά· 

� αποφύγετε τις δραστηριότητες που παράγουν σκόνη ή αερολύµατα (διάτρηση, 
απότριψη, πριόνισµα, ψεκασµός κ.λπ.)·  

� χρησιµοποιήστε ατοµικό εξοπλισµό υψηλής προστασίας, όπως µάσκες ολόκληρου 
προσώπου µε φίλτρο σκόνης κατηγορίας P3. 

Πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό των νανοϋλικών διατίθενται για παράδειγµα στη 
διεύθυνση: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-
management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures· και 
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-74-nanomaterials-in-maintenance-work-
occupational-risks-and-prevention και http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-
studies 

2.8 Χρησιµοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο αφρούς πολυουρεθάνης ενός συστατικού, 
δηλαδή προϊόντα που δεν απαιτούν ανάµιξη στο εργοτάξιο, και όχι προϊόντα δύο συστατικών, 
προκειµένου να µειώνεται η έκθεση σε αλλεργιογόνα και έντονα ερεθιστικούς ισοκυανικούς 
σκληρυντές. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων δύο συστατικών, πρέπει να εξετάσετε σοβαρά 
το ενδεχόµενο χρήσης προϊόντων ενός συστατικού, όπου αυτό είναι δυνατό. 
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2.9 Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε µονωτικά υλικά όπως ο υαλοβάµβακας ή ο 
ορυκτοβάµβακας: ανοίξτε τη συσκευασία µόνο στον τόπο της εργασίας, προκειµένου να 
περιορίσετε το χώρο που µπορεί µολυνθεί από τυχόν ελεύθερες ίνες. 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε µονωτικά παπλώµατα υαλοβάµβακα ή ορυκτοβάµβακα: 
αποφύγετε το πριόνισµα όταν τα προσαρµόζετε στις επιθυµητές διαστάσεις. Αντ’ αυτού, 
κόψτε τα παπλώµατα µε µαχαίρι. Με αυτό τον τρόπο, η έκθεση στις ερεθιστικές ίνες 
περιορίζεται δραστικά [5]. 

Σε περίπτωση που το πριόνισµα του µονωτικού υαλοβάµβακα ή ορυκτοβάµβακα είναι 
αναπόφευκτο, περιορίστε την έκθεση σε τεχνητές ορυκτές ίνες µε τη χρήση ψεκαστήρων 
νερού ή συστηµάτων απαγωγής στα µηχανήµατα. Συµβουλευτείτε τις οδηγίες που διατίθενται 
στη διεύθυνση: http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm. 

Επιπλέον των µέτρων στην πηγή ή των συστηµάτων απαγωγής, χρησιµοποιήστε 
αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισµό κατά την κοπή µονωτικών υλικών, πχ. υαλοβάµβακα 
και ορυκτοβάµβακα (όπως και κατά τη συλλογή αποβλήτων), ή κατά την εφαρµογή 
µονωτικών νιφάδων χαρτιού. Οι µάσκες σκόνης κατηγορίας P2 είναι επαρκείς. 

Επιπροσθέτως, εξασφαλίστε την προστασία και τη φροντίδα του δέρµατος κατά το χειρισµό 
µονωτικών υλικών όπως ο υαλοβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας.  

3 Κίνδυνοι από τις πράσινες τεχνολογίες, µεθόδους και δραστηριότητες 

3.1 Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε στεγανωτικά υλικά για τη συναρµολόγηση των 
προκατασκευασµένων στοιχείων, επιλέξτε τα λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα (σύµφωνα µε τα 
σύµβολα κινδύνου και τις φράσεις κινδύνου), χρησιµοποιήστε συστήµατα (πχ. πιστόλι 
πλήρωσης αρµών) που επιτρέπουν µια ακριβή εφαρµογή, και εξασφαλίστε την προστασία 
του δέρµατος αν δεν µπορείτε να αποκλείσετε την πιθανότητα επαφής µε το δέρµα.  

3.2 Χρησιµοποιείτε πάντοτε µηχανικό εξοπλισµό (γερανούς, περονοφόρα οχήµατα κ.λπ.) για την 
ανύψωση βαρέων προκατασκευασµένων τεµαχίων. 

