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Σκοπός της Εργασίας 
 
 Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της επικινδυνότητας του αμιάντου 

και της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αναφέρεται σ’ αυτόν. Με τη 

μελέτη αυτή εξετάσθηκε η επικινδυνότητα του αμιάντου σε εργασιακό περιβάλλον. 

 Η εργασία απαρτίζεται από τρία τμήματα. Το ιστορικό εξετάζει μέσα από 

επιστημονικές και επιδημιολογικές μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας τις επιπτώσεις του 

αμιάντου στην ανθρώπινη υγεία, τη σύνδεση της επικινδυνότητας με τον τύπο των 

ορυκτών του αμιάντου και το μέγεθος των ινών. Αναφέρει επίσης υποκατάστατα του 

αμιάντου καθώς και μέτρα πρόληψης και προστασίας. 

 Στο δεύτερο τμήμα αναφέρεται η νομοθεσία που σχετίζεται με τον αμίαντο και 

την προστασία εργαζομένων, καταναλωτικού κοινού και περιβάλλοντος και 

επισημαίνονται οι μεταβολές της, όπως οι οριακές τιμές έκθεσης, επακόλουθο των 

εξελίξεων στην ιατρική και στην τεχνολογία. 

 Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας πραγματοποιήθηκε διερεύνηση σε  εργασιακό 

περιβάλλον της επικινδυνότητας του αμιάντου. Για το σκοπό αυτό εξετάσθηκαν σε 

μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης δείγματα σκόνης αέρα που ελήφθησαν με ειδική αντλία 

από λατομείο σε συνθήκες εργασίας. Της μικροσκοπίας προηγήθηκε διαφανοποίηση των 

δειγμάτων στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρέχουν στοιχεία για τον 

υπολογισμό της συγκέντρωσης ινών στο χώρο εργασίας και μπορούν μελλοντικά να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα, όπως γενικά και η χρήση της μεθόδου μικροσκοπίας αντίθεσης 

φάσης σε ανάλογες περιπτώσεις. 
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1.1  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ  
 

Με τον όρο αμίαντος (asbestos) εννοούμε μια ομάδα ινωδών ορυκτών τα οποία 

από χημικής άποψης είναι ένυδρες πυριτικές ενώσεις σε κρυσταλλική κατάσταση. 

Απαντάται σε δύο μορφές, σερπεντινικός και αμφιβολιτικός. Ανάλογα με το είδος τους, 

μπορεί να περιέχουν μαγνήσιο (Mg), σίδηρο (Fe), ασβέστιο (Ca) ή νάτριο (Na).   

  Είναι γνωστός για τις σπουδαίες φυσικές και χημικές του ιδιότητές: υψηλή 

μηχανική αντοχή (τετραπλάσια του χάλυβα), ελαστικότητα, αντοχή στις υψηλές 

θερμοκρασίας (100-1700οC) και στις φλόγες, στα διαβρωτικά χημικά (όξινα και αλκαλικά 

διαλύματα), αντίσταση στον ηλεκτρισμό και μεγάλη θερμομονωτική ικανότητα. Οι 

ιδιότητες αυτές δύσκολα ανευρίσκονται συγκεντρωμένες σε οποιοδήποτε άλλο υλικό. Με 

αμίαντο κατασκευάζεται ένα τσιμεντοκονίαμα που περιορίζει τους ήχους. Επίσης 

αναμειγνύοντας τον αμίαντο με άργιλο ή με άλλα ορυκτά, παρασκευάζονται τεχνητοί 

λίθοι, όπως είναι το αμιαντόξυλο, ο ετερνίτης και ο αμιαντοσχιστόλιθος.   

  Και τα δύο ονόματα asbestos και amiante όπως είναι γνωστός παγκοσμίως είναι 

ελληνικής προέλευσης. «Asbestos» από τη λέξη άσβεστος, επειδή δεν καιγόταν κατά τη 

χρήση του στα λυχνάρια και «αμίαντος» από το ότι δεν “υφίστατο μίανσιν”. 

Ο αμίαντος λόγω των πολύ καλών ιδιοτήτων του και του χαμηλού κόστους 

αποτέλεσε την ιδανική λύση ως μονωτικό και κατασκευαστικό υλικό για πολλές 

δεκαετίες. Έτσι σήμερα αμιαντούχα υλικά βρίσκονται σχεδόν παντού. Σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, εργοστάσια, δημόσια κτίρια, σχολεία, κατοικίες.  

Υπάρχει σε αφθονία στα 3/4 περίπου του στερεού φλοιού της Γης, η περισσότερη 

όμως ποσότητα σε εκμεταλλεύσιμα μεγέθη βρίσκεται στα επιφανειακά ορυχεία του 

Quebec στον Καναδά, στη Βραζιλία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Ζιμπάμπουε και 

στη Ν. Αφρική. Απαντάται επίσης στην Κίνα, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στις Η.Π.Α. και 

στην Αυστραλία (Pigg, 1994, Lemen et al., 1994). Στην Ελλάδα υπάρχει στην Κοζάνη, 

στην Ήπειρο, στην Εύβοια, στην Άνδρο, στην Ανάφη, στη Σάμο και στη Σταμάτα 

Αττικής. 

Ο όρος αμίαντος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τους κύριους εμπορικούς 

τύπους αμιάντου (χρυσοτίλη, κροκιδόλιθο και αμοσίτη) αλλά υπάρχουν πολυάριθμα 

αμιαντοειδή ινώδη ορυκτά, τα οποία είναι εμπορικά μικρότερης αξίας αλλά διαδεδομένα 

στην επιφάνεια της γης. Μεταξύ αυτών, κάποιοι ζεόλιθοι έχουν ήδη δημιουργήσει 

κινδύνους υγείας στην Τουρκία (Bignon et al., 1982).  
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Μέχρι την πλήρη απαγόρευσή του, η Ελλάδα κατείχε την 7η θέση παγκοσμίως 

στην εξόρυξη αμιάντου με παραγωγή 100.000 τόνους χρυσοτίλη/έτος.  

 

1.2 ΟΡΥΚΤΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  

Αμιαντούχες ίνες απαντώνται στη φύση στα ορυκτά σερπεντίνη και αμφίβολο. Οι 

γνωστότερες κατηγορίες του είναι:    

- Ο χρυσοτίλης ή λευκός αμίαντος  της κατηγορίας των σερπεντινών, αποτελεί τον πιο 

κοινό τύπο αμιάντου (Εικ. 1.1α). 

- Ο κροκιδόλιθος ή μπλέ αμίαντος (Εικ. 1.1β), ο αμοσίτης ή καφέ αμίαντος (Εικ. 1.1γ), ο 

ανθοφυλλίτης (Εικ. 1.1δ), ο τρεμολίτης (Εικ. 1.1ε) και ο ακτινόλιθος (Εικ. 1.1στ), 

ανήκουν στην κατηγορία των αμφιβόλων.   

       

     

     
Εικόνα 1.1:  Μακροσκοπικές εικόνες αμιαντούχων ορυκτών (α) Χρυσοτίλης,  (β) Κροκιδόλιθος, (γ) Αμοσίτης,             

(δ) Ανθοφυλλίτης , (ε) Τρεμολίτης,  (στ) Ακτινόλιθος. 

Η ταυτοποίηση των ορυκτών δεν  πρέπει να γίνεται μόνο από το χρώμα, γιατί αυτό 

μπορεί να αλλάζει με την επίδραση της θερμότητας ή με τη χημική επεξεργασία.   

 

στ.

α.

γ.

β. 

δ. 

ε.
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 1.2.1 Χρυσοτίλης  
 

Χημικός τύπος: Mg3Si2O5(OH)4  ή (3MgO.2SiO2.2H2O) 

Ο χρυσοτιλικός αμίαντος είναι ο πιο κοινός εμπορικά χρησιμοποιημένος τύπος 

αμιάντου. Το 1976  αποτελούσε το 97% της παγκόσμιας παραγωγής (Wagner et al., 

1986). Συχνά μολύνεται από μικρά ποσά άλλων ινωδών ορυκτών, όπως ο τρεμολίτης 

(HSDB, 1998).   

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ιδιότητες του χρυσοτίλη και τις οποίες 

δεν εμφανίζουν τα υπόλοιπα αμιαντούχα ορυκτά, η διαλυτότητα και η θερμική 

υποβάθμιση.  

 - Διαλυτότητα: Ο χρυσοτίλης είναι αδιάλυτος στο νερό και σε οργανικούς 

διαλύτες. Η διαλυτότητά του εξαρτάται από το pH και τη θερμοκρασία. Οι  όξινες 

συνθήκες σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τις ίνες χρυσοτίλη να 

διαλύονται σχετικά γρηγορότερα (Schreir, 1989). Ενώ άλλες μορφές ινών αμιάντου είναι 

αρκετά ανθεκτικές στα οξέα, ο χρυσοτίλης περιγράφεται ως διαλυτός σε οξύ (Kirk - 

Othmer, 1985), με μια απώλεια βάρους έως και 56% (ενώ λόγω της εξίσου απώλειας 

αντίθετων ιόντων, η δομή του παραμένει αμετάβλητη). Εντούτοις μόνο 1% περίπου 

διάλυση παρατηρείται στις συνήθεις συνθήκες (US Department οf Health and Human 

Services, 1995).   

 Η διαλυτότητα του χρυσοτίλη σε όξινες συνθήκες είναι αναμενόμενη από τη 

χημική δομή του, η οποία αποτελείται από τα τετραεδρικά στρώματα του πυριτικού 

άλατος που σχηματίζουν φύλλα. Μεταξύ των στρωμάτων  αυτών βρίσκονται στρώματα 

υδροξειδίου του μαγνήσιου (στρώματα βρουσίτη). Στους περισσότερους σερπεντίνες τα 

στρώματα πυριτικών αλάτων και βρουσίτη είναι μικτά και παράγουν δομές με 

αναμεμιγμένα φύλλα (mixed layers). Στις ποικιλίες αμιάντου τα στρώματα βρουσίτη και 

πυριτικών τετραέδρων κάμπτονται σε σωλήνες που παράγουν τις ίνες. Το Mg(OH)2 είναι 

σχεδόν αδιάλυτο στο νερό αλλά είναι διαλυτό στα αραιά οξέα (Budavari et al., 1989).    

 - Θερμική υποβάθμιση: Οι χρυσοτιλικές ίνες (Εικ. 1.2) υπόκεινται σε θερμική 

αποσύνθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η θερμική αποσύνθεση πραγματοποιείται σε 

δύο στάδια: 

 Στην  πρώτη φάση γίνεται αποϋδροξυλίωση (dehydroxylation) ή απώλεια νερού στους 

600-780οC και έπειτα στους  800-850οC γίνεται μια αλλαγή φάσης δομών, όπου  το άνυδρο 

προϊόν διαχωρίζεται σε φορστερίτη (Mg2SiO4) και χαλαζία (SiO2). Οι αντιδράσεις αυτές 

είναι μονόδρομες (HSDB, 1998). Ο φορστερίτης θεωρείται μη καρκινογόνος σε ζωικές 
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μελέτες, είναι μη ινώδης και δεν προκαλεί αμιάντωση (βλ. σελ. 13) στους ανθρώπους (π.χ.  

Anderson, 1995, Jones et al., 1996).  

 

Εικόνα 1.2: Ίνες και ινίδια χρυσοτίλη στο σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) σε μεγέθυνση 2.000x. Σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 800οC, οι ίνες καταστρέφονται. 

1.2.2 Αμφιβολιτικός αμίαντος 

Oι εμπορικά χρησιμοποιούμενοι τύποι αμφιβολιτικού αμιάντου είναι: 

ο κροκιδόλιθος (Na2Fe3
2+Fe2

3+)Si8O22 (OH)2, που αντιστοιχεί στο ορυκτό ριβεκίτης και 

αποτελεί το 1-2% του συνόλου  των ινών αμιάντου που χρησιμοποιήθηκαν στο εμπόριο 

(ΗΠΑ) κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών (Weis, 2001) και  

ο αμοσίτης (Fe2+,Mg)7Si8O22 (OH)2, που αντιστοιχεί στο ορυκτό  γρουνερίτης. 

Την κατηγορία των αμφιβολιτικών αμιάντων συμπληρώνουν :  

o τρεμολίτης  (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), o ανθοφυλλίτης  [(Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)2]  και 

ο ακτινόλιθος  [Ca2 (Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2]. 

 
1.3  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Οι συχνότερες μορφές αμιάντου είναι οι ακόλουθες: 

Αμιαντοτσιμέντο (asbestos cement). Οι ίνες αμιάντου σχηματίζουν πλέγμα  που 

προσδίδει συνοχή στο αμιαντοτσιμέντο. Ο αμίαντος είναι ισχυρά εγκλωβισμένος με 

φυσικοχημικές δυνάμεις. Χρησιμοποιείται σε πλάκες, σωλήνες αποχέτευσης αλλά και 

ύδρευσης των πόλεων, λούκια, αεραγωγούς, εξαρτήματα στέγης, επικαλύψεις, σύνδεση 

αγωγών, πλακάκια οροφής (Εικ. 1.3), γλάστρες, ζαρντινιέρες. 

Ψεκασμένος αμίαντος (Sprayed Asbestos). Δημιουργεί εύθρυπτα στρώματα 

πάχους 10-150 mm. Χρησιμοποιείται για θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία, 

διακόσμηση και καλή ακουστική (Εικ. 1.4). 

Μόνωση από αμίαντο (Lagging). Μονωτικές πλάκες σε τοίχους, θαλάμους, 

πόρτες, στέγες, κυρίως στο εσωτερικό εγκαταστάσεων για πυροπροστασία, ηχομόνωση 
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και θερμομόνωση αλλά και εξωτερικά για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Σε άλλες 

μορφές ή χύμα σε σωληνώσεις (Εικ. 1.5), λέβητες, πλοία, φούρνους, κάτω από δάπεδα ή 

σε τοίχους για μόνωση. 

Υφασμένος αμίαντος (Asbestos textiles) σε κουβέρτες πυροπροστασίας (Εικ. 1.6), 

στρώματα, κουρτίνες προστασίας, γάντια, ποδιές, στολές πυροσβεστών και οδηγών 

αγώνων, σχοινιά (Εικ. 1.7), σπάγκους, κλωστές, φλάντζες και τσιμούχες (Εικ. 1.8), 

ιμάντες. 

  
Εικόνα 1.7: Αμιαντούχο σχοινί για  στεγανοποίηση σε 

οικιακό λέβητα 
Εικόνα 1.8: Φλάντζα από αμίαντο 

Άλλα αμιαντούχα υλικά όπως προϊόντα τριβής χρησιμοποιούνται σε φρένα 

αυτοκινήτων (Εικ. 1.9), συμπλέκτες και ανελκυστήρες ενώ αμιαντόχαρτα ή φύλλα για 

  
Εικόνα 1.3: Πλακάκια οροφής από αμιαντoτσιμέντο Εικόνα 1.4: Ταβάνι ψεκασμένο με χρυσοτίλη για        

διακόσμηση και πυροπροστασία 

  
Εικόνα 1.5: Λέβητας με μόνωση από αμίαντο, 

καλυμμένος από σκληρό επίχρυσμα 
Εικόνα 1.6: Κουβέρτα πυροπροστασίας 
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ηλεκτρική και θερμική μόνωση σε μηχανήματα, καλώδια, εγκαταστάσεις και μόνωση σε 

συστήματα κλιματισμού (Εικ. 1.10).  

 

  
Εικόνα 1.9: Τακάκια δισκόφρενου Εικόνα 1.10: Αμιαντόχαρτο από χρυσοτίλη 

 
 

                  
 

                                          

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
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2.1  ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  

  Η είσοδος ινών στον ανθρώπινο οργανισμό γίνεται: α) μέσω του αναπνευστικού 

συστήματος, με κατάληξη στους πνεύμονες, β) μέσω του πεπτικού συστήματος, δηλαδή 

είσοδος από το στόμα και ακολούθως οισοφάγος, στομάχι και κατάληξη στο έντερο, είτε 

άμεσα (τρώγοντας, πίνοντας, καπνίζοντας) είτε έμμεσα (με την κατάποση βλέννας από το 

ανώτερο αναπνευστικό σύστημα),  γ) μέσω του δέρματος γίνεται τοπική εναπόθεση αλλά 

όχι απορρόφηση.  

 Η έκθεση σε εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου (διαμέτρου μικρότερης των 3μm) είναι 

δυνατόν να προκαλέσει διάχυτη διάμεσο πνευμονική ίνωση. Η νόσος αυτή ονομάστηκε  

αμιάντωση (asbestosis) από τον Cooke το 1927, σύμφωνα με τον Weiss  (1999). 

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εκφυλιστική και προοδευτική ασθένεια των πνευμόνων 

που τους καταστρέφει σταδιακά. Προκαλείται από τη μακροχρόνια έκθεση στον αμίαντο 

που μειώνει την ελαστικότητα και τη λειτουργία των πνευμόνων και έχει σαν αποτέλεσμα 

μόνιμες αναπηρίες και ανεπάρκειες της αναπνευστικής λειτουργίας για τις οποίες 

χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι 

δύσπνοια, βήχας, απόχρεμψη και στα τελικά στάδια πνευμονική υπέρταση και υποξαιμία 

(Finkelstein et al., 1981, Cookson et al., 1985).   

Όλες οι μορφές αμιάντου μπορούν να προκαλέσουν αμιάντωση, η οποία είναι η 

πρώτη ασθένεια των πνευμόνων, σχετική με τον αμίαντο που αναγνωρίζεται. Μπορεί να 

εμφανιστεί και να συνεχισθεί πολλά έτη μετά από τη λήξη της έκθεσης. Εκδηλώνεται σε 

12-20 χρόνια από την πρώτη έκθεση αλλά μπορεί και περισσότερα. Τα επιδημιολογικά 

στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό επίπτωσης ασθενειών αυξάνεται με τα αυξανόμενα 

επίπεδα σκόνης και τη διάρκεια της έκθεσης (Berry, 1981, Weill, 1994).   

Ο Weiss (1999) υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο υπερβολικός κίνδυνος εμφάνισης 

καρκίνου των πνευμόνων σε ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο 

εμφανίζεται μόνο μεταξύ εκείνων με αμιάντωση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ίνωση που 

εμφανίζεται στην αμιάντωση είναι ένα υποχρεωτικό βήμα στην ακολουθία γεγονότων που 

οδηγεί τελικά σε ανάπτυξη καρκίνου των πνευμόνων. Άρα είναι ένας πολύ καλός δείκτης 

υπερβολικού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων εξαιτίας της έκθεσης και 

διευκολύνει  ικανοποιητικά στη διάγνωσή του (Liddell & McDonald, 1980, Berry, 1981, 

Newhouse et al., 1985, Wagner et al., 1988, Sluis-Cremer & Bezuidenhout, 1990, Hughes 

et al., 1991, Becklake, 1991,  Jones et al., 1996,  Henderson et al., 2004).  

Εντούτοις οι Abraham (1994) και Roggli et al. (1994, 2004) αναφέρουν ότι 

μερικές από αυτές τις μελέτες έχουν προβλήματα στην επιλογή περιπτώσεων και μη 
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συμβατικά ιστολογικά κριτήρια για τη διάγνωση της αμιάντωσης (Kipen et al., 1987, 

Sluis-Cremer et al., 1989) ή έλλειψη στατιστικής ισχύος (Hughes et al., 1991). 

Υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να καθορισθεί η σύνδεση μεταξύ αυτών 

των δύο ασθενειών. Λίγες μελέτες περιέχουν ικανοποιητικά στοιχεία όσον αφορά τις τρεις 

απαραίτητες μεταβλητές για να εξετάσουν αυτήν την υπόθεση, δηλαδή δόση, 

ακτινολογικές αλλαγές και κάπνισμα.   

O Meldrum (1996) θεωρεί ότι τα στοιχεία είναι επαρκή για να καταδειχθεί μια 

σύνδεση μεταξύ της αμιάντωσης και του καρκίνου των πνευμόνων, καθώς υπάρχουν 

ομοιότητες σε σχέσεις δόσης - αντίδρασης, τις περιόδους λανθάνουσας κατάστασης για 

την ανάπτυξη της ασθένειας και παρόμοιες εξαρτήσεις στο μήκος και τον τύπο των ινών. 

Είναι πιθανώς πιο σωστό να ειπωθεί ότι οι ασθενείς με αμιάντωση έχουν έναν αυξανόμενο 

κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων (Banks et al., 1999). 

  Εξ’ άλλου απαιτούνται  πολύ μεγάλοι πληθυσμοί για να επιβεβαιώσουν πλήρως 

μια αρνητική υπόθεση, ότι δηλαδή εκείνοι χωρίς ίνωση δεν παθαίνουν καρκίνο των  

πνευμόνων (Browne, 1986). Διάφορες μελέτες έχουν προτείνει ότι ο καρκίνος των 

πνευμόνων μπορεί να προκληθεί από τον αμίαντο χωρίς την προηγούμενη εμφάνιση 

αμιάντωσης (Anttila et al., 1993, Hillerdal, 1994, Wilkinson et al., 1995, Egilman & 

Reinert, 1996).   

 Οι Henderson et al. (2004) επισημαίνουν ότι η αμιάντωση  έχει επιπτώσεις στον 

ακραίο ιστό των πνευμόνων, ενώ η ανατομική διανομή του καρκίνου των πνευμόνων 

στους εργαζομένους στον αμίαντο δεν διαφέρει σημαντικά από τους καρκίνους των 

πνευμόνων στο γενικό πληθυσμό 

  Η έκθεση στον αμίαντο είναι μια από τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν 

καρκίνο του πνεύμονα (lung cancer), έως και 5 φορές υψηλότερη από το γενικό 

πληθυσμό (Πίνακας 2.1). Ο καρκίνος του πνεύμονα που οφείλεται στον αμίαντο 

περιγράφηκε αρχικά από τους Wood & Gloyne το 1934, σύμφωνα με τον Vacek (1998). 

Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι αναπνευστική ανεπάρκεια, βήχας, θωρακικός πόνος, 

βραχνάδα, αίμα στα πτύελα και απώλεια σωματικού βάρους. Η μέση περίοδος 

λανθάνουσας κατάστασης της ασθένειας (από την πρώτη έκθεση στον αμίαντο) 

κυμαίνεται από 20 έως 30 έτη. Έχει τεκμηριωθεί μια αυξανόμενη εμφάνιση καρκίνου των 

πνευμόνων μεταξύ των εργαζομένων που συμμετέχουν στην εξόρυξη, στην άλεση 

αμιάντου και στην κατασκευή και χρήση ποικίλων προϊόντων αμιάντου. Στις Η.Π.Α 

περισσότεροι από τους μισούς καρκίνους των πνευμόνων αποδίδονται στον αμίαντο 

(Steenland et al., 1996). Ο καρκίνος των πνευμόνων έχει αποδειχθεί ότι προκαλείται από 
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όλους τους τύπους ινών αμιάντου και είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων 

που αποδίδονται σε επαγγελματική έκθεση σε όλο τον κύριο εμπορικό αμίαντο, δηλαδή 

τον χρυσοτίλη, τον αμοσίτη και τον κροκιδόλιθο. 

 

Πίνακας 2.1: Κίνδυνος εμφάνισης  καρκίνου του πνεύμονα από έκθεση στον αμίαντο, κάπνισμα ή και από τα 
δύο, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 

Παράγοντας Κίνδυνος εμφάνισης  καρκίνου του πνεύμονα 
(σε σχέση με το γενικό πληθυσμό) 

έκθεση στον αμίαντο x 5 
κάπνισμα x 11 
έκθεση στον αμίαντο και κάπνισμα x 53 

 

Η συνδυασμένη έκθεση στη σκόνη αμιάντου και στον καπνό τσιγάρων αυξάνει 

τον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων. Από κοινού δρουν συνεργικά και ο συνδυασμένος 

κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος από τους μεμονωμένους κινδύνους για την έκθεση στον 

αμίαντο ή για το κάπνισμα (IPCS, 1996). Διάφορα πρότυπα προσπαθούν να εξηγήσουν τη 

συνεργική αύξηση στον καρκίνο των πνευμόνων στους εργαζομένους που εκτίθενται στις 

ίνες αμιάντου, οι οποίοι ήσαν συγχρόνως καπνιστές. Πειραματικά αποτελέσματα 

υποδηλώνουν ότι ο καρκίνος των πνευμόνων από έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ινών 

αμιάντου στο εργασιακό περιβάλλον, έχει βρεθεί στους  εργαζομένους που ήσαν 

καπνιστές και μόνο σπάνια σε μη καπνιστές (Valavanidis et al., 1995). Σύμφωνα με τους 

Berry et al. (2004) ο κίνδυνος καρκίνου των πνευμόνων από την έκθεση στον αμίαντο 

είναι περίπου δέκα φορές υψηλότερος στους καπνιστές απ' ό,τι στους μη καπνιστές 

(Πίνακας 2.1). Στους καπνιστές οι οποίοι εκτίθενται και στον αμίαντο η συχνότητα του 

καρκίνου του πνεύμονα αυξάνεται  λόγω συνεργίας σχεδόν πολλαπλασιαστικά (IPCS, 

1998). Μια πρόσφατη προσέγγιση για να αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση από την έκθεση 

στον αμίαντο και το κάπνισμα, έγινε από τους Wraith et al. (2008), τα συμπεράσματα της 

οποίας δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη από τους ερευνητές. Οι Henderson et al. (2004) 

υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατό να συναχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την 

αποκλειστική επίδραση του αμιάντου ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των 

πνευμόνων, λόγω της σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ της γενετικής προδιάθεσης στον 

καρκίνο των πνευμόνων, το κάπνισμα τσιγάρων και την έκθεση στον αμίαντο.  

Μια συχνά εμφανιζόμενη ασθένεια που σχετίζεται με την έκθεση στον αμίαντο 

είναι οι υπεζωκοτικές πλάκες (pleural plaques). Πρόκειται για καλοήθη όγκο πάνω στον 

υπεζωκότα, τη μεμβράνη δηλαδή που καλύπτει και συγκρατεί τον πνεύμονα (Hillerdal, 

1981). Λέγονται πλάκες λόγω της επίπεδης κλινικής εμφάνισής τους στην τομογραφία. 
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Βρίσκονται στα τοιχώματα του υπεζωκότα και με την πάροδο του χρόνου 

ασβεστοποιούνται.   

Το μεσοθηλίωμα (mesothelioma) είναι ένα σπάνιο είδος καρκίνου, το οποίο 

εμφανίζεται στους ιστούς της μεμβράνης που καλύπτει όλο το εσωτερικό του θώρακα 

(υπεζωκότας) και τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας (περιτόναιο) και δε σχετίζεται με 

το κάπνισμα (Dodson et al., 2003). Είναι ένας αρχικός κακοήθης όγκος των μεσοθήλιων 

επιφανειών, έχοντας επιπτώσεις γενικά στον υπεζωκότα και λιγότερο συνήθως στο 

περιτόναιο. Είναι σπάνιος και πολύ επικίνδυνος επιθετικός καρκίνος με φτωχά 

θεραπευτικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ίαση. Η επαγγελματική έκθεση στον 

αμίαντο είναι αιτία του μεσοθηλιώματος. Εμφανίζεται μετά από 30-40 χρόνια έκθεσης 

αλλά στη συνέχεια το άτομο καταλήγει σε 1-2 έτη. Τα συμπτώματα είναι θωρακικό άλγος, 

δύσπνοια και επίμονος βήχας. Η επιθετικότητα του και η δυνατότητά του να υπερνικά 

όλες τις τρέχουσες θεραπείες, είναι υπεύθυνη για την αναποτελεσματικότητα των 

θεραπειών και την κακή επιβίωση. Η επίπτωση αυτού του νεοπλάσματος στις δυτικές 

χώρες αυξάνει εντυπωσιακά αντανακλώντας την προηγούμενη έκθεση στον αμίαντο και η 

τάση αυτή δεν αναμένεται να μειωθεί μέχρι τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας 

(Marinaccio et al., 2005). 

 Η δημόσια ευαισθητοποίηση ότι οι όγκοι στον πνεύμονα αφορούσαν κυρίως τον 

αμίαντο σημειώθηκε αρχικά σε μια επιδημιολογική μελέτη του 1955  για τους 

εργαζομένους στο Rochdale, UK σε υφαντουργία χρυσοτίλη (Doll, 1955). Τα 

μεσοθηλιώματα περιγράφηκαν αρχικά στη βορειοδυτική περιοχή του Cape της Νότιας 

Αφρικής στους μεταλλωρύχους που εκτέθηκαν στον κροκιδόλιθο (Wagner et al, 1960). 

Αυτή η μελέτη και οι περαιτέρω παρατηρήσεις της ανάπτυξης αυτού του σπάνιου όγκου 

στις εκτεθειμένες ομάδες στον αμίαντο οδήγησαν στην αναγνώριση ότι, με σπάνιες 

εξαιρέσεις, η αιτία του μεσοθηλιώματος είναι ο αμίαντος (Craighead et al., 1982). Το 

IPCS (1996) αναφέρει ότι καμία μελέτη δεν έχει σκιαγραφήσει τα αποτελέσματα του 

καπνίσματος σε αυτήν την ασθένεια.    

Μελέτες σε αρουραίους έχουν δείξει ότι και οι σερπεντινιτικές και οι 

αμφιβολιτικές  ίνες προκαλούν  ίνωση, καρκίνο των πνευμόνων και μεσοθηλίωμα 

(Wagner et al., 1974, Davis et al., 1978). Μια προοδευτική αύξηση στο σχετικό κίνδυνο 

πρόκλησης μεσοθηλιώματος με την αυξανόμενη συγκεντρωση ινών αναφέρθηκε για 

όλους τους  τύπους αμιάντου (Rogers et al., 1991, Leigh, 1994). Πολλές επιδημιολογικές 

μελέτες δείχνουν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι αποτέλεσμα έκθεσης εργαζομένων σε 

πολύ υψηλές τιμές ινών αμιάντου και πολύ λίγες περιπτώσεις αντίθετα παρατηρήθηκαν 
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από έκθεση σε χαμηλές τιμές. Υπάρχει εντούτοις διχογνωμία ως προς το αν η έκθεση σε 

χαμηλές τιμές ινών αμιάντου μπορεί να  προκαλέσει μεσοθηλίωμα (Health Effects 

Institute, 1991). 

Σε πρόσφατη μελέτη από τους Rivera et al. (2008) συζητούνται τα στοιχεία υπέρ 

και ενάντια σε έναν παθογόνο ρόλο του πιθηκογενούς προέλευσης ιού SV 40 στο 

ανθρώπινο μεσοθηλίωμα, συμπεραίνοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία εμφανίζονται επαρκή 

για να συνδέσουν τον ιό αυτό είτε μόνο είτε από κοινού με τον αμίαντο στην πρόκληση 

μεσοθηλιωμάτων. Οι Manfredi et al. (2005) σε μελέτη τους αντιτίθενται εντελώς σε έναν 

τέτοιο ρόλο. Επιπλέον η μελέτη των Lopez-Rıos et al. (2004) θεωρεί ότι ο SV 40 

εμφανίζεται απίθανο να έχει ενδεχομένως έναν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση 

μεσοθηλιώματος στον άνθρωπο.      

Οι ίνες ενός  άλλου ορυκτού του εριονίτη, που ανήκει στην ομάδα των ζεολίθων, 

έχουν υποδειχθεί ως αιτία της επιδημίας μεσοθηλιώματος σε μια ομάδα απομονωμένων 

τουρκικών χωριών (Carbone et al., 2007).  

Έχει υπάρξει ευρεία παραλλαγή στις εκτιμήσεις των μεσοθηλιωμάτων που 

αποδίδονται στην έκθεση στον αμίαντο. Αν και έχουν προταθεί πολλές εναλλακτικές 

εκθέσεις (Ratzer et al., 1967, Gold, 1967, Narayanan et al., 1972, Brenner et al., 1982, 

Peterson et al., 1984, Newman, 1986, Huncharek, 2002) συμπεριλαμβανομένων των 

βιολογικών παραγόντων όπως ο ιός SV40 (Carbone et al., 2005, Pershouse et al., 2006), ο 

αμίαντος θεωρείται παγκοσμίως ως κύριος αιτιολογικός παράγοντας των 

μεσοθηλιωμάτων του υπεζωκότα και οι περισσότερες εκτιμήσεις σε αυτήν την έκθεση 

συντελούν σε μια αναλογία που κυμαίνεται τουλάχιστον στο 80% όλων των 

παρατηρηθεισών περιπτώσεων (Carbone et al., 2002). Μελέτη των Cochrane & Webster 

(1978) αποδίδει το 100% των μεσοθηλιωμάτων στον αμίαντο, ενώ άλλη μελέτη των 

Greenberg & Davies (1974) συμπεραίνει ποσοστό 85%. Οι Suzuki et al. (2002) 

διαπίστωσαν ίνες αμιάντου σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μεσοθηλιώματος που 

εξέτασαν. Το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μεσοθηλιώματος οφείλεται στον αμίαντο είναι 

σύμφωνο και με τα στοιχεία πριν από τη δεκαετία του '30, όπου εμφανίζεται εξαιρετικά 

χαμηλό στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη (Mark & Yokio, 1991).  

  Σε μερικές ομάδες των εργαζομένων που εκτίθενται επαγγελματικά στον αμίαντο 

έχει αναφερθεί ότι αυξάνεται ο καρκίνος του λάρυγγα, του στοματο-φάρυγγα και της 

ανώτερης και κατώτερης πεπτικής οδού (Hillerdal et al., 1983, Doll & Peto, 1987, 

Marchand et al., 2000). Όμως εμφανίζεται μικρός o κίνδυνος για αυτούς τους τύπους 
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όγκων. Οι ίνες αμιάντου που διαπερνούν το δέρμα μπορούν να παραγάγουν αδενώματα 

(warts) ή ογκίδια (corns), τα οποία όμως είναι χωρίς παθολογική ανησυχία. 

Έχει αναφερθεί μια αύξηση στη θνησιμότητα από καρδιαγγειακή πάθηση στους 

εργαζομένους που εκτίθενται στον αμίαντο. Η ίνωση του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει 

υψηλότερη αντίσταση στη ροή του αίματος στον πνεύμονα με αποτέλεσμα πρόβλημα 

στην καρδιά.   

Υπάρχουν στοιχεία ότι η έκθεση στον αμίαντο μπορεί να πιέσει το ανοσοποιητικό 

σύστημα. Αν και η βιολογική σημασία των ανοσολογικών αλλαγών που παρατηρούνται 

στους ανθρώπους με σχετική με τον αμίαντο ασθένεια δεν είναι γνωστή, η καταθλιπτική 

άνοση λειτουργία θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας στην ανάπτυξη προκληθέντος 

καρκίνου από αμίαντο. 

Το πρότυπο δυνατότητας πρόκλησης καρκίνου των πνευμόνων της EPA 

(Nicholson, 1986) υποθέτει ότι ο σχετικός κίνδυνος μεταβάλλεται γραμμικά, με τη 

συσσωρευτική έκθεση να καθυστερεί 10 έτη. Αυτό υπονοεί ότι ο σχετικός κίνδυνος 

παραμένει σταθερός 10 έτη μετά από την πρώτη έκθεση.   

Το πρότυπο δυνατότητας πρόκλησης μεσοθηλιώματος της EPA (Nicholson, 

1986) προβλέπει ότι το ποσοστό θνησιμότητας από το μεσοθηλίωμα αυξάνεται γραμμικά 

με την ένταση της έκθεσης και από μια δεδομένη ένταση αυξάνεται κατά τρόπο αόριστο 

αφότου παύει η έκθεση, περίπου ανάλογα με το τετράγωνο του χρόνου, δεδομένου ότι η 

πρώτη τιμή καθυστερεί 10 έτη από την πρώτη έκθεση.   

Αυτά τα πρότυπα και τα σχετικά όρια αβεβαιότητας αξιολογήθηκαν και 

διορθώθηκαν από τους Berman & Crump (2008), οι οποίοι έλαβαν υπόψη τόσο το 

μέγεθος των ινών όσο και τον ορυκτολογικό τύπο του αμιάντου, χρησιμοποιώντας τα 

ακατέργαστα στοιχεία από μελέτες, στις οποίες η μέτρηση των ινών πραγματοποιήθηκε με 

τη μέθοδο ΤΕΜ. 

