
Πρακτικά εργαλεία 
και κατευθυντήριες 
οδηγίες για τις 
επικίνδυνες ουσίες 
στους χώρους 
εργασίας

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 
Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διεξάγει πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία την περίοδο 2018-2019 με σκοπό την πρόληψη 
των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στους χώρους 
εργασίας. Σκοπός είναι να μειωθεί η παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών στους χώρους εργασίας και η έκθεση σε αυτές, 
μέσω της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους κινδύνους 
και τους αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψής τους.

Κύρια σημεία
• Η παροχή εργαλείων και κατευθυντήριων οδηγιών για την 

πρόληψη των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες έχει καθοριστική 
σημασία για τη στήριξη των επιχειρήσεων όσον αφορά τις 
προσπάθειές τους για μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε 
κινδύνους, και κατά συνέπεια τη μείωση των ίδιων των κινδύνων.

• Στη βάση δεδομένων του EU-OSHA «Πρακτικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες» 
(https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances/
practical-tools-dangerous-substances) θα βρείτε εκατοντάδες 
περιγραφές και συνδέσμους που παραπέμπουν σε πηγές οι 
οποίες καλύπτουν θέματα κατάρτισης, εκτίμησης κινδύνων, 
νομοθεσίας καθώς και ειδικές ομάδες εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων τις γυναίκες και τους διακινούμενους εργαζόμενους.

• Αξιοποιήστε τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές 
που παρέχονται στη βάση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας 
πόρους που έχουν εκπονηθεί με επιμέλεια από άλλους, θα 
εξοικονομήσετε πολύ χρόνο. Μπορεί να μάθετε κάτι νέο και 
να βρείτε ακόμα καλύτερες ιδέες σχετικά με τρόπους μείωσης 
και διαχείρισης των κινδύνων από τις επικίνδυνες ουσίες!

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις
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Ασφαλείς και Υγιείς 
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Πρακτικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες οδηγίες
Η παροχή εργαλείων ή κατευθυντήριων οδηγιών και η στήριξη των 
επιχειρήσεων στο θέμα της διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών στους 
χώρους εργασίας καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών και 
πιθανών κινδύνων. Κατά συνέπεια, υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων 
εργαλείων και πόρων. Τα εργαλεία και οι κατευθυντήριες οδηγίες 
παρέχονται από εθνικούς και διεθνείς κοινωνικούς εταίρους, 
επαγγελματικές οργανώσεις, κυβερνήσεις, αρχές και φορείς.

Καλύπτουν διάφορες ουσίες και ομάδες ουσιών, διάφορους τομείς και 
επαγγέλματα, διάφορες ομάδες εργαζομένων και διάφορες εργασίες. 
Το σχετικό υλικό ποικίλλει από πολύ βασικό —που αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση και στην προαγωγή απλών πρακτικών μέτρων— έως 
υλικό που απαιτεί πολλές εξειδικευμένες γνώσεις.

Βάση δεδομένων με τους πόρους του EU-OSHA
Η βάση δεδομένων του EU-OSHA «Πρακτικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες» 
περιέχει περιγραφές και συνδέσμους για περισσότερα από 
700 εργαλεία και πόρους που μπορούν να σας βοηθήσουν να 
διαχειριστείτε τις επικίνδυνες ουσίες.

Μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: 
https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances/
practical-tools-dangerous-substances.

Μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που 
αναζητάτε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές φίλτρου:

Χώρα / Γλώσσα / Κλάδος ή Βιομηχανία / Εργασιακά καθήκοντα 
/ Επιπτώσεις στην υγεία /Ομάδες εργαζομένων / Ομάδες-
στόχοι / Τύπος / Τομείς προτεραιότητας (ευαισθητοποίηση, 
διαχείριση κινδύνων, καρκινογόνοι παράγοντες, ειδικές 
ομάδες, στοιχεία και αριθμοί, υποκατάσταση).

Οι πάροχοι των εργαλείων και των πόρων συχνά ακολουθούν 
μια συνδυαστική προσέγγιση για να καλύψουν τις εξής πτυχές: 
ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα, επιστημονικό και νομικό 
πλαίσιο, διαχείριση κινδύνων, καλές πρακτικές λύσεις, εξειδικευμένη 
καθοδήγηση για συγκεκριμένες ουσίες ή ομάδες ουσιών, καθώς και 
στήριξη για τα διάφορα είδη λύσεων στην πηγή.

Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη τάση για παροχή οπτικοποιημένων 
πληροφοριών πιο φιλικών για τον χρήστη. Περιλαμβάνονται για το 
λόγο αυτό αφίσες, γραφήματα πληροφοριών και σύντομα έντυπα, 
βίντεο και ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως οι ταινίες του Napo, όλα 
χωρίς λόγια. Πολλά από τα παραπάνω είναι διαθέσιμα για δωρεάν 
λήψη από το διαδίκτυο.
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of workers in agriculture,
livestock farming,
horticulture and forestry

Protecting

Social
Europe
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Case study
A six-year-old grandson was visiting his grand-
parents during the summer holidays. He always
loved going to the field with his granddad who
would leave him to wander around the farm, sit
on the tractor, gather potatoes or play with his
grandma’s chickens and rabbits. Out of sight of
his grandparents as he was playing by the pond,
he slipped, fell in the pond, and drowned. The pond
was not fenced.

What should the farmer have done?
The farmer should have carried out a simple risk assessment of his site to determine:

What could go wrong?
• drowning in the pond;
• entanglement in moving parts of machinery;
• accident involving tractor or other vehicles or equipment;
• consumption of inedible/harmful substances;
• falls from height while climbing.

What is the likelihood of any of these happening?
high, taking into account:
• the child’s curiosity;
• his unfamiliarity with the site;
• lack of supervision.

What are the possible consequences (severity)?
• injury, death.

What control measures should the farmer have taken to reduce the risks?
He should have:
• fenced the pond and other hazardous areas;
• spoken to the child about farm hazards and set out some simple rules;
• not left the child unattended on the farm.
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Case study
The owner of this cattle farm was trying to lift a bale
of hay with his forklift. The round bales had been
stacked too high and they were unstable: when
the bales became dislodged, they rolled down and
crushed the driver as there were no falling objects
protection measures (FOPS) on the forklift cab. The
man was hospitalised for three months and still
suffers from serious spine problems. Because he
can no longer work his farm on his own, he now
has to rely on paid labour.

What should the farmer have done?
When first stacking the bales of hay, he should have carried out a simple risk assessment to determine:

What could go wrong?
• round bales becoming unstable;
• round bales difficult to access and remove safely;
• round bales rolling/falling;
• round bales damaging machinery and crushing someone.

What is the likelihood of this happening?
high, taking into account:
• the shape, size and weight of the round bales of hay;
• when round bales are stacked too high, removing one of them affects the balance of the whole stack;
• the lack of falling objects protection (FOPS) fittings on the forklift.

What are the possible consequences (severity)?
• damage to machinery, serious injury, death.

What control measures should he have taken to reduce the risks?
He should have:
• stacked the round bales lower and in a stable configuration;
• arranged the round bales more securely and monitored their stability;
• fitted the forklift with falling objects protection (FOPS).
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CHAPTER 14:

Machinery and
equipment
machinery is used in almost every type of agricultural operation. Whatever
your type of business or its degree of automation, you inevitably rely on machin-
ery to a certain extent. The machinery may be in the form of a vehicle with a
cab where the operator sits and operates the controls while driving (e.g. tractor,
harvester, forklift) or it may be stationary machinery operated by the power
take-off (PTO) of a tractor, or powered by electricity, water or by hand.

14.1 Machinery-related hazards

While machinery primarily makes our lives easier it can also be responsible for a number of health and safety
problems.

Operating machinery may expose the user to various hazards, associated withmovement or mechanical
actions such as cutting or bending, typically:

• revolving shafts, wheels or discs;
• revolving augers, worms or spirals in casings;
• revolving drums, spiked cylinders or beaters;
• in-running nips points;
• reciprocating, oscillating or sliding motions.

An easy way to consider machinery hazards is to ask yourself five basic questions in relation to any
machine and consider the possible severity of injury.

This chapter
deals with:
• Machinery-related

hazards
• Purchasing machinery
• Starting to use the

machinery
• Safe use of machinery
• Children and machinery
• Accessories
• Maintenance and

repairs
• Decommissioning

machinery/equipment
• Tools and workshops
• A case study

1. traps: Can I suffer an injury from trapping a
limb or being crushed in any closing motion or
passing movement (e.g. silage shears, crushed
by slow rolling vehicle)?