3.3 Σε περίπτωση συλλογής και διαχωρισµού των αποβλήτων στο εργοτάξιο: αποφεύγετε την 
υπερβολική σωµατική προσπάθεια που οφείλεται στην επαναλαµβανόµενη χειρωνακτική 
ανύψωση και στη µεταφορά υλικών αποβλήτων. Εξετάστε το ενδεχόµενο χρήσης οχηµάτων, 
όπως τα περονοφόρα οχήµατα. 

Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε τα ζητήµατα ασφάλειας που συνδέονται µε τη χρήση 
περονοφόρων και άλλων οχηµάτων στη διεύθυνση 
[https://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view], και 
διαπιστώστε κατά πόσον είναι δυνατή η αντικατάσταση των ντιζελοκίνητων από 
ηλεκτροκίνητα ή υγραεριοκίνητα περονοφόρα οχήµατα. 

Τοποθετήστε τους κάδους για τη συλλογή αποβλήτων όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χώρο 
εργασίας, προκειµένου να περιορίζεται η σωµατική προσπάθεια που οφείλεται στη 
χειρωνακτική µεταφορά υλικών αποβλήτων σε µεγάλες αποστάσεις [5]. 

Χρησιµοποιήστε κάδους συλλογής αποβλήτων µε πλευρές σχετικά χαµηλές (πχ. όχι 
ψηλότερες από 1 µέτρο) προκειµένου να περιορίζεται ο κίνδυνος από τη µεταφορά βαρέων 
αντικειµένων [5]. 

Εφοδιάστε τους εργαζόµενους µε προστατευτικά γάντια και µπότες µε αρκετά µεγάλη αντοχή 
στη διείσδυση από αιχµηρά αντικείµενα, προκειµένου να αποτρέπονται τα τρυπήµατα λόγω 
χειρωνακτικής διακίνησης υλικών αποβλήτων προς ανακύκλωση. 
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4 Κίνδυνος από στοιχεία του πράσινου σχεδιασµού 

4.1 Σηµαδέψτε και καλύψτε τις (προσωρινές) τρύπες, τα κοιλώµατα ή τους φεγγίτες ώστε να 
περιορίζεται ο κίνδυνος πτώσεων. 

Κατά την εργασία σε ύψος πχ. σε φεγγίτες, εξοπλίστε µε διαχωριστικά ή απαγορεύστε την 
πρόσβαση στην άκρη των επιφανειών που βρίσκονται σε κάποιο ύψος. 

4.2 Χρησιµοποιήστε βοηθήµατα ανύψωσης για τη µεταφορά βαρέων τεµαχίων διπλής 
υαλόφραξης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα υπάρχει στον ιστότοπο: 
http://www.muyen.com/images/producten/197.jpg  

Βεβαιωθείτε ότι η µεταφορά ογκωδών υλικών όπως τα µεγάλα γυάλινα πάνελ εκτελείται από 
δύο ή περισσότερα άτοµα. 

4.3 Κατά τις εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης δωµάτων µε φυτά, περιορίστε τον κίνδυνο 
των δερµατικών παθήσεων (δερµατίτιδα εξ επαφής) ως εξής: 

� επιλέξτε µη αλλεργιογόνα και µη ερεθιστικά φυτά· 

� εφαρµόστε επαρκή προστασία του δέρµατος όπου χρειάζεται και εξασφαλίστε τη 
φροντίδα του δέρµατος (βλ. το παράδειγµα στο µέτρο 2.5). 

4.4 Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό κατά τις εσωτερικές εργασίες τελειώµατος ως εξής: 

� Βεβαιωθείτε ότι το κτίριο δεν είναι ερµητικά κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι 
εσωτερικές εργασίες τελειώµατος – κατά το δυνατόν· 

� Ενισχύστε το φυσικό αερισµό µέσω φορητών εξαεριστήρων· 

� Κατά προτίµηση, χρησιµοποιήστε φορητά συστήµατα τοπικής απαγωγής που 
εξασφαλίζουν φρέσκο αέρα από έξω και αποµακρύνουν το µολυσµένο αέρα, πχ. 
µέσω σωλήνων. 