Η κύρια διαδρομή της λήψης είναι μέσω του πνεύμονα. Μερικές ίνες μπορούν να 

κινηθούν μέσω των πνευμόνων, του στομάχου ή του εντέρου, οπότε και διανέμονται σε 

άλλους ιστούς όπως το αίμα, η λύμφη, τα ούρα ή τα διάφορα άλλα όργανα (νεφρό, 

καρδιά, συκώτι, σπλήνα, επινεφρίδια, πάγκρεας, εγκέφαλος, προστάτης, ή ιστοί 

θυροειδή). Στον πνεύμονα οι ίνες καλύπτονται από την κίνηση βλέννας προς τα πάνω, 

προς το λαιμό και μετά καταπίνονται και εκκρίνονται έπειτα στα περιττώματα. Οι ίνες που 

απορροφώνται στο σώμα μεταφέρονται από το αίμα στο νεφρό, όπου μπορούν να 

εκκριθούν στα ούρα. Οι περισσότερες ίνες αμιάντου που λαμβάνονται εκκρίνονται στα 

περιττώματα μέσα σε 48 ώρες (ATSDR, 1995).  
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  Οι μακρύτερες ίνες που παραμένουν στον πνεύμονα μπορούν να υποβληθούν σε 

διάφορες διαδικασίες όπως διακίνηση, διάλυση, τεμαχισμό, διαχωρισμό ή πρωτεϊνική 

ενθυλάκωση. Ιδιαίτερα οι ίνες με μήκος από 10 μέχρι και 40 μm και διάμετρο ≤ 3 μm 

αποκτούν ένα ανώμαλο κάλυμμα που τους δίνει τη μορφή ροπάλου ή κομπολογιού και 

χρώμα κίτρινο μέχρι κόκκινο-καφέ και ονομάζονται «σωματίδια αμιάντου». Η δημιουργία 

τους είναι το αποτέλεσμα της φαγοκύττωσης, της αλληλεπίδρασης δηλαδή μεταξύ των 

ινών αμιάντου και των κυψελιδικών μακροφάγων  (Yang et al., 2006). Μπορούν να 

βρεθούν στην απόχρεμψη 2 με 3 μήνες από την αρχή της έκθεσης ή ακόμα και 3 χρόνια 

μετά το τέλος της έκθεσης. Ο εντοπισμός των «σωματιδίων αμιάντου» στα πτύελα των 

επαγγελματικά εκτεθειμένων, θεωρείται από διάφορους ερευνητές ως πρώιμος 

προακτινολογικός δείκτης μιας κυψελιδικής φλεγμονής, η οποία οδηγεί στην αμιάντωση.   

Οι περισσότερες από τις ίνες αμιάντου που εισάγονται στον πνεύμονα αφαιρούνται 

από την μικροκαναλική δράση. Οι μακριές ίνες καθαρίζονται πιο αργά από τις κοντές ίνες. 

Οι ίνες με μήκος μικρότερο από 1μm καθαρίζονται από τον πνεύμονα με ένα χρόνο 

ημίσειας ζωής λιγότερο από 10 ημέρες ενώ οι μακρύτερες από 16 μm  ίνες καθαρίζονται 

με ένα χρόνο ημιζωής μεγαλύτερο από 100 ημέρες. Οι ίνες που δεν καθαρίζονται από τον 

πνεύμονα συσσωρεύονται βαθμιαία με το χρόνο.    

Αν και η εμφάνιση μεσοθηλιώματος σε μέλη της ίδιας οικογένειας  αποδίδεται 

κατά ένα μεγάλο μέρος στην κοινή έκθεση αμιάντου, η πρόσθετη συμβολή άλλων 

παραγόντων όπως η γενετική ευαισθησία μπορεί να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην 

αιτιολογία του (Ugolini et al., 2007). Ανάλυση γενεαλογικού δένδρου επί 6 γενεές έδειξε 

ότι το μεσοθηλίωμα υπεζωκότα μεταδίδεται γενετικώς.  

Ο αμίαντος δεν είναι ένα κλασικό μεταλλαξιογόνο γονιδίων μέσα σε βακτηριακά 

συστήματα αν και έχει την ικανότητα να προκαλεί καταφανείς χρωμοσωματικές 

μεταλλάξεις και μετασχηματισμό στα κύτταρα των θηλαστικών. Τα αποτελέσματα 

πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι το χρωμόσωμα 19p έχει σημασία στην καρκινογένεση 

που συνδέεται με τον  αμίαντο και ότι ο αμίαντος μπορεί να είναι ικανός να προκαλεί 

συγκεκριμένες παρεκκλίσεις χρωμοσωμάτων (Ruosaari et al., 2008). Οι ίνες αμιάντου  

μπορούν είτε άμεσα να διαπεράσουν τον πνεύμονα, να χαράξουν τη μεσοθήλια επιφάνεια 

και να προκαλέσουν παρατεταμένους κύκλους ζημίας και τοπικής βλάβης (Pott et al., 

1987) είτε έμμεσα παράγοντας ελεύθερες ρίζες σίδηρου-οξυγόνου ως επακόλουθο της 

δημιουργίας αντισωμάτων (Weitzman et al., 1984, Walker et al., 1992) μπορούν να 

προκαλέσουν ζημιά του DNA και σπασίματα κλώνων (Kamp et al., 1995).     

 



Κεφάλαιο 2                                         Ανασκόπηση των ερευνών για τις επιπτώσεις της χρήσης αμιάντου  

 20

2.2  ΤΥΠΟΙ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ  
  
2.2.1. Χρυσοτίλης 
 

Χρυσοτιλικός αμίαντος εξορύχθηκε για πρώτη φορά στο τέλος της δεκαετίας του 

1870. Διενέξεις μεταξύ της βιομηχανίας αμιάντου του Καναδά, της Αγγλίας και της 

Νότιας Αφρικής με τους ιατρικούς ερευνητές άρχισαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930 

και συνεχίζονται μέχρι σήμερα (Selikoff, 1965, 1980, Koshi et al., 1972, Wright et al., 

1986,  Hardy & Egilman, 1991, Liddell, 1997, Nicholson, 1997, Egilman et al., 1998,  

Landrigan et al., 1999, Egilman & Reinert, 2000). Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν 

ότι ο χρυσοτίλης είναι λιγότερο επικίνδυνος από τους αμφιβολιτικούς αμίαντους στην 

πρόκληση της αμιάντωσης (Gormley et al., 1983, Wagner et al., 1988, Becklake, 1991). 

Η έκθεση στο χρυσοτίλη συνδέεται με έναν υπερβολικό κίνδυνο καρκίνου των 

πνευμόνων. Διάφοροι ερευνητές έχουν τεκμηριώσει ότι υπάρχουν επαρκή επιδημιολογικά 

στοιχεία για να δειχτεί ότι ο χρυσοτίλης, στις συγκρίσιμες εκθέσεις, είναι λιγότερο 

ισχυρός από τους αμφιβολιτικούς αμίαντους στην πρόκληση καρκίνου των πνευμόνων. Ο 

Hughes (1991) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με τις επιδημιολογικές μελέτες ο 

κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων που συνδέεται με έκθεση στο χρυσοτίλη 

είναι πιθανώς χαμηλότερος από την έκθεση σε αμφιβόλους ή σε μικτές ίνες, εκτός από τη 

βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας. Οι πληροφορίες επίσης δείχνουν ότι όπου η έκθεση 

είναι κυρίως χρυσοτίλης, ο πιθανός κίνδυνος συσχετίζεται με τον τύπο της βιομηχανίας. 

Σε αντίθεση οι Stayner et al. (1996) δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα της βιομηχανίας 

κλωστοϋφαντουργίας δεν υποστηρίζουν τη θεωρία ότι ο χρυσοτίλης είναι λιγότερο 

ισχυρός από τους αμφιβόλους στην πρόκληση καρκίνου των πνευμόνων. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι παραλλαγές στον κίνδυνο συσχετίζονται περισσότερο με τον τύπο της 

βιομηχανίας παρά με τον τύπο των ινών και ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία για να υποδειχθεί 

ένας χαμηλότερος κίνδυνος καρκίνου των πνευμόνων από την έκθεση σε χρυσοτίλη. Από 

τις διαθέσιμες μελέτες στον άνθρωπο και στα ζώα οι Nicholson & Landrigan (1994) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρυσοτίλης είναι καρκινογόνος ουσία των πνευμόνων 

το ίδιο ισχυρή όπως οποιαδήποτε άλλη ποικιλία αμιάντου. 

Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία μερικοί ερευνητές είναι της άποψης ότι για 

μια δεδομένη έκθεση, ο κίνδυνος για μεσοθηλίωμα είναι μεγαλύτερος από τους 

αμφιβολιτικούς αμίαντους (πρώτιστα από τον κροκιδόλιθο) παρά από τον χρυσοτίλη 

(Hughes & Weill, 1986, Leigh, 1994, Rogers et al., 1994, Meldrum, 1996, Stayner et al., 

1996). Αντίθετα άλλοι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο χρυσοτίλης 
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είναι μια σημαντική αιτία του μεσοθηλιώματος στους ανθρώπους και έχει μια παρόμοια 

δυναμική με τους αμφίβολους. Η USEPA (1989) στην ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου 

από μεσοθηλίωμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επιδημιολογικά και ζωικά στοιχεία 

δεν καθόριζαν αποφασιστικά τις διαφορές για τον κίνδυνο μεσοθηλιώματος από τους 

διάφορους τύπους ινών αμιάντου και άρα όλες οι ίνες αμιάντου πρέπει να θεωρηθούν ότι 

προκαλούν παρόμοια καρκινογόνο δύναμη.  

Οι Smith & Wright (1996) συνόψισαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται σχετικά με 

τη δύναμη του χρυσοτίλη στην πρόκληση μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα στα εξής 

σημεία: Οι μελέτες των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο παρέχουν στοιχεία ότι 

ο χρυσοτίλης και ο κροκιδόλιθος είναι  οι μορφές αμιάντου που είναι κύριες αιτίες του 

μεσοθηλιώματος υπεζωκότα στους ανθρώπους. Ο κροκιδόλιθος μπορεί να είναι 3-4 φορές 

πιο ισχυρός από τον χρυσοτίλη και τον αμοσίτη. Στα τρωκτικά ο χρυσοτίλης, ο αμοσίτης 

και ο κροκιδόλιθος έχουν παρόμοια ισχύ και στις μελέτες εισπνοής και στις μελέτες των 

πλευρικών εγχύσεων. Η επανεξέταση των στοιχείων στα οποία η υπόθεση Stanton (βλ. 

σελ.28) είναι βασισμένη καταδεικνύει ότι τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι 

οι μακριές λεπτές αμφιβολιτικές ίνες αμιάντου είναι πιο ισχυρές στην πρόκληση 

μεσοθηλιώματος. Οι μελέτες του ιστού των πνευμόνων στις οποίες στηρίζεται η 

"αμφιβολιτική υπόθεση" (βλ. σελ.28) είναι ασυμβίβαστες. Σε κάθε περίπτωση, τα 

ευρήματα στον ιστό των πνευμόνων κατά την διάρκεια της διάγνωσης δεν έχουν καμία 

σχέση με τα αιτιώδη γεγονότα που πραγματοποιούνται δεκαετίες νωρίτερα. Οι 

ικανοποιητικές μελέτες των υπεζωκότων καταδεικνύουν ότι οι ίνες χρυσοτίλη προτιμούν 

να φθάνουν στον υπεζωκότα ο οποίος είναι η περιοχή στόχος. Με βάση αυτά τα σημεία 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρυσοτιλικός αμίαντος είναι μια ισχυρή αιτία του 

μεσοθηλιώματος υπεζωκότα.   

 

 2.2.1.1 Θεωρίες αναποτελεσματικής έκθεσης στο χρυσοτίλη 

Ερευνητές ανέφεραν ότι οργανικό και συνθετικό πετρέλαιο μπορεί να 

εμφανιστούν φυσικά καθώς επίσης και να μολύνουν μεταλλεύματα χρυσοτίλη,  

διαδραματίζοντας έναν βασικό ρόλο στην καρκινογόνο φύση του αμιάντου (Harrington, 

1965, Harrington & Roe, 1965). Επόμενες μελέτες συμπέραναν ότι οργανικές ουσίες 

μολύνουν τον χρυσοτιλικό αμίαντο και υποστήριξαν ότι αυτές είναι η αιτία του καρκίνου 

των εργαζομένων και όχι ο ίδιος ο χρυσοτίλης (Gibbs, 1969, Commins & Gibbs, 1969, 

Gibbs & Hui, 1971). Καθόρισαν ότι τα μακράς αλυσίδας αλκάνια που βρέθηκαν στα 

προϊόντα αμιάντου προέκυψαν από τρεις πιθανές πηγές: υδρογονάνθρακες που 
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εμφανίζονται φυσικά στο σώμα του μεταλλεύματος, μόλυνση από τη διαδικασία εξόρυξης 

και άλεσης και μόλυνση από τις διαδικασίες κατασκευής και χρήσης  (Gibbs & Hui, 

1971). Έμφαση δόθηκε στη σημασία να αποτιμηθούν οι διαφορές στο οργανικό 

περιεχόμενο στους τύπους αμιάντων στους οποίους οι εργαζόμενοι εκτέθηκαν, αλλά στο 

τέλος δεν υπήρξε κανένα στοιχείο ότι οι οργανικοί μολυσματικοί παράγοντες αποτέλεσαν 

τα αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου. Οι  Wagner & Berry (1969)  δημοσίευσαν μια έκθεση 

που καταδεικνύει ότι η αφαίρεση των οργανικών μολυσματικών παραγόντων από τον 

αμίαντο δεν μειώνει και στην πραγματικότητα ενδεχομένως αυξάνει την  ικανότητα των 

ινών να προκαλεί μεσοθηλίωμα στους αρουραίους.  

Η έκθεση σε κροκιδόλιθο που είχε εισαχθεί από την Αυστραλία για να 

χρησιμοποιηθεί  σε ένα τοπικό  εργοστάσιο κατασκευής μασκών αερίου ως φίλτρο κατά 

τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θεωρήθηκε υπεύθυνη για τις 

περισσότερες περιπτώσεις μεσοθηλίωματος και καρκίνου των πνευμόνων στους 

εργαζομένους ορυχείων αμιάντου στο Quebec (McDonald & McDonald, 1977, 1978, 

1980). Μελέτες αναφέρουν ότι οι ρυθμοί μεσοθηλιώματος δεν ήσαν τόσο υψηλοί όσο θα 

αναμενόταν αν είχε χρησιμοποιηθεί κροκιδόλιθος στην κατασκευή μασκών αερίου. 

Αναφέρθηκαν ακόμη  αμφιβολίες για την παρουσία κροκιδόλιθου στο εργοστάσιο, (Begin 

et al., 1992). Μάλιστα οι Dufresne et al. (1995) επανεξέτασαν τα λεπτομερή ιστορικά 

εργασίας και των 20 εργαζομένων που εμφάνισαν μεσοθηλίωμα και παρατήρησαν ότι 

κανένας από αυτούς δεν είχε εργασθεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκόσμιου 

Πολέμου στην προετοιμασία των υλικών για την επεξεργασία των μασκών αερίου όπως 

προηγουμένως είχε αναφέρει ο McDonald (1980) και κανένας τους δεν είχε εκτεθεί σε  

κροκιδόλιθο κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο ετών (1939-1941) στο εργοστάσιο ή 

σε ορυχείο. Οι Nayebzadeh et al. (2001) επαναβεβαίωσαν ότι ο κροκιδόλιθος στους 

πνεύμονες των μεταλλωρύχων αμιάντου προήλθε από την έκθεση στον εισαγόμενο 

κροκιδόλιθο που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή μασκών αερίου. Εντούτοις, αγνόησαν 

το γεγονός ότι εάν χρησιμοποιήθηκε, αυτό συνέβη μόνο κατά το  χρονικό διάστημα από 

το 1939 ως το 1941 και στη μελέτη τους φαίνεται ότι περίπου οι μισοί από τους 

εργαζομένους άρχισαν να εργάζονται μετά από το 1941 (Egilman et al., 2003).  Η πλέον 

πιθανή πηγή αυτού του κροκιδόλιθου ήταν το τοπικό μεταλλευτικό σώμα και όχι 

εισαγόμενες ίνες. Δύο γεωλογικές έρευνες διαπίστωσαν ότι τα ορυχεία περιείχαν το 

ριβεκίτη (De, 1961, Hebert, 1980).  

Πιο πρόσφατα οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αιτία καρκίνων στους 

εργαζόμενους στον αμίαντο είναι η μόλυνση του χρυσοτίλη από τρεμολίτη και όχι η 
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έκθεση στον καθαρό χρυσοτίλη. Μελέτη από τους Doll & Peto (1995) έδειξε ότι ακόμη 

και στο τελικό προϊόν ο τρεμολίτης μπορεί να μολύνει χρυσοτιλικές ίνες. Έχει προταθεί 

ότι ο τρεμολίτης μπορεί να είναι η αιτία των μεσοθηλιωμάτων στους πληθυσμούς  που 

εκτίθενται κυρίως στο χρυσοτίλη (Churg & Harley, 1984, Weill & Hughes, 1988, 

McConnochie et al., 1989). Στην κατεύθυνση ότι η έκθεση στον τρεμολίτη και όχι στο 

χρυσοτίλη ήταν η πιθανή αιτία των περιπτώσεων μεσοθηλιώματος σε όσους εργάσθηκαν 

στα ορυχεία Thetford στο Quebec, ένα νέο επιχείρημα εξετέθη σε μία σειρά άρθρων. Σε 

αυτά αναφέρεται ότι  στο Thetford υπάρχουν κεντρικά ορυχεία με υψηλή παρουσία 

τρεμολίτη και απομακρυσμένα ορυχεία με χαμηλή παρουσία τρεμολίτη. Έχουν μάλιστα 

παρουσιάσει τα στοιχεία που δείχνουν ότι όλες εκτός από μια οι περιπτώσεις 

μεσοθηλιώματος εμφανίστηκαν σε εκείνους που είχαν εργαστεί  στα κεντρικά  ορυχεία με 

υψηλό ποσοστό τρεμολίτη (Liddell et al., 1997, 1998, McDonald & McDonald, 1997, 

McDonald et al., 1997, 1999, McDonald, 1998a,b, Vacek, 1998, Nayebzadeh et al., 2001). 

Ως πηγή των στοιχείων τους χρησιμοποιούν μια μελέτη των Sebastien et al. (1989),  που 

δείχνει μια ευρεία διαφορά στα επίπεδα μόλυνσης τρεμολίτη μεταξύ των κεντρικών και 

απομακρυσμένων ορυχείων στην πόλη Thetford. Εντούτοις, η μελέτη αυτή δεν περιέλαβε, 

δεν ταξινόμησε ούτε αξιολόγησε τη σχέση μεταξύ των επιπέδων τρεμολίτη στους 

πνεύμονες  και τη θέση των ορυχείων (Egilman et al., 2003). Ο ισχυρισμός ότι τα ορυχεία 

Thetford έχουν ποικίλα επίπεδα μόλυνσης τρεμολίτη συγκρούεται με άλλα δημοσιευμένα 

στοιχεία. Ο Gibbs (1979) ισχυρίζεται ότι τα ορυχεία ανήκουν στο ίδιο μεταλλευτικό σώμα 

και δεν υπάρχει καμιά γεωλογική μαρτυρία, η οποία να δείχνει διαφορές μεταξύ των 

ορυχείων του Thetford. Οι Begin et al. (1992) αναφέρουν ότι στο Quebec τα ποσοστά 

μεσοθηλιώματος είναι το ίδιο υψηλά σε διαφορετικές περιοχές ορυχείων, όπου έχουν 

παρατηρηθεί διαφορετικά επίπεδα μόλυνσης του χρυσοτίλη από τρεμολίτη. Εξάλλου σε 

μελέτες σε ζώα έχουν αναφερθεί μεσοθηλιώματα από την έκθεση σε καθαρό χρυσοτίλη 

(Wagner et al., 1974, Frank et al., 1997).   

  Μια άλλη  θεωρία που ετέθη για τον Καναδικό αμίαντο είναι ότι μόνο ίχνη 

τρεμολίτη υπάρχουν στον χρυσοτίλη που εξορύσσεται σήμερα, επειδή ο τρεμολίτης 

αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της εξόρυξης ή αφαιρείται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας άλεσης. Η Καναδική βιομηχανία αμιάντου έχει παρουσιάσει διάφορα 

επιχειρήματα για να πείσει ότι το τρέχον προϊόν χρυσοτίλη είναι ελεύθερο από τρεμολίτη. 

Για παράδειγμα αναφέρεται ότι δεν βρέθηκε τρεμολίτης σε δείγματα χρυσοτίλη που 

εξορύχθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1960 (Frank et al., 1998 ). Ο Case (2001a) 

ισχυρίζεται ότι ο τρεμολίτης αφαιρείται από το χρυσοτίλη στην επεξεργασία. Η 
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διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο Black Lake, το τελευταίο και μεγαλύτερο 

λειτουργούν ορυχείο του Καναδά. Αναφέρει όμως ότι δεν γνωρίζει γιατί οι πνεύμονες των 

εργαζόμενων στα ορυχεία περιείχαν τόσο μεγάλα ποσά τρεμολίτη ενώ οι πνεύμονες των 

χρηστών των τελικών προϊόντων περιείχαν πολύ μικρότερα, υποθέτοντας ότι κάτι πρέπει 

να συμβαίνει στη  διαδικασία  αφαίρεσης του τρεμολίτη.  Θεωρεί ότι μπορεί να οφείλεται 

στο φιλτράρισμα του νερού, στη διαλογή ή στην άλεση.  Όμως σύμφωνα με τους Egilman 

et al. (2003) το ορυχείο βρίσκεται στο κατώτατο σημείο μιας αποξηραμένης λίμνης, άρα 

δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φιλτράρισμα του νερού ούτε υπάρχει νερό στη διαδικασία 

άλεσης.   

 Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι πιθανό να υπάρχει μια συσσωρευτική έκθεση 

χρυσοτίλη κάτω από την οποία υπάρχει αμελητέος κίνδυνος για ασθένειες σχετικές με τον 

αμίαντο (NOAEL- no observed adverse effects level).  Μια έρευνα από τους Pierce et al. 

(2008) έγινε με σκοπό να συνοψίσει και να παρουσιάσει όλα τα συσσωρευτικά στοιχεία 

έκθεσης - αποτελέσματος που αναφέρονται σε εκτεθειμένες ομάδες στο  χρυσοτίλη από 

δημοσιευμένες μελέτες. Τα κριτήρια προς εξέταση σε αυτήν την ανάλυση περιέλαβαν τις 

σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου ή το λόγο θνησιμότητας από τη συσσωρευμένη έκθεση 

χρυσοτίλη. Πάνω από 350 μελέτες αξιολογήθηκαν αρχικά και αποκλείστηκαν στη 

συνέχεια από την ανάλυση. Αυτό οφείλεται πρώτιστα στην έλλειψη πληροφοριών 

συσσωρευμένης έκθεσης, την έλλειψη πληροφοριών για τον τύπο των ινών  ή και για 

στοιχεία σημαντικών εκθέσεων σε αμφιβολιτικούς αμίαντους. Βρέθηκαν 14 μελέτες που 

ικανοποιούν τα κριτήρια συνυπολογισμού, όπου ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των 

πνευμόνων οφείλεται στη συσσωρευμένη έκθεση χρυσοτίλη, 4 τέτοιες μελέτες βρέθηκαν 

για το μεσοθηλίωμα. Όλες οι μελέτες περιέλαβαν ομάδες που εκτέθηκαν σε υψηλά 

επίπεδα χρυσοτίλη σε ορυχεία ή σε κατασκευές. Η επικρατέστερη συσσωρευτική έκθεση 

χωρίς επιδράσεις για καρκίνο των πνευμόνων είναι περίπου 25-1000 ίνες ανά κυβικό 

εκατοστόμετρο ετησίως (f/cc-yr) και για το μεσοθηλίωμα 15-500 f/cc-yr. Οι  

περισσότερες των μελετών δεν ανέφεραν έναν  αυξανόμενο κίνδυνο σε υψηλότερα 

εκτιμημένη έκθεση. Τα σφάλματα σε αυτές τις τιμές περιλαμβάνουν : σφάλματα στις 

εκτιμήσεις συσσωρευμένης έκθεσης, στη μετατροπή των μετρήσεων σκόνης σε στοιχεία 

ινών και στη χρήση των ποσοστών θνησιμότητας, ρυθμιζόμενη με βάση το προσδόκιμο 

ζωής κάθε χώρας. Υπάρχουν επίσης πολυάριθμες στατιστικές αποκλίσεις. Για 

παράδειγμα, το κάπνισμα ελέγχθηκε σπάνια και η έκθεση σε αμφιβόλους στην 

πραγματικότητα εμφανίστηκε στην πλειοψηφία των μελετών, οι οποίες θα απέκλιναν 

πολύ από τα αναφερόμενα επίπεδα έκθεσης "χωρίς επίδραση" προς χαμηλότερες τιμές. 
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Πολλές από τις μελέτες, πολύ πιθανό ελλείψει επαρκούς ισχύος (π.χ., λόγω του μικρού 

μεγέθους δείγματος), πρέπει να αξιολογηθούν εάν θα μπορούσαν να παρουσιάσουν μια 

σημαντική αύξηση για κίνδυνο στο αναφερόμενο επίπεδο μη παρατηρούμενης δυσμενούς 

επίδρασης (Pierce et al., 2008).  

  

2.2.2 Αμφιβολιτικός αμίαντος  

Μέχρι το τέλος του αιώνα ο αμφιβολιτικός αμίαντος είχε χτυπήσει όχι μόνο 

κοινότητες εξόρυξης και άλεσης στις χώρες παραγωγής αλλά πολλές ομάδες 

εργαζομένων, συγγενών και γειτόνων τους που εκτέθηκαν σε αμφιβολιτικά αμιαντοφόρα 

υλικά στις χώρες εισαγωγής.   

 

 2.2.2.1 Κροκιδόλιθος  

Ο κροκιδόλιθος έχει δειχθεί ότι προκαλεί μεσοθηλίωμα και καρκίνο του πνεύμονα 

στους μεταλλωρύχους και τους μυλωνάδες, τους εργαζομένους κατασκευής μασκών 

αερίου και τους εργαζομένους σε εργοστάσια κατασκευής σωλήνων ή φίλτρων (Wagner 

et al., 1960, McDonald & McDonald, 1978, Acheson et al., 1982, Hughes et al., 1987, 

Talcott et al., 1989).  

 

2.2.2.2 Αμοσίτης  

Η πρώτη έρευνα για τις σχετικές με τον αμοσίτη ασθένειες πραγματοποιήθηκε στα 

μεταλλεία του Penge της Ν. Αφρικής στη δεκαετία του '60 από την ερευνητική μονάδα 

πνευμοκονίωσης (PRU) και δημοσιεύθηκε από τον Sluis-Cremer (1965). Μια σειρά 

αυτοψιών μαύρων μεταλλωρύχων που πέθαναν έδειξε ότι είχαν αμιάντωση (αν και συχνά 

μικρού βαθμού) σε ποσοστό  80%.     

Άλλη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Irwig et al. (1979) σε 2389 άτομα για 

περιπτώσεις καλοήθους ασθένειας σχετικής με τον αμίαντο (περιέλαβε τις υπεζωκοτικές 

πλάκες και την παρεγχυματική ασθένεια των πνευμόνων) στις περιοχές μεταλλείας 

κροκιδόλιθου στο βόρειο Cape της Ν. Αφρικής και αμοσίτη στο Penge.  Η επικράτηση 

γενικά ασθένειας σχετικής με τον αμίαντο ήταν υψηλότερη σε εκείνους που εκτέθηκαν 

στον κροκιδόλιθο στο Cape. Αυτό ισχύει και για τις επαγγελματικές και τις 

περιβαλλοντικές εκθέσεις. Βρήκαν όμως μια σημαντικά υψηλότερη επικράτηση των 

υπεζωκοτικών πλακών στους εκτεθειμένους εργαζομένους στον αμοσίτη με περισσότερο 

από 15 έτη υπηρεσίας, έναντι των μεταλλωρύχων στον κροκιδόλιθο (34% εναντίον 17%). 

Δεν ανίχνευσαν καμία διαφορά για την παρεγχυματική ασθένεια.  
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Μελέτη από τον Felix (1997) ενός πληθυσμού που εκτέθηκε στη σκόνη αμοσίτη 

σε μια περιοχή βαριά μολυσμένη από τη σκόνη της εξόρυξης, της άλεσης και τις 

ανεξέλεγκτες απορρίψεις στείρων υλικών, οι αλλοιώσεις στον υπεζωκότα βρέθηκαν σε 

52% των επαγγελματικά εκτεθειμένων ατόμων και σε 34% των ατόμων με μόνο την 

περιβαλλοντική έκθεση.   

Οι Davies et al. (2001) μελέτησαν την επικράτηση της αμιάντωσης  σε 770 

γυναίκες που είχαν εργαστεί στα ορυχεία αμιάντου στο Pietersburg από το 1929 ως το 

1980. Απέδωσαν την υψηλή επικράτηση (ποσοστό 96%) στην έκθεση σε υψηλά επίπεδα 

σκόνης αμοσίτη και στη μακροχρόνια παραμονή της σκόνης στους πνεύμονες.  

Η επιβάρυνση του μεσοθηλιώματος στο Pietersburg από τον αμοσίτη είναι σαφώς  

χαμηλότερη από αυτήν του κροκιδόλιθου στη βόρεια επαρχία του Cape. Τα 

συσσωρευτικά επίπεδα παραγωγής αμοσίτη στο Pietersburg και κροκιδόλιθου στο Cape 

ήσαν παρόμοια για την περίοδο εξόρυξης αμιάντου (Harrington & Mc Glashan, 1998). Οι 

αριθμοί ατόμων που εκτέθηκαν, εργαζόμενοι και κάτοικοι, ήσαν επίσης συγκρίσιμοι. Ο 

αμοσίτης εξήχθη από το τέλος του προτελευταίου αιώνα έως το 1992, οι περίοδοι έκθεσης 

είναι έτσι επίσης συγκρίσιμες. Θεωρήθηκε ότι όλες οι περιπτώσεις μεσοθηλιώματος στη 

Νότια Αφρική είχαν καταγραφεί. Μόνο το 1% των περιπτώσεων μεσοθηλιώματος είχαν 

εργασθεί στα ορυχεία αμοσίτη αλλά είχαν εκτεθεί επίσης στον κροκιδόλιθο αλλού 

(Webster, 1973).    

Ο Sluis-Cremer (1992) αναφέρει ότι η επίπτωση του μεσοθηλιώματος ανά άτομο 

που υπολογίσθηκε από την έκθεση στον κροκιδόλιθο του Cape ήταν σχεδόν έξι φορές 

αυτής από τον αμοσίτη, έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αμοσίτης μπορεί να 

προκαλέσει μεσοθηλίωμα όμως δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφισβήτηση ότι ο 

κροκιδόλιθος είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον αμοσίτη.  

Μελέτη από τους Murray et al. (2007) εστιάζει στην περιοχή εξόρυξης αμοσίτη 

στη Ν.Αφρική και τα σχετικά αποτελέσματα στην υγεία, έναντι άλλων εξορυσσομένων 

τύπων ινών αμιάντου. Η έρευνα έδειξε ότι ο αμοσίτης προκαλεί και την καλοήθη και την 

κακοήθη ασθένεια. Εντούτοις η δυνατότητα πρόκλησης μεσοθηλιώματος από τον αμοσίτη 

είναι μερικά επίπεδα χαμηλότερη από αυτή του κροκιδόλιθου.  

 

2.2.2.3 Τρεμολίτης 

Μια ομάδα 406 ατόμων που απασχολήθηκαν πριν από το 1963 για τουλάχιστον 

ένα έτος σε ένα ορυχείο βερμικουλίτη στη Μοντάνα παρακολουθήθηκε μέχρι τον Ιούλιο 

του 1983. Το μετάλλευμα βερμικουλίτη περιείχε 4-6% αμφιβολιτικές ίνες της σειράς  του 
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τρεμολίτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης από τους McDonald  et al. (1986), η 

θνησιμότητα της ομάδας από καρκίνο των πνευμόνων και από μεσοθήλιους όγκους ήταν 

υψηλότερη από αυτήν στην εξόρυξη χρυσοτίλη.   

 

2.2.2.4 Ανθοφυλλίτης 

Πολλοί θεωρούν τον ανθοφυλλίτη ως ένα μη εμπορικό αμιαντοειδές (asbestiform) 

ινώδες υλικό (Rom, 1998). Εντούτοις υπήρξαν μερικές πολύ περιορισμένες εμπορικές 

χρήσεις του ανθοφυλλιτικού αμιάντου που εξορύχθηκε αποκλειστικά στη Φινλανδία και 

στην Ιαπωνία. Η Φινλανδία παρήγαγε 350.000 τόνους ανθοφυλλίτη από το 1918 ως το 

1975 και οι 230.000 τόνοι εξήχθησαν (Huuskonen et al., 1980). Ο Kiviluoto (1960) 

ανέφερε υπεζωκοτικές πλάκες σε άτομα με περιβαλλοντική έκθεση από τα Φινλανδικά 

ορυχεία αμιάντου, είχε συλλέξει 800 περιπτώσεις. Οι Meurman et al. (1994) έχουν 

διαπιστώσει ανεβασμένα επίπεδα καρκίνου των πνευμόνων μεταξύ των Φινλανδών 

μεταλλωρύχων ανθοφυλλίτη ενώ οι Karjalainen et al. (1994) έχουν παρατηρήσει 

περιστατικά μεσοθηλιωμάτων μεταξύ των ατόμων της ίδιας ομάδας.  

Ο ανθοφυλλιτικός αμίαντος εξορύχθηκε και αλέστηκε στο Matsubase της 

Ιαπωνίας και 9,5% των κατοίκων πάνω από 20 ετών σε αυτήν την πόλη εμφάνισε 

υπεζωκοτικές πλάκες. Επίσης σε άτομα πάνω από 65 ετών παρατηρήθηκαν αμιαντώσεις 

σε ποσοστό περίπου 30% (Hiraoka et al., 1998).  

Μεσοθηλίωμα προκληθέν από ανθοφυλλίτη έχει περιγραφεί για τους 

εργαζομένους του Union Asbestos and Rubber Company στο Paterson του New Jersey, οι 

οποίοι εκτέθηκαν στη δεκαετία του '40 και τη δεκαετία του '50 (Anderson et al., 1976, 

1979). Επίσης μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα έχει συνδεθεί και με περιβαλλοντική έκθεση 

σε ανθοφυλλιτικό αμίαντο. Σε μελέτη των Rom et al. (2001) αξιολογήθηκε ένας παλαιός 

ασθενής 38 ετών με μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα χωρίς καμία έκθεση εργασίας στον 

αμίαντο, ο οποίος έζησε από 8-17 ετών κοντά σε μια περιοχή όπου εταιρεία κατασκευών 

χρησιμοποίησε αποκλειστικά ανθοφυλλιτικές ίνες αμιάντου.  

 
 2.2.3  Η σχέση του τύπου και του μεγέθους των ινών στην καρκινογένεση  
 

Ο βαθμός κινδύνου (παθογένεια) για την πρόκληση αμιάντωσης, καρκίνου των 

πνευμόνων και μεσοθηλιώματος συσχετίζεται πραγματικά με τον τύπο των ινών και την 

κατανομή μεγέθους των ινών. Έχει υπάρξει έντονη αντιπαράθεση για το αν ο τύπος των 

ινών ή το μέγεθος των ινών ασκεί μεγαλύτερη επίδραση. Οι Nicholson & Landrigan 

(1994) και οι Smith & Wright (1996) εξέτασαν τα στοιχεία από τις επιδημιολογικές και 
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ζωικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι γενικά οι μελέτες 

που χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο ινών υπερβαίνουν εκείνες που υπάρχουν με τη 

χρησιμοποίηση διαφορετικών ινών.   