2. Impact: Can I suffer an injury due to the speed
of movement (e.g. struck by moving vehicles,
post-drivers)?

Αυτό το βραβευμένο βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας 
εκστρατείας για την πρόληψη των αλλεργιών σε νεαρούς 
αρτοποιούς. Το βίντεο αφορά τον Antoine, έναν νεαρό αρτοποιό 
που ανακαλύπτει τους κινδύνους του επαγγέλματός του, όπως 
είναι οι αναπνευστικές αλλεργίες που οφείλονται στη σκόνη των 
αλευριού. Το βίντεο έχει στόχο να ενθαρρύνει τους αρτοποιούς, 
ιδιαίτερα τους νεαρότερους, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν  
σωστές εργασιακές πρακτικές και μέτρα με στόχο  την προστασία 
της υγείας τους, όπως είναι η ρινική έκπλυση.

https://osha.europa.eu/el/node/13085

Παραδείγματα από τη βάση δεδομένων

Είστε σίγουροι ότι το καθάρισμα είναι εργασία χαμηλού κινδύνου; 
Ξανασκεφτείτε το. Το στεγνό σκούπισμα της σκόνης από το τσιμέντο 
και άλλα δομικά υλικά μπορεί να δημιουργήσει πολλή περισσότερη 
σκόνη, γεγονός που ενέχει υψηλό κίνδυνο για την υγεία των 
εργαζομένων. Αυτή η ιστοσελίδα παρουσιάζει με ποιον τρόπο και 
για ποιους λόγους θα πρέπει να ελέγχετε τους σχετικούς κινδύνους 
αποφεύγοντας το στεγνό σκούπισμα. Τα διαγράμματα δείχνουν 
αρχικά πόσο πυρίτιο δημιουργείται από το στεγνό σκούπισμα της 
σκόνης, κι έπειτα πώς μειώνεται δραστικά ο όγκος της σκόνης όταν 
χρησιμοποιείται ηλεκτρική σκούπα για την απομάκρυνση της σκόνης. 
Ακόμα καλύτερα, δεν υπάρχει επικάθιση σκόνης αργότερα.

https://osha.europa.eu/el/node/12180

Αυτός ο μη δεσμευτικός οδηγός παρέχει πληροφορίες και 
παραδείγματα καλής πρακτικής όσον αφορά την εφαρμογή 
των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, σε 
συνδυασμό με χρήσιμες επεξηγήσεις και πρακτικά παραδείγματα 
όσον αφορά στις πηγές κινδύνου και τους  κινδύνους που 
σχετίζονται με τις γεωργικές, φυτοκομικές και δασοκομικές 
εργασίες. Ο οδηγός περιλαμβάνει διάφορα παραδείγματα καλής 
πρακτικής που είτε έχουν επιλεγεί από προηγούμενους οδηγούς 
είτε έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο οδηγό. Είναι 
διαθέσιμος σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

https://osha.europa.eu/el/node/12744

Σύντομο βίντεο: Το άσθμα του αρτοποιού Antoine

Καθοδήγηση από την ΕΕ: Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της φυτοκομίας και της δασοκομίας

Οδηγός και βίντεο: Σκόνη σε εργοτάξια: Στεγνό σκούπισμα

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012

Εκδότης: AG2R La Mondiale

Περιέχει πληροφορίες που αφορούν τον δημόσιο τομέα αδειοδοτημένες βάσει της 
ανοικτής κυβερνητικής άδειας v3.0.



Arbejdsbeklædning
Kemi og biologi.

Anvendelse til 
beskyttelse mod

Typer, beskyttelses- 
klasser, mærkning, krav
og betydning

Hvor/til hvad anvendes 
værnemidlet?

Tilpasning af
værnemidlet

Begrænsninger
i brugen af værnemidlet

Holdbarhed,
levetid og opbevaring
 
Tilbehør og
kombinationsmuligheder

Anbefalinger

Arbejdsbeklædning skal beskytte mod hudkontakt med vaske- og rensemidler indeholdende stoffer og materialer, der kan være ætsende, irriterende for 
huden og/eller allergifremkaldende. Ved kontakt med snavsetøj forurenet med sekreter/ekskreter skal arbejdsbeklædningen beskytte mod skadelige 
bakterier/virus og mod påvirkning af medicinrester, f.eks. cytostatika. 

Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning, der er gældende på den pågældende virksomhed eller 
institution. Arbejdsbeklædning kan f.eks. være; kittel, bukser, busseronne, forklæder og overtræksforklæder. 
For hjælp til valg af arbejdsbeklædning scan koden.