5 Ζητήµατα οργάνωσης 

5.1, 
5.2,  
5.3 
και 
5.4 

Επιλέξτε (υπ)εργολάβους (επίσης) βάσει των επιδόσεων στον τοµέα της ΕΑΥ. Ζητήστε 
αποδείξεις για τις επιδόσεις τους στον τοµέα της ΕΑΥ, πχ. για τις διαδικασίες και τα µέτρα που 
ακολουθούν στον τοµέα της ΕΑΥ ώστε να εξασφαλίζουν καλή διαχείριση στον εν λόγω τοµέα, 
πιστοποιήσεις ασφάλειας (πχ. «Κατάλογος ελέγχου Ασφάλεια, Υγεία, Περιβάλλον για τους 
Εργολάβους» («Safety (Health Environment) Checklist» (SCC ή στην ολλανδική γλώσσα 
VCA), «Βασικά σηµεία καταλόγου ελέγχου ασφάλειας» («Safety Checklist Principals» (SCP ή 
στην ολλανδική γλώσσα VCO) και «∆ιαβατήριο Ασφάλεια, Υγεία και Περιβάλλον» («Safety, 
Health and Environment Passport (SHE Passport)), ετήσιες εκθέσεις, εκθέσεις σχετικά µε την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη ή εκθέσεις των επισκέψεων επιθεώρησης [6]. 

 Παρέχετε ακριβή κατάρτιση και οδηγίες σύµφωνα µε τις ανάγκες των εργαζοµένων του 
κατασκευαστικού κλάδου και των υπεργολάβων, πχ. µε οµιλίες ευαισθητοποίησης σε θέµατα 
ασφάλειας. 

 Φροντίστε ώστε να εφαρµόζονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισµό των κινδύνων στην 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων των (νέων) κινδύνων που 
σχετίζονται µε τα πράσινα δοµικά υλικά, τις πράσινες τεχνολογίες δόµησης και τα στοιχεία του 
πράσινου σχεδιασµού, µε τους οποίους µπορεί να µην είναι εξοικειωµένοι), για την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων, και εν συνεχεία τα αποτελέσµατα αυτής της 
αξιολόγησης να κοινοποιούνται από τον πελάτη στους εργολάβους και αντίστοιχα από τους 
(κύριους) εργολάβους στους υπεργολάβους τους.  
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 Ένας τρόπος να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο είναι να απαιτείται αφενός η εκπόνηση ενός 
«σχεδίου προσανατολισµένου στην υγεία και στην ασφάλεια» πριν από κάθε κατασκευαστικό 
έργο, και αφετέρου η συζήτηση αυτού του σχεδίου µεταξύ εργολάβου και εργαζοµένων. 

 Εξασφαλίστε ότι εφαρµόζονται διαδικασίες ώστε οι υπεργολάβοι να αποκτούν πρόσβαση στο 
εργοτάξιο µόνο εφόσον υλοποιούν µέτρα στον τοµέα της ΕΑΥ παρεµφερούς επιπέδου µε τα 
µέτρα που εφαρµόζει ο εργολάβος.  

 Θεσπίστε µια διαδικασία που απαιτεί από τους επιθεωρητές του εργοταξίου να κοινοποιούν 
στους υπεργολάβους τις απαιτήσεις στον τοµέα της ΕΑΥ. 

 Θεσπίστε µια διαδικασία για την αναφορά επισφαλών ή ανθυγιεινών καταστάσεων, και 
βεβαιωθείτε ότι η κουλτούρα της οργάνωσης είναι τέτοια ώστε οι εργαζόµενοι να τολµούν να 
αναφέρουν τις εν λόγω περιπτώσεις. 

 Θεσπίστε µια διαδικασία για την καταγραφή των προβληµάτων υγείας από τους 
εργαζοµένους, καθώς και για την παρακολούθηση αυτών των προβληµάτων µε στόχο τη 
µείωση των κινδύνων στην εργασία µέσω της ιεράρχησης των ελέγχων. 
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