Διάφοροι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία για να καταδείξουν ότι ο χρυσοτίλης είναι λιγότερο επικίνδυνος από τους 

αμφιβολιτικούς αμίαντους (McDonald & McDonald, 1987, Hughes, 1991, Churg, 1994, 

Leigh, 1994,  Meldrum, 1996, Hodgson & Darnton, 2000). Η υπόθεση "Stanton" (1972) 

είχε προτείνει ότι η πρόκληση μεσοθηλιώματος είναι έντονα  συσχετισμένη με τις 

μακρύτερες και λεπτότερες ίνες ενώ η υπόθεση "Amphibole" θεωρούσε ότι οι ίνες 

αμφιβόλων είναι υπεύθυνες για την πρόκληση του μεσοθηλιώματος, δεδομένου ότι αυτές 

οι ίνες βρίσκονται στους πνεύμονες των περιπτώσεων μεσοθηλιώματος στην αυτοψία, 

ενώ οι ίνες χρυσοτίλη όχι. Οι Hughes & Weill (1986) έχουν προτείνει ότι ο κροκιδόλιθος 

είναι περίπου 14 φορές πιο ισχυρός από το χρυσοτίλη στην πρόκληση  υπεζωκοτικών και 

περιτοναϊκών μεσοθηλιωμάτων. Αυτό το εύρημα είναι βασισμένο σε συνδυασμένα 

στοιχεία από επιλεγμένες ομάδες με χρυσοτίλη, αμοσίτη, κροκιδόλιθο ή μικτές εκθέσεις.  

  Η επανανάλυση των ανωτέρω στοιχείων από τους Smith & Wright (1996), όπου  

συμπεριλαμβάνονται οι ίδιες ομάδες αλλά στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία από τις ομάδες αυτές, χρησιμοποιήθηκαν όπου ήταν δυνατόν τα 

στοιχεία από υποομάδες με 20 και πλέον έτη από την πρώτη έκθεση και αφού 

συμπεριλήφθηκαν μόνο μεσοθηλιώματα υπεζωκότα, δείχνει πολύ διαφορετικά 

αποτελέσματα. Αντί η ισχύς του χρυσοτίλη να είναι 14 φορές μικρότερη από του 

κροκιδόλιθου, ο χρυσοτίλης εμφανίζεται να είναι μόνο τρεις ή τέσσερις φορές λιγότερο 

ισχυρός στην πρόκληση μεσοθηλιώματος. Αυτό είναι σε συμφωνία με τα συμπεράσματα 

του Nicholson (1991), ο οποίος εξέτασε τις συγκριτικές σχέσεις δόσης-αντίδρασης ινών 

αμιάντου και συμπεριέλαβε τις περισσότερες μελέτες από τους Hughes & Weill (1986) 

και αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφορά στη δυνατότητα χρυσοτίλη και αμοσίτη στην 

πρόκληση μεσοθηλίωματος. Εντούτοις εκθέσεις σε καθαρό κροκιδόλιθο, που 

χρησιμοποιείται σπάνια στις ΗΠΑ, μπορεί να φέρει δύο - τρεις φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο. Οι Rees et al. (1999) συμπεραίνουν ότι οι αιτίες δημιουργίας  μεσοθηλιώματος 

από το νοτιοαφρικανικό αμίαντο έχουν την εξής διαβαθμισμένη δυνατότητα: 

κροκιδόλιθος > αμοσίτης > χρυσοτίλης. Την ίδια διαβαθμισμένη ισχύ είχαν διαπιστώσει 

σε μελέτη τους οι Rogers et al. (1994). 

Οι Berman & Crump (2008) χρησιμοποίησαν ακατέργαστα στοιχεία από μελέτες,  

όπου οι εκθέσεις ήσαν κυρίως χρυσοτίλης όπως για τους εργαζόμενους της νότιας 
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Καρολίνας στην υφαντουργία (Hein et al., 2007), στοιχεία μεσοθηλιώματος μόνο από 

τους μεταλλωρύχους και τους μυλωνάδες του Quebec (Liddell et al., 1997) και τον 

κροκιδόλιθο στους μεταλλωρύχους και μυλωνάδες του Wittenoom Gorge της 

Αυστραλίας (Berry et al.,, 2004). Επίσης δημοσιευμένα στοιχεία από μια ομάδα που 

εκτέθηκε στον αμοσίτη  (Seidman et al., 1986). Στα συμπεράσματά τους αναφέρουν μια 

μικρότερη τάση για μεσοθηλίωμα από τις ομάδες που εκτίθενται κυρίως σε χρυσοτίλη και 

υψηλότερη από τις ομάδες που εκτίθενται μόνο στον αμφιβολιτικό αμίαντο, ενώ η τάση 

για μεσοθηλίωμα από τις ομάδες που εκτίθενται σε μικτούς τύπους ινών εμφανίζεται να 

είναι ενδιάμεση. Για τον καρκίνο των πνευμόνων αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία 

μεγαλύτερης πρόκλησης από την έκθεση στον αμφιβολιτικό αμίαντο, υπάρχει μεγάλη 

διασπορά στα στοιχεία, ενώ μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις καρκίνου του πνεύμονα 

προήλθε από τον υφαντουργική βιομηχανία της νότιας  Καρολίνας, όπου οι εκθέσεις ήσαν 

σχεδόν αποκλειστικά σε χρυσοτίλη.    

Το IPCS (1998) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται οι πληροφορίες 

δόσης-αντίδρασης στις μελέτες ζώων για τους διαφορετικούς τύπους ινών του αμιάντου  

προκειμένου να αξιολογηθούν οι διαφορετικοί κίνδυνοι από αυτούς. Ο κύριος λόγος που 

προτείνεται η χαμηλότερη δραστικότητα του χρυσοτίλη έναντι άλλων ινών αμιάντου είναι 

η πιο σύντομη παραμονή των ινών χρυσοτίλη στον πνεύμονα. Ο καθαρισμός του 

πνεύμονα από το χρυσοτίλη γίνεται πολύ γρήγορα (T1/2 = 0,3 έως 11 ημέρες) ενώ οι 

αμφίβολοι είναι ανάμεσα στις πιο αργά καθαριζόμενες γνωστές ίνες  (T1/2 = 500 ημέρες 

και απεριόριστα προς τα πάνω) (Bernstein et al., 2006)  Αυτό θα μπορούσε να είναι 

αποτέλεσμα των εξής:  

- ο χρυσοτίλης είναι χημικά ασταθής στον πνεύμονα και η διύλιση (leaching)  του 

μαγνησίου τελικά οδηγεί στη διάλυση της ίνας. Έτσι ο χρυσοτίλης τεμαχίζεται γρήγορα 

σε πολύ κοντές ινώδεις μορφές που μπορούν εύκολα να φαγοκυτταρωθούν και να 

απομακρυνθούν από τον πνεύμονα (Churg, 1994). Τοξικολογικά οι μικρότερες αυτές ίνες 

χρυσοτίλη που εμπίπτουν γρήγορα χωριστά στον πνεύμονα συμπεριφέρονται περισσότερο 

όπως οι μη ινώδεις ορυκτές σκόνες ενώ το αποτέλεσμα από τον αμφιβολιτικό αμίαντο 

απεικονίζει την αδιάλυτη ινώδη δομή του.   

- οι σγουρές-κυματοειδείς ίνες χρυσοτίλη έχουν μικρή αντοχή στην κάμψη και στην 

περιέλιξη (Εικ. 2.1) και όταν εισπνέονται δε φθάνουν στο παρέγχυμα του πνεύμονα αλλά 

μένουν παγιδευμένες σε πλατιές διακλαδώσεις αεραγωγών. Αντίθετα οι ίνες του 

αμφιβολιτικού αμίαντου είναι ευθύγραμμες και αιχμηρές με μεγάλη αντοχή στην κάμψη 

και στην περιέλιξη (Εικ. 2.2, 2.3) και έτσι διεισδύουν ευκολότερα και μεταφέρονται με 
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ρεύμα αέρα στην περιφέρεια του πνεύμονα (Mossman & Gee, 1989,  Churg, 1994). 

Εντούτοις, μελέτες σε ζώα έχουν παρουσιάσει εκτενή απόθεση χρυσοτίλη στους 

πνεύμονες και μερικές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απόθεση ινών αμφιβόλων 

και χρυσοτίλη είναι παρόμοια (Churg, 1994). 

- Οι σημαντικές ποσότητες Fe που περιέχονται στις ίνες του αμφιβολιτικού αμίαντου 

αντιδρούν με το οξυγόνο και τα προϊόντα καταστρέφουν τους ιστούς, ακόμα και το DNA 

των κυττάρων.  Ο χρυσοτίλης αντίθετα περιέχει λίγο ή καθόλου Fe.  

           Εξάλλου οι ίνες χρυσοτίλη δύσκολα φθάνουν στον πνεύμονα καθώς το νερό 

προσκολλάται πάνω τους και αποβάλλονται με τη βοήθεια βλέννας που παράγει ο 

οργανισμός. Οι αμφιβολιτικές ίνες είναι υδρόφοβες και καθιστούν δύσκολη την 

απομόνωση και αποβολή τους. 

  

               

 
Εικόνα 2.1: Σγουρές ίνες χρυσοτίλη στο σαρωτικό     Εικόνα 2.2: Ίνες ανθοφυλλίτη στο σαρωτικό ηλεκτρονικό 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  SEM (2.500x)                   μικροσκόπιο  SEM (2.500x). Οι ίνες είναι ευθείες και μερικές                          
                                                                                      σπάζουν στα άκρα. 
                                                                                     

 
 
                                    Εικόνα 2.3: Ινώδης τρεμολίτης στο σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  SEΜ.  
                                    Οι ίνες του είναι συνήθως μικρότερες από αυτές των άλλων ορυκτών αμιάντου. 
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Υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία για να υποδειχθεί ότι οι μακριές ίνες είναι πιο 

επικίνδυνες από τις κοντές ίνες (Stanton et al., 1981, Smith & Wright, 1996). Eιδικότερα 

oι σχετικοί κίνδυνοι για το μεσοθηλίωμα έχουν αποδειχθεί ότι είναι στατιστικά 

υψηλότεροι για το χρυσοτίλη, τον κροκιδόλιθο και τις άλλες αμφιβολιτικές ίνες  με μήκος 

> 10 µm από ό,τι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις ίνες με μήκος < 10 µm (Leigh, 1994).     

Το πλάτος των ινών είναι επίσης σημαντικό στην καρκινογόνο δράση. Λεπτότερες  

ίνες (γενικά λιγότερο από 0,1 μm), που είναι αόρατες από το οπτικό μικροσκόπιο και 

επομένως μη μετρήσιμες, προκαλούν  πολύ περισσότερο το μεσοθηλίωμα από πιο πλατιές 

και ορατές ίνες (Pott et al., 1972, Stanton et al., 1981, Lippmann, 1988). 

Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι οι διαστάσεις ινών που συσχετίζονται εντονότερα με 

αυξανόμενη επίπτωση όγκων στους πνεύμονες είναι ίνες που έχουν μήκος > 5 µm και 

διάμετρο < 3 µm (Spurney, 1995). Πάντως υψηλοί συσχετισμοί έχουν φανεί και σε άλλες 

σειρές μεγέθους, όπως μήκος > 8µm και διάμετρο < 0,25 µm, καθώς και μήκος > 4 µm 

και διάμετρο < 1,5 µm (Stanton et al., 1981). Επιπλέον γενικά υποτίθεται ότι η 

καρκινογόνος επίδραση των ινών μειώνεται γρήγορα όταν μειώνεται η αναλογία του 

μήκους προς τη διάμετρο (συντελεστής επιμήκυνσης) κάτω από την τιμή 3 (EC, 1997).   

 Ο Huncharek (1994) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το μεσοθηλίωμα οι 

διαφορές για την καρκινογόνο δυνατότητα εμφανίζονται να είναι περισσότερο σχετικές με 

το μέγεθος των ινών παρά από τον τύπο των ινών. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που 

δείχνουν επίσης ότι το μέγεθος των ινών μπορεί να επηρεάσει το βαθμό κινδύνου. Για 

παράδειγμα το ποσοστό αμιάντωσης στους εργαζομένους υφαντικών εγκαταστάσεων του 

Κεμπέκ ήταν μεγαλύτερο από εκείνο στους μεταλλωρύχους και τους μυλωνάδες του 

Κεμπέκ, που ενδεχομένως οφείλεται στις διαφορές στο μέγεθος των ινών. Οι μελέτες 

δείχνουν ότι υπάρχουν χαρακτηρισμένες διαφορές στα επίπεδα κινδύνου για τις διάφορες 

βιομηχανίες. Μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται στην υφαντική κατασκευή έναντι της 

εξόρυξης, της άλεσης και της κατασκευής προϊόντων τριβής. Ο πιο κοινός λόγος που 

προτείνεται για αυτές τις διαφορές είναι το μέγεθος των ινών, καθώς μακρύτερες ίνες 

χρησιμοποιήθηκαν γενικά στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας (Doll & Peto, 1985). Οι 

πρόσφατες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μακρύτερες και λεπτότερες 

ίνες είναι αυτές που έχουν τη μέγιστη δραστικότητα, όπως έχει αναφερθεί στις 

τοξικολογικές μελέτες εισπνοής που έγιναν σε ζώα.  
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2.3  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
 

Ο χρυσοτίλης εξορύχθηκε στην Αυστραλία για πάνω από 100 έτη, με την 

παραγωγή να αυξάνεται βαθμιαία μέχρι τη διακοπή το 1983. Τα κύρια Αυστραλιανά 

κέντρα της εξόρυξης αμιάντου ήσαν οι αποθέσεις κροκιδόλιθου των σειρών Hamersley 

στη δυτική Αυστραλία και χρυσοτίλη στο Baryulgil, στη Νότια Νέα Ουαλία, στα Lionel 

και Nunyerrie στη δυτική Αυστραλία (Commonwealth of Australia, 1965). Αμοσίτης δεν 

εξορύχθηκε ποτέ στην Αυστραλία (Hughes, 1977) ενώ ο κροκιδόλιθος κυριάρχησε στην 

παραγωγή αμιάντου μέχρι την περάτωση του ορυχείου Wittenoom το 1966. Η εξόρυξη 

χρυσοτίλη αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 με νέα ορυχεία όπως το 

Wood Reef που μπήκε σε λειτουργία στην αρχή της δεκαετίας, όταν συνολικά 

παρήχθησαν 400.000 τόνοι και έπαυσε το 1983, επειδή το Wood Reef δε μπόρεσε να 

τηρήσει τους κανονισμούς ελέγχου σκόνης. Μέχρι τότε περίπου 55.000 τόνοι χρυσοτίλη 

παράγονταν ετησίως στην Αυστραλία και περίπου 20.000 τόνοι εισάγονταν (Leigh, 1994).  

Η εισαγωγή χρυσοτίλη έχει μειωθεί σημαντικά από αυτήν την περίοδο σε περίπου 2000 

τόνους το χρόνο. Μελέτη εξέτασε την εμφάνιση καρκίνου σχετικού με τον αμίαντο στην 

Αυστραλιανή βιομηχανία πετρελαίου συμπεριλαμβάνοντας μια ομάδα 16.543 

εργαζομένων. Επιβεβαιώθηκε η υπερβολική εμφάνιση μεσοθηλιώματος στους 

εργαζομένους των διυλιστηρίων αλλά βρέθηκαν πολλοί λίγοι εργαζόμενοι με καρκίνο των 

πνευμόνων σχετικό με τον αμίαντο (Gun et al., 2007). 

  Μεγάλος αριθμός ατόμων απασχολήθηκε στα ναυπηγεία των ΗΠΑ κατά τη 

διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Έτσι οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για 

καρκίνο που συνδέεται με την έκθεση στον αμίαντο σε αυτήν την κατηγορία είναι 

μεγάλοι. Μια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους Kolonel et al. (1985) σχετικά με τη 

θνησιμότητα μετά από μέχρι και 29 συνεχή έτη εργασίας για μια ομάδα 7971 

εργαζομένων ανδρών στα ναυπηγεία της Χαβάης, η οποία περιέλαβε και περισσότερα από 

3000 άτομα με περίοδο απασχόλησης στα χρόνια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση στον κίνδυνο για 

μεσοθηλίωμα από την μακροπρόθεσμη έκθεση στον αμίαντο, η οποία είναι μεγαλύτερη 

από αυτή για το βρογχογενές καρκίνωμα σε αυτήν και σε άλλες ομάδες εργαζομένων. Μια 

μελέτη από τους McDonald et al. (1984) ερεύνησε τη θνησιμότητα λόγω καρκίνου των 

πνευμόνων, μεσοθηλιώματος και αμιάντωσης σε τρία Αμερικανικά εργοστάσια 

κατασκευής και συσκευασίας προϊόντων τριβής. Περιλήφθηκε μια ομάδα 3641 ατόμων 

που απασχολήθηκαν μεταξύ του 1938-1958. Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των 
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θανάτων  που οφείλονται στον καρκίνο του αναπνευστικού, εντούτοις αυτό δεν αφορούσε 

τη διάρκεια της απασχόλησης. Δεν αναφέθηκε καμία περίπτωση μεσοθηλιώματος. 

Υπήρξε μια μικρή αύξηση στον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων με την αυξανόμενη 

έκθεση.  

Η χαρτογράφηση της κατανομής των ποσοστών θνησιμότητας καρκίνου των 

πνευμόνων για τους λευκούς άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την περίοδο 1950 -

1969 αποκάλυψε ότι οι πολιτείες με τα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνονται κατά μήκος των 

βορειοανατολικών ακτών και του νότου (Mason et al., 1975). Για να προσδιορισθούν οι 

πιθανοί λόγοι πραγματοποιήθηκε μια οικολογική μελέτη της θνησιμότητας καρκίνου του 

αναπνευστικού σε 49 πολιτείες ναυπηγείων και  τα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας στις 

πολιτείες αυτές συγκρίθηκαν με πολιτείες χωρίς ναυπηγεία (Blot et al., 1979). 

Συνακόλουθες  αναλυτικές μελέτες (Blot et al.,  1978, 1980, 1982, Harrington et al., 1978, 

Gottlieb et al., 1979, Kolonel et al., 1980, 1985) βρήκαν ότι η απασχόληση στα ναυπηγεία 

και η έκθεση στον αμίαντο είναι υψηλός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο των 

πνευμόνων. Παρόμοια αποτελέσματα τεκμηριώθηκαν σε πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο (Irvine et al., 1993) και η Ιταλία (Puntoni et al., 1979). Νεότερη μελέτη από τους 

Jemal et al., (2000) επιβεβαίωσε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο των 

πνευμόνων ήσαν γενικά υψηλότερα στις πολιτείες όπου υπήρχαν ναυπηγεία σε σύγκριση 

με άλλες πολιτείες χωρίς ναυπηγεία συμπεριλαμβανομένων και των παράκτιων πολιτειών. 

Τα ποσοστά αυξήθηκαν εμφανώς στο χρονικό διάστημα από το 1970–1994 σε όλες τις 

ομάδες. Η αύξηση είναι περισσότερο εμφανής στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες και 

αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα συνδυασμού χαμηλής έκθεσης στον αμίαντο 

και αλλαγής στη συμπεριφορά του καπνίσματος.  

Στη Μαλαισία σε μια διεξοδική μελέτη από τους Lim et al. (2002) μεταξύ των 

εργαζομένων στην παραγωγή αμιαντοτσιμέντου, από τους οποίους περισσότεροι από τους 

μισούς ήσαν καπνιστές ή πρώην καπνιστές, διαγνώσθηκαν περιπτώσεις αμιάντωσης και 

βρογχικού καρκινώματος που αφορούσαν πιθανώς τη βαριά επαγγελματική έκθεση σε 

ίνες αμιάντου στο παρελθόν. 

Υπολογίζεται ότι η επαγγελματική έκθεση στον αμίαντο θα μπορούσε να είναι 

υπεύθυνη για το 5 έως 20% των καρκίνων των πνευμόνων και 80 - 90% του 

μεσοθηλιώματος υπεζωκότα στους κατοίκους  των βιομηχανικών περιοχών της Γαλλίας. 

Μια αιτιώδης σχέση καταδεικνύεται επίσης για τα περιτοναιικά και περικαρδιακά 

μεσοθηλιώματα ενώ υπάρχει έντονη υποψία και για τους λαρυγγικούς καρκίνους 
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(Ameille, 2004). Υπολογίζεται ότι το 25% των σημερινών Γάλλων συνταξιούχων 

εργαζομένων έχουν εκτεθεί επαγγελματικά στον αμίαντο.  

  Ο  αμίαντος χρησιμοποιείται ευρέως στη Βραζιλία, συνήθως στα προϊόντα 

τσιμεντοϊνών. Σήμερα η Βραζιλία καλύπτει περισσότερο από το 11% της παγκόσμιας 

παραγωγής αμιάντου και έχει την τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγή χρυσοτίλη παγκοσμίως. 

Εξάγει το 65% της ετήσιας παραγωγής της (252.000 τόνοι) σε Ταϋλάνδη, Ινδία, 

Ινδονησία, Ιράν και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πρόσφατη μελέτη από τους  

Pedra et al. (2008), χρησιμοποιώντας τα αρχεία του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών 

θνησιμότητας DATASUS, δείχνει ότι τα ποσοστά θνησιμότητας από μεσοθηλίωμα στη 

Βραζιλία διπλασιάσθηκαν το χρονικό διάστημα 1996-2003 σε σχέση με την περίοδο 

1980-1995.  

Μελέτη από τους De Vos Irvine et al. (1993) στην περιοχή της δυτικής Σκωτίας 

που αριθμεί 2,72 εκατομμύρια κατοίκους, συμπεριλαμβάνοντας τη Γλασκώβη και τις 

κατώτερες όχθες του ποταμού Clyde, όπου κάποτε η ναυπηγική ήταν μια σημαντική 

βιομηχανία, υπολόγισε ότι ένα κατ' εκτίμηση 5,7% όλων των καρκίνων των πνευμόνων 

που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 1975-1984, είναι σχετικό με τον  

αμίαντο και ανέρχεται σε 1081 περιπτώσεις.   

  Μια ομάδα 889 ανδρών και 1077 γυναικών που απασχολήθηκαν για τουλάχιστον 1 

μήνα μεταξύ 1946 και 1984 από μια πρώην κορυφαία Ιταλική επιχείρηση αμιάντου 

(κυρίως κλωστοϋφαντουργική) και χαρακτηρίσθηκε από εξαιρετικά βαριές εκθέσεις 

συχνά σύντομης διάρκειας, παρακολουθήθηκε έως το 1996. Τα στοιχεία απασχόλησης 

ελήφθησαν από τα αρχεία προσωπικού των εργοστασίων, ενώ η ζωτικής σημασίας θέση 

και οι αιτίες του θανάτου εξακριβώθηκαν μέσω των δημοτολογίων και των τοπικών 

μονάδων υγείας. Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι οι θάνατοι από καρκίνο ήσαν 

σχεδόν διπλάσιοι έναντι των αναμενόμενων. Τα υψηλότερα ποσοστά βρέθηκαν για 

μεσοθηλίωμα υπεζωκότα, περιτόναιου και καρκίνο του πνεύμονα. Παρατηρήθηκαν 

άμεσες σχέσεις με τη διάρκεια της απασχόλησης για τον καρκίνο του πνεύμονα και τον 

περιτοναϊκό καρκίνο και με το χρόνο από την πρώτη απασχόληση για τον καρκίνο των 

πνευμόνων και το μεσοθηλίωμα. Ο κίνδυνος εμφάνισης μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα 

ήταν ανεξάρτητος από τη διάρκεια (Pira et al., 2005). Μια μελέτη από τους Ferrante et al. 

(2007) παρουσίασε αποτελέσματα για τη θνησιμότητα και την επίπτωση μεσοθηλιώματος 

στις συζύγους των εργαζομένων σε Ιταλικό εργοστάσιο παραγωγής αμιαντοτσιμέντου, οι 

οποίες δεν εκτέθηκαν προσωπικά επαγγελματικά στον αμίαντο. Η θνησιμότητα από 
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μεσοθηλίωμα υπεζωκότα βρέθηκε σημαντικά αυξημένη ενώ για τον καρκίνο των 

πνευμόνων δεν αυξήθηκε.  

Στην Κύπρο έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις μεσοθηλιώματος. Εκτός από ένα 

εγκαταλελειμμένο ορυχείο χρυσοτίλη στα κεντρικά βουνά της οροσεράς Τρόοδος δεν 

υπάρχει καμία άλλη αξιόλογη πηγή βιομηχανικού αμιάντου. Ως εκ τούτου το νησί 

θεωρήθηκε ότι προσφέρει ιδανικές συνθήκες για να αναζητηθεί το καθαρά προκληθέν 

μεσοθηλίωμα από χρυσοτίλη. Στον ιστό των πνευμόνων χωρικών βρέθηκαν αμφιβολιτικές 

ίνες αμιάντου, οι οποίες προσδιορίστηκαν αργότερα ως τρεμολίτης. Μελέτες από τους 

McConnochie et al. (1989) κατέδειξαν ότι ο τρεμολίτης εμφανίζεται μαζί με χρυσοτίλη, 

στα οικιακά και περιβαλλοντικά δείγματα σκόνης. Το σχέδιο της κατανομής των 

μεσοθηλιωμάτων υποδηλώνει ότι το ορυχείο δεν είναι η σημαντικότερη πηγή ασθένειας. 

Η έκθεση στον τρεμολίτη είναι εξίσου, εάν όχι περισσότερο σημαντική. 

  Σε μελέτες από τους Hiraoka et al. (1996, 1998) ερευνήθηκε η υψηλή εμφάνιση 

των υπεζωκοτικών πλακών στις 4 περιοχές του Matsubase της Ιαπωνίας και τις 

περιβάλλουσες κωμοπόλεις, μεταξύ 1988 και 1993. Υπολογίσθηκε ότι τουλάχιστον το 

9,5% των κατοίκων πάνω από 20 ετών σε αυτήν την πόλη εμφάνιζε το φαινόμενο αυτό.  

Οι γειτονικές πόλεις του Matsubase είχαν υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις πιο 

απομακρυσμένες. Ένα μεγάλης κλίμακας υπαίθριο ορυχείο και ένας μύλος αμιάντου ήσαν 

σε λειτουργία στο Matsubase μεταξύ 1883 και 1970. Η ορυκτολογική ανάλυση δειγμάτων 

εδάφους και ιστού των πνευμόνων αποκάλυψε ανθοφυλλιτικές ίνες. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις του καλοήθους όγκου εντοπίσθηκαν σε άτομα που δεν είχαν εργασθεί ποτέ 

στα ορυχεία ή τους μύλους. Έτσι η υψηλή εμφάνιση της ασθένειας κρίθηκε ότι οφειλόταν 

κυρίως σε περιβαλλοντική έκθεση στον ανθοφυλλίτη. Κανένα μεσοθηλίωμα δε βρέθηκε 

και στις δύο αυτές μελέτες. Δεδομένου ότι ο αμίαντος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στα 

ιαπωνικά οικοδομικά υλικά από τη δεκαετία του '60, ένας μεγάλος αριθμός Ιαπώνων 

εργαζομένων οικοδόμησης μπορεί να έχει εκτεθεί επαγγελματικά στον αμίαντο. 

Εξετάστηκαν περίπου 3.000 εργαζόμενοι κατασκευής στο Okajiama της Ιαπωνίας και 

μελετήθηκε η επικράτηση των προκληθεισών από τον αμίαντο ασθενειών του υπεζωκότα 

ή πνευμονικών αλλαγών. Χρησιμοποιήθηκαν ακτινογραφίες θώρακα και τα ευρήματα 

αυτά επιβεβαιώθηκαν με τη χρήση αξονικού τομογράφου CT. Η εμφάνιση του 

μεσοθηλιώματος και του καρκίνου των πνευμόνων στο αρχικό στάδιο που συνδέονται με 

την έκθεση στον αμίαντο ήταν υψηλή (Kishimoto et al., 2000). 

  Το χρονικό διάστημα 1990-1992 πραγματοποιήθηκε μελέτη για τις προκληθείσες 

ασθένειες από τον αμίαντο στη Φινλανδία από το Φινλανδικό Ίδρυμα Υγιεινής της 
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Εργασίας.  Ο στόχος της μελέτης ήταν να  εντοπίσει εργαζόμενους που είχαν αναπτύξει 

μια ασθένεια προκληθείσα από τον αμίαντο σε ορισμένα επαγγέλματα. Περιέλαβε τους 

εργαζομένους κάτω από 70 ετών που είχαν εργασθεί τουλάχιστον για 10 έτη στις 

κατασκευές, 1 έτος σε ναυπηγείο ή στην κατασκευή προϊόντων αμιάντου. Το ποσοστό 

περιπτώσεων με πιθανή ή ύποπτη επαγγελματική ασθένεια ήταν 22%. Οι  ασθένειες ήσαν 

κυρίως υπεζωκοτικές πλάκες και αμιάντωση, ενώ οι υψηλότερες σε ποσοστό 

επαγγελματικές ομάδες ήσαν ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι  και υδραυλικοί. Το 70% από 

αυτούς ήσαν εν ενεργεία ή πρώην καπνιστές (Koskinen et al., 1996). 

Μη επαγγελματικές ενδημικές ασθένειες του πνεύμονα, όπως αμιάντωση και 

μεσοθηλίωμα έχουν αναφερθεί σε μερικά χωριά της Ανατολίας, στην Τουρκία. Έχουν 

βρεθεί επίσης ίνες τρεμολίτη στον ιστό των πνευμόνων σε μερικούς από αυτούς τους 

ασθενείς (Baris  et al., 1988). Ο στόχος μιας μελέτης από τους Osman et al. (2007) ήταν 

να ερευνηθεί η παρουσία και η επίδραση της περιβαλλοντικής έκθεσης αμιάντου στο 

Τουρκικό χωριό Gaziantep, με αναφερθείσες περιπτώσεις μεσοθηλιώματος. Οι 

περισσότεροι από τους ασθενείς είχαν συγγενική σχέση. Όλα τα σπίτια στο χωριό 

κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας το χώμα πλίθας και το εσωτερικό άσπρισμα έγινε 

από χώμα που περιέχει αμίαντο, καθώς  η ανάλυση των εδαφολογικών δειγμάτων 

αποκάλυψε τρεμολίτη ή και ακτινόλιθο.  

 Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Rey et al. (1993) έδειξε ότι οι κάτοικοι 

των χωριών της βορειοανατολικής Κορσικής που εκτέθηκαν περιβαλλοντικά στον 

αμίαντο (τρεμολίτης) είχαν μια υψηλότερη εμφάνιση ασθένειας του υπεζωκότα (41% σε 

σύγκριση με 7,5% άλλου χωριού-αναφοράς που οι κάτοικοί του δεν εκτέθηκαν στον 

αμίαντο).  

  Ερευνητές εξέτασαν την έκθεση στον αμίαντο στον πληθυσμό της Νέας 

Καληδονίας, μιας περιοχής όπου μια υψηλή συχνότητα εμφάνισης μεσοθηλιώματος 

βρέθηκε να συνδέεται με τη χρήση ενός ασβεστοχρώματος κατοικιών που περιείχε 

τρεμολίτη. Οι ερευνητές συνέλεξαν τα αερομεταφερόμενα δείγματα από διάφορες πηγές. 

Ακόμη ελήφθησαν δείγματα από ιστό των πνευμόνων ή από ρευστά βρόγχων και 

αναλύθηκαν με τη μέθοδο ΤΕΜ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση ασβεστοχρώματος 

με βάση τον τρεμολίτη μπορεί να παράγει υψηλά επίπεδα αερομεταφερόμενων ινών και 

έτσι προκύπτει περιεχόμενο αμιάντου στους πνεύμονες συγκρίσιμο με εκείνο που  

παρατηρείται σε επαγγελματικές εκθέσεις. Οι υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης 

αερομεταφερόμενων ινών τρεμολίτη επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος 

στα ασπρισμένα σπίτια. Οι συγκεντρώσεις των ινών τρεμολίτη στους πνεύμονες ήσαν 
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σημαντικά υψηλότερες στα άτομα που εκτέθηκαν στο άσπρισμα από τα μη εκτεθειμένα 

άτομα και επίσης αυξάνονταν με τη  διάρκεια της έκθεσης (Luce et al., 2004). Μελέτη 

από τους Rougier et al. (2006) προσπάθησε να καθορίσει εάν ο παραδοσιακός ασβέστης, 

αποκαλούμενος po, που χρησιμοποιείτο στην επικάλυψη των σπιτιών  είναι η μόνη αιτία 

του μεσοθηλιώματος στη Νέα Καληδονία. Εξορυκτική δραστηριότητα και po δεν 

αποδείχθηκαν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου. Το po δεν εξήγησε όλες τις περιπτώσεις, 

τουναντίον μόνο ο σερπεντινίτης στο χώμα θεωρήθηκε ως σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου. Καταδείχθηκε η ύπαρξη μιας σημαντικής σχέσης μεταξύ του χώματος που 

περιέχει σερπεντινίτη και του μεσοθηλιώματος. Ο αριθμός νέων περιπτώσεων κρίθηκε ότι 

οφείλεται σε περιβαλλοντική έκθεση. Βρίσκονται εν εξελίξει επιδημιολογικές και 

γεωλογικές έρευνες και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το Houailou, όπου 

εντοπίσθηκαν και τα περισσότερα κρούσματα. 

Ορυκτές ίνες όταν συγκεντρώνονται σε παραδοσιακά υλικά όπως το 

ασβεστόχρωμα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες στην Τουρκία (Baris et al., 1981), στο 

Μέτσοβο στη δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και στη περιοχή της Αλμωπίας (Sichletidis et 

al., 1992a). Στις περιοχές αυτές έχει παρατηρηθεί μια υψηλή συχνότητα εμφάνισης του 

μεσοθηλιώματος (Baris et al., 1979,  Hillerdal, 1986, Langer et al., 1987,  Sichletidis et al., 

1992b). 

Σε κατοίκους της Αλμωπίας εντοπίστηκαν περιπτώσεις μεσοθηλιώματος. Η 

περιβαλλοντική μελέτη που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι η συγκέντρωση των ινών 

αμιάντου κυμάνθηκε στο εσωτερικό των σπιτιών από 0.01 f/cm3 (στα παλαιά 

εγκαταλειμμένα σπίτια), έως 17.9 f/cm3 (1 εβδομάδα μετά από το βούρτσισμα του τοίχου 

με ένα ειδικό υλικό και έπειτα από ένα ελαφρό γρατσούνισμα). Πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις ινών αμιάντου, 50-90%, ειδικά χρυσοτίλης και τρεμολίτης, βρέθηκαν 

επίσης στα πετρώματα της γειτονικής περιοχής που οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν ως 

κύρια πηγή για το άσπρισμα των υλικών μέχρι το 1935. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια 1988-1990 σε επτά χωριά της Αλμωπίας  με έναν συνολικό πληθυσμό 

3.901 κατοίκων. Η εμφάνιση των υπεζωκοτικών πλακών σε άτομα άνω των 40 ετών στη 

συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε να είναι 5,2-39,6%, που θεωρείται πολύ υψηλή 

(Sichletidis et al., 1992α). Η ίδια μελέτη είχε παρουσιάσει υψηλό κίνδυνο 

μεσοθηλιώματος στους κατοίκους αυτής της περιοχής (Sichletidis et al., 1992b). 

Μεταγενέστερη μελέτη από τους Sichletidis et al. (2006) παρακολούθησε την εξέλιξη των 

υπεζωκοτικών πλακών και των μεσοθηλιωμάτων στα άτομα που εκτέθηκαν 

περιβαλλοντικά στον αμίαντο στην Αλμωπία. Η παρακολούθηση έγινε κατά τη διάρκεια 
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μιας περιόδου 15 ετών, σε 198 άτομα στα οποία είχε παρατηρηθεί η ασθένεια κατά την 

περίοδο 1988-1990. Όλοι ήσαν κάτοικοι των επτά χωριών της Αλμωπίας που 

προαναφέρθηκαν. Τα 126 άτομα επέζησαν και υποβλήθηκαν σε ακτινογραφία θώρακα το 

2003, ενώ επανελέγχθηκε η αναπνευστική λειτουργία σε 18 άτομα. Νέα ακτινολογικά 

ευρήματα συγκρίθηκαν με προηγούμενα χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. 