Arbejdsbeklædningen skal yde beskyttelse under udførelsen af arbejdsopgaver i vaskeriet, hvor der er risiko for kontakt med kemiske stoffer og mate-
rialer i form af støv, stænk, sprøjt og dråber samt potentielt smittefarligt snavsetøj, der kan være forurenet med sekreter/ekskreter i form af blod, urin, 
opkast og ekskrementer samt medicinrester som cytostatika. Beskyttelsesovertræk/forklæde skal benyttes i indsorteringen. Omvendt skal beskyt-
telsesovertræk/forklæde tages af, når indsorteringen forlades.

Arbejdsbeklædningen skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed.

Som udgangspunkt skal arbejdsbeklædningen skiftes hver dag.  Arbejdsbeklædningen skal være hel, ren og tør og skiftes, hvis der sker gennemvædning 
fra det snavsede tøj. For sygehusvaskerier gælder, at beskyttelsesovertræk skal udskiftes dagligt.
Er arbejdsbeklædningen revet i stykker eller tyndslidt, ydes ikke optimal beskyttelse og beklædningsdelen bør kasseres. 

Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid.  

Ingen supplerende informationer.

Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale og arbejdsbeklædning, skal forefindes på et for personalet synligt 
og velkendt sted og gerne i lokalet. 

HJELM ÅNDEDRÆTS
VÆRN

HANDSKER ØRE VÆRN ØJENVÆRN FODTØJARBEJDS
DRAGT

Vaskeri

Tilbage til oversigt< Tilbage til vaskeri<

Skan for mere
information.

www.healthy-workplaces.eu/el

Print: ISBN 978-92-9496-951-4, doi:10.2802/442681, TE-01-18-895-EL-C · PDF: ISBN 978-92-9496-950-7, doi:10.2802/832789, TE-01-18-895-EL-N
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Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

Για την αναπαραγωγή ή χρήση των εικόνων, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τον ιδιοκτήτη του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση αναδεικνύουν ένα εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Δεν αφορούν κατ’ ανάγκη καλές πρακτικές ή τη συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο σχετικά 
με τη βάση δεδομένων ή να συστήσετε κάποιο 
ενδιαφέρον εργαλείο ή κάποιο υλικό καθοδήγησης 
που δεν περιλαμβάνεται ακόμη στη βάση δεδομένων, 
επικοινωνήστε με τον EU-OSHA στη διεύθυνση 
partners@healthy-workplaces.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
επικίνδυνες ουσίες και τον τρόπο διαχείρισής 
τους μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της 
εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους 
εργασίας: https://healthy-workplaces.eu/el

ή τη θεματική ενότητα για τις επικίνδυνες ουσίες: 
https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-
substances

#EUhealthyworkplaces

Εικονογραφημένος οδηγός ΜΑΠ για κηπουρούς, κομμωτές, καθαριστές, εργαζομένους σε καθαριστήρια ρούχων, αστυνομικούς, προσωπικό κουζίνας

Ο οδηγός «Μέσα ατομικής προστασίας» είναι ένας εικονογραφημένος 
οδηγός που σας βοηθά να βρείτε τα γάντια και άλλα μέσα 
προστασίας που χρειάζεται να χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας 
εργασία. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στη δανική γλώσσα.

https://osha.europa.eu/el/node/11168

Αυτό το έγγραφο καθοδήγησης έχει στόχο να ενδυναμώσει τους 
επιθεωρητές ΥΑΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση και τη ρύθμιση 
των κινδύνων από το RCS, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους στα εργοτάξια. Η 
υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια είναι εξίσου σημαντική 
με την ασφάλειά τους. Η βασική φιλοδοξία της ομάδας εργασίας 
που συνέταξε τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες είναι 
να βοηθήσει τους επιθεωρητές ΥΑΕ να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους για την υγεία λόγω έκθεσης σε RCS, ακριβώς όπως θα 
αντιμετώπιζαν και τους κινδύνους για την ασφάλεια (π.χ. λόγω 
εργασίας σε ύψος) στα εργοτάξια της Ευρώπης.

https://osha.europa.eu/el/node/12711

Κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεωρητές ΥΑΕ σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων από την έκθεση εργαζομένων σε εισπνεύσιμη 
σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (RCS) σε εργοτάξια
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Πάροχος: Συμβούλιο εργασιακού περιβάλλοντος για τον κλάδο των υπηρεσιών