Επιπλέον καταγράφηκε η αιτία θανάτου των υπόλοιπων 72. Παρατηρήθηκε από τα 

ακτινολογικά ευρήματα επιδείνωση σε όλους τους επιζώντες.  Η συνολική ικανότητα των 

πνευμόνων μειώθηκε και διαπιστώθηκε ότι από τους 72 θανάτους, 11 άνθρωποι πέθαναν 

από κακόηθες νεόπλασμα των πνευμόνων και 4 από μεσοθηλίωμα. Η ακτινολογική 

εμφάνιση των πλακών υπεζωκότα, των μεσοθηλιωμάτων και της αναπνευστικής 

λειτουργίας των ανθρώπων που εκτέθηκαν προηγουμένως σε περιβαλλοντική ρύπανση 

από τον αμίαντο επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των ετών. Η εμφάνιση του 

μεσοθηλιώματος παρατηρήθηκε σαφώς υψηλότερη από το αναμενόμενο. 

 Μια μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Υγιεινής της Κινεζικής πόλης 

Qingdao για τη  θνησιμότητα από καρκίνο εξαιτίας του αμιάντου σε εργοστάσιο που 

χρησιμοποιεί μόνο χρυσοτίλη. Η βιομηχανική αυτή πόλη των περίπου δύο εκατομμυρίων 

κατοίκων βρίσκεται στα παράλια της Κίνας νότια του Πεκίνου. Η μελέτη συμπεριέλαβε 

530 εργαζόμενους που είχαν τουλάχιστον 1 έτος απασχόλησης από το άνοιγμα των 

εγκαταστάσεων στη δεκαετία του '50 μέχρι το 1972 και παρακολουθήθηκαν μέχρι το 

1994. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήσαν γυναίκες. Το υπό μελέτη εργοστάσιο έχει 

κατασκευάσει τακάκια φρένων αμιάντου και επίσης κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 

σχοινί, χρησιμοποιώντας πρώτιστα κινεζικό χρυσοτίλη και μικρά ποσά καναδικού 

χρυσοτίλη. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι παρέμειναν στις εγκαταστάσεις, αν και άλλαξαν 

καθήκοντα εργασίας και ειδικότητα. Αρχικά το κλώσιμο γινόταν με το χέρι αλλά άλλαξε 

κατά τη διάρκεια του χρόνου σε μηχανικές διαδικασίες. Η δειγματοληψία αέρα που έγινε 

στις εγκαταστάσεις παρουσίασε συνεχή μείωση των επιπέδων έκθεσης κατά τη διάρκεια 

του χρόνου ενώ στην έναρξη τα επίπεδα έκθεσης ήσαν εξαιρετικά υψηλά. Οι διαγνώσεις 

των καρκίνων έγιναν από την εξέταση ιστού ή μέσω ειδικής κλινικά δοκιμής, όπως οι 

ανιχνεύσεις αξονικής τομογραφίας (CT). Κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης, 

υπήρξαν 22 κακοήθεις διαγνώσεις που εντοπίστηκαν μεταξύ αυτού του εργατικού 

δυναμικού των 530, οδηγώντας σε 21 θανάτους. Όλοι εκείνοι που ανέπτυξαν τον καρκίνο 

των πνευμόνων πέθαναν. Κανένας καρκίνος των πνευμόνων δεν εμφανίσθηκε σε λιγότερο 

από 15 έτη απασχόλησης και κανένας καρκίνος οποιουδήποτε τύπου δεν εμφανίσθηκε 
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μεταξύ των εργαζομένων με λιγότερο από 10 έτη απασχόλησης (ZengChangPang et al., 

1997). 

Το κράτος του Rajasthan στην Ινδία τροφοδοτεί περισσότερο από το 90% της 

συνολικής παραγωγής αμιάντου της χώρας, ενώ περίπου το 60% υποβάλλεται επιτόπου σε 

επεξεργασία σε ανοργάνωτους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της άλεσης και της 

κατασκευής προϊόντων βασισμένων στον αμίαντο. Μελέτη βιομηχανικής υγιεινής εστίασε 

στην παρουσία ινών αμιάντου στον αέρα στον τομέα της ζώνης εργασίας των μονάδων 

άλεσης αμιάντου. Οι ανοργάνωτοι μύλοι αμιάντου παρουσιάζουν ανθυγιεινές 

βιομηχανικές συνθήκες, ιδιαίτερα με υψηλότερες συγκεντρώσεις ινών από τα ινδικά και 

διεθνή πρότυπα. Τα επίπεδα ινών βρέθηκαν 2,00–5,09 f/cm3 και 4,07–15,60 f/cm3 στις 

περιοχές Beawer και Deogarh, αντίστοιχα. Η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης, η πολωτική 

οπτική μικροσκοπία και η μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων κατέδειξαν την 

αμφιβολιτική φύση των ινών που χαρακτηρίζει περίπου το 90% ως τρεμολίτη και το 

υπόλοιπο ως ανθοφυλλίτη. Το μήκος των ινών που μετρήθηκε μικρομετρικά 

υποομαδοποιήθηκε σε < 10 μm (30–40% των ινών), 11 -20 μm, 21- 30 μm και >30 μm. Οι 

κακές βιομηχανικές ανθυγιεινές συνθήκες αποδίδονται στην ξεπερασμένη τεχνολογία 

άλεσης, την έλλειψη συσκευών ελέγχου της ρύπανσης και τη διαφυγή από το ρυθμιστικό 

έλεγχο (Ansari et al., 2007). Στην Ινδία δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής επαγγελματικών 

ασθενειών και έτσι τα κρούσματα μεσοθηλιώματος δεν καταγράφονται. 

  Σε ένα πληθυσμό 16 εκατομμυρίων κατοίκων στις Κάτω Χώρες  διαγιγνώσκονται 

ετησίως 400 κρούσματα μεσοθηλιώματος και 600 πνευμονικών ασθενειών (European 

Conferece for asbestos, 2005).  

Η μικρή πόλη Szczucin της νοτιοανατολικής Πολωνίας αποτελεί σημαντική εστία 

αμιάντου. Στο παρελθόν η πόλη είχε εργοστάσια ΑΤ που κατανάλωναν μεγάλες 

ποσότητες κροκιδόλιθου. Μετρήσεις  έδειξαν ότι περισσότεροι από τους μισούς 

κατοίκους της περιοχής εκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις ινών αμιάντου, που 

υπερβαίνουν τις 10 ίνες/λίτρο. Σύμφωνα με στοιχεία από τα πρακτικά της European 

Conferece for asbestos (2005), την περίοδο 1987-2003 καταγράφηκαν 55 κρούσματα 

μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα, τα 28 σε εργαζόμενους στις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις της πόλης (επαγγελματική και περιβαλλοντική έκθεση) και τα 27 σε 

κατοίκους της περιοχής (περιβαλλοντική έκθεση). Η συχνότητα κρουσμάτων ήταν 125 

φορές υψηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Την περίοδο 2000-04 μετά από 

ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων της χώρας, διαγνώσθηκε αμιάντωση στο 14% αυτών, 19 

κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα και 12 κρούσματα μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα. 
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Σύμφωνα με τα πρακτικά της European Conferece for asbestos (2005), σε 10 

εργοστάσια της Ουκρανίας 4.000 εργαζόμενοι επεξεργάζονται 110.000 τόνους χρυσοτίλη  

με προέλευση από τη Ρωσία και το Καζακστάν. Οι στέγες των περισσότερων σχολείων 

έχουν κατασκευασθεί από το Σοβιετικό καθεστώς με υλικά αμιάντου. Οι πνευμονικές 

ασθένειες ευθύνονται για τους μισούς θανάτους που συνδέονται με επαγγελματική 

απασχόληση. Εντούτοις μέχρι σήμερα καμία επιδημιολογική μελέτη δεν έχει διεξαχθεί για 

ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο. Επέρχονται 100.000 θάνατοι ετησίως από 

καρκίνο και ο αριθμός αυξάνεται, όμως τα κρούσματα επαγγελματικού καρκίνου που 

καταγράφονται είναι πολύ λίγα. Οι εκθέσεις σε καρκινογόνες ουσίες ούτε 

παρακολουθούνται ούτε ελέγχονται.  

Έχει αναφερθεί η θνησιμότητα πάνω από 13.000 εργαζομένων σε ένα Βρετανικό 

εργοστάσιο που παράγει προϊόντα τριβής. Μια πρώτη μελέτη ανέλυσε τα στοιχεία 

θνησιμότητας για την περίοδο 1941-1979 (Berry et al., 1983) και έπειτα μια δεύτερη 

επεκτάθηκε  για να περιλάβει τα στοιχεία μέχρι το 1986 (Newhouse et al., 1989).  Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου μόνο χρυσοτίλης χρησιμοποιήθηκε στο εργοστάσιο, με 

εξαίρεση 2 περιόδους πριν από το 1945 όταν χρησιμοποιήθηκε κροκιδόλιθος. Η μελέτη 

διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε καμία ανιχνεύσιμη υπερβολή των θανάτων λόγω του καρκίνου 

των πνευμόνων, του γαστροεντερικού καρκίνου ή άλλων καρκίνων. Υπήρξαν 13 

περιπτώσεις μεσοθηλιώματος, εντούτοις ένδεκα από αυτά τα άτομα είχαν επαφή με τον 

κροκιδόλιθο. Από τις 2 περιπτώσεις μεσοθηλιώματος που απομένουν, η διάγνωση ήταν 

αβέβαιη για μια περίπτωση και το επαγγελματικό ιστορικό δεν ήταν σαφές για την άλλη.  

Μια μελέτη από τον Finkelstein (1989) ερεύνησε τα ποσοστά θνησιμότητας 

μεταξύ 1657 υπαλλήλων σε δύο εργοστάσια του Ontario στον Καναδά  που 

κατασκευάζουν χρυσοτιλικά υλικά τριβής. Οι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν για 

τουλάχιστον 12 μήνες από το 1950. Η μελέτη παρουσίασε σημαντική αύξηση στη 

θνησιμότητα από το λαρυγγικό καρκίνο και τον καρκίνο των πνευμόνων. Μικρός αριθμός 

θανάτων μπορεί να οφείλονταν στο μεσοθηλίωμα υπεζωκότα. Η ανάλυση των στοιχείων 

κατέδειξε μια έλλειψη συσχέτισης μεταξύ του κινδύνου θανάτου από λαρυγγικό καρκίνο 

ή καρκίνο των πνευμόνων και τη διάρκεια της απασχόλησης στα τμήματα όπου 

χρησιμοποιήθηκε χρυσοτίλης. Ένας αυξανόμενος κίνδυνος αποδόθηκε εν μέρει στις 

διαφορές στις συνήθειες καπνίσματος. Ο Berry (1994) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 

κίνδυνος από την εργασία στην κατασκευή χρυσοτιλικών υλικών τριβής είναι μικρός 

έναντι των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία με χρυσοτίλη στη βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας.  
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  Μετρήθηκαν οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις ινών αμιάντου σε 6 πόλεις της 

Ιταλίας (Milano, Casale Monferato, Brescia, Ancona, Bologna, Firenze) με 

μακροπρόθεσμη δειγματοληψία από τον  αέρα (3 εβδομάδες) και υπολογισμό με τη χρήση 

TEM για τις μακριές και για τις κοντές ίνες. Ο χρυσοτίλης και οι αμφίβολοι  μετρήθηκαν 

χωριστά. Για κάθε πόλη οι ζώνες υψηλής κυκλοφορίας, χαμηλής κυκλοφορίας και χωρίς 

καμία κυκλοφορία θεωρήθηκαν βιομηχανικές περιοχές καθώς επίσης και περιοχές με 

πιθανές πηγές ρύπανσης από αμίαντο. Για το Μιλάνο οι εποχιακές παραλλαγές στις 

ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των ινών αμιάντου καταγράφηκαν επίσης σε ένα κεντρικό 

τετράγωνο. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις των συνολικών ινών βρέθηκαν στο Μιλάνο (251,7 

f/L) και το ελάχιστο στην Μπολόνια (0,3 f/L). Ο χρυσοτίλης και οι πολύ μικρές ίνες είναι 

το συχνότερο συστατικό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι συγκεντρώσεις ινών στις 

οποίες εκτίθενται οι κάτοικοι είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα στα οποία είναι δυνατό να 

ανιχνευθούν κίνδυνοι στη βιομηχανία. Εντούτοις δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα 

ενός συνεργισμού μεταξύ του αμιάντου και άλλων ρύπων, με επακόλουθο την αύξηση της 

συνολικής καρκινογόνου δυνατότητας της μολυσμένης ατμόσφαιρας (Chiappino et 

al.,1991).  

Οι Bourdes et al. (2000) επεξεργάσθηκαν τα στοιχεία από οκτώ δημοσιευμένες 

επιδημιολογικές μελέτες για τον κίνδυνο μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα από 

περιβαλλοντική έκθεση στον αμίαντο. Oι περισσότερες από αυτές ήσαν σε πληθυσμούς με 

σχετικά υψηλά επίπεδα έκθεσης. Διαπιστώθηκε μια ουσιαστική αύξηση στον κίνδυνο 

μεσοθηλιώματος μετά από υψηλή περιβαλλοντική έκθεση στον αμίαντο, εντούτοις τα 

διαθέσιμα στοιχεία θεωρήθηκαν ανεπαρκή να εκτιμήσουν το μέγεθος υπερβολικού 

κινδύνου στα επίπεδα περιβαλλοντικής έκθεσης που συνήθως αντιμετωπίζει ο γενικός 

πληθυσμός στις βιομηχανικές χώρες.  

Οι Burilkov et al. (1970) ανέλυσαν εδαφολογικά δείγματα από μια περιοχή 

καλλιέργειας καπνού με διασκορπισμένα κομμάτια πετρωμάτων που περιέχουν αμίαντο 

(ανθοφυλλίτης, τρεμολίτης) σε μια περιοχή όπου παρατηρήθηκαν ενδημικοί καρκίνοι 

υπεζωκότα. Τα αποτελέσματα της ορυκτολογικής μελέτης υποστηρίζουν την υπόθεση ότι 

οι καρκίνοι υπεζωκότα προκλήθηκαν από την εισπνοή ορυκτών ινών αμιάντου που 

προέρχονται από το καλλιεργούμενο χώμα.   

  Η χρήση ACM (Asbestos containing materials) υλικών που περιέχουν αμίαντο 

αυξήθηκε εντυπωσιακά στις ΗΠΑ με τον ψεκασμό στα επιφανειακά υλικά και την 

αντίστοιχη αύξηση των πολυόροφων κτιρίων στις αρχές της δεκαετίας του '60. Υπήρχαν 

εκτιμήσεις ότι τουλάχιστον 733.000 δημόσια και εμπορικά κτίρια είχαν υλικά που 
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περιείχαν τον αμίαντο και ενδεχομένως ήσαν πολύ  περισσότερα (Strenio et al., 1984). 

Μια μελέτη από τον Sawyer (1977) προκάλεσε μεγάλη ανησυχία για τις πιθανές 

επιπτώσεις των υλικών αμιάντου στα κτίρια. Ο Sawyer βρήκε συντρίμμια αμιάντου στη 

βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Yale και μέτρησε υψηλές συγκεντρώσεις ινών με τη 

χρήση PCM. Υπέθεσε ότι η αυτόματη απελευθέρωση ινών από τα υλικά και οι εκθέσεις 

των ενοίκων θα προκαλούσε ένα δεύτερο κύμα ασθενειών στο γενικό πληθυσμό από τον 

αμίαντο, ιδιαίτερα μεσοθηλίωμα. Κανένα σημαντικό στοιχείο δεν προέκυψε μέχρι σήμερα 

για να τα υποστηρίξει την υπόθεση αυτή. Αντίθετα το USEPA (1990) δημοσίευσε και 

εξέδωσε την πράσινη βίβλο δηλώνοντας ότι : «ο κίνδυνος υγείας για τους περισσότερους 

ενοίκους κτιρίων εμφανίζεται να είναι πολύ χαμηλός». Τα ACM σε καλές συνθήκες 

μπορούν να διαχειρίζονται επιτόπου. Πρόσθετες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 

τεκμηριώνουν ότι οι αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις αμιάντου στα κτίρια είναι 

παρόμοιες με τις περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις  στον αέρα (Chatfield, 1986, Burdett et 

al., 1987, USEPA, 1988α,  Corn et al., 1991, HEIAR, 1991 , Lee et al., 1992, Camponiano 

et al., 2004). Το αποτέλεσμα των τυχαίων επεισοδίων απελευθέρωσης ινών, είτε από 

δραστηριότητες επισκευής ή συντήρησης είτε από πτώσεις ή αποσπάσεις υλικών ACM, 

δεν αυξάνουν αισθητά τις μέσες συγκεντρώσεις στα κτίρια (Price & Crump, 1992). Το 

πρότυπο κινδύνου IRIS προτείνει ότι η οπτική μικροσκοπία των ινών αμιάντου  

μετρά ίνες μακρύτερες από 5μm και ευρύτερες από 0,4 μm αλλά η αναλυτική διαδικασία 

της NIOSH (1994) προτείνει ότι το πλάτος ινών αμιάντου που μπορεί να παρατηρηθεί  

είναι 0,25μm. Το αποτέλεσμα της συμπερίληψης αυτών των λεπτότερων ινών  πρόκειται 

να αυξήσει ελαφρώς τις εκτιμήσεις κινδύνου (Lee et al., 2007). Ο συνυπολογισμός αυτών 

των πρόσθετων ινών έχει χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές (Weis, 2001, Lioy et al., 

2002).  

Για σχεδόν έναν αιώνα ο αμίαντος χρησιμοποιήθηκε στις τεχνικές διήθησης. Το 

καθάρισμα των κρασιών γίνεται συνήθως με 2 διαδικασίες που εμπεριέχουν κίνδυνο 

μόλυνσης των διηθημάτων από τις ίνες του αμιάντου ή άλλων μεταλλευμάτων: είτε 

διήθηση σε πιάτα φτιαγμένα από υφασμένο αμίαντο, κυτταρίνη ή συμπαγή εγχυματική γη 

(kieselguhr) είτε διήθηση όπου το κρασί αναμιγνύεται με μια σκόνη που περιέχει 

kieselguhr και συμπληρώνεται ή όχι με αμίαντο ή κυτταρίνη. Ερευνητές εξέτασαν εάν 

αυτές οι ίνες ήσαν παρούσες στα δείγματα των δημοφιλών γαλλικών κρασιών από 

διάφορες τοποθεσίες. Οι ίνες που εντοπίσθηκαν στην ανάλυση ήσαν χρυσοτιλικού τύπου 

με διάμετρο μικρότερη από 4 μm, εντούτοις καμία σημαντική αύξηση στην εμφάνιση των 
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γαστροεντερικών καρκίνων δεν είχε σημειωθεί μέχρι τότε στη Γαλλία (Bignon et al., 

1977).  

Μία από τις πολλές εμπορικές εφαρμογές που είχε ο αμίαντος ήταν η χρήση του 

ως σημαντικό συστατικό σε διάφορους τύπους φίλτρων. Μεταξύ 1952 και 1956, ο 

κροκιδόλιθος χρησιμοποιήθηκε ως συστατικό φίλτρων στα τσιγάρα (Knudson, 1956).  

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες συγκρατούσε το 40-60% του βάρους της 

πίσσας και της νικοτίνης από τον επικρατούντα καπνό. Οι Longo et al. (1995) υπολόγισαν 

ότι 585 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων πωλήθηκαν στις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παραγωγής 1952- 1956. Το 1989 οι Talcott et al. υπέβαλαν έκθεση σχετικά με 

μια ομάδα 33 ατόμων που εργάστηκαν σε ένα εργοστάσιο στη Μασαχουσέτη που 

κατασκεύασε τα φίλτρα τσιγάρων που περιείχαν κροκιδόλιθο μεταξύ 1951 και 1957. 

Συμπέραναν ότι 8 άτομα είχαν πεθάνει από καρκίνο των πνευμόνων, 5 από μεσοθηλίωμα 

και 5 από αμιάντωση ενώ 9 ακόμη εργαζόμενοι έπασχαν από αμιάντωση. Άλλη μελέτη 

από τους Ronald et al. (2006) ποσοτικοποιεί την επιβάρυνση αμιάντου στον ιστό των 

πνευμόνων και των λεμφαδένων μιας 67χρονης γυναίκας που απεβίωσε εξαιτίας του 

μεσοθηλιώματος και η μόνη ιστορικά τεκμηριωμένη έκθεσή της στον αμίαντο ήταν από 

φίλτρα τσιγάρων που περιείχαν κροκιδόλιθο μεταξύ 1952 και 1956. Η ανάλυση ιστού από 

το ATEM, ταυτοποίησε ίνες κροκιδόλιθου στους πνεύμονες και τους θωρακικούς 

λεμφαδένες. Συνδυασμένα στοιχεία ATEM από τον ιστό των πνευμόνων και τους 

λεμφαδένες αποσαφήνισαν την  έκθεση της ασθενούς στον αμίαντο και ιδιαίτερα στον 

κροκιδόλιθο που αναγνωρίσθηκε ως αιτιώδης ουσία για το μεσοθηλίωμα. 

Επίσης ο Huncharek (1994) εξέθεσε ένα μεσοθηλίωμα υπεζωκότα σε μια 53 ετών 

γυναίκα που είχε εκτεθεί στον κροκιδόλιθο με τρεις τρόπους: από το σύζυγό της, ο οποίος 

είχε εργαστεί για αρκετούς μήνες στις εγκαταστάσεις κατασκευής φίλτρων,  ως 

εργαζόμενη υπάλληλος μερικής απασχόλησης μισθοδοτικών καταστάσεων στις 

εγκαταστάσεις φίλτρων περνούσε μέσω των εγκαταστάσεων για να πάρει το απαιτούμενο 

υλικό και ως εργαζόμενη στο γραφείο μισθοδοτικής κατάστασης όπου εισέρχονταν 

μολυσμένοι εργαζόμενοι. 

Αν και τα προϊόντα τριβής αυτοκινήτων (φρένα και χειρωνακτικοί συμπλέκτες) 

ιστορικά περιείχαν τον χρυσοτιλικό αμίαντο, οι έρευνες βιομηχανικής υγιεινής και οι 

επιδημιολογικές μελέτες των μηχανικών αυτοκινήτων έχουν δείξει με σαφήνεια ότι αυτοί 

οι εργαζόμενοι δεν διατρέχουν έναν αυξημένο κίνδυνο στις ασθένειες που συνδέονται  με 

τον αμίαντο (Jiang et al., 2008). Η βιομηχανία προϊόντων τριβής της Αυστραλίας 

σχετίζεται περισσότερο με τη χρήση χρυσοτίλη. Οι εκτιμήσεις κινδύνου για αυτήν την 
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βιομηχανία είναι διαθέσιμες από δύο μελέτες (Berry et al., 1983, McDonald et al., 1984). 

Σε μελέτη των Plato et al. (1995) για μηχανικούς αυτοκίνητων στη Σουηδία, οι 

σταθμισμένες χρονικά εκθέσεις στη δεκαετία του '60 δόθηκαν ως 0.11-0.41 f/mL, 

πέφτοντας σε 0.003-0.08 f/mL το 1985. Η αυτοκίνητη aftermarket έρευνα που 

διευθετήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης, βρήκε ότι τα επίπεδα έκθεσης 

ήσαν λιγότερα από 0,03 f/mL κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης των προϊόντων τριβής 

στα οχήματα. Σε νεότερες μελέτες όπου οι σκόνες φυσήθηκαν από τα φρένα με 

συμπιεσμένο αέρα, καταγράφηκαν εκθέσεις μέχρι 40 f/mL. Αν και ο μηχανικός ενός 

τοπικού συνεργείου είναι λιγότερο πιθανό να υιοθετήσει  τις σωστές προφυλάξεις, αυτό 

μπορεί να συμβαίνει στα κέντρα επισκευής αυτοκινήτων. Έτσι η λιγότερο συχνή έκθεση 

των μηχανικών στις υλικές σκόνες τριβής μπορεί να παράγει χαμηλότερες σταθμισμένες 

χρονικά εκθέσεις. Η πλειοψηφία των νέων αυτοκινήτων που κατασκευάζονται και που 

εισάγονται στα περισσότερα κράτη δεν περιλαμβάνει πλέον τον αμίαντο. Η παραγωγή 

χρυσοτίλη σε σκόνες στις πολυσύχναστες διασταυρώσεις κυκλοφορίας, με το φρενάρισμα 

των οχημάτων είναι μια γνωστή πηγή δημόσιας έκθεσης. Μελέτη από τον Jaffrey (1990) 

για τα επίπεδα χρυσοτιλικών ινών σε δύο τέτοιες διασταυρώσεις του Λονδίνου (περίπου 

2000 οχήματα/ώρα) βρήκαν τα συνολικά επίπεδα αμιάντου μεταξύ 5.5 x 10-4 με 6.2 x 10-3 

f/mL. Από τις  ίνες που ανιχνεύθηκαν λιγότερο από 10% είχε τις διαστάσεις μέσα στο 

μέγιστο κίνδυνο  (μήκος > 5 µm , διάμετρος < 3 µm) που ορίζεται από το WHO (Spurney, 

1995).  

Τα αποτελέσματα από μελέτες σε ζώα απεικονίζουν τις γνωστές επιπτώσεις του 

αμιάντου στην ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με μελέτες από το IARC (1987) χρυσοτίλης, 

κροκιδόλιθος, αμοσίτης, ανθοφυλλίτης και τρεμολίτης συνδέονται με παραχθέντα 

μεσοθηλιώματα και καρκινώματα των πνευμόνων στους αρουραίους μετά από εισπνοή ή 

μέσω της ενδοϋπεζωκοτικής οδού. Επίσης χρυσοτίλης, κροκιδόλιθος, αμοσίτης και 

ανθοφυλλίτης συνδέονται με προκληθέντα μεσοθηλιώματα στα χάμστερ μέσω της 

ενδοϋπεζωκοτικής οδού. Ακόμη η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση χρυσοτίλη, κροκιδόλιθου 

και αμοσίτη προκάλεσε περιτοναϊκούς όγκους, συμπεριλαμβανομένων των 

μεσοθηλιωμάτων, στα ποντίκια και τους αρουραίους και κοιλιακούς όγκους στους 

αρουραίους όπου χορηγήθηκε κροκιδόλιθος. Οι μελέτες σε ζώα είναι χρήσιμες στη μελέτη 

της σύνδεσης μεταξύ του καρκίνου των πνευμόνων και της αμιάντωσης και της χρονικής 

πορείας της ανάπτυξης ασθενειών μετά από την έκθεση. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι 

ο προκληθείς καρκίνος των πνευμόνων εξαιτίας ινών αμιάντου έπεται της ανάπτυξης 

πνευμονικής ίνωσης και ότι οι εκθέσεις που είναι ανεπαρκείς να προκαλέσουν αμιάντωση 
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δεν οδηγούν σε μια αυξημένη επίπτωση όγκων στους πνεύμονες (Meldrum, 1996,  Davis 

& Cowie, 1990). Η πόλη Biancavilla (στην ηφαιστειακή περιοχή της Ανατολικής 

Σικελίας) παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο μεσοθηλιώματος υπεζωκότα χωρίς επαγγελματική 

έκθεση στον αμίαντο. Πιθανή πηγή έκθεσης σε αμιαντοειδείς ίνες θεωρήθηκαν τα 

λατομεία που βρίσκονται στο Monte Calvario, νοτιοανατολικά της πόλης της Biancavilla. 

Κρυσταλλοχημική έρευνα στους αμφίβολους του Monte Calvario ταυτοποίησε τις 

αμιαντοειδείς ίνες ως φθοροεδενίτη. Επιδημιολογική και περιβαλλοντική μελέτη από τους 

DeNardo et al. (2003) εξέτασε την αιτιώδη σχέση του μεσοθηλιώματος με την έκθεση στις 

φυσικά εμφανιζόμενες ίνες. Ένας πληθυσμός 27 προβάτων, ηλικίας τουλάχιστον 3 ετών 

που ζούσαν κοντά στο Monte Calvario χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφεί η 

περιβαλλοντική διάδοση των ινών. Χρησιμοποιώντας SEM και μικροανάλυση ακτίνων Χ 

απομονώθηκαν 14 είδη ορυκτών στο υλικό που ελήφθη από πνευμονικό παρέγχυμα 

προβάτων και ανιχνεύθηκε φθοροεδενίτης σε 8 από αυτά. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν 

έναν πιθανό βιοενδεικτικό ρόλο των προβάτων στην αποτίμηση της περιβαλλοντικής 

διάδοσης των ινών. Μια ανάλυση από τους Maxim et al. (2002) συνοψίζει τις διαθέσιμες 

πληροφορίες για τις συγκρίσεις μεταξύ ειδών ως προς τη δοσιμετρία (σχέση μεταξύ της 

συγκέντρωσης της έκθεσης και του φορτίου των ινών στους πνεύμονες) και για τη δύναμη 

(σχέση μεταξύ του φορτίου στους πνεύμονες και της ασθένειας). Τα πρότυπα δοσιμετρίας 

δείχνουν ότι, σε ομαλοποιημένη βάση, η απόθεση ινών και τα ποσοστά εκκαθάρισης είναι 

χαμηλότερα στους ανθρώπους από τους αρουραίους. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ποντικιού, χάμστερ, αρουραίου και ανθρώπου. Τα διαθέσιμα στοιχεία προτείνουν 

ότι ο αρουραίος είναι προτιμητέος ως πρότυπο για τον άνθρωπο. Οι αρουραίοι 

αναπτύσσουν την ίνωση σε συγκρίσιμα φορτία πνευμόνων με εκείνα των ανθρώπων. Οι 

άνθρωποι δεν εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι στις ίνες από τους αρουραίους όσον αφορά 

την ανάπτυξη του καρκίνου των  πνευμόνων. 

Μεταξύ του 1974-1978 μελετήθηκε μια ομάδα 970 μεταλλωρύχων που εκτέθηκαν 

μόνο στον κροκιδόλιθο στο Cape της Ν.Αφρικής πριν από το 1962. Διαπιστώθηκε ότι 

περίπου 27% των ζώντων είχαν υπεζωκοτικές πλάκες ή μικρές σκιές στον πνεύμονα. 

Βρέθηκαν επίσης 5 μεσοθηλιώματα στους ζώντες και μόνο ένα σε εκείνους που 

απεβίωσαν (Talent et al., 1980). Το Penge της Ν. Αφρικής ήταν μια πόλη που 

αναπτύχθηκε μόνο συνεπεία της εξορυκτικής δραστηριότητας αμοσίτη. Υπήρξαν πολλοί 

μικροί μύλοι στην περιοχή εκτός από τους δύο μύλους στο ομώνυμο ορυχείο του Penge 

και προκάλεσαν εκτενή περιβαλλοντική ρύπανση στις κοιλάδες (Mc Culloch, 2002). Οι 

εργαζόμενοι στα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων, οι διαλογείς και οι συσκευαστές 
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ήσαν εκτεθειμένοι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ινών. Η αφαίρεση των ινών από το 

πέτρωμα και άλλες διαδικασίες γίνονταν κυρίως από γυναίκες και παιδιά στο Penge.  

Ακόμα και όταν χτίστηκε ο δεύτερος μύλος στο Penge στα μέσα της δεκαετίας του '60, 

συνεχίσθηκαν εκτενείς διαλογές με τα χέρια επειδή ο νέος μύλος συχνά κατέρρεε, κυρίως 

επειδή συνέχιζαν να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες μεταλλεύματος (Mc Culloch, 

2002). Η έκθεση ινών δεν ήταν περιορισμένη στην άμεση εγγύτητα των ορυχείων και των 

μύλων. Οι Van Sittert & Rendall (1998) κατέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

των μύλων στο Penge οι ίνες ήσαν ανιχνεύσιμες σε μια απόσταση μέχρι 100 Km από το 

Penge. Υπήρξε επίσης μόλυνση στο νερό ενώ ακόμα και το 1998 αφιλτράριστο νερό 

διοχετευόταν με σωλήνες στις αγροτικές περιοχές όπου κατοικούν οι άνθρωποι της 

μαύρης φυλής. Στείρα υλικά αποτίθεντο στους ποταμούς και τα ρέματα, κάτω από την 

περιοχή του Penge. Στην περίοδο ξηρασίας, οι ποταμοί στέγνωναν φέρνοντας ίνες 

αμιάντου στις όχθες οι οποίες έπειτα μεταφέρονταν μακρύτερα από τους επικρατούντες 

ισχυρούς ανέμους. Η πλωτή έκθεση των  ινών συνετελέσθη όταν οι ποταμοί 

χρησιμοποιήθηκαν για εσωτερική χρήση όπως η κατανάλωση, το λούσιμο και το πλύσιμο. 

Τα παιδιά ήσαν ιδιαίτερα τρωτά καθώς έπαιζαν συχνά στις θέσεις απόρριψης στείρων 

υλικών ή στις παιδικές χαρές που καλύφθηκαν με ίνες αμιάντου. Ο αμίαντος 

χρησιμοποιήθηκε και ως τούβλο για τη διακόσμηση σπιτιών (Felix, 1997). Το 1988, 

περίπου 12 έτη μετά την περάτωση των τελευταίων εργασιών στην περιοχή, εκτελέσθηκε 

δειγματοληψία στο Mafefe, περιοχή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή του 

ορυχείου Penge. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά εκτέθηκαν στις υψηλότερες συγκεντρώσεις 

(Felix, 1997).   

 

2.4  Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Τα πετρώματα  στα οποία εντοπίζονται τα ινώδη - αμιαντούχα ορυκτά είναι τα 

βασικά και υπερβασικά πετρώματα, όπως γάββροι, δολερίτες, περιδοτίτες κ.α., που έχουν 

υποστεί μικρό ως μεγάλο βαθμό εξαλλοιώσεως (ουραλιτίωση - σερπεντινίωση) των 

σιδηρο-μαγνησιούχων (Fe–Mg) ορυκτών τους και τα οποία αφθονούν στη χώρα μας 

(οφιολιθικό σύμπλεγμα όρους Βούρινος Κοζάνης – Κνίδη Γρεβενών, οφιολιθικό  

σύμπλεγμα  όρους Όρθρυς – Δομοκός Φθιώτιδος, βασικά πετρώματα όρους Πάϊκο – 

Πλαγιάρι Πέλλας, οφιολιθικό σύμπλεγμα Γευγελής - Πολύκαστρο Κιλκίς, Αερινό και 

Λήμνος),  όπου έχουν διανοιχθεί λατομεία, από τα οποία εξορύσσονται πετρώματα που 

δύναται να περιέχουν αμίαντο. Από τα πετρώματα αυτά παράγονται σκύρα και ψηφίδες, 
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με τα οποία επιστρώνονται και σήμερα  οι σιδηροδρομικές γραμμές του Ο.Σ.Ε. και οι νέοι 

αυτοκινητόδρομοι.   

Τα οφιολιθικά πετρώματα θεωρούνται ως υπολείμματα του ανώτερου μανδύα και 

του κατώτερου φλοιού της Γης, τα οποία ανήλθαν στην επιφάνεια στις θέσεις διάνοιξης 

των ωκεάνιων λιθοσφαιρικών πλακών. Οι δολερίτες είναι μαγματικά πετρώματα, τα οποία 

αποτελούν μέρος των οφιολίθων και έχουν παγκοσμίως χρησιμοποιηθεί ως αντιολισθηρά 

αδρανή οδοστρωσίας, αδρανή σκυροδεμάτων υψηλής αντοχής, σκύρα σιδηροτροχιών κ.α. 

(Ragan, 1967, Griffiths, 1989, Harben & Bates, 1990, Olerud, 1995, Alonso et al., 2002, 

Korkanç & Tuğrul, 2004, Τσικούρας et al., 2005). Σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν 

πλέον τα ασβεστολιθικά πετρώματα που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα. Οι κύριες χώρες 

εκμετάλλευσης οφιολίθων είναι η Νορβηγία, η Αυστρία και οι Η.Π.Α. αλλά και στην 

Ελλάδα αυξάνεται  η εκμετάλλευσή τους τα τελευταία χρόνια.  

Καθοριστικοί παράγοντες όσον αφορά στην ποιότητα των αδρανών υλικών 

αποτελούν η ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος, το ποσοστό συμμετοχής και το 

μέγεθος των διάφορων ορυκτολογικών συστατικών του, η αμοιβαία κατανομή τους στο 

χώρο, καθώς επίσης το πορώδες, το ποσοστό εξαλλοίωσης και ο βαθμός τεκτονισμού του 

(Hartley 1974, Ramsay et al. 1974, Lees & Kennedy 1975, Kazi & Al-Mansour 1980, 

Smith & Collis 2001).  Σε μελέτη των Ρηγόπουλου et al. (2005) αξιολογήθηκαν δολερίτες 

από τα οφιολιθικά πετρώματα της Πίνδου και του Βούρινου, ως πηγές αδρανών υλικών. 

Προσδιορίστηκαν τα πετρογραφικά, ορυκτολογικά, γεωχημικά και φυσικομηχανικά τους 

χαρακτηριστικά με σκοπό τη μεταξύ τους σύγκριση και τον προσδιορισμό 

καταλληλότητάς τους. Τα δείγματα που μελετήθηκαν από τα οφιολιθικά πετρώματα του 

Βούρινου, στη ΒΑ Ελλάδα (Εικ. 2.4), που καλύπτει έκταση περίπου 450 km2 και 

τοποθετείται στα όρια των νομών Κοζάνης-Γρεβενών, έχουν σκουροπράσινο χρώμα και 

καλύπτονται σε όλη τους την έκταση από έναν καστανόχρωμο μανδύα αποσάθρωσης με 

πάχος που κυμαίνεται από 3 m έως 8 m. Το ορατό πάχος τους στην περιοχή μελέτης 

ξεπερνά τα 100 m. Τα δείγματα από τα οφιολιθικά πετρώματα της Πίνδου, στη ΒΔ 

Ελλάδα (Εικ. 2.5), είναι δολερίτες με τεφρόχρωμη απόχρωση και καλύπτονται από 

περιορισμένου πάχους μανδύα αποσάθρωσης (0,5-1 m). Οι δολερίτες της Πίνδου και του 

Βούρινου παρουσιάζουν παρόμοια ορυκτολογική σύσταση, ωστόσο του Βούρινου 

χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή δευτερογενών ορυκτών σε υψηλότερο ποσοστό σε 

σχέση με της Πίνδου, υποδεικνύοντας το μεγαλύτερο βαθμό εξαλλοίωσής τους.  
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Εικόνα 2.4: Γεωλογικός – δειγματοληπτικός χάρτης της περιοχής Βούρινος (από Ρηγόπουλος et al. 2005). 

 

 
Εικόνα 2.5:  Γεωλογικός – δειγματοληπτικός χάρτης της περιοχής  Πίνδου (από Ρηγόπουλος et al. 2005). 

 Πραγματοποιήθηκε μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), με σκοπό τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής 

αμιαντούχων ορυκτών, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία (Υ.Α. 
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1154/93). Από τα αμιαντούχα ορυκτά ανιχνεύθηκε μόνο ακτινόλιθος, η παρουσία του 

οποίου είναι κρίσιμος παράγοντας καταλληλότητας των πετρωμάτων, καθότι όταν ο 

ακτινόλιθος συμμετέχει με την αμιαντούχο μορφή του, καθίσταται επικίνδυνος 

παράγοντας για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 

εμφάνιση του ακτινόλιθου όσον αφορά τόσο στην περιεκτικότητά του όσο και στη μορφή 

του. Διακρίθηκαν δύο επιμέρους ομάδες δολεριτών σε καθεμία περιοχή μελέτης. Στη μία 

από τις δύο ομάδες συμμετέχει ακτινόλιθος σε σημαντικό ποσοστό (20-30%), ενώ στη 

δεύτερη σχεδόν απουσιάζει. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, προέκυψε 

ότι στα δείγματα της πρώτης ομάδας στους δολερίτες της Πίνδου, οι ινώδεις κρύσταλλοι 

ακτινόλιθου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως αμιαντούχοι από άποψη μεγέθους, με μήκος 

5,3 μm έως 35,5 μm, διάμετρο 0,7 μm έως 2,9 μm και συντελεστή επιμήκυνσης >3, 

συμμετέχουν σε  ποσοστό 1,9-2,3%  ενώ στους δολερίτες του Βούρινου οι κρύσταλλοι 

αμιαντούχου μορφής έχουν μήκος 8,8 μm έως 46,9 μm, διάμετρο 1,6 μm έως 2,9 μm και 

συντελεστή επιμήκυνσης > 3 και συμμετέχουν σε ποσοστό 1,2-1,9%. Η παρουσία 

αμιαντούχου ορυκτού δεν αρκεί από μόνη της να χαρακτηρίσει ένα υλικό επικίνδυνο και 

άρα ακατάλληλο, έτσι θα πρέπει στη συνέχεια να υπολογισθεί η περιεκτικότητά του με 

κάποια από τις μεθόδους που μετρούν διαστάσεις αμιαντούχων ινών. Μέθοδοι όπως η 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (βλ. κεφάλαιο 4) εντοπίζουν την παρουσία αμιαντούχων 

ορυκτών αλλά αδυνατούν να  μετρήσουν διαστάσεις ινών. 

              Τόσο στους δολερίτες της Πίνδου όσο και του Βούρινου, ο ακτινόλιθος δε 

συμμετέχει σε όλα τα υπό μελέτη δείγματα, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να μειώνεται 

ακόμη περισσότερο στο σύνολο των υλικών εξόρυξης. H συγκέντρωσή τους στα δείγματα 

που μελετήθηκαν δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Οι τιμές των φυσικομηχανικών 

ιδιοτήτων των υπό μελέτη δολεριτών συγκρίθηκαν με Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, 

στα οποία αναφέρονται οι τυπικές αποδεκτές οριακές τιμές όσον αφορά στην 

καταλληλότητά τους για χρήση τους ως αδρανών υλικών. Οι δολερίτες της Πίνδου 

παρουσιάζουν ελαφρά καλύτερες τιμές σε σχέση με αυτούς του Βούρινου. Πάντως όλα τα 

δείγματα δολεριτών που μελετήθηκαν, θεωρήθηκαν κατάλληλα για την παραγωγή 

σκληρών αδρανών υλικών για χρήση σε πολλές εφαρμογές, όπως για σκύρα βάσης 

σιδηροτροχιών, αδρανή βάσεων και υποβάσεων και αντιολισθηρά αδρανή 

ασφαλτομιγμάτων. 

              Οι φυσικομηχανικές ιδιότητες που υπολογίστηκαν σε αντιπροσωπευτικά 

δείγματα, υποδεικνύουν ότι πρόκειται για πετρώματα υψηλής αντοχής. Ωστόσο, οι 

δολερίτες της Πίνδου εκθέτουν σχετικά καλύτερες τιμές L.A.A.V., U.C.S., Μicro-Deval 
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και S.E. συγκριτικά με αυτούς του Βούρινου, λόγω του μεγαλύτερου βαθμού 

εξαλλοίωσης των τελευταίων. Οι δολερίτες του Βούρινου είναι λιγότερο ανθεκτικοί στη 

φθορά από τριβή και κρούση με τη μηχανή Los Angeles.  

 

2.4.1   Εξορυκτικές διαδικασίες αμιάντου στην Ελλάδα 

Το πρώτο εργοστάσιο αμιάντου στην Ελλάδα λειτούργησε στη Νέα Λάμψακο από 

το 1960–1990 (ΕΛΛΕΝΙΤ) με δυναμικότητα παραγωγής 50.000 τόνους αμιαντοτσιμέντου 

ετησίως. Ένα δεύτερο εργοστάσιο από την ίδια εταιρεία ξεκίνησε στη Γέφυρα 

Θεσσαλονίκης το 1968. Προοδευτικά όλες οι μονάδες μεταφέρθηκαν εκεί, κυρίως λόγω 

των αντιδράσεων των κατοίκων της Ν. Λαμψάκου και την άρνησή τους να ανανεωθεί η 

άδεια του εργοστασίου το 1990. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε με την επωνυμία 

Trastic Enterprises Ltd με παραγωγή 20.000 τόνους ετησίως. Το τρίτο εργοστάσιο 

λειτούργησε στην Πάτρα από το 1969 (ΑΜΙΑΝΤΙΤ) και από το 1994 ως ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤ 

ΑΕ με παραγωγή 2.000 τόνους ετησίως τα τελευταία χρόνια. Η ένωση βιομηχανιών και 

αμιαντοτσιμέντου Ελλάδας στο παρελθόν αποτελείτο από τις εταιρείες ΕΛΛΕΝΙΤ- 

ΑΜΙΑΝΤΙΤ - ΕΒΠΑ – ΕΥΕΛΙΤ με δυνατότητα παραγωγής 300.000 τόνους ετησίως και 

από το 1977 μια εταιρεία – ορυχείο , τη ΜΑΒΕ (Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδας), 

θυγατρική της ΕΤΒΑ. 

 
2.4.2  Το ορυχείο αμιάντου της MABE  
 

Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούντο ως πρώτη ύλη τα αποθέματα από το Ζιδάνι 

Κοζάνης (το Δεκέμβριο του 2002 υπήρχαν περίπου 20.000 ίνες χρυσοτίλη συσκευασμένες 

και αποθηκευμένες) και χρυσοτίλης από τη Ρωσία. Η εξορυκτική δραστηριότητα της 

ΜΑΒΕ διήρκησε περίπου 20 χρόνια (από το 1982 έως το 2000) με ετήσια παραγωγή 

50.000 με 80.000 τόνους και αντιστοιχούσε στο 3,5 % της τότε παγκόσμιας παραγωγής. Ο 

αμίαντος βρέθηκε στην Κοζάνη το 1936 και στην αρχή της δεκαετίας του '50, 

καθορίστηκε ως το πιο εκμεταλλεύσιμο στρώμα αμιάντου στην Ελλάδα. Το ορυχείο 

αμιάντου της βόρειας Ελλάδας (MABE) βρίσκεται 1km νότια του ποταμού Αλιάκμονα 

κοντά στην τεχνητή λίμνη Πολυφοίτου και σε μια απόσταση περίπου 40km από την πόλη 

της Κοζάνης. Η παροχή νερού της Θεσσαλονίκης προέρχεται από τον ποταμό Αλιάκμονα. 

Τα αποθέματα υπολογίζονται σε περίπου 30 εκατομμύρια τόνους αλλά θα μπορούσε να 

είναι τουλάχιστον 100 εκατομμύρια τόνοι (Anastasiadou et al., 2006).    

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1982-2000 υπήρξαν κατά προσέγγιση 70 

εκατομμύρια τόνοι σερπεντίνη που ανασκάφθηκε από το ορυχείο της MABE, από το 
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οποίο παρήχθησαν 1 εκατομμύριο τόνοι χρυσοτιλικού αμιάντου. Η περιοχή της MABE 

καλύπτει μια έκταση 4.135.115 m2 , σε ένα ύψος 672-1000m. Είναι χωρισμένο σχηματικά 

σε τέσσερις μονάδες που αποτελούνται από το ορυχείο, τις αποθέσεις, τις οικοδομικές 

εγκαταστάσεις και την ανοικτή περιοχή. Σήμερα και για τα επόμενα 30 έτη οι 

εγκαταστάσεις MABE ανήκουν στο δήμο της Κοζάνης, με τον σκοπό της αποκατάστασης, 

της βελτίωσης και της εκμετάλλευσης ολόκληρης της περιοχής. Από το 2001 έχουν 

ξεκινήσει τα έργα απoκατάστασης με επιχωματώσεις και δενδροφυτεύσεις. 

Α. Το ορυχείο 

Η διαδικασία παραγωγής μεταλλευμάτων πραγματοποιήθηκε στο ορυχείο για μια 

περίοδο 18 ετών και μπορεί να διακριθεί σε τρεις φάσεις. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε 

στο ανοικτό ορυχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο benching (Εικ. 2.6). Περιέλαβε την 

αποκάλυψη ανώτερου άγονου (ανασκαφή, φόρτωση, μεταφορά και άμεση απόρριψη στις 

αποθέσεις του ορυχείου), την ανασκαφή των μεταλλευμάτων και την ακόλουθη μεταφορά 

με μηχανικά μέσα στο εργοστάσιο.   

 
Εικόνα 2.6 : Κλειστή benching ανασκαφή   

Χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικές ύλες για την ανασκαφή των μεταλλευμάτων και 

των δύσκολων ορυγμάτων. Η μεταφορά των μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο και στις 

αποθέσεις διευθύνθηκε μέσω των εσωτερικών διαδρόμων που είχαν δημιουργηθεί με  

σκοπό να συνδέσουν τους πάγκους. Αποτέλεσμα του σχεδίου ήταν η δημιουργία της 

χοάνης διαμορφωμένης ανασκαφής, με ένα βάθος 180m, με τους πάγκους 10m υψηλούς 

και 5m πλατείς. Η συνολική έκταση του ορυχείου καλύπτει 335 στρέμματα. Η συνεχής 

ανασκαφή δημιούργησε μια μικρή λίμνη στο κατώτατο σημείο του ορυχείου (ύψος 

+480m), το επίπεδο του οποίου δεν είναι σταθερό, δεδομένου ότι το σερπεντινιτικό 

περιβάλλον δεν είναι υδατοστεγές και επηρεάζεται πολύ από τις βροχοπτώσεις. 
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Β.  Απόθεση του στείρου υλικού  

Όλα αυτά τα έτη τα στείρα υλικά από το ορυχείο καθώς επίσης και τα υλικά που 

προέρχονταν από την ορυκτή επεξεργασία αποτίθεντο στο φαράγγι, που βρίσκεται στο 

ανατολικό και νοτιοανατολικό μέρος των εγκαταστάσεων, πολύ κοντά στον ποταμό 

Αλιάκμονα Υπολογίσθηκε ότι τα στείρα υλικά περιείχαν περίπου 0,2% αμίαντο 

(Papaioannou et al., 1982). Θεωρώντας ότι η συνολική ποσότητα στείρων υλικών στις 

αποθέσεις είναι 69.000.000 τόνοι, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι οι αποθέσεις περιέχουν 

138.000 τόνους καθαρού αμιάντου. Η ευρύτερη περιοχή των αποθέσεων είναι 532 εκτάρια 

και εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους διαμορφώνεται ένα πρανές 170 μέτρων χωρίς 

ενδιάμεσους πάγκους  σταδιακά από τα ανώτερα στα κατώτερα τμήματα (Εικ. 2.7). Το 

ύψος των αποθέσεων μειώνεται από το βορρά στο νότο, σε μια απόσταση μεγαλύτερη των 

3km, από 180m έως 10m. Η πιο απότομη κλίση (80%) παρατηρείται στη βόρεια και 

βορειοανατολική πλευρά, που καλύπτουν το 65% της επιφάνειας. Ο τομέας των 

αποθέσεων αποβλήτων στείρων υλικών βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της 

περιοχής MABE.   

Η μεταφορά αυτού του υλικού στο εργοστάσιο ολοκληρώθηκε με το μηχανικό 

εξοπλισμό (εκφορτωτές, φτυάρια) ενώ οι εκσκαφείς δημιούργησαν σταδιακά ένα 

οριζόντιο τετράγωνο σε ύψος + 590m με έναν ενιαίο πάγκο στο φαράγγι. Λόγω της 

μεθόδου απόθεσης και της φύσης του υλικού όσον αφορά το μέγεθος, οι μεγαλύτερες 

αποθέσεις φθάνουν τελικά στη βάση της κλίσης ενώ οι μικρότερες παραμένουν στο 

πρανές, δημιουργώντας τους σωρούς. Το χαμηλότερο τμήμα της απόθεσης έχει ένα ύψος 

+ 512m και πάσχει από συνεχείς κατολισθήσεις  και καθιζήσεις λόγω της μεγάλης 

υψομετρικής διαφοράς (78m). Η περιοχή απόθεσης των αποβλήτων που παρέμειναν μετά 

από την επεξεργασία των μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο, ήταν στο ανατολικό τμήμα της 

περιοχής μια απόσταση κατά προσέγγιση 800m από το εργοστάσιο. Η διαδικασία της 

σταδιακής απόθεσης λεπτομερούς υλικού αποβλήτων δημιούργησαν ένα τετράγωνο με 

ύψος 567m με μια μικρή κάμψη στις μετωπικές πλαγιές και ένα απόκρημνο πρανές με μια 

απότομη κλίση (περίπου 90%) και μια υψομετρική διαφορά 190m μεταξύ του μετώπου 

και της βάσης της κλίσης. Έχουν εμφανιστεί κατολισθήσεις εδάφους και καθίζηση λόγω 

των τεράστιων αποθέσεων που συνδυάζεται με τις εξαιρετικά απότομες κλίσεις.  
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Εικόνα 2.7:  Η περιοχή των αποθέσεων από τη γέφυρα του ποταμού  Αλιάκμονα 

 

2.4.2.1 Δειγματοληψίες στο ορυχείο αμιάντου της MABE 

α. Δειγματοληψία  

Η δειγματοληψία αέρα εκτελέσθηκε από τους Anastasiadou et al. (2006)  

σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο NIOSH 7400 για τον αμίαντο, για τη μικροσκοπία 

αντίθεσης φάσης (PCM) με τη χρήση φίλτρου μεμβράνης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφηκε από την οδηγία 83/477/EK. Τα στατικά δείγματα ελήφθησαν σε σταθερές 

θέσεις, 1,5m επάνω από το επίπεδο του  πυθμένα.    

Πραγματοποιήθηκε επίσης και δειγματοληψία σκόνης αμιάντου, ακατέργαστου 

αμιάντου καθώς και σερπεντινίτη. Ο στόχος των ερευνητών (Anastasiadou et al., 2006) 

ήταν να καθοριστεί η διάχυση των ελευθέρων ινών αμιάντου στο εξωτερικό περιβάλλον 

λόγω της λειτουργίας του ορυχείου. Τα δείγματα της σκόνης αμιάντου ελήφθησαν από τις 

οικοδομικές εγκαταστάσεις και το μοναστήρι Ζιδανίου (εξωτερικοί τοίχοι). Εδαφολογικά 

δείγματα ελήφθησαν επίσης από τις αποθέσεις, για να ορίσουν τη συγκέντρωση του 

αμιάντου στο στείρο λεπτομερές υλικό (προερχόμενο από την ορυκτή επεξεργασία και όχι 

από το ορυχείο).   

Μετά από την επεξεργασία του ορυκτού το πέτρωμα του σερπεντινίτη που 

προέρχεται από το ορυχείο θραύεται και οι εσωκλειόμενες ίνες αμίαντου  ελευθερώνονται 

και διασκορπίζονται εύκολα στο περιβάλλον. Προκειμένου να καθορισθεί η υψηλότερη 

συγκέντρωση του ελεύθερου αμιάντου  στο χώμα (χειρότερο σενάριο), αναλύθηκε μόνο 

το λεπτομερές υλικό των εδαφολογικών δειγμάτων.  

Οι δειγματοληψίες ύδατος εξετάστηκαν από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

διέλευσης (TEM) σύμφωνα με την οδηγία EPA/600R-94/134. Η δοκιμή αυτή 

χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να εξετασθεί η παρουσία και η ποσοτικοποίηση δομών 
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αμιάντου σε δείγματα πόσιμου νερού. Η μέθοδος επιτρέπει την ποσοτικοποίηση δομών 

μεγαλύτερων από 10 μm μήκος (Brackett et al., 1994). Το νερό συλλέγεται σε ένα δοχείο 

ΡΕ ή γυαλιού και στέλνεται στο εργαστήριο. Οι δομές αμιάντου ταυτοποιούνται 

μορφολογικά με περίθλαση ηλεκτρονίων επιλεγμένης περιοχής (SAED) και ανάλυση με 

διασκεδασμό ενέργειας ακτίνων X (EDXA).  

β. Αποτελέσματα αναλύσεων  

Οι μετρήσεις που έγιναν από τους Anastasiadou et al. (2006) έχουν παρουσιάσει 

μειωμένες τιμές των συγκεντρώσεων ινών αμιάντου  στον ατμοσφαιρικό αέρα, επάνω από 

το επιτρεπόμενο όριο ανίχνευσης αλλά ο εκτιμούμενος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου 

θεωρήθηκε εξαιρετικά υψηλός. Οι αναλύσεις των εδαφολογικών δειγμάτων από τις 

αποθέσεις έδειξαν ότι η παρουσία χρυσοτιλικού αμιάντου στο λεπτομερές υλικό ξεπέρασε 

το 40%. Μόνο σε αυτό το μέγεθος το ποσό των ινών αμιάντου  αναμένεται να είναι το 

υψηλότερο. Αυτό δεν θεωρήθηκε πάντως αύξηση της γενικής συγκέντρωσης αλλά ότι 

βρέθηκε μια επικίνδυνη θέση ινών χρυσοτίλη. Τα μικτά δείγματα σερπεντινικών 

πετρωμάτων που λαμβάνονται από το ορυχείο περιέχουν επίσης τεράστιες ποσότητες 

ελεύθερων ινών.  

Στο ορυχείο  ο αερομεταφερόμενος αμίαντος απελευθερώθηκε από τις εκρήξεις 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ορυχείου και την κυκλοφορία φορτηγών που 

μεταφέρουν  τον αμίαντο στην ευρύτερη περιοχή. Η διάχυση του αμιάντου στο 

περιβάλλον, ειδικά κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου και όταν επικρατεί έντονος 

αέρας, είναι πολύ επικίνδυνη. Εάν εμφανισθεί ολίσθηση του υλικού των πάγκων τότε το  

πρόβλημα εντείνεται. Σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, τα νερά της βροχής 

μεταφέρουν τον αμίαντο από την περιοχή του ορυχείου στην ευρύτερη περιοχή μέσω του 

υπάρχοντος υδρογραφικού δικτύου. 

Στις αποθέσεις οι αναλύσεις του εδαφολογικού υλικού από τις αποθέσεις δείχνουν 

ότι το στείρο υλικό περιέχει  60 - 70% καθαρού αμιάντου και όχι μόνο 0,2% όπως 

αναφέρεται σε προηγούμενες μελέτες. Οι ίνες αμίαντου  διασκορπίζονται μέσω του αέρα 

και του νερού και έτσι οι αποθέσεις αποτελούν τη σοβαρότερη πηγή ρύπανσης για την 

ευρύτερη περιοχή (Anastasiadou et al., 2006). Εάν οι αποθέσεις περιέχουν καθαρό 

αμίαντο με συγκέντρωση 0,2% σημαίνει ότι περιέχονται 138.000 τόνοι καθαρού 

αμίαντου, ενώ εάν η συγκέντρωση είναι 70% (νέα αποτελέσματα) ο συνολικός όγκος του 

καθαρού αμιάντου φθάνει σε 48.300.000 τόνους. 

  Ένα άλλο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο κίνδυνος από τις ασταθείς 

κλίσεις, οι οποίες οδηγούν σε τοπικά ή περιφερειακά φαινόμενα ολίσθησης. Ένα τέτοιο 
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γεγονός μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση σημαντικών  ποσοτήτων αμιάντου στην 

ατμόσφαιρα και στους κοντινούς υδρόβιους όγκους της περιοχής, όπως αναφέρθηκε 

επίσης στην περίπτωση των πάγκων ορυχείων. Επιπλέον, γύρω από τη βάση των 

αποθέσεων υπάρχει ένα ρέμα. Η αρχική κοίτη του ποταμού έχει αλλάξει από τα στείρα 

υλικά όχι μόνο στο υψηλότερο τμήμα (νότιο) αλλά και στο χαμηλότερο τμήμα (βόρειο). 

Έτσι δημιουργούνται στάσιμα νερά και ρέουν μέσω των διαβρωμένων  αποθέσεων. Στη 

συνέχεια μεταφέρονται άγνωστες ποσότητες αμιάντου από τις αποθέσεις στον ποταμό 

Αλιάκμονα.     

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (1997) πραγματοποίησε  δειγματοληψίες νερού 

από τον ποταμό Αλιάκμονα. Οι αναλύσεις έδειξαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 

ελεύθερων ινών αμιάντου, ο οποίος σε μερικά σημεία υπερέβη το επιτρεπόμενο όριο της 

συγκέντρωσης ινών αμιάντου στο νερό (7.000.000 f/l). Οι δειγματοληψίες νερού που 

ελήφθησαν μερικά χιλιόμετρα από τις αποθέσεις των αποβλήτων είχαν συγκεντρώσεις 

που κυμαίνονταν από 8.000.000 έως 35.910.000 f/l. Οι νέες δειγματοληψίες νερού που 

πραγματοποίησε το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον Ιούνιο του 2005 στην Αγία 

Βαρβάρα και τη γέφυρα των Σερβίων περιείχαν επίσης υψηλές συγκεντρώσεις 

αμιάντου (Anastasiadou et al., 2005). Πρέπει να επισημανθεί  ότι ο ποταμός Αλιάκμονας 

είναι μια βασική πηγή νερού για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιείται για το νερό του ποταμού το επίπεδο δράσης της EPA για το πόσιμο νερό.     

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ορυκτών όπως αναφέρουν οι Anastasiadou et al. 

(2006) αποτελούν επίσης επικίνδυνα σημεία ρύπανσης. Θεωρούν ότι ενώ κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των ορυχείων, η διαρροή από τα κτίρια στο εξωτερικό περιβάλλον 

δεν ήταν σημαντική κατά τη διανομή και την επεξεργασία, η τρέχουσα εικόνα είναι 

διαφορετική. Μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία ελεύθερων ινών αμιάντου στο εργοστάσιο 

είναι προφανής ακόμη και μετά από την πρώτη οπτική επιθεώρηση. Κομμάτια καθαρού 

αμίαντου βρίσκονται παντού, παραμένουν μέσα στο μηχανικό εξοπλισμό και τα φίλτρα 

του συστήματος κενού (Εκ. 2.8). 

Παρατηρήθηκε ότι ορισμένα μέρη του εργοστασίου εκτίθενται στην ύπαιθρο και 

στη βροχή (π.χ. σπασμένα πλακάκια) και επομένως ίνες αμίαντου διασκορπίζονται στο 

περιβάλλον και μεταφέρονται στην ευρύτερη περιοχή.     

Οι παλαιές μετρήσεις των συγκεντρώσεων των ινών αμιάντου  στο κτίριο 

επεξεργασίας ορυκτών είναι επάνω από το επιτρεπόμενο όριο της οδηγίας 83/477/ΕΚ. Οι 

νέες μετρήσεις παρουσίασαν μειωμένες τιμές των συγκεντρώσεων ινών αμιάντου στον 

ατμοσφαιρικό αέρα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ορυχείο ήταν εκτός λειτουργίας 
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από το 2000. Η δειγματοληπτική μέθοδος που εφαρμόσθηκε ήταν στατική. Δεν 

ελήφθησαν υπόψη στη διαδικασία δειγματοληψίας οι ίνες αμιάντου που καλύπτουν 

επιφάνειες στις οικοδομικές εγκαταστάσεις. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις δεν 

αντανακλούν τα πραγματικά επίπεδα παρουσίας αμιάντου. (Anastasiadou et al., 2006).  

  

Εικόνα 2.8: Εκτεταμένη ρύπανση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας  ορυκτών. 

   

Μεγάλες ποσότητες αποθέσεων ινών αμιάντου καθώς επίσης και ελεύθερος 

αμίαντος μπορεί να παρατηρηθεί σαφώς στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας. Όλα τα οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών οδών είναι 

μολυσμένα. Ίνες αμιάντου έχουν διασκορπιστεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων και 

φθάνουν στα δέντρα (σκόνη στα φύλλα τους) καθώς μεταφέρθηκαν εκεί με τη βοήθεια 

του ανέμου.   

Ένα εδαφολογικό δείγμα λήφθηκε από το Μοναστήρι Ζιδάνι, που βρίσκεται 

μεταξύ των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και του ορυχείου, σε μια απόσταση 500m από 

το ορυχείο. Περιέχει μικτή σκόνη αμιάντου. Μια δεύτερη μόλυνση στο εξωτερικό  

περιβάλλον από τις εγκαταστάσεις, ακόμη και στο Μοναστήρι Ζιδάνι, είναι εμφανής από 

τις αναλύσεις δειγμάτων των εδαφολογικών υλικών στην περιοχή της MABE. Όλες οι 

τιμές συγκέντρωσης ινών αμιάντου ήσαν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο της οδηγίας 

2003/18/EΚ.    

Η μόνη πρόσβαση στο χωριό Μικροβάλτος που βρίσκεται  μερικά χιλιόμετρα από 

τη MABE και το Μοναστήρι της Κοζάνης είναι μέσω της περιοχής MABE. Η κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων προκαλεί τη μεταφορά και τη διάχυση του αμιάντου σε ολόκληρη την 

ευρύτερη περιοχή  και στο χωριό Μικροβάλτος.   
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2.4.2.2 Αποκατάσταση του ορυχείου της MABE 

  Οι αποθέσεις του εργοστασίου ήσαν μερικώς αποκατεστημένες κατά τη διάρκεια  

λειτουργίας του εργοστασίου. Ένα εδαφολογικό στρώμα τοποθετήθηκε στην απόθεση με 

ένα πάχος κατά προσέγγιση 0,50m και φυτεύτηκαν δέντρα (ακακίες και πεύκα), 

στοχεύοντας να δεσμεύσουν τις ίνες αμίαντου στο έδαφος (Εικ. 2.9). Αυτό το 

επανορθωτικό μέτρο, ακόμα κι αν όχι εντελώς συνέβαλε σημαντικά σε μια μείωση της 

συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον ατμοσφαιρικό αέρα και το υπόγειο νερό. 

 
 

Εικόνα 2.9:  Αποκατεστημένες αποθέσεις, εδαφολογικό στρώμα και φυτεμένα δένδρα. 
 

Οι συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα μειώνονται εντυπωσιακά  

συγκρινόμενες με τις συγκεντρώσεις ινών αμιάντου που μετριούνται στις μη 

επεξεργασμένες αποθέσεις. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης και 

της ολοκλήρωσης ενός πλήρους θεραπευτικού προγράμματος για όλους τους όγκους 

απόθεσης και στην πραγματικότητα για ολόκληρη την περιοχή του ορυχείου.   

Μεγάλης κλίμακας έργα εκτελούνται από το 2007 σε 4.144 στρέμματα της ΜΑΒΕ 

για την αποκατάσταση της περιοχής. Χρησιμοποιήθηκαν 145.000 m3 χώματος, 75.000 

δενδρύλλια, 130.000 μοσχεύματα και εκατοντάδες κιλά σπόροι. Τέσσερα χωριά με 

πληθυσμό 1.760 κατοίκων και το ιστορικό μοναστήρι της Μονής Ζιδανίου θα ωφεληθούν 

από τα έργα αποκατάστασης και εξυγίανσης της περιοχής. 

 

2.5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  

Έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες που περιγράφουν την πιθανή αιτιότητα του 

αμιάντου στην πρόκληση ασθενειών. Kατά συνέπεια, έχουν υπάρξει προσπάθειες να 

αναπτυχθούν ασφαλέστερα υλικά που αντικαθιστούν τις ίνες αμιάντου.   

Για την κατασκευή φρένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασφαλέστερα 

υποκατάστατα, όπως ημιμεταλλικά φρένα από σπογγώδη σίδηρο και γραφίτη σε πλαστική 
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φαινολική ρητίνη, ίνες βολλαστονίτη, ίνες p-aramid, ίνες υάλου μαζί με ρητίνες όπως η 

φαινολική ρητίνη και η ελαιώδης ρητίνη ανακαρδίων (κάσιους).  

Για την κατασκευή υδατοδεξαμενών ορισμένα υποκατάστατα είναι οι ίνες υάλου, 

ΡΕ, ΡVA, η κυτταρίνη, το σκυρόδεμα και ο χάλυβας.      

Το TAFMAG είναι ένα φυσικό ινώδες πυριτικό άλας που χρησιμοποιείται στην Κίνα. 

Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του βρέθηκαν παρόμοιες με εκείνες του χρυσοτίλη όταν 

εξετάσθηκε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και την ανάλυση 

περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD). Επίσης η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ  έδειξε ότι 

στην πραγματικότητα είναι μίγμα ορυκτών με την ακόλουθη σύνθεση: 87.7% Mg(OH)2, 

5.7% Mg3Si2O5(OH)2 (λιζαρδίτη), 0.57% SiO2, 0.5% τάλκη, 4.2% Fe3O4 (μαγνητίτη) και 

1.75%. Fe2O3. Σε δείγματα που εξετάστηκαν βρέθηκαν επίσης προσμίξεις χρυσοτίλη, 

βρουσίτη, pyroaurite, χαλαζία και μαγνητίτης (Kim et al., 2005). Η μελέτη των Kim et al. 

(2005) αξιολόγησε τα πιθανά επικίνδυνα βιολογικά αποτελέσματα του TAFMAG, σε 

σύγκριση με το χρυσοτίλη. Η σύγκριση και των δύο έγινε ως προς το βολλαστονίτη, μια 

ίνα μη αμιαντική, με γνωστή χαμηλή τοξικότητα. Η τοξικότητά του TAFMAG βρέθηκε 

μηδενική ή πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτή του χρυσοτίλη. Προγενέστερη 

επεξεργασία των ινών του TAFMAG με ένα σύμπλεγμα ιόντων σιδήρου 

(desferrioxamine) έχει δείξει ότι η περιεκτικότητα σε Fe στο TAFMAG και στο χρυσοτίλη 

είναι σημαντική στην τοξικότητά τους. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το TAFMAG 

είναι ενδεχομένως τοξικό όταν εισπνέεται στον πνεύμονα.  

Πολλοί τύποι τεχνητών ορυκτών ινών (man made mineral fibers - MMMF) είναι 

διαθέσιμοι σήμερα ως υποκατάστατο των ινών αμιάντου. Ο πετροβάμβακας (Rock wool - 

RW) είναι μια τέτοια ορυκτή ίνα και αποτελεί ένα οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιείται 

ως υποκατάστατο του αμιάντου ως θερμομονωτικό, ανθεκτικό στην πυρκαγιά, ως 

ενισχυτικό και ηχοαπορροφητικό, λόγω της τελειότητάς του όσον αφορά στις ιδιότητες 

αυτές.    

Σε μελέτη από τους Yuichiro et al. (2003), ερευνήθηκε η κυτταροτοξικότητα του RW 

με τη μαγνητομετρία κυττάρων, με ενζυμική δοκιμή, ανίχνευση σκάλας του DNA και 

ηλεκτρονική μικροσκοπική μορφολογική αξιολόγηση σε σύγκριση με ίνες χρυσοτίλη. Η 

σύνθεσή της ίνας του RW ήταν Ca = 58.61%, Si =  29.99%, Al =  8.98%, και Mg =  

2.42%. Ηλεκτρονικά μικρογραφήματα έδειξαν ότι το RW δεν προκάλεσε οποιαδήποτε 

αλλαγή, αλλά οι χρυσοτιλικές ίνες προκάλεσαν αλλαγές στα μακροφάγα. Κατά συνέπεια, 

οι μαγνητομετρικές μετρήσεις δεν πρότειναν καμία κυτταροτοξικότητα του RW. 

Προγραμματίζεται στο μέλλον, να αξιολογηθεί η ασφάλεια του RW με τη 
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μαγνητομετρική μέτρηση και τη μορφολογική παρατήρηση των πνευμόνων σε in vivo 

πειράματα εισπνοής.  Με τη χρήση του RW παρατηρήθηκε ίνωση των πνευμόνων αλλά η 

πρόκληση καρκίνου των πνευμόνων δεν προσδιορίστηκε σε in vivo μελέτες με 

αρουραίους (McConnell et al., 1999). Επιπλέον σε μελέτες in vitro, παρατηρήθηκε οι ίνες 

του RW να προκαλούν διαρροή  glucuronidase και lactate dehydrogenase (LDH) από τα 

μακρόφαγα (Davies, 1980) και να προκαλούν σχηματισμό γιγάντιων κυττάρων από τα 

κύτταρα της καλλιέργειας (Brown et al., 1979), εν τούτοις σε μικρότερη έκταση από τον 

χρυσοτιλικό αμίαντο.   

 

2.6  ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΤΙΛΗ  

Ο θερμικός μετασχηματισμός του αμιάντου στις μη επικίνδυνες κρυσταλλικές 

φάσεις και η ανακύκλωσή τους είναι μια ελπιδοφόρος λύση για το πρόβλημα του 

αμιάντου. Το πιο κοινό παραχθέν παγκοσμίως βιομηχανικό υλικό που περιέχει αμίαντο 

είναι το αμιαντοτσιμέντο. Η γνώση των ταχυτήτων του θερμικού μετασχηματισμού των 

ινών αμιάντου στο αμιαντοτσιμέντο είναι υψίστης σημασίας για τη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας καύσης σε βιομηχανική κλίμακα. 

 Η περιβαλλοντική σαρωτική ηλεκτρονική μικροσκοπία (ESEM) χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά για να παρακολουθήσει επί τόπου το θερμικό  μετασχηματισμό των ινών 

χρυσοτίλη που περιέχονται στο αμιαντοτσιμέντο (Gualtieri et al., 2007). Διαπιστώθηκε ότι 

η ταχύτητα αντίδρασης του θερμικού μετασχηματισμού του χρυσοτίλη επιβραδύνθηκε 

ιδιαίτερα παρουσία του υδρατμού στο εργαστήριο. Αυτό εξηγήθηκε από το νερό κοντά 

στην επιφάνεια των ινών που είχαν επιπτώσεις στην αντίδραση αποϋδροξυλίωσης 

(dehydroxylation) και συνεπώς της ανακρυστάλλωσης (recrystallization) των Mg-ούχων 

πυριτικών αλάτων. 

Στην προσπάθεια να ερευνηθούν οι εναλλακτικές και γρηγορότερες διαδρομές 

καύσης για την αποσύνθεση του αμιάντου, ένα χαμηλής τήξης γυαλί αναμίχθηκε με το 

αμιαντοτσιμέντο και μελετήθηκε επί τόπου για να αξιολογηθεί μέχρι ποιό σημείο 

ευνοείται η αποσύνθεση του αμιάντου. Διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη ενός τέτοιου 

γυαλιού στο αμιαντοτσιμέντο βελτίωσε πολύ την αντίδραση αποσύνθεσης και μείωσε τις 

θερμοκρασίες μετασχηματισμού (Gualtieri et al., 2007). 
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2.7  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

2.7.1  Μέτρα πρόληψης ασθενειών από την έκθεση στον αμίαντο  

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν αξιόπιστα τεστ ή αναλύσεις αίματος για την ανίχνευση 

του μεσοθηλιώματος. Όμως Αυστραλοί ερευνητές έχουν ανακαλύψει μια πρωτεΐνη που 

αυξάνεται στο αίμα των ασθενών που πάσχουν από μεσοθηλίωμα. Η πρωτεΐνη αυτή 

ονομάζεται SMR (soluble mesothelin-related protein). Τα ευρήματά τους ήσαν τα 

ακόλουθα: Οι ασθενείς με μεσοθηλίωμα είχαν πολύ πιο συχνά, αυξημένα επίπεδα της 

SMR σε σύγκριση με τους ασθενείς που έπασχαν από άλλους καρκίνους. Από τους 

ασθενείς με μεσοθηλίωμα το 84% είχε αυξημένη SMR ενώ από τους ασθενείς με άλλους 

καρκίνους μόνο το 2% είχε αυξημένη SMR στο αίμα. Όσο πιο μεγάλος ήταν ο όγκος του 

μεσοθηλιώματος και όσο πιο προχωρημένο ήταν το στάδιο, τόσο πιο πολύ ήταν αυξημένη 

η SMR.  Από τα άτομα που είχαν ιστορικό έκθεσης στον αμίαντο, τα περισσότερα είχαν 

αυξημένη SMR στο αίμα τους. Από αυτά μερικά παρουσίασαν μεσοθηλίωμα μέσα στα 5 

χρόνια που ακολούθησαν την έρευνα. Από τα άτομα που είχαν εκτεθεί στον αμίαντο αλλά 

δεν είχαν αυξημένη SMR  στο αίμα τους, κανένα δεν παρουσίασε μεσοθηλίωμα μέσα στα 

8 χρόνια από την έναρξη της έρευνας. Από τα άτομα που δεν είχαν εκτεθεί στον αμίαντο, 

κανένα δεν είχε αυξημένη SMR  στο αίμα. Τα συμπεράσματα των ερευνητών είναι ότι η 

πρωτείνη SMR είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση του μεσοθηλιώματος και για 

την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου. Επίσης μπορεί να αποτελέσει ένα 

ανιχνευτικό τεστ για τα άτομα που έχουν εκτεθεί στον αμίαντο. Η ανακάλυψη αυτή έχει 

πολύ μεγάλη σημασία για τη δημόσια υγεία καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

ανιχνευθεί έγκαιρα η ύπαρξη του μεσοθηλιώματος και να γίνει θεραπεία σε ένα όχι τόσο 

προχωρημένο στάδιο.  

 

2.7.2  Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Τα ΜΑΠ κατά την εργασία με αμίαντο περιλαμβάνουν μάσκες, φόρμες, γυαλιά, 

ποδιές, γάντια, μπότες. Οι μάσκες ελέγχονται πριν τη χρήση τους και μετά ή πετιούνται ή 

καθαρίζονται και αποθηκεύονται. Κατά την εργασία δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία η 

συνεχής χρήση μάσκας και οι λόγοι είναι: πιθανότητα έλλειψης οξυγόνου ή πιθανή 

παρουσία άλλων επικίνδυνων ουσιών στο χώρο εργασίας (π.χ. ατμοί διαλυτών), το πιο 

εντατικό είδος εργασίας απαιτεί μεγαλύτερη παροχή αέρα, η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου (ανάπτυξη, γυαλιά, γένια), η φυσική 

κατάσταση του εργαζόμενου, η άνεση που προσφέρει ή όχι στην εργασία, η ανάγκη 
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λεκτικής επικοινωνίας, πιθανά εμπόδια κατά την εργασία, όπως η χρήση αναπνευστικής 

συσκευής με παροχή πεπιεσμένου αέρα.    

Μετά το πέρας της εργασίας πρέπει να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός των 

παπουτσιών και της φόρμας, χρησιμοποιώντας υγρά πανιά για τα αδιάβροχα τμήματα και 

σκούπα κενού. Κατόπιν οι μάσκες και οι φόρμες να τοποθετούνται σε δοχεία με την 

κατάλληλη σήμανση. Τα παπούτσια να είναι χωρίς κορδόνια, για ευκολότερο καθαρισμό. 

Οι εργαζόμενοι πριν την έξοδό τους να πλένονται στα ντους των εγκαταστάσεων υγιεινής 

της εταιρείας, οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά.  

Για την αποφυγή της έκθεσης στον αμίαντο πρέπει στα αμιαντούχα υλικά που 

έχουν υποστεί φθορά να γίνεται επικάλυψη (encapsulation) ή στεγανοποίηση (sealing),  

εγκλεισμός (enclosure), αφαίρεση (removal), ανάλογα με την περίσταση. Η αφαίρεση 

αμιάντου πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι αναγκαία και όχι επειδή εντοπίσθηκε στο 

χώρο, αφού με την αφαίρεση υπάρχει κίνδυνος αποδέσμευσης ινών. Αναγκαία θεωρείται 

όταν: υπάρχει καταστροφή ή φθορά και δεν είναι δυνατή η επικάλυψη, η στεγανοποίηση 

και ο εγκλεισμός, κινδυνεύει να καταστραφεί από φυσιολογικές καθημερινές 

δραστηριότητες, πριν από κατεδάφιση, πριν από συντήρηση και αν είναι πιθανή η 

διατάραξη υλικού που περιέχει αμίαντο. Η εργασία αφαίρεσης θεωρείται ότι 

ολοκληρώθηκε όταν ο οπτικός έλεγχος και η στατική δειγματοληψία και μέτρηση ινών 

αμιάντου στον αέρα δώσει ασφαλή αποτελέσματα.  

Οι εργοδότες οφείλουν σύμφωνα με το Π.Δ 212/2006, πριν από την έναρξη των 

εργασιών αφαίρεσης αμιάντου να γίνεται καταγραφή των υλικών στους χώρους εργασίας 

και να επισημαίνεται κατάλληλα και με σαφήνεια (προσοχή αμίαντος, μη διαταράσσετε το 

υλικό, αναφέρατε τυχαία καταστροφή αμέσως), να καταρτίζουν το σχέδιο εργασίας, να 

φροντίζουν ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν το σχέδιο εργασίας και να ελέγχουν αν 

εφαρμόζεται, να φροντίζουν ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, η 

οποία θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με αυτή την 

έκθεση και να φέρουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, να ελέγχουν την έκθεση 

στον αμίαντο, μετά τη λήξη της εργασίας να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου και 

για την επιθεώρηση και τον έλεγχο του εξοπλισμού και των μέσων ατομικής προστασίας, 

να εξασφαλίζεται ότι οι κατεδαφίσεις ή οι εργασίες αφαίρεσης αμίαντου 

πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που γνωρίζουν όλες τις προφυλάξεις που πρέπει να 

λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων. Η διαχείριση των αμιαντούχων υλικών 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Εικόνας 2.10. 
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  Οι εργαζόμενοι οφείλουν σύμφωνα με το Π.Δ 212/2006 να μην καπνίζουν στο 

χώρο εργασίας, να υποβάλλονται σε τακτικές εξετάσεις (checkups), να ζητούν και να 

λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για οποιοδήποτε αναπνευστικό πρόβλημα, να 

χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκες, γάντια, φόρμες), να εφαρμόζουν καλές 

εργασιακές πρακτικές. 
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Εικόνα 2.10: Η διαχείριση των αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με το Π.Δ 212/2006 
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τον 

αμίαντο και την προστασία των εργαζομένων ή γενικά την προστασία του καταναλωτικού 

κοινού.  

Στη συνέχεια ακολουθεί το πλήρες κείμενο των κυριότερων διατάξεων. Σε μερικά 

Π.Δ και Υ.Α έχουν περιληφθεί μόνο τα άρθρα που αφορούν τον αμίαντο. Επίσης όπου 

ήταν δυνατόν τα Π.Δ που αφορούσαν τροποποιήσεις παλαιότερων Π.Δ έχουν 

ενσωματωθεί στο κείμενο, ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα αυτών. Οι τροποποιήσεις 

παριστάνονται με έντονη ή έντονη πλάγια γραφή, ενώ οι διατάξεις που ενδιαφέρουν και 

καταργήθηκαν έχουν τοποθετηθεί σε γκρίζο φόντο. Παραλήφθηκαν στο πλήρες κείμενο 

μερικές από τις διατάξεις που αναφέρονται έμμεσα στην προστασία από τον αμίαντο, 

όμως συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 3.5 στο τέλος του κεφαλαίου, όπου όλες οι 

διατάξεις κατατάσσονται θεματικά και παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, από τις 

παλαιότερες προς τις νεότερες. Η αναφορά των Οδηγιών της Ε.Κ επιβεβαιώνει την 

εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου προς αυτές, με χρόνο προσαρμογής που συνήθως 

κυμαίνεται από 1-5 έτη.  

Η Ελλάδα εναρμόνισε αρχικά τη νομοθεσία της για την προστασία των 

εργαζομένων με τα Π.Δ 70α/1988 (1983/477/ΕΚ) και 175/1997 (1991/382/ΕΚ). Στη 

συνέχεια αυτά καταργήθηκαν από το Π.Δ 212/2006 (2003/18/ΕΚ). Στον Πίνακα 3.1 

φαίνεται η μεταβολή στις οριακές τιμές διαφορετικών τύπων αμιάντου. Αυτό οφείλεται 

στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις εξελίξεις της 

ιατρικής και της τεχνολογίας.   

 
Πίνακας 3.1: Οριακές τιμές τύπων αμιάντου  σε f/cm3  κατά την διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας εργασίας 
µιας 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας 

Π.Δ Οδηγία 
Ε.Κ 

κροκιδόλιθος χρυσοτίλης Υπόλοιποι 
τύποι 

μίγματα 

70α/88 1983/477 0,5           1,0            1,0 100βφαχ * 
175/97   1991/382 0,3 0,6 0,3 0,3 
212/06   2003/18 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
* α = ποσοστό (%) του κροκιδόλιθου που περιέχεται στο μίγμα   
   β = ποσοστό (%) των άλλων τύπων αμίαντου που περιέχονται στο μίγμα  
   χ = οριακή τιμή έκθεσης σε κροκιδόλιθο (0,5 f/cm3

 

αέρα)  
   φ = οριακή τιμή έκθεσης σε άλλους τύπους αμίαντου (1 f/cm3

 

αέρα).  

 

  Ο Πίνακας 3.2 δείχνει την εξέλιξη των συγκεντρώσεων ινών αμιάντου, κάτω από 

τις οποίες επιτρέπεται η εργασία χωρίς καθόλου προστατευτικό εξοπλισμό και τα άρθρα 

4,17, 18 των προαναφερόμενων Π.Δ μπορούν να μην εφαρμόζονται. 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 68

 

Πίνακας 3.2: Συγκέντρωση ινών αμιάντου σε f/cm3  χρονικά σταθμισμένη για 8ωρο (ΤWA) ή συνολική δόση 

ινοημερών / cm3 επί 3μηνο εργασίας. Κάτω από τις τιμές αυτές τα άρθρα 4,17,18 των Π.Δ 70α/88, 175/97  και 212/06   

μπορούν να μην εφαρμόζονται. 

Οδηγία Ε.Κ χρυσοτίλης κροκιδόλιθος Υπόλοιποι      
τύποι 

μίγματα 

1983/477 0,25/15 0,25/15 0,25/15 0,25/15 

1991/382 0,20/12 0,10/6 0,10/6 0,10/6 

2003/18 0,10 0,10 0,10 0,10 

Σήμερα τους μεγαλύτερους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην 

αφαίρεση του αμιάντου και οι εργαζόμενοι που συναντούν τυχαία αμίαντο, κυρίως κατά 

τη συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίων, πλοίων και τρένων. Οι σημαντικότερες από τις 

τροποποιήσεις του Π.Δ 212/2006 είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής στις θαλάσσιες 

και αεροπορικές μεταφορές, ο επαναπροσδιορισμός των διαφόρων ειδών ινωδών 

πυριτικών αλάτων ως αμιάντου, η κατάργηση των ορίων δράσης και η απλοποίηση 

διατάξεων σε περίπτωση περιορισμένης έκθεσης. Τέτοιες είναι : 

α) οι σύντομες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης μόνο μη εύθρυπτων υλικών 

β) η απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων αμιαντούχων υλικών στα 

οποία οι ίνες αμιάντου είναι στέρεα συνδεδεμένες μέσα σε μήτρα 

γ) ο εγκλεισμός σε κάψες και μανδύες ή η επικάλυψη των αμιαντούχων υλικών που 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση  

δ) η επιθεώρηση και ο έλεγχος του αέρα και η λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση της 

παρουσίας αμιάντου σε κάποιο υλικό.   

Ορίζεται νέα οριακή τιμή έκθεσης 0,1 f/cm3 αέρα ως μέση 8ωρη χρονικά 

σταθμισμένη έκθεση, για όλους τους τύπους του αμιάντου. Παρατείνεται η επίβλεψη της 

υγείας των εργαζομένων και μετά το πέρας της έκθεσης στον αμίαντο. Η περίοδος 

φύλαξης των φακέλλων επεκτείνεται σε 40 έτη και τροποποιείται το παράρτημα με τις 

πρακτικές συστάσεις για την κλινική εξέταση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ιατρικές 

εξελίξεις σε θέματα διάγνωσης. Προτείνεται η μέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε 

ίνες αμιάντου με τη μέθοδο δειγματοληψίας και ανάλυσης που συνιστά η Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας (WHO, 1997) ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ισοδύναμου 

αποτελέσματος. Δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων, ορίζοντας ότι το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους εργαζόμενους, 

πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες όσον 

αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως σχετικά με: τις ιδιότητες του αμιάντου και 
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τις επιπτώσεις του για την υγεία μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κάπνισμα, τα είδη 

προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αμίαντο,  τις εργασίες που ενδέχεται να 

συνεπάγονται έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο και τη σημασία 

των προληπτικών ελέγχων για τον περιορισμό της έκθεσης στο ελάχιστο, τις ασφαλείς 

πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισμό προστασίας, τον κατάλληλο ρόλο, 

την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισμούς και την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) της αναπνοής, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, τις διαδικασίες 

απορρύπανσης, τη διάθεση των αποβλήτων και τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. 

Για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο μπορεί να 

ληφθεί υπόψη το Π.Δ 399/1994 (1990/394/ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ 

127/2000 και 43/2003, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται όταν ευνοούν περισσότερο 

την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία. 

Το Π.Δ 17/1996 που τροποποιήθηκε από το 159/1999 αφορά σε μέτρα για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, είναι 

γενικότερο αλλά μπορεί να εφαρμοσθεί και για εργασίες με αμίαντο. 

Σύμφωνα με το Π.Δ 62/1998 (1994/33/Ε.Κ) απαγορεύεται η εργασία των νέων 

(ηλικίας κάτω των 18 ετών) στον αμίαντο (άρθρο 7 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ.3.6). 

Οι διατάξεις του Π.Δ 338/2001 για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες υπερκαλύπτονται 

συνήθως από τις αυστηρότερς διατάξεις του Π.Δ 399/1994. 

Με την Υ.Α/1979 η αμιάντωση αποτελεί επαγγελματική νόσο στη χώρα μας, ενώ 

μόλις με την Υ.Α Φ11321/27240/1941/2006 στον πίνακα επαγγελματικών ασθενειών που 

σχετίζονται με τον αμίαντο συμπεριλήφθηκε το μεσοθηλίωμα υπεζωκότα. Στον Πίνακα 

3.3 δίνονται οι οριακές τιμές στον αμίαντο από Διεθνείς Οργανισμούς, πάνω από τις 

οποίες θεωρείται ότι προκαλούνται καρκινογενέσεις. 

 

Πίνακας 3.3: Όρια συγκεντρώσεων ινών αμιάντου, πάνω από τα οποία θεωρείται ότι προκαλείται καρκινογένεση. 

OSHA : 0.1 f/cm3 (L>5 µm)  ή  έκθεση 1 f/ cm3 /30 min – όλοι οι τύποι αμιάντου 
MSHA: 2 f/cm3   – όλοι οι τύποι αμιάντου 
NIOSH: 0.1 f/cm3 (L>5 µm)/400 L αέρα 
ACGIH: 0.2 κροκιδόλιθος, 0.5 αμοσίτης, 2 χρυσοτίλης f/cm3  

 

Για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν καταρχήν τα άρθρα 8 (μέτρα για 

την προστασία της ατμόσφαιρας), 10 (μέτρα για την προστασία των νερών), 12 (στερεά 

απόβλητα) και 15 (επικίνδυνες ουσίες) του Ν.1650/86. Πολύ συγκεκριμένα όμως η Υ.Α 
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8243/1113/1991 καθορίζει μέτρα και μεθόδους για την πρόληψη και μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. Στο άρθρο 3 η οριακή τιμή 

καθορίζεται σε 0,1 mg/Nm3 (χιλιοστόγραμμα αμιάντου ανά κανονικό κυβικό μέτρο 

αερίων αποβλήτων), μετρούμενη πριν από την έξοδο των απαερίων στην ατμόσφαιρα, στο 

άρθρο 4 αναφέρονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, στο άρθρο 5 περιγράφονται οι 

μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας, στο άρθρο 7 τα μέτρα για εργασίες κατεδάφισης 

και στο άρθρο 8 τα μέτρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο. Στα παραρτήματα του άρθρου 

12 περιγράφονται οι μέθοδοι αναφοράς για τον έλεγχο της τήρησης της οριακής τιμής 

αιωρούμενων σωματιδίων στα υγρά απόβλητα και σημειακών εκπομπών αμιάντου στην 

ατμόσφαιρα. 

Το άρθρο 9 της Υ.Α 31245/1993 αναφέρεται στην απομάκρυνση τμημάτων που 

περιέχουν αμίαντο. Σύμφωνα με την παρ. 2.1 τα τμήματα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να 

απομακρύνονται από το κατεδαφιστέο κτίριο πριν από την κατεδάφισή του. Η παρ. 2.2 

αναφέρει τα ιδιαίτερα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της υγείας, όταν γίνεται 

αποξήλωση τμημάτων που περιέχουν αμίαντο. Αυτά είναι διαβροχή αφού έχει προηγηθεί 

εμποτισμός και προσεκτική απομάκρυνση με ειδικά εργαλεία. Αν δεν έχει γίνει 

εμποτισμός γίνεται διαβροχή και οι εργαζόμενοι φορούν κατάλληλη μάσκα, οι δε χώροι 

όπου γίνονται εργασίες αποξήλωσης απομονώνονται κλείνοντας τα ανοίγματα με 

πλαστικά φύλλα. Ακολουθεί τοποθέτηση των μπάζων σε στεγανούς σάκους, ταφή και 

κάλυψη με στρώμα συμπιεσμένου χώματος πάχους τουλάχιστον 25 cm ή  κάλυψη με 

άλλα απορρίμματα και απόθεση σε χωματερές. Για κάθε εργασία σε τμήματα κατασκευών 

που περιέχουν αμίαντο, απαιτείται ειδική άδεια του Νομάρχη (παρ. 2.3). 

Αν οι συγκεντρώσεις του αμιάντου στο νερό ξεπερνούν την οριακή τιμή των7 

εκατ.ινών ανά λίτρο νερού (Πιν. 3.4), συστήνεται από την ΕΡΑ η εφαρμογή ορισμένων 

μεθόδων κατεργασίας του νερού. Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα οδήγησαν τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να εκδοθούν 

σχετικές Οδηγίες.   

Πίνακας 3.4: Οριακές τιμές έκθεσης στον αμίαντο από Διεθνείς Οργανισμούς, για εργαζόμενους στον αμίαντο είτε για 
το καταναλωτικό κοινό. 

όρια έκθεσης αέρας (f/cm3) νερό (f/lit) έδαφος 
TWA (time-weighted 
average) 

0,1 (EU), 
0,1 PEL (OSHA-EPA 

action level), 
0,1 REL (NIOSH) 

 7.000.000  
(ΕPA) 

Δεν υπάρχουν όρια 

TLV (thresold limit 
value) 

0,6 χρυσοτίλης (EU), 
0,3 άλλοι τύποι 
αμίαντου (EU), 
0,1 (ACGIH) 

 Δεν υπάρχουν όρια 
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Ο WHO προτείνει ρυθμίσεις ορισμένων ποιοτικών παραμέτρων του όξινου νερού, 

όπως το PH και η σκληρότητα, διότι το πολύ όξινο και μαλακό νερό μπορεί να 

προκαλέσει διάβρωση σε σωληνώσεις από αμιαντοτσιμέντο. 

Με την Υ.Α 2594/84 απαγορεύθηκε η εμπορία και η χρήση του κροκιδόλιθου και 

των προϊόντων που περιέχουν ίνες κροκιδόλιθου. Ωστόσο παρατάθηκε μέχρι την 30η 

Ιουνίου 1988 η κυκλοφορία στην αγορά των προϊόντων που περιείχαν την ίνα αυτή, υπό 

τον όρο ότι επρόκειτο για προϊόντα κατασκευασμένα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986, 

καθώς και προϊόντα που περιείχαν την ίνα αυτή αλλά  είχαν ήδη κατασκευασθεί, 

κυκλοφορήσει στην αγορά ή χρησιμοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. 

Εξαιρέθηκαν επίσης από την απαγόρευση αυτή οι σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, οι 

αρμοί, τα παρεμβύσματα, οι μούφλες και οι ελαστικοί αντισταθμιστές που αντέχουν στα 

οξέα και στις υψηλές θερμοκρασίες και οι μετατροπείς υποδοχών. Η εμπορία και η 

χρήση των προϊόντων που περιείχαν ίνες των υπολοίπων ορυκτών του  αμιάντου  

επετράπησαν μόνο με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά θα ήσαν σημασμένα με την 

κατάλληλη  ετικέτα, σύμφωνη με το Παράρτημα II. 

 Η Υ.Α 1517/1987 απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων που 

περιέχουν ίνες χρυσοτίλη, αμοσίτη, ανθοφυλλίτη, ακτινόλιθου και τρεμολίτη σε  

παιχνίδια, υλικά ή παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή 

ψεκαζόμενων νιφάδων, με την εξαίρεση ασφαλτούχων ενώσεων που περιέχουν αμίαντο 

και οι οποίες προορίζονται για ψεκασμό του κάτω μέρους του πλαισίου των αυτοκινήτων 

για προστασία του από τη διάβρωση, τα τελικά προϊόντα υπό μορφή σκόνης που 

πωλούνται λιανικά στο κοινό, είδη καπνιστού, όπως πίπες, θήκες για τσιγάρα ή πούρα, τα 

καταλυτικά πλέγματα και τις διατάξεις μόνωσης που προορίζονται για ή είναι 

ενσωματωμένες στις συσκευές θέρμανσης, που χρησιμοποιούν υγραέριο,  τις βαφές και τα 

βερνίκια. 

 Με την Υ.Α 1154/1993 απαγορεύθηκε η διάθεση στην αγορά και η χρήση των 

ινών κροκιδόλιθου, αμοσίτη, ινώδη ανθοφυλλίτη, ινώδη ακτινόλιθου και ινώδη τρεμολίτη 

και των προϊόντων που τις περιείχαν κατόπιν εκούσιας προσθήκης. Απαγορεύθηκε επίσης 

η διάθεση στην αγορά και η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες χρυσοτίλη για παιχνίδια, 

υλικά ή παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ψεκασμούς,  τελικά 

προϊόντα υπό μορφή σκόνης που πωλούνται λιανικά στο κοινό, είδη καπνιστού όπως 

καπνοσύριγγες και επιστόμια πούρων,  καταλυτικούς ηθμούς και διατάξεις μόνωσης που 

προορίζονται για ενσωμάτωση σε καταλυτικές συσκευές θέρμανσης που χρησιμοποιούν 
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υγραέριο, χρώματα και βερνίκια, ηθμούς υγρών (για τους ηθμούς φαρμακευτικής χρήσης 

μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1994), υλικά οδόστρωσης εφόσον η περιεκτικότητα σε ίνες είναι 

μεγαλύτερη από 2%, κονιάματα προστατευτικά επιχρίσματα, στόκους και υλικά 

πλήρωσης, μέσα σφράγισης και στεγανοποίησης, υλικά πλήρωσης αρμών, μαστίχες, 

κόλλες, διακοσμητικές σκόνες και μέσα τελικής επεξεργασίας, μονωτικά ή ηχομονωτικά 

υλικά χαμηλής πυκνότητας (πυκνότητα μικρότερη από 1g/cm³), ηθμοί αέρος και ηθμοί 

που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά, διανομή και χρήση φυσικού αερίου και φωταερίου,  

υποστρώματα πλαστικών δαπέδων και επενδύσεων τοίχου,  τελικά κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα προς διάθεση στον τελικό χρήστη, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε κατεργασία για 

την αποτροπή αποδέσμευσης ινών (για διαφράγματα προοριζόμενα για διαδικασίες 

ηλεκτρόλυσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1998),  πιλήματα για στέγες. Επετράπη η διάθεση 

στην αγορά και η χρήση των υπόλοιπων προϊόντων που περιέχουν ίνες χρυσοτίλη μόνον 

εάν τα προϊόντα έφεραν επισήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ του 

Π.Δ.445/83. 

 Με την Υ.Α 82/2003 απαγορεύεται πλέον από 1-1-2005 η διάθεση στην αγορά και η 

χρήση και των ινών χρυσοτίλη καθώς και των προϊόντων στα οποία σκοπίμως 

προστίθενται οι ίνες αυτές. Εξαιρούνται τα διαφράγματα που χρησιμοποιούνται στις 

υπάρχουσες ηλεκτρολυτικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή χλωροαλκαλικών ενώσεων 

είτε μέχρι το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους, είτε έως ότου υπάρχουν διαθέσιμα 

κατάλληλα υποκατάστατα απαλλαγμένα αμιάντου, ανάλογα με το ποια από τις δύο αυτές 

δυνατότητες προηγείται χρονικά.  

Επιτρέπεται η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου όλων των τύπων και τα 

οποία ήσαν ήδη εγκατεστημένα ή/και σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία θέσεως σε 

εφαρμογή της οδηγίας 1999/77/ ΕΚ μέχρι την τελική απόρριψή τους ή μέχρι το τέλος της διάρ-

κειας λειτουργίας τους. Ωστόσο, μπορεί, για λόγους προστασίας της υγείας, να απαγορευθεί 

η χρήση των προϊόντων πριν από την τελική απόρριψη τους ή το τέλος της διάρκειας 

λειτουργίας τους. Η χρήση επιτρέπεται μόνον εάν τα προϊόντα φέρουν επισή-μανση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του Π.Δ 445/1983, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

  Επιπρόσθετα με την Υ.Α Υ1/2990/1993 απαγορεύθηκε για προληπτικούς λόγους η 

χρήση πλακών ή άλλων υλικών κατασκευής που περιέχουν αμίαντο στους κλιβάνους 

έψησης άρτων και λοιπών τροφίμων. Η Υ.Α 776/1992 που τροποποιήθηκε από την Υ.Α 

76/2006 αναφέρεται στην επιβολή προστίμων μετά από έλεγχο για επικίνδυνες ουσίες στις 

οποίες συμπεριλαμβάνεται ο αμίαντος. 
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3.2  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
3.2.1  Προστασία των εργαζομένων  

 
Π.Δ. 70α/1988  Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία   

Με έντονα γράμματα παριστάνεται η τροποποίηση από το Π.Δ. 175/97 , με έντονα 

πλάγια γράμματα η τροποποίηση από το Π.Δ. 159/99 και σε γκρι φόντο οι διατάξεις που 

καταργήθηκαν, πριν την πλήρη κατάργηση από το Π.Δ. 212/06 που ακολουθεί.  

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  

Γενικές διατάξεις                

Άρθρο 1                                  

Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής - Oρισµοί  

 

1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα έχει ως αντικείµενο την προστασία των 

εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους 

περιλαµβανοµένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών που προέρχονται ή 

µπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά την διάρκεια της εργασίας στον 

αµίαντο. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την 

υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.  

2. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 

(βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 

δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής κλπ.).  

3. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA 

ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Yγιεινή και ασφάλεια 

του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε 

το άρθρο 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A).  

4. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό 

των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό 
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προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, 

η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.  

5. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως:  

α. Aµίαντος: Oποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά ορυκτά: 

 -ακτινόλιθος αριθ. µητρώου 77536-66-4 (*) του CHEMICAL ABSTRACT 

SERVICE (CAS),  

-αµοσίτης ή γρουνερίτης αριθ. µητρώου 12172-73-5 (*) του CAS,  

-ανθοφυλλίτης αριθ. µητρώου 77536-67-5 (*) του CAS, 

 -κροκιδόλιθος αριθ. µητρώου 12001-28-4 του CAS, 

 -τρεµολίτης αριθ. µητρώου 77536-68-6 (*) του CAS, 

 -χρυσότιλος αριθ. µητρώου 12001-29-5 του CAS, και κάθε µίγµα που αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα από αυτά.  

β. Aρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Oι αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής 

Aυτοδιοίκησης (τα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή οι ∆ιευθύνσεις 

επιθεώρησης εργασίας και οι ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα 

τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Tµήµατα και Γραφεία 

επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας."  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  

Γενικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων  

 

Αρθρο 2  

Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών  

 

1. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης στη 

σκόνη από αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο ο εργοδότης οφείλει: 

 α. Nα έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 

εργασία κινδύνων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στην εκτίµηση αυτή 

προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων, ώστε 

να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την υγεία των 

εργαζοµένων και να καθορίζονται  τα  ληπτέα  µέτρα.  
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β. Nα διενεργεί µετρήσεις του αµιάντου στον αέρα των χώρων εργασίας (έλεγχος 

περιβάλλοντος).  

γ. Nα λαµβάνει και να τηρεί γενικά µέτρα πρόληψης (τεχνικά και οργανωτικά). 

δ. Nα κάνει γενική ενηµέρωση των εργαζοµένων. 

 

2. Οι μετρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αποσκοπούν στην 

εκτίμηση του κινδύνου για τους εργαζόμενους, οι οποίοι εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία τους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών καθορίζουν το εύρος των μέτρων 

που θα ληφθούν στη συνέχεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του παρόντος 

Π.Δ/τος.  

3. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος των μετρήσεων κατά τον έλεγχο περιβάλλοντος και γενικά 

κάθε πρόβλημα που είναι δυνατόν να προκύψει ανάλογα με τη φύση και τις συνθήκες 

εργασίας, αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και της επιτροπής 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή του αντιπροσώπου των εργαζομένων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 1568/85 και του π.δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις 

οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK  

Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή αντιπρόσωπος η διαβούλευση γίνεται με τους ίδιους 

τους εργαζόμενους.  

4. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κοινοποιούνται στην επιτροπή υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας ή στον αντιπρόσωπο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ή 

στους εργαζόμενους.  

5. Η εκτίμηση του κινδύνου αναθεωρείται με νέες μετρήσεις, όταν υπάρχουν λόγοι να 

θεωρηθεί ανακριβής ή όταν έχει γίνει ουσιαστική μεταβολή στην εργασία, που αναμένεται 

να επηρεάσει σημαντικά την έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο.  

 

Αρθρο 3  

Μέτρηση αμιάντου στον αέρα  

(έλεγχος περιβάλλοντος)  

1. Η μέτρηση αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας διενεργείται με μέτρηση της 

έκθεσης κάθε εργαζόμενου σε αμίαντο. Έκθεση σε αμίαντο θεωρείται η έκθεση του 

εργαζόμενου σε αιωρούμενες στον αέρα ίνες αμιάντου και εκφράζεται σε ίνες ανά κυβικό 

εκατοστόμετρο αέρα (ίνες/cm3
 
αέρα).  
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Για τη μέτρηση της έκθεσης σε αμίαντο «ίνα αμιάντου» θεωρείται κάθε σωματίδιο 

μήκους τουλάχιστον πέντε μικρομέτρων (5μm) διαμέτρου μικρότερης των τριών 

μικρομέτρων (3μm) και σχέσεως μήκους προς διάμετρο μεγαλύτερης από 3:1.  

2. Για τη μέτρηση του αμιάντου λαμβάνεται δείγμα από τον αέρα που εισπνέει ο 

εργαζόμενος (δειγματοληψία). Το δείγμα αναλύεται για να καθορισθεί η ποσότητα του 

αμιάντου που περιέχει (ανάλυση) και να υπολογισθεί η έκθεση του εργαζόμενου σε 

αμίαντο.  

Η δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό και με κατάλληλα όργανα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

οδηγίες που περιέχονται στο Παράρτημα Ι αυτού του Π.Δ/τος.  

Η διάρκεια των δειγματοληψιών πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του 

σημείου 5γ του Παραρτήματος Ι, να επιτρέπει τον προσδιορισμό, άμεσα με τη μέτρηση ή 

έμμεσα με υπολογισμό, της μέσης χρονικά σταθμισμένης έκθεσης του εργαζόμενου σε 

αμίαντο για μια περίοδο αναφοράς 8 ωρών (μία βάρδια).  

3. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζομένων σε 

αμίαντο στον αέρα και για το σκοπό αυτό γίνονται, κατά το δυνατόν, με «ατομικές» 

δειγματοληψίες. Κατά τις μετρήσεις λαμβάνεται υπόψη η φύση των εργασιών που 

εκτελούνται καθώς επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων.  

4. Όταν υπάρχει ομάδα εργαζομένων που εκτελούν τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες στον 

ίδιο χώρο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, τότε είναι δυνατόν να γίνει μέτρηση σε ένα (1) 

τουλάχιστον για κάθε δέκα (10) εργαζόμενους, που ανήκουν στην ίδια ομάδα, ώστε να 

εκτιμηθεί η έκθεσή του, η οποία θεωρείται ότι είναι ίδια και για τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους. 

 

Αρθρο 4  

Γενικά μέτρα πρόληψης  

(τεχνικά και οργανωτικά)  

 

 Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε 

να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε αμίαντο, όσο είναι 

πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να διατηρείται σε επίπεδο 

κατώτερο εκείνου, που ορίζεται από τις οριακές τιμές έκθεσης του άρθρου 12 του 

παρόντος, με τη λήψη των κατάλληλων κάθε φορά προληπτικών μέτρων από τα 

αναφερόμενα παρακάτω:  
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Α. Γενικά μέτρα  

1. Η ποσότητα αμιάντου που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιορίζεται 

στην ελάχιστα αναγκαία ποσότητα. Ιδιαίτερα η χρήση του κροκιδόλιθου πρέπει να 

αποφεύγεται κατά το δυνατόν, και να επιδιώκεται η αντικατάστασή του από άλλα υλικά 

λιγότερο επικίνδυνα, όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό.  

2. Ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται ή είναι δυνατόν να εκτεθούν σε αμίαντο 

καθώς και ο χρόνος έκθεσής τους πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία όρια.  

3. Κατ' αρχήν πρέπει να σχεδιάζονται μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας ώστε να μην 

απελευθερώνεται σκόνη αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Αν τούτο δεν είναι πρακτικά 

δυνατόν να επιτευχθεί, η σκόνη πρέπει να δεσμεύεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 

σημείο εκπομπής της.  

4. Ο αμίαντος ή μίγματα που περιέχουν ελεύθερο αμίαντο πρέπει να αποθηκεύονται και 

να μεταφέρονται στους χώρους εργασίας, μέσα σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες, 

επισημασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.  

5. Ο χειρωνακτικός χειρισμός του αμίαντου πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν τούτο είναι 

αδύνατο από τη φύση της εργασίας, οπότε πρέπει να λαμβάνονται και ειδικά μέτρα 

ατομικής προστασίας.  

6. Aπαγορεύεται η εφαρµογή του αµιάντου µε τη µέθοδο του ψεκασµού (flocage) 

καθώς και οι δραστηριότητες που συνεπάγονται την χρησιµοποίηση χαµηλής 

πυκνότητας (µικρότερης του 1g/cm3) µονωτικών ή ηχοµονωτικών υλικών που 

περιέχουν αµίαντο. 

7. Όλα τα απορρίμματα των εργασιών που περιέχουν αμίαντο πρέπει να συλλέγονται και 

να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας το συντομότερο δυνατόν, μέσα σε κατάλληλες 

κλειστές συσκευασίες με ειδική επισήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 15.  

Β. Πρόσθετα τεχνικά μέτρα  

1. Όσο είναι τεχνικά δυνατό οι διάφορες κατεργασίες ή χρήσεις του αμιάντου πρέπει να 

διενεργούνται με υγρές μεθόδους, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η δημιουργία και 

διασπορά σκόνης στο περιβάλλον.  

2. Η αφαίρεση του αμιάντου ή των πρώτων υλών που περιέχουν ελεύθερο αμίαντο από 

τους σάκκους ή δοχεία συσκευασίας κατά την οποία είναι δυνατή η διασπορά του στο 

περιβάλλον, πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό σε κατάλληλα κλειστά 

τμήματα με ισχυρό τοπικό εξαερισμό, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή σκόνης στο 

περιβάλλον.  
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3. Ο αέρας που εισάγεται στους χώρους εργασίας, κατά τη λειτουργία συστήματος 

γενικού εξαερισμού για την ανανέωση του αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος, πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν απαλλαγμένος από ίνες αμιάντου, ώστε να αποφεύγεται η 

επιβάρυνση του εργασιακού περιβάλλοντος.  

4. Η σκόνη αμίαντου που δεσμεύεται από τα συστήματα εξαερισμού, πρέπει να 

συλλέγεται σε κλειστά συστήματα φίλτρων και να μη διαχέεται στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

5. Όλα τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση ή την κατεργασία του αμιάντου, πρέπει να καθαρίζονται και να 

συντηρούνται αποτελεσματικά και τακτικά. Ειδικότερα:  

α) Ο καθαρισμός πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, με κατάλληλο 

σύστημα δημιουργίας κενού ή άλλη κατάλληλη μέθοδο ώστε να αποτρέπεται η 

δημιουργία και διασπορά σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον.  

β) Όταν τούτο δεν είναι πρακτικά δυνατό να εφαρμοσθεί, πρέπει οι εργαζόμενοι που 

εκτελούν τον καθαρισμό να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο ατομικό προστατευτικό 

εξοπλισμό. Aλλοι εργαζόμενοι απαγορεύεται να υπάρχουν στο χώρο κατά τη διάρκεια του 

καθαρισμού.  

 

Αρθρο 5  

Γενική ενημέρωση εργαζομένων  

 

Σε κάθε δραστηριότητα του άρθρου 1, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, 

ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να πληροφορούνται κατά την πρόσληψή τους και 

στη συνέχεια σε τακτικά χρονικά διαστήματα γραπτά και προφορικά:  

α) τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε αμίαντο,  

β) τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται στα οποία περιλαμβάνεται και η αποχή από 

το κάπνισμα,  

γ) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τη χρήση κατάλληλου 

ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων,  

δ) τα οργανωτικά, τεχνικά ή άλλα μέτρα που λήφθηκαν και αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε αμίαντο,  

ε) τις διατάξεις αυτού του Π.Δ/τος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

Εργασίες με αμίαντο όπου πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας  

 

Αρθρο 6   

Όρια δράσης - Πρόσθετα μέτρα προστασίας  

 

1. Αν από τις µετρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 διαπιστωθεί ότι η έκθεση των 

εργαζοµένων στον αµίαντο χωρίς τη χρήση ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού, 

µετρούµενη ή υπολογιζόµενη σαν µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή για 8ωρη 

ηµερήσια εργασία, βρίσκεται σε επίπεδα:  

- για τον χρυσότιλο, ίσα ή µεγαλύτερα από 0.20 ίνες/cm3, για εργασίες µε καθηµερινή 

έκθεση ή/και ίσα ή µεγαλύτερα από µία αθροιστική δόση 12 ινοηµερών/cm3 επί 

τρίµηνη περίοδο για εργασίες που δεν επαναλαµβάνονται καθηµερινά και  

- για όλους τους υπόλοιπους τύπους αµιάντου, είτε µεµονωµένους είτε σε µίγµα, 

συµπεριλαµβανοµένων των µιγµάτων που περιέχουν χρυσότιλο, ίσα ή µεγαλύτερα 

από 0.10 ίνες/cm3 για εργασίες µε καθηµερινή έκθεση ή/και ίσα ή µεγαλύτερα από 

µία αθροιστική δόση 6 ινοηµερών/cm3  επί τρίµηνη περίοδο για εργασίες που δεν 

επαναλαµβάνονται καθηµερινά, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση: 

 α. Nα χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 

1568/85, ανεξάρτητα από   τον αριθµό εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την 

εγκατάσταση  

β. Nα εφαρµόζει όλα τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 7,8,9,10 και 11 του 

παρόντος διατάγµατος.  

γ. Nα τηρεί όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος 

διατάγµατος. Tα ανωτέρω αναφερόµενα επίπεδα έκθεσης των εργαζοµένων σε 

αµίαντο, η υπέρβαση των οποίων καθιστά υποχρεωτική τη λήψη των πρόσθετων 

µέτρων προστασίας, καλούνται εφεξής όρια δράσης. 

2. Στις παραπάνω επιχειρήσεις οι αναγκαίες μετρήσεις, η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων, η τήρηση αρχείων και φακέλων διενεργούνται με μέριμνα του τεχνικού 

ασφάλειας και του γιατρού εργασίας.  

 

 Αρθρο 7  

Γνωστοποίηση εργασιών  
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1. Κάθε εργοδότης, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί έγγραφα στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα παρακάτω:  

α) την επωνυμία της επιχείρησης και την διεύθυνση ή τις διευθύνσεις όπου εκτελεί 

εργασίες,  

β) τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση συνολικά και κατά στάδιο παραγωγικής 

διαδικασίας ή εργασίας, όπου χρησιμοποιείται αμίαντος,  

γ) τον τύπο και την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου αμίαντου ή των υλικών που 

περιέχουν αμίαντο και των παραγομένων προϊόντων,  

δ) σύντομη περιγραφή της εργασίας ή των μεθόδων της παραγωγικής διαδικασίας και των 

μέτρων προφύλαξης και πρόληψης, σε ότι αφορά τις εργασίες όπου χρησιμοποιείται 

αμίαντος.  

2. Αν μετά από αυτή τη γνωστοποίηση ακολουθήσει σημαντική αλλαγή στα παραπάνω 

στοιχεία, ο εργοδότης υποχρεούται να κάνει νέα γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση 

Εργασίας, εντός ενός μηνός από τη σημειωθείσα αλλαγή.  

3. Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ή ο αντιπρόσωπος των εργαζομένων 

για την υγιεινή και ασφάλεια ή όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 

μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις 

αυτές.  

 

Αρθρο 8  

Τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος  

 

1. Κάθε εργοδότης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος διενεργεί τακτικό έλεγχο του 

περιβάλλοντος κάθε τρεις μήνες τουλάχιστον με τους όρους του άρθρου 3 και με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες που αναφέρει το Παράρτημα Ι.  

Εκτός από τους τακτικούς ελέγχους διενεργούνται και έκτακτοι έλεγχοι κάθε φορά που 

αλλάζουν ουσιαστικά οι συνθήκες εργασίας και έκθεσης των εργαζομένων, λόγω 

τεχνικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία.  

2. Η ελάχιστη συχνότητα του ελέγχου του περιβάλλοντος που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 μπορεί, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή στις συνθήκες 

εργασίας και έκθεσης των εργαζομένων, να περιορίζεται μέχρι μία φορά το χρόνο αν τα 

αποτελέσματα των δύο προηγουμένων ελέγχων δεν υπερβαίνουν το μισό των οριακών 

τιμών που ορίζονται στο ά.  
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3. Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας της επιχείρησης ή ο αντιπρόσωπος 

των εργαζομένων ή, όπου δεν υπάρχουν, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γνωμοδοτούν και γενικά 

συνεργάζονται στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.  

 

Αρθρο 9  

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων  

 

1. Κάθε εργοδότης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος υποχρεούται να παραπέμπει 

κάθε εργαζόμενο πριν από την έναρξη της έκθεσης σε αμίαντο, σε χώρους εργασίας όπου 

έχει διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων δράσεως, σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της 

κατάστασης της υγείας του.  

Η εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα και διενεργείται 

σύμφωνα με τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής και τις οδηγίες του Παραρτήματος 

ΙΙ.  

Η ιατρική εξέταση επαναλαμβάνεται μια τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια για όσο 

διάστημα διαρκεί η έκθεση σε αμίαντο.  

2. Αρμόδιος για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων είναι ο γιατρός εργασίας της 

επιχείρησης ο οποίος, ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης διατυπώνει τη 

γνώμη του σχετικά με τα ενδεχόμενα ατομικά προστατευτικά ή προληπτικά μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν.  

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση την αλλαγή της 

θέσης εργασίας ή και την απαγόρευση της έκθεσης του εργαζόμενου σε αμίαντο.  

Ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο γιατρό ή και από 

την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, επανεκτίμηση των στοιχείων με βάση τα οποία 

κρίθηκε αναγκαία η λήψη των παραπάνω μέτρων.  

3. Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να παρέχει στους εργαζόμενους 

πληροφορίες και συμβουλές, όσον αφορά την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους, 

η οποία μπορεί να γίνεται μετά το πέρας της απασχόλησής τους σε εργασίες στις οποίες 

είχαν εκτεθεί σε αμίαντο.  
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Αρθρο 10  

Ειδικά μέτρα πρόληψης  

 

Στις επιχειρήσεις όπου διενεργούνται εργασίες στις οποίες διαπιστώθηκε υπέρβαση του 

ορίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 6, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν 

εκτός από τα μέτρα του άρθρου 4, και τα παρακάτω ειδικά μέτρα:  

1. Οι χώροι όπου διεξάγονται οι εργασίες αυτές:  

α) να μην είναι προσιτοί σε άλλους εργαζόμενους εκτός από εκείνους οι οποίοι πρέπει να 

εισέρχονται σ' αυτούς, λόγω της εργασίας ή των καθηκόντων τους,  

β) να αποτελούν περιοχές όπου πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισμα.  

γ) να είναι σαφώς οριοθετημένοι και να έχουν εμφανή σήμανση, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος.  

2. Να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να τρώγουν και να 

πίνουν χωρίς κίνδυνο μόλυνσης από τον αμίαντο.  

3. Να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα ενδύματα εργασίας ή 

προστασίας και άλλα μέσα ατομικής προστασίας, ανάλογα με την περίπτωση. Τα 

ενδύματα εργασίας ή προστασίας παραμένουν στο χώρο της επιχείρησης. Είναι δυνατόν 

όμως να δίνονται για καθαρισμό σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον απαιτούμενο για το 

σκοπό αυτό εξοπλισμό και βρίσκονται έξω από τον χώρο της επιχείρησης. Στην 

περίπτωση αυτή η μεταοφορά των ενδυμάτων εκτελείται σε κλειστά δοχεία ή σάκκους, τα 

οποία είναι επισημασμένα κατάλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του 

παρόντος, τα δε πρόσωπα που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ενημερώνονται κατάλληλα 

από τον εργοδότη για τους ενδεχόμενους κινδύνους.  

4. Να παρέχονται στους εργαζόμενους ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύματα 

εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα κοινά ενδύματα αφετέρου.  

5. Να παρέχονται στους εργαζόμενους κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, 

οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν και ντους.  

6. Ο προστατευτικός εξοπλισμός να τοποθετείται σε καθορισμένο χώρο, να ελέγχεται και 

να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση και να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται προτού 

χρησιμοποιηθεί πάλι.  
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Αρθρο 11  

Ειδική ενημέρωση των εργαζομένων  

 

1. Η ειδική ενημέρωση είναι συμπληρωματική εκείνης του άρθρου 5 και παρέχεται στους 

εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή χώρους εργασίας στους οποίους από την εκτίμηση του 

άρθρου 2 διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου δράσης. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικές με:  

- τα αποτελέσματα των μετρήσεων της έκθεσης των εργαζομένων σε αμίαντο κατά τον 

έλεγχο του περιβάλλοντος,  

- τα στατιστικά (όχι ονομαστικά) αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων,  

- την σημασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και εξετάσεων.  

2. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ανακοινώνονται ατομικά στον κάθε 

εργαζόμενο που αφορούν, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης.  

3. Τα μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ή ο αντιπρόσωπος των 

εργαζομένων και οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι ενημερώνονται, σε περίπτωση 

υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης του άρθρου 12, για την υπέρβαση και τα αίτιά της 

και γνωμοδοτούν σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή σε επείγουσα περίπτωση 

ενημερώνονται για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

Οριακές τιμές έκθεσης και έλεγχος τήρησης  

 

Αρθρο 12  

Οριακές τιμές έκθεσης  

Kαθορίζονται οι ακόλουθες οριακές τιµές έκθεσης:  

1. H χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του 

χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά την διάρκεια 

οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας εργασίας µιας 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας, δεν 

πρέπει να ξεπερνά τις 0.60 ίνες/cm3 αέρα. 

 2. Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αµιάντου, είτε µεµονωµένους είτε σε µίγµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των µιγµάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά 

σταθµισµένη  µέση τιµή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας, στην 

οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας 
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εργασίας µιας 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0.30 

ίνες/cm3 αέρα. 

 

Καθορίζονται οι ακόλουθες οριακές τιμές έκθεσης: (ΠΔ 70α/88) 

1. Για όλους τους τύπους αμιάντου, εκτός του κροκιδόλιθου, η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή 

συγκέντρωσης ινών αμιάντου, στον αέρα του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι 

εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ωρης 

εβδομαδιαίας εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνά την 1 ίνα ανά κυβικό εκατοστόμετρο αέρα (1 

ινα/cm3).  

2. Για τον κροκιδόλιθο η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα 

του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης 

ημερήσιας εργασίας μιας 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,5 ίνες ανά 

κυβικό εκατοστόμετρο αέρα (0,5 ίνες/cm3).  

3. Για μίγμα κροκιδόλθου με άλλους τύπους αμιάντου ή χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή 

συγκέντρωσης ινών αμιάντου, στον αέρα του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι 

εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ωρης 

εβδομαδιαίας εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή που υπολογίζεται  

από τον τύπο 100βφαχ− ίνες/ cm3), όπου:  

α = ποσοστό (%) του κροκιδόλιθου που περιέχεται στο μίγμα   

β = ποσοστό (%) των άλλων τύπων αμίαντου που περιέχονται στο μίγμα  

χ = οριακή τιμή έκθεσης σε κροκιδόλιθο (0,5 ίνες/CM
3 

αέρα)  

φ = οριακή τιμή έκθεσης σε άλλους τύπους αμίαντου (1 ίνα/CM
3 

αέρα).  

 

Αρθρο 13  

Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης σε αμίαντο  

 

1. Όταν κατά τον έλεγχο του περιβάλλοντος διαπιστώνεται σε ένα χώρο εργασίας 

υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης, πρέπει να προσδιορίζεται η αιτία της υπέρβασης 

αυτής και να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατόν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.  

Η εργασία στον παραπάνω χώρο μπορεί να συνεχιστεί μόνο αν ληφθούν κατάλληλα 

προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των εκεί εργαζομένων.  

2. Αμέσως μετά γίνεται νέος προσδιορισμός της έκθεσης σε αμίαντο, ώστε να 

εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1.  
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3. Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας, όπου υπάρχει, εισηγούνται τα 

προφυλακτικά και επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.  

4. Στην περίπτωση που η έκθεση δεν μπορεί εύλογα να περιορισθεί με άλλα μέσα και 

είναι απαραίτητη η χρήση ατομικής προστατευτικής συσκευής, η χρήση της συσκευής 

αυτής δεν επιτρέπεται να είναι μόνιμη και πρέπει να περιορίζεται για κάθε εργαζόμενο, 

στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο.  

5. Για ορισμένες δραστηριοτητες κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση των οριακών 

τιμών και για τις οποίες δεν είναι εύλογα εφικτό να ληφθούν προληπτικά τεχνικά μέτρα 

για να περιορισθεί η συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα, ο εργοδότης ορίζει εκ των 

προτέρων τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων κατά τις δραστηριότητες αυτές και 

ιδίως:  

- χορηγείται στους εργαζόμενους ένας κατάλληλος αναπνευστικός εξοπλισμός και άλλος 

αναγκαίος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός τον οποίο οφείλουν να φέρουν κατά την 

εργασία τους,  

- τοποθετούνται πινακίδες προειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του 

παρόντος.  

Πριν από τις δραστηριότητες αυτές ζητείται η γνώμη της επιτροπής υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας της επιχείρησης ή του εκπροσώπου για την υγιεινή και ασφάλεια 

ή, όπου δεν υπάρχουν, των ίδιων των εργαζομένων.  

 

Αρθρο 14  

Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών στις εργασίες κατεδάφισης  

 

1. O εργοδότης ο οποίος αναλαµβάνει την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης κτιρίων ή 

κατασκευών, που περιέχουν εύθρυπτα µονωτικά υλικά από αµίαντο, και 

αποµάκρυνσης του αµιάντου ή των υλικών αυτών από κτίρια και κατασκευές καθώς 

και από πλοία όπου ο αµίαντος µπορεί να απελευθερωθεί στον αέρα του χώρου 

εργασίας, οφείλει:  

α. Nα καταρτίζει σχέδιο εργασίας.    

β. Nα χρησιµοποιεί κατά το δυνατόν, εξειδικευµένο προσωπικό, που να γνωρίζει τους 

κινδύνους και τα µέτρα προστασίας από αυτούς.  

γ. Nα τοποθετεί πινακίδες προειδοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος 

διατάγµατος.  



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 86

2. Tο σχέδιο εργασίας υποβάλλει ο εργοδότης πριν την έναρξη των προβλεποµένων 

εργασιών για έγκριση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

3. Στο σχέδιο εργασίας πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα 

για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.  

4. Tο σχέδιο εργασίας πρέπει να προβλέπει ότι:  

α. O αµίαντος ή τα υλικά που περιέχουν αµίαντο θα αποµακρύνονται στο µέτρο που 

είναι πρακτικά δυνατό, πριν από την εφαρµογή των τεχνικών κατεδάφισης.  

β. Θα χορηγείται κατάλληλος εξοπλισµός σύµφωνα µε το άρθρο 13 (παράγραφος 5) 

του παρόντος διατάγµατος για την προστασία του προσωπικού που έχει αναλάβει τις 

εργασίες, και εφόσον απαιτείται και για την προστασία των λοιπών προσώπων που 

βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά στο χώρο αυτό.  

5. Eπίσης το σχέδιο εργασίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε:  

α. Tη φύση και τη πιθανή διάρκεια των εργασιών.  

β. Tο τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

γ. Tις χρησιµοποιούµενες µεθόδους όταν οι εργασίες  συνεπάγονται το χειρισµό 

αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο.  

δ. Tα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την προστασία και 

τον επιµελή καθαρισµό του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες καθώς και 

για την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή 

κοντά στο χώρο αυτό. 

 

Αρθρο 15  

Σηματοδότηση χώρων εργασίας και συσκευασιών  

 

1. Οι χώροι, όπου διεξάγονται οι εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, 

πρέπει να έχουν εμφανή σήμανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.105/95 

"Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK" (67/A) και πινακίδες προειδοποίησης όπου 

αναγράφεται με γράμματα που διαβάζονται εύκολα:  

-ΑΜΙΑΝΤΟΣ  

-ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ  

-Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

2. Οι χώροι, όπου προβλέπεται ή έχει διαπιστωθεί υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης 

σε αμίαντο, πρέπει να έχουν εμφανή σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 
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422/1979 «Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας», και 

πινακίδες προειδοποίησης όπου αναγράφεται με γράμματα που διαβάζονται εύκολα:  

-ΑΜΙΑΝΤΟΣ  

ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  

Τελικές διατάξεις  

 

Αρθρο 16  

Τήρηση στοιχείων  

1. Στις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις στις οποίες διενεργείται τακτικός έλεγχος του 

περιβάλλοντος και επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, τηρούνται τα βιβλία, οι 

ατομικοί ιατρικοί φάκελοι και οι κατάλογοι που προβλέπονται από το νόμο 1568/85 

«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπου καταχωρούνται με ακρίβεια όλα τα 

στοιχεία των ελέγχων και εξετάσεων.  

Για την τήρηση των στοιχείων αυτών μπορεί να εφαρμοσθεί το σύστημα τήρησης αρχείου 

το οποίο ακολουθεί η επιχείρηση ή εκμετάλλευση, αρκεί το σύστημα αυτό να εξασφαλίζει 

τη συστηματική και οργανωμένη καταχώρηση αλλά και την εύκολη και γρήγορη 

ανεύρεση και αξιολόγησή τους.  

2. Η καταχώρηση των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής:  

α. την ημερομηνία, τον αριθμό, τη θέση (ή το χώρο), τη διάρκεια κάθε δειγματοληψίας, 

τον τύπο της («ατομική» ή «στατική»), και το αν διενεργείται σε επίπεδο ομάδας, καθώς 

και τα ονοματεπώνυμα των αντίστοιχων εργαζομένων και το είδος της εργασίας,  

β τον τύπο του οργάνου της δειγματοληψίας, το φορέα της ανάλυσης των δειγμάτων και 

κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τη μέτρηση,  

γ. το αποτέλεσμα της μέτρησης και το εκτιμώμενο επίπεδο έκθεσης για περίοδο αναφοράς 

8 ωρών,  

δ στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με τα τεχνικά ή άλλα μέτρα και μέσα πρόληψης, 

καθώς και με άλλους παράγοντες που χαρακτήριζαν τις συνθήκες εργασίας και έκθεσης 

των εργαζομένων σε αμίαντο κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας και ήταν δυνατόν να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμά της.  

3. Ο ατομικός ιατρικός φάκελος, συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο γιατρό και 

περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:  
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α. το ονοματεπώνυμο και το είδος της εργασίας του εργαζομένου,  

β. τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη,  

γ. της ημερομηνίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων,  

δ. τα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων και το φορέα που τις 

διενήργησε,  

ε. την ερμηνεία των αποτελεσμάτων,  

στ. τα αποτελέσματα των ελέγχων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην ατομική 

έκθεση του εργαζόμενου σε αμίαντο,  

ζ. τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό του εργαζόμενου και  

η. τα μέτρα που λήφθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων.  

4. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα σε 15 

ημέρες από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και εξετάσεων.  

5. Ο ατομικός ιατρικός φάκελος διατηρείται για μια ελάχιστη περίοδο τριάντα (30) 

χρόνων από το τέλος της έκθεσης του εργαζόμενου στην τελευταία επιχείρηση από το 

γιατρό εργασίας της.  

Αν ο εργαζόμενος αλλάξει εργοδότη, ο φάκελός του διαβιβάζεται στο γιατρό εργασίας της 

νέας απασχόλησης, μόνον ύστερα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου.  

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του εργαζόμενου ή απασχόλησής του σε άλλη εργασία 

στην οποία δεν προβλέπεται γιατρός εργασίας ή διάλυσης της επιχείρησης ο φάκελος 

αποστέλλεται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ενώ, επίσης, αντίγραφο του φακέλου 

αποστέλλεται στις ιατρικές υπηρεσίες του ΚΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας, για 

ερευνητικούς σκοπούς.  

Αντίγραφο του ιατρικού φακέλου δίδεται και στον εργαζόμενο, τον οποίο αφορά, μετά 

την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από την επιχείρηση. 

 

Άρθρο 17 

Έλεγχος εφαρµογής 

 

O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης (στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου  

στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και στις ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα 

αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα 

και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της 

εθνικής νοµοθεσίας.  
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Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρµογής 

του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Yπ. Ανάπτυξης.  

                                                         

 Άρθρο 18   

 Kυρώσεις  

1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που 

παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές 

κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το 

άρθρο 39 του ν. 1836/89.  

2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που 

παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι 

ποινικές κυρ ώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94.      

 

Αρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα 

της Kυβερνήσεως µε την εξαίρεση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων αµιάντου για 

τις οποίες η ισχύς αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1999.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές για το περιβαλλοντικό έλεγχο  

(άρθρο 3 και άρθρο 8)  

1. Ο έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων σε αμίαντο στον αέρα πρέπει να εκτελείται με 

βάση πρόγραμμα δειγματοληψιών, που ετοιμάζεται αφού προηγουμένως έχουν συλλεγεί 

επαρκή στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με:  

-τις εγκαταστάσεις και το μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία, περιλαμβανομένων των συστημάτων εξαερισμού,  

-το είδος, τη σύνθεση και τη μορφή των κατεργαζόμενων υλών και των παραγομένων 

προϊόντων,  

-τις μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας,  

-τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ληφθεί στην επιχείρηση,  
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-την εργασία κάθε εργαζόμενου (φύση της εργασίας, ωράριο, διάρκεια και συνθήκες 

έκθεσης κ.ά.).  

2. Για να είναι οι μετρήσεις αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζομένων σε αμίαντο 

στον αέρα πρέπει, κατά το δυνατόν να διενεργούνται με «ατομικές» δειγματοληψίες, κατά 

τις οποίες το όργανο δειγματοληψίας (δειγματολήπτης) τοποθετείται πάνω στον 

εργαζόμενο και φέρεται απ' αυτόν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η θήκη του φίλτρου 

προσαρμόζεται σε κατάλληλο σημείο κοντά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, ώστε το 

στόμιο εισόδου του αέρα να βρίσκεται μέσα στη «ζώνη αναπνοής» του, δηλαδή μέσα σε 

ένα νοητό ημισφαίριο με ακτίνα 30 CM που εκτείνεται μπροστά από το πρόσωπο του 

εργαζόμενου και έχει κέντρο το μέσο της γραμμής που συνδέει τα αυτιά του.  

3. Εκτός των «ατομικών» και συμπληρωματικά με αυτές μπορούν να διενεργούνται και 

«στατικές» δειγματοληψίες, για τη μέτρηση της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα 

σε ορισμένες θέσεις ή χώρους εργασίας (π.χ. για τον έλεγχο πιθανών διαφυγών σκόνης για 

ορισμένα μηχανήματα ή τον εντοπισμό των πιο επικίνδυνων θέσεων εργασίας). Στην 

περίπτωση αυτή ο δειγματολήπτης τοποθετείται στην αντίστοιχη θέση, όπου παραμένει 

σταθερά κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας.  

4. Βασικά εξαρτήματα ενός δειγματολήπτη:  

-φορητή αντλία με ενσωματωμένη αναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο ή 

εξωτερικό μηχανισμό ομαλοποίησης της ροής,  

-θήκη φίλτρου ανοικτού τύπου, με κυλινδρικό τοίχωμα που προεξέχει από την  επιφάνεια 

του φίλτρου 33 μέχρι 44 ΜΜ και αφήνει εκτεθειμένη κυκλική ζώνη του φίλτρου 

διαμέτρου τουλάχιστον 20 ΜΜ,  

-φίλτρο τύπου μεμβράνης, αποτελούμενο από μίγμα εστέρων κυτταρίνης ή 

νιτροκυτταρίνης με διάμετρο 25 ΜΜ, πόρους διαστάσεων 0,8-1,2 μΜ και τυπωμένα 

τετραγωνίδια (κάναβο),  

-πλαστικός σωλήνας για τη σύνδεση της αντλίας με τη θήκη του φίλτρου.  

Αναγκαία βοηθητικά εξαρτήματα:  

Μετρητής ροής, φορτιστής αντλίας, εξαρτήματα για την προσαρμογή του δειγματολήπτη 

πάνω στον εργαζόμενο.  

5. Τεχνικές προδιαγραφές για την πορεία της δειγματοληψίας:  

α. η παροχή του αέρα στο δειγματολήπτη ρυθμίζεται αρχικά σε 1 LT/MIN με ανοχή ±5% 

και πρέπει να διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας με απόκλιση 

από την αρχική τιμή όχι μεγαλύτερη από ±10%,  

β. η παραδεκτή ανοχή κατά τη μέτρηση του χρόνου δειγματοληψίας είναι ±2%,  
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γ. η άριστη φόρτιση των φίλτρων με ίνες, που επικάθονται κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας, κυμαίνεται μεταξύ 100 και 400 ινών ανά ΜΜ2 επιφανείας φίλτρου,  

δ. η επικάθιση των ινών πάνω στο φίλτρο πρέπει να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή 

ομοιογένεια,  

ε. κατά τη δειγματοληψία η θήκη του φίλτρου είναι στραμμένη προς τα κάτω.  

6. Προετοιμασία του φίλτρου κατά τη δειγματοληψία.  

Μετά το πέρας της δειγματοληψίας το φίλτρο εξάγεται από τη θήκη, τοποθετείται, κατά 

προτίμηση ολοκληρο, πάνω σε αντικειμενοφόρο μικροσκοπίου και διαφανοποιείται με τη 

μέθοδο ακετόνης- τριοξεικής γλυκερίνης (TRIACETIN). Στην συνέχεια το φίλτρο 

καλύπτεται με υάλινη καλυπτρίδα και εξετάζεται σε κατάλληλο διοπτρικό μικροσκόπιο 

για τη μέτρηση των ινών αμιάντου που επικάθησαν επάνω του.  

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά του διοπτικού μικροσκοπίου:  

- φωτισμός KOEHLER  

- η διάταξη που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα του μικροσκοπίου πρέπει να 

περιλαμβάνει έναν συμπυκνωτή τύπου ΑΒΒΕ ή αχρωματικό συμπυκνωτή αντίθετης 

φάσης (PHASE-CONTRAST), ενσωματωμένο μέσα σε διάταξη εστίασης και κέντρωσης. 

Η κεντροθέτηση της αντίθετης φάσης πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το μηχανισμό 

κεντροθέτησης του συμπυκνωτή,  

- ισοεστιακός αχρωματικός αντικειμενικός φακός θετικής αντίθετης φάσης με μεγέθυνση 

40χ με αριθμητικό άνοιγμα μεταξύ 0,65 και 0,70 και δακτυλιακή απορρόφηση φάσης 

μεταξύ 65 και 85%,  

- αντισταθμιστικοί προσοφθάλμιοι με μεγέθυνση 12,5 χ. Τουλάχιστον ένας από τους 

φακούς αυτούς πρέπει να μπορεί να δεχθεί δίκτυο σταυρονημάτων (GRATICULE) και να 

είναι δυνατό να εστιάζεται,  

- κυκλικό δίκτυο σταυρονημάτων τύπου «WALTON-BECKETT» για προσοφθάλμιο, με 

φαινομένη διάμετρο στο επίπεδο του αντικειμένου 100 μΜ +2μΜ, όταν χρησιμοποιούνται 

ο αντικειμενικός και ο προσοφθάλμιος που προδιαγράφονται. Η φαινομένη διάμετρος 

ελέγχεται με τη βοήθεια μικρομέτρου που τοποθετείται πάνω στην τράπεζα του 

μικροσκοπίου.  

8. Η εγκατάσταση του μικροσκοπίου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

και το όριο ανίχνευσης ελέγχεται με μία κατάλληλη «πρότυπη αντικειμενοφόρο αντίθεσης 

φάσης». Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του ορίου ανίχνευσης, ο οποίος πρέπει να 

γίνεται στην αρχή κάθε ημέρας χρήσης του μικροσκοπίου, δίδονται από το Κέντρο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.  
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9. Τεχνικές προδιαγραφές για τη μέτρηση των ινών αμιάντου στο μικροσκόπιο:  

α) ως απαριθμήσιμη ίνα θεωρείται κάθε σωματίδιο ινώδους μορφής με τις 

προδιαγραφόμενες στο άρθρο 3 παρ. 1, δεύτερο εδάφιο, διαστάσεις, που δεν εφάπτεται με 

άλλο σωματίδιο του οποίου η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 3μm,  

β) κάθε απαριθμήσιμη ίνα της οποίας και τα δύο άκρα βρίσκονται μέσα στην κυκλική 

επιφάνεια (πεδίο) του δικτύου σταυρονημάτων απαριθμείται ως μία ίνα, ενώ αν μόνο το 

ένα άκρο της βρίσκεται μέσα στο πεδίο του δικτύου υπολογίζεται ως μισή ίνα,  

γ) τα πεδία σταυρονημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των ινών επιλέγονται 

τυχαία πάνω στην εκτεθειμένη επιφάνεια του φίλτρου,  

δ) ένας σωρός (συσσωμάτωμα) ινών που σε ένα ή περισσότερα σημεία του μήκους του 

φαίνεται συμπαγής και αδιαίρετος, ενώ σε άλλα σημεία διασπάται σε χωριστά τμήματα 

(διχασμένη ή σχισμένη ίνα), απαριθμείται ως μία ίνα αν ανταποκρίνεται στις διαστάσεις 

του άρθρου 3 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο, και στην απαίτηση της παρ. α παραπάνω. Η 

διάμετρος που μετράται είναι η διάμετρος του συμπαγούς και όχι του σχισμένου 

τμήματος,  

ε) σε κάθε άλλο σωρό ινών όπου μεμονωμένες ίνες εφάπτονται με άλλες ή 

διασταυρώνονται μεταξύ τους (δέσμη), η κάθε μία από αυτές απαριθμείται χωριστά, αν 

ξεχωρίζει αρκετά, ώστε να είναι δυνατό να προσδιορισθεί ότι ανταποκρίνεται στις 

διαστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1, δεύτερο εδάφιο και στην απαίτηση της παρ. α' 

παραπάνω.  

Αν δε διακρίνονται μεμονωμένες ίνες που να ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτές όλη η 

δέσμη θεωρείται ως μία απαριθμήσιμη ίνα, εφόσον ως σύνολο ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1, δεύτερο εδάφιο και της παραπάνω 

παραγράφου α',  

στ) αν περισσότερο από το ένα όγδοο της επιφάνειας του δικτύου σταυρονημάτων 

καλύπτεται από σωρό ινών και/ή σωματιδίων το πεδίο αυτό απορρίπτεται και πρέπει να 

επιλεγεί ένα άλλο πεδίο για μέτρηση,  

ζ) πρέπει να μετρηθούν 100 ίνες ως 20 τουλάχιστον πεδία σταυρονημάτων ή πρέπει να 

εξετασθούν 100 πεδία σταυρονημάτων.  

10. Υπολογισμός συγκέντρωσης αμιάντου στον αέρα:  

Υπολογίζεται αρχικά ο μέσος αριθμός ινών ανά πεδίο σταυρονημάτων διαιρώντας τον 

αριθμό των ινών που μετρήθηκαν με τον αριθμό των πεδίων που εξετάσθηκαν. Η 

επίδραση στιγμάτων του φίλτρου ή ρύπανσης στην καταμέτρηση των ινών πρέπει να είναι 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 93

μικρότερη από 3 ίνες ανά 100 πεδία σταυρονημάτων και πρέπει να ελέγχεται με χρήση 

παρθένων φίλτρων.  

Η συγκέντρωση του αμιάντου στον αέρα σε ίνες ανά cm3, υπολογίζεται από τον 

παρακάτω τύπο:  

Συγκέντρωση στον αέρα =   

(αριθ. ινών ανά πεδίο σταυρονημάτων) Χ (εκτεθειμένη επιφάνεια φίλτρου) /    

(επιφάνεια δικτύου σταυρονημάτων) Χ (όγκος αέρα που συλλέχθηκε σε cm3 )   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1  

 

1. Σύμφωνα με τις σημερινές γνώσεις μας η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να 

προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις:  

- αμιάντωση  

- μεσοθηλίωμα  

- καρκίνο του πνεύμονα  

- καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος.  

2. Ο ιατρός εργασίας που είναι υπεύθυνος για την ιατρική παρακολούθηση των 

εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις 

περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκθεση κάθε εργαζόμενου.  

3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές 

και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα μέτρα:  

- κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελματικού ιστορικού του εργαζομένου,  

- προσωπική συνέντευξη  

- κλινική εξέταση του θώρακα,  

- εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας.  

Είναι επιθυμητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται 

ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις όπως η 

κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να αποφασίζονται για 

κάθε εργαζόμενο που παρακολουθείται ιατρικά, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες γνώσεις 

που αποκτώνται στον τομέα της ιατρικής της εργασίας. 
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3. Όλα τα δοχεία ή οι σάκκοι, που περιέχουν αμίαντο σαν πρώτη ύλη ή απορρίματα από 

εργασίες με αμίαντο ή ακόμη τα προς καθαρισμό ενδύματα των εργαζομένων, πρέπει να 

φέρουν σήμανση στην οποία να αναγράφεται με γράμματα που θα διαβάζονται εύκολα:  

-ΠΡΟΣΟΧΗ  

-ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΙΑΝΤΟ  

-Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

-ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

-ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ  

-Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.  

  

 Π.Δ. 212/2006   Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία. 

Άρθρο 1 

Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας 

(ΕΕ L263/24.09.1983), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 91/382/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 (EE L206/29.07.1991) και 2003/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003 

(EE L97/15.04.2003). 

2. Το παρόν Π.Δ έχει ως αντικείμενο την προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, περιλαμβανομένης και της πρόληψης των 

κινδύνων αυτών που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από δραστηριότητες κατά τις 

οποίες εκτίθενται στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε δραστηριότητες κατά τις 

οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους, στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

4. Ο ν. 1568/1985 και το π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/393/ΕΟΚ» (Α΄ 11) καθώς και οι γενικές και ειδικές διατάξεις για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων εφαρμόζονται πλήρως στο σύνολο του 
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τομέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων και/ή 

ειδικότερων διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος: 

1. ως αμίαντος νοείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά ορυκτά: 

− ακτινολίτης (ακτινόλιθος), αριθ. CAS 77536−66−4 

− γρουνερίτης (αμοσίτης), αριθ. CAS 12172−73−5 

− ανθόφυλλος (ανθοφυλλίτης) , αριθ. CAS 77536−67−5 

− χρυσότιλος, αριθ. CAS 12001−29−5 

− κροκιδόλιθος, αριθ. CAS 12001−28−4 

− τρεμολίτης, αριθ. CAS 77536−68−6. 

2. ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του π.δ. 305/1996 

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

(Α΄ 212) εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο και του άρθρου 2 του π.δ. 70/1990 «Υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (Α΄ 31) για 

ναυπηγοεπικευαστικές εργασίες. 

Άρθρο 3 

Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Για κάθε δραστηριότητα, που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη 

αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, ο εργοδότης υποχρεούται να έχει στη διάθεσή 

του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 1 του π.δ. 17/1996. Στην εκτίμηση αυτή 

προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων, ώστε να 

είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων και να καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

2. Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζομένων, της οποίας η ένταση είναι 

μειωμένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσματα της εκτίμησης των 

κινδύνων της παραγράφου 1, ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης 

στον αμίαντο στον αέρα του χώρου εργασίας, τα άρθρα 4, 17 και 18 του παρόντος 

διατάγματος μπορεί να μην εφαρμόζονται όταν η εργασία αφορά: 

α) σύντομες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης μόνο μη εύθρυπτων υλικών 
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β) την απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων αμιαντούχων υλικών στα 

οποία οι ίνες αμιάντου είναι στέρεα συνδεδεμένες 

γ) τον εγκλεισμό ή επικάλυψη των αμιαντούχων υλικών που βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση 

δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση της 

παρουσίας αμιάντου σε κάποιο υλικό. 

Η παραπάνω μη εφαρμογή των άρθρων 4, 17 και 18 του παρόντος διατάγματος σε καμιά 

περίπτωση δεν αίρει τις υποχρεώσεις του εργοδότη για τη λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καθώς και με τις 

γενικές αρχές πρόληψης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του π.δ. 17/1996. 

3. Η εκτίμηση της παραγράφου 1 αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη 

και της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή των εκπροσώπων 

των εργαζομένων για την ασφάλεια και υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

ν. 1568/1985 και του π.δ. 17/1996. 

Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή εκπρόσωπος η διαβούλευση γίνεται με τους ίδιους 

τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Η εκτίμηση αναθεωρείται όταν υπάρχουν λόγοι να 

θεωρηθεί ανακριβής ή όταν έχει γίνει ουσιαστική μεταβολή στην εργασία, που αναμένεται 

να επηρεάσει σημαντικά την έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο. 

4. Οι εργοδότες μεριμνούν σε συνεννόηση μεταξύ τους για κατάλληλο συντονισμό ως 

προς την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος διατάγματος καθώς και για τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο εξασφάλισης της παροχής υπηρεσιών προστασίας και 

πρόληψης που προβλέπεται στο π.δ. 17/1996 και της επίβλεψης της υγείας σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του παρόντος διατάγματος. 

5. Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου ή τμήματος του έργου, ανεξάρτητα αν αυτό 

εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους, καθώς και ο εργολάβος και 

υπεργολάβος τμήματος του έργου είναι συνυπεύθυνοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα 

μέτρα που περιγράφονται στο παρόν διάταγμα. 

6. Εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο, για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας σε 

αυτό, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των 

εργαζομένων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 του π.δ. 305/1996. 

Άρθρο 4 

Γνωστοποίηση εργασιών 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, σε κάθε δραστηριότητα κατά την οποία 

οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη 
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αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και αν δεν 

υπάρχει, ο κύριος του έργου υποχρεούται το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν 

αρχίσουν οι εργασίες να γνωστοποιεί εγγράφως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

α) την τοποθεσία του εργοταξίου 

β) τον τύπο και την ποσότητα των αμιαντούχων υλικών 

γ) το είδος αμιάντου που περιέχεται στα αμιαντούχα υλικά 

δ) τις δραστηριότητες και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους 

ε) τον αριθμό των εκτιθέμενων, σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, 

εργαζομένων 

στ) την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των εργασιών 

ζ) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε σκόνη 

αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο 

η) τον εξοπλισμό εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης, η γνωστοποίηση των 

εργασιών μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεση σε διάστημα μικρότερο των δέκα ημερών πριν 

την έναρξη των εργασιών. 

2. Αν μετά από αυτή τη γνωστοποίηση ακολουθήσει μια μεταβολή των συνθηκών 

εργασίας, που είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της έκθεσης σε σκόνη 

αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική αλλαγή στα 

παραπάνω στοιχεία, πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό νέα γνωστοποίηση στην 

Επιθεώρηση Εργασίας. 

3. Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για 

την υγιεινή και ασφάλεια ή όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 

μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις 

αυτές. 

4. Για τις περιπτώσεις που υφίσταται υποχρέωση υποβολής της εκ των προτέρων 

γνωστοποίησης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 305/96, η γνωστοποίηση εργασιών 

του παρόντος άρθρου ενσωματώνεται σε αυτήν. 

Άρθρο 5 

Απαγορεύσεις 

1. Aπαγορεύεται η εφαρμογή του αμιάντου τόσο με τη μέθοδο του ψεκασμού (flocage) 

όσο και με κάθε άλλη μέθοδο καθώς και οι δραστηριότητες που συνεπάγονται τη 
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χρησιμοποίηση χαμηλής πυκνότητας (μικρότερης του 1g/cm3) μονωτικών ή 

ηχομονωτικών υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων διατάξεων σχετικών με την εμπορία και 

χρήση του αμιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζόμενους 

σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή και μεταποίηση 

προϊόντων αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 

κατόπιν εκούσιας προσθήκης, με εξαίρεση τη διαχείριση και την απόθεση σε 

καθορισμένους κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των 

προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου. 

Άρθρο 6 

Γενικά μέτρα 

Για όλες τις δραστηριότητες του άρθρου 1 παράγραφος 3 ο εργοδότης οφείλει να παίρνει 

όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ή να 

ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν 

αμίαντο. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να διατηρείται σε επίπεδο κατώτερο 

εκείνου, που ορίζεται από την οριακή τιμή έκθεσης του άρθρου 8 του παρόντος 

διατάγματος,με τη λήψη των κατάλληλων κάθε φορά προληπτικών μέτρων από τα 

αναφερόμενα παρακάτω: 

1. Ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται ή είναι δυνατόν να εκτεθούν σε σκόνη 

αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο καθώς και ο χρόνος έκθεσής τους πρέπει να 

περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία όρια. 

2. Κατ’ αρχήν πρέπει να σχεδιάζονται μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας ώστε να μην 

παράγεται σκόνη αμιάντου. Αν τούτο δεν είναι πρακτικά δυνατόν να επιτευχθεί, η σκόνη 

πρέπει να δεσμεύεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο εκπομπής της. 

3. Ο αμίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν σκόνη αμιάντου ή περιέχουν αμίαντο 

πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται στους χώρους εργασίας, μέσα σε 

κατάλληλες κλειστές συσκευασίες, επισημασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

19 του παρόντος διατάγματος. 

4. Όλες οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του 

αμιάντου, πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσματικά και τακτικά. 

Ειδικότερα: 

α) Ο καθαρισμός πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, με κατάλληλο 

σύστημα δημιουργίας κενού ή άλλη κατάλληλη μέθοδο ώστε να αποτρέπεται η 

δημιουργία και διασπορά σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον. 
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β) Όταν τούτο δεν είναι πρακτικά δυνατό να εφαρμοσθεί, πρέπει οι εργαζόμενοι που 

εκτελούν τον καθαρισμό να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.). Άλλοι εργαζόμενοι απαγορεύεται να υπάρχουν στο χώρο κατά τη 

διάρκεια του καθαρισμού. 

5. Όλα τα απόβλητα των εργασιών που περιέχουν αμίαντο πρέπει να συλλέγονται και να 

απομακρύνονται από το χώρο εργασίας το συντομότερο δυνατό, μέσα σε κατάλληλες 

κλειστές συσκευασίες με ειδική επισήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος 

διατάγματος. Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα απόβλητα 

που αναφέρονται στο παρόν σημείο υφίστανται στη συνέχεια διαχείριση σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. Η.Π.13588/725/06 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί 

για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.  

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα 

και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄ 604)» (Β΄ 383), όπως αυτή κάθε 

φορά ισχύει. 

Άρθρο 7 

Μετρήσεις – Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου εργασίας 

1. Αναλόγως των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτίμησης των κινδύνων και για να 

τηρείται η οριακή τιμή κατά το άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος, ο εργοδότης μεριμνά 

για την πραγματοποίηση τακτικών μετρήσεων της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον 

αέρα του χώρου εργασίας. 

2. Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ίνες μήκους ανώτερου των 5 μικρομέτρων και πλάτους 

μικρότερου των 3 μικρομέτρων, με λόγο μήκους/πλάτους μεγαλύτερο του 3:1. 

3. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος των μετρήσεων κατά τον έλεγχο περιβάλλοντος και γενικά 

κάθε πρόβλημα που είναι δυνατόν να προκύψει ανάλογα με τη φύση και τις συνθήκες 

εργασίας, αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και της επιτροπής 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή των εκπροσώπων των εργαζομένων για την 

ασφάλεια και υγεία. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή εκπρόσωπος η διαβούλευση 

γίνεται με τους ίδιους τους εργαζόμενους. 

4. Η δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό και με κατάλληλα όργανα. Η μέτρηση των ινών πραγματοποιείται κατά 

προτίμηση με μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (PCM), σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά 

η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), από το 1997 «Determination of airborne fibre 
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number concentrations. A recommended method, by phase−contrast optical microscopy 

(membrane filter method)», ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ισοδύναμου 

αποτελέσματος. 

5. Η διάρκεια των δειγματοληψιών πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό, άμεσα με τη 

μέτρηση ή έμμεσα με υπολογισμό, της μέσης χρονικά σταθμισμένης έκθεσης του 

εργαζόμενου σε αμίαντο για μια περίοδο αναφοράς 8 ωρών (μία βάρδια). 

6. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζομένων 

στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο και για το σκοπό αυτό γίνονται, 

κατά το δυνατό, με «ατομικές» δειγματοληψίες. 

Κατά τις μετρήσεις λαμβάνεται υπόψη η φύση των εργασιών που εκτελούνται καθώς 

επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων. 

Άρθρο 8 

Οριακή τιμή έκθεσης 

Οι εργοδότες μεριμνούν ώστε κανένας εργαζόμενος να μην εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με 

συγκέντρωση ινών αμιάντου μεγαλύτερη της 0,1 ίνας ανά cm3 αέρα ως μέση 8ωρη 

χρονικά σταθμισμένη έκθεση. 

Άρθρο 9 

Ειδικά μέτρα 

1. Όταν κατά τον έλεγχο του περιβάλλοντος διαπιστώνεται σε ένα χώρο εργασίας 

υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να προσδιορίζεται 

η αιτία της υπέρβασης αυτής και να λαμβάνονται το συντομότερο τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα. 

Η εργασία στον παραπάνω χώρο μπορεί να συνεχιστεί μόνο αν ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. 

2. Αμέσως μετά γίνεται νέος προσδιορισμός της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα 

του χώρου εργασίας, ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

έχουν ληφθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1. 

3. Όταν η έκθεση δεν μπορεί να περιοριστεί με άλλα μέσα και για την τήρηση της οριακής 

τιμής απαιτείται η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της aναπνοής, τότε η 

χρήση των μέσων αυτών δεν επιτρέπεται να είναι μόνιμη και πρέπει να περιορίζεται, για 

κάθε εργαζόμενο, στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Κατά τη διάρκεια εργασιών 

με Μ.Α.Π. αναπνοής, αναλόγως της φυσικής και κλιματολογικής επιβάρυνσης και 

κατόπιν διαβούλευσης με τους εργαζομένους και/ή τους εκπροσώπους τους και με τη 

σύμφωνη γνώμη του γιατρού εργασίας, καθορίζονται οι απαραίτητες περίοδοι ανάπαυσης. 
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Άρθρο 10 

Εντοπισμός αμιαντούχων υλικών 

Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες λαμβάνουν κάθε 

ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, 

ζητώντας πληροφορίες και από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίσταται ανάγκη. Εάν 

υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς την παρουσία αμιάντου σε ένα υλικό ή σε ένα 

κτίριο κ.λ.π., εφαρμόζεται το παρόν προεδρικό διάταγμα. 

Άρθρο 11 

Μέτρα σε ορισμένες δραστηριότητες 

1. Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση αμιάντου, επισκευή και 

συντήρηση κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση της οριακής τιμής, που καθορίζεται 

στο άρθρο 8, παρά τη χρήση τεχνικών προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, ο εργοδότης καθορίζει τα 

μέτρα προστασίας των εργαζομένων όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες, ιδιαίτερα: 

α) χορηγούνται στους εργαζόμενους κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και άλλα Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που οφείλουν να φορούν 

β) τοποθετούνται πινακίδες που επισημαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση της οριακής 

τιμής του άρθρου 8 σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος 

γ) αποφεύγεται ο διασκορπισμός της σκόνης αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών εκτός του 

χώρου εργασίας. 

2. Πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η γνώμη της επιτροπής υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας της επιχείρησης ή των εκπροσώπων για την υγεία και ασφάλεια 

ή, όπου δεν υπάρχουν, των ίδιων των εργαζομένων. 

Άρθρο 12 

Σχέδιο εργασίας 

1. Πριν αρχίσουν οι εργασίες για την κατεδάφιση ή για την αφαίρεση του αμιάντου και/ή 

υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις, 

καθώς και από πλοία, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, ο κύριος 

του έργου μεριμνά για την κατάρτιση σχεδίου εργασίας. Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα, 

το σχέδιο εργασίας ενσωματώνεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που 

προβλέπεται στο π.δ. 305/1996. 

2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα 

μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει:  
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- ότι ο αμίαντος και/ή τα αμιαντούχα υλικά απομακρύνονται πριν από την εφαρμογή των 

τεχνικών κατεδάφισης, εκτός αν η εν λόγω αφαίρεση ενδέχεται να προκαλέσει 

μεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργαζόμενους παρά εάν ο αμίαντος και/ή τα αμιαντούχα 

υλικά δεν μετακινηθούν 

− ότι χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που αναφέρονται στο άρθρο 

11 παράγραφος 1 στοιχείο α του παρόντος διατάγματος για την προστασία του 

προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες, και εφόσον απαιτείται και για την προστασία 

των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά στο χώρο αυτό 

− ότι μετά τον τερματισμό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ο 

χώρος εργασίας θα καθαρίζεται επιμελώς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν 

κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

Η συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας πριν την άρση των 

τεχνικών μέτρων πρόληψης, που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών,πρέπει να 

είναι μικρότερη της 0,01 ίνας ανά cm3 αέρα. 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας 

πραγματοποιείται, με μέριμνα του εργολάβου ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, 

του κύριου του έργου, από ανεξάρτητο εργαστήριο το οποίο και εκδίδει σχετικό 

πιστοποιητικό ανάλυσης για το σκοπό αυτό. Η δειγματοληψία και η ανάλυση των 

δειγμάτων γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες που 

περιέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος. Ο εργολάβος ολόκληρου του 

έργου, και αν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την 

έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας κατά την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας των εργασιών καθαρισμού του χώρου εργασίας πριν την άρση 

των τεχνικών μέτρων πρόληψης έναντι του κινδύνου έκθεσης σε ίνες αμιάντου. Στη 

συνέχεια υποχρεούται ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, ο κύριος 

του έργου να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας βεβαιώνοντας την 

τήρηση των παραπάνω προβλέψεων και συνυποβάλλοντας και αντίγραφο του 

πιστοποιητικού ανάλυσης. 

Το πιστοποιητικό ανάλυσης φυλάσσεται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών με ευθύνη του κυρίου του έργου. 

3. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία: 

− τη φύση και την πιθανή διάρκεια των εργασιών και/ή το σχέδιο του χώρου, εφόσον 

απαιτείται 
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− τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

− τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους όταν οι εργασίες συνεπάγονται το χειρισμό αμιάντου ή 

υλικών που περιέχουν αμίαντο 

− τα χαρακτηριστικά των εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται για: 

− την προστασία και την απορρύπανση του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες 

− την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά 

στο χώρο αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να απαιτήσει επιπλέον των 

παραπάνω στοιχεία. 

4. Το σχέδιο εργασίας καταρτίζεται από άτομο με τα προσόντα του άρθρου 6 του π.δ. 

305/1996, εφόσον πρόκειται για τεχνικό έργο ή του άρθρου 9 παράγραφος Β, περίπτωση 

1α του π.δ. 70/1990 για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 αντίγραφο του σχεδίου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον ζητηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο εργασίας φυλάσσεται στο χώρο εργασίας με ευθύνη του 

εργολάβου ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, του κυρίου του έργου και είναι στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

6. Μέχρι την έκδοση και την εφαρμογή της σχετικής Κανονιστικής Πράξης με την οποία 

θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων 

που ορίζονται στο άρθρο 14, το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται 

μαζί με τη γνωστοποίηση εργασιών του άρθρου 4 στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 

Για την περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία για τα προγράμματα 

εκπαίδευσης των εργαζομένων σε εργασίες αφαίρεσης αμιάντου, που παρέχονται από τον 

εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος. 

Άρθρο 13 

Εκπαίδευση εργαζομένων 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους 

εργαζόμενους που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν, σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που 

περιέχουν αμίαντο. Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για τους εργαζόμενους και σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα. 

2. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους 

εργαζόμενους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και 

ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά με: 
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α) τις ιδιότητες του αμιάντου και τις επιπτώσεις του για την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συνεργιστική δράση του καπνίσματος 

β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αμίαντο 

γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που 

περιέχουν αμίαντο και τη σημασία των προληπτικών ελέγχων για τον περιορισμό της 

έκθεσης στο ελάχιστο 

δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισμό προστασίας 

ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισμούς και την ορθή χρήση 

των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της αναπνοής σύμφωνα και με το 

άρθρο 4 παράγραφος 1 του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας 

κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 

220) 

στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης 

η) τη διάθεση των αποβλήτων 

θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. 

Άρθρο 14 

Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 6 και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του 

παρόντος διατάγματος, η εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης 

αμιάντου μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχετική 

άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και 

Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Άρθρο 15 

Επιπρόσθετα μέτρα 

1. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει και τα 

παρακάτω ειδικά μέτρα: 

α) Οι χώροι όπου διεξάγονται οι εργασίες αυτές: 

i) να μην είναι προσπελάσιμοι σε άλλους εργαζόμενους εκτός από εκείνους οι οποίοι 

πρέπει να εισέρχονται σ’αυτούς, λόγω της εργασίας ή των καθηκόντων τους 

ii) να αποτελούν περιοχές όπου απαγορεύεται το κάπνισμα 
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iii) να είναι σαφώς οριοθετημένοι και να έχουν εμφανή σήμανση, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος. 

β) Να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι εστίασης, χωρίς κίνδυνο επιβάρυνσης των 

εργαζομένων από τη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

γ) Να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα ενδύματα εργασίας ή 

προστασίας και άλλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ανάλογα με την περίπτωση. 

Τα ενδύματα εργασίας ή προστασίας παραμένουν στο χώρο της επιχείρησης. Είναι 

δυνατόν όμως να δίνονται για καθαρισμό σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον απαιτούμενο 

για το σκοπό αυτό εξοπλισμό και βρίσκονται έξω από το χώρο της επιχείρησης. Στην 

περίπτωση αυτή η μεταφορά των ενδυμάτων εκτελείται σε κλειστά δοχεία ή σάκους, τα 

οποία είναι επισημασμένα κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του 

παρόντος διατάγματος, τα δε πρόσωπα που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ενημερώνονται 

κατάλληλα από τους εργοδότες για τους ενδεχόμενους κινδύνους. 

δ) Να παρέχονται στους εργαζόμενους ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύματα 

εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα κοινά ενδύματα αφετέρου. 

ε) Να παρέχονται στους εργαζόμενους κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, 

οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν και ντους στην περίπτωση εργασιών 

που παράγουν σκόνη. 

στ) Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) να τοποθετούνται σε καθορισμένο χώρο, να 

ελέγχονται και να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση και να επιδιορθώνονται ή να 

αντικαθίστανται προτού χρησιμοποιηθούν πάλι. 

2. Το κόστος των μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 1 δεν βαρύνει τους εργαζόμενους. 

Άρθρο 16 

Ενημέρωση εργαζομένων 

1. Σε κάθε δραστηριότητα του άρθρου 1 παράγραφος 3, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει 

όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση κατά την 

πρόσληψή τους και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα να λαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά: 

α) τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών 

που περιέχουν αμίαντο 

β) τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται στα οποία περιλαμβάνεται και η αποχή από 

το κάπνισμα 
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γ) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τη χρήση κατάλληλων Μέσων 

Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

δ) τα οργανωτικά, τεχνικά ή άλλα μέτρα που λήφθηκαν και αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο 

ε) την ύπαρξη οριακής τιμής και την ανάγκη για έλεγχο του αέρα του χώρου εργασίας. 

2. Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 3 παράγραφος 2, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε: 

α) οι εργαζόμενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να 

μπορούν να λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της συγκέντρωσης 

ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά με 

τη σημασία των αποτελεσμάτων αυτών. 

β) αν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν την οριακή τιμή του άρθρου 8, οι εργαζόμενοι, τους 

οποίους αφορούν τα αποτελέσματα, καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την 

εγκατάσταση να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τις 

αιτίες τους και να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων και/ή των εκπροσώπων τους στην 

επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή, αν η 

κατάσταση είναι επείγουσα, να πληροφορούνται τα μέτρα που έχουν ληφθεί. 

Άρθρο 17 

Επίβλεψη υγείας 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Κάθε εργοδότης του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος διατάγματος υπο-χρεούται: 

α) να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 4, 8, 9 

και 10 του ν.1568/1985 και στο άρθρο 4 του π.δ. 17/1996, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

εργαζομένων στην επιχείρηση και/ή στην εγκατάσταση 

β) να παραπέμπει κάθε εργαζόμενο πριν από την έναρξη της έκθεσης σε σκόνη αμιάντου 

ή υλικών που περιέχουν αμίαντο σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης 

της υγείας του. 

Η εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα και διενεργείται 

σύμφωνα με τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής και τις οδηγίες του Παραρτήματος 

ΙΙ. 

Η ιατρική εξέταση επαναλαμβάνεται μία τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια για όσο 

διάστημα διαρκεί η έκθεση σε αμίαντο. 

2. Αρμόδιος για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων είναι ο γιατρός εργασίας της 

επιχείρησης ο οποίος καταρτίζει ατομικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα 
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με το άρθρο 27 παράγραφος 2β του ν. 1568/1985 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του π.δ. 

399/1994 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 

έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 

του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (Α΄ 221). 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης, ο γιατρός εργασίας παρέχει 

υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους 

τους σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και για την αναγκαιότητα της 

σωστής χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). Τα μέτρα αυτά μπορούν να 

περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της έκθεσης του 

εργαζόμενου σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

Ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο γιατρό 

επανεκτίμηση των στοιχείων με βάση τα οποία κρίθηκε αναγκαία η λήψη των παραπάνω 

μέτρων. Σε περίπτωση διαφωνίας ζητείται η παρέμβαση της αρμόδιας Επιθεώρησης 

Εργασίας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο γιατρός εργασίας ή ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να υποδείξει την αναγκαιότητα 

παράτασης της ιατρικής επίβλεψης και μετά το πέρας της έκθεσης, για διάστημα που 

κρίνεται αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του συγκεκριμένου προσώπου. 

3. Στις περιπτώσεις παράτασης της ιατρικής επίβλεψης οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον 

εργοδότη εάν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι στην ίδια επιχείρηση. Εάν ο 

εργαζόμενος απασχολείται σε άλλη επιχείρηση ή όταν συνταξιοδοτηθεί οι δαπάνες 

βαρύνουν τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

Άρθρο 18 

Τήρηση στοιχείων 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί μητρώο των εργαζομένων που καλούνται να ασκήσουν 

τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, αναφέροντας τη φύση 

και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καθώς και την έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή 

υλικών που περιέχουν αμίαντο την οποία έχουν υποστεί. Ο γιατρός εργασίας έχει 

πρόσβαση στο μητρώο αυτό. Οι εργαζόμενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή 

την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυμα στοιχεία που περιέχει το 

μητρώο αυτό. 

Αντίγραφο του μητρώου υποβάλλεται στο τέλος κάθε έτους στο Τμήμα Ιατρικής της 

Εργασίας και Προαγωγής της Υγείας στους εργασιακούς χώρους του Κέντρου Υγιεινής 
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και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

2. Η καταχώρηση των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 

α. την ημερομηνία, τον αριθμό, τη θέση (ή το χώρο), τη διάρκεια κάθε δειγματοληψίας, 

τον τύπο της («ατομική» ή «στατική»), και το αν διενεργείται σε επίπεδο ομάδας, καθώς 

και τα ονοματεπώνυμα των αντίστοιχων εργαζομένων και το είδος της εργασίας, 

β. τον τύπο του οργάνου της δειγματοληψίας, το φορέα της ανάλυσης των δειγμάτων και 

κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τη μέτρηση, 

γ. το αποτέλεσμα της μέτρησης και το εκτιμώμενο επίπεδο έκθεσης για περίοδο αναφοράς 

8 ωρών, 

δ. στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με τα τεχνικά ή άλλα μέτρα και μέσα πρόληψης, 

καθώς και με άλλους παράγοντες που χαρακτήριζαν τις συνθήκες εργασίας και έκθεσης 

των εργαζομένων σε αμίαντο κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας και ήταν δυνατό να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμά της. 

3. Ο ατομικός ιατρικός φάκελος, ο οποίος συμπληρώνεται από τον γιατρό εργασίας, 

περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

α) το ονοματεπώνυμο και το είδος της εργασίας του εργαζομένου 

β) τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη 

γ) την ημερομηνία διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων 

δ) τα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων και το φορέα που τις 

διενήργησε 

ε) την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

στ) τα αποτελέσματα των ελέγχων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην ατομική 

έκθεση του εργαζομένου σε αμίαντο 

ζ) τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό του εργαζομένου 

η) τα μέτρα που λήφθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 

4. Το μητρώο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1,και ο ατομικός ιατρικός φάκελος, που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, διατηρούνται για μια ελάχιστη περίοδο σαράντα (40) ετών 

από το τέλος της έκθεσης του εργαζομένου σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν 

αμίαντο στην τελευταία επιχείρηση. 

5. Αν ο εργαζόμενος αλλάξει εργοδότη, ο φάκελός του διαβιβάζεται στο γιατρό εργασίας 

της νέας απασχόλησης, μόνο ύστερα από σχετική αίτηση του εργαζομένου. 
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Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του εργαζομένου ή απασχόλησής του σε άλλη εργασία 

στην οποία δεν προβλέπεται γιατρός εργασίας ή διάλυσης της επιχείρησης, 

ο φάκελος αποστέλλεται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Στη συνέχεια από τον 

ασφαλιστικό φορέα αποστέλλεται αντίγραφο του φακέλου στο Τμήμα Ιατρικής 

της Εργασίας και Προαγωγής της Υγείας στους εργασιακούς χώρους του Κέντρου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας για ερευνητικούς σκοπούς και στην αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αντίγραφο του ιατρικού φακέλου 

δίδεται και στον εργαζόμενο, τον οποίο αφορά, μετά την για οποιοδήποτε λόγο 

απόχώρησή του από την επιχείρηση. 

Άρθρο 19 

Σήμανση 

1. Οι χώροι, όπου διεξάγονται οι εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος, 

πρέπει να έχουν εμφανή σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 

«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/EOK» (Α΄ 67) και πινακίδες προειδοποίησης όπου 

αναγράφεται με γράμματα που διαβάζονται εύκολα: 

− ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

− ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 

− Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

2. Οι χώροι, όπου προβλέπεται ή έχει διαπιστωθεί υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης 

σε αμίαντο, πρέπει να έχουν εμφανή σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. 105/1995 και πινακίδες προειδοποίησης όπου αναγράφεται με γράμματα που 

διαβάζονται εύκολα: 

− ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

−ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΙΘΑΝΗ    

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

− Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. 

3. Όλα τα δοχεία ή οι σάκοι, που περιέχουν αμίαντο ως απόβλητα από εργασίες με 

αμίαντο ή ακόμη τα προς καθαρισμό ενδύματα των εργαζομένων, πρέπει τουλάχιστον να 

φέρουν σήμανση στην οποία να αναγράφεται με γράμματα που θα διαβά-ζονται εύκολα: 

− ΠΡΟΣΟΧΗ 

− ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΙΑΝΤΟ 

− Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
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− ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρθρο 20 

Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμάτων αμιάντωσης και μεσοθηλιώματος 

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την αναγγελία των ασθενειών των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία, τηρείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 

ασφαλιστικών φορέων μητρώο των αναγνωρισμένων κρουσμάτων αμιάντωσης και 

μεσοθηλιώματος. Στο τέλος κάθε έτους οι ασφαλιστικοί φορείς αποστέλλουν στο ΚΥΑΕ 

του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 21 

Προσάρτηση Παραρτημάτων 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το 

παράρτημα Ι που αναφέρεται στο άρθρο 12 και το παράρτημα ΙΙ που αναφέρεται στο 

άρθρο 17 του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για τη δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων με 

σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης μετά τον 

τερματισμό των εργασιών αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών, η οποία αναφέρεται στο 

άρθρο 12 παράγραφος 2. 

Α. Δειγματοληψία 

1. Διενεργούνται στατικές δειγματοληψίες. 

2. Οι δειγματοληψίες διενεργούνται μόνο όταν έχει επιτευχθεί επαρκής ξηρότητα στις 

επιφάνειες του χώρου εργασίας και αφού με την οπτική παρατήρηση έχει επιβεβαιωθεί η 

απουσία σκόνης στον αέρα του χώρου εργασίας. 

3. Η δειγματοληψία πρέπει να συνοδεύεται από δραστηριότητες διατάραξης της σκόνης 

στις επιφάνειες του χώρου εργασίας. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να είναι 

σχεδιασμένες με τρόπο που να προσομοιάζεται η κατάσταση του χώρου κατά τη 

μελλοντική του χρήση. 

4. Η διατάραξη της σκόνης πρέπει να διενεργείται στην περιοχή των αντλιών 

δειγματοληψίας και σε περιοχή όπου η οπτική παρατήρηση ή η αρχική θέση του 

αμιαντούχου υλικού δημιουργεί υποψίες για επιφανειακή επιβάρυνση των επιφανειών του 

χώρου εργασίας με ίνες αμιάντου. 
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5. Μια κατάλληλη δραστηριότητα προσομοίωσης της μελλοντικής χρήσης του χώρου 

μπορεί να είναι η επαναλαμβανόμενη με χτυπήματα διατάραξη των επιφανειών που 

δύναται να προσεγγιστούν. 

6. Οι δραστηριότητες προσομοίωσης πραγματοποιούνται για τουλάχιστον 5 λεπτά κάθε 

φορά που χρησιμοποιείται ένα νέο φίλτρο καθώς και κάθε φορά που συμπληρώνεται μία 

ώρα δειγματοληψίας. 

7. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες προσομοίωσης πρέπει να 

καθαρίζεται ή να απορρίπτεται ως απόβλητο αμιάντου. 

8. Οι κεφαλές δειγματοληψίας τοποθετούνται με κατεύθυνση προς το έδαφος σε ύψος από 

1m έως 2m από το δάπεδο και κατανέμονται καταλλήλως σε ολόκληρο το χώρο εργασίας. 

9. Ο ελάχιστος αριθμός των μετρήσεων είναι ο μικρότερος θετικός ακέραιος αριθμός ο 

οποίος προσεγγίζει τον αριθμό που προκύπτει από τη σχέση Α1/3−1. Η σταθερά Α 

υπολογίζεται ως εξής: 

α) Αν το ύψος του χώρου εργασίας είναι μικρότερο ή ίσο με 3m ή σε περιπτώσεις που το 

ύψος ξεπερνά τα 3m αλλά η έκθεση είναι πιθανό να περιορίζεται στο επίπεδο του 

δαπέδου, τότε η σταθερά Α ισούται με το εμβαδόν του χώρου εργασίας εκφρασμένο σε 

m2. 

β) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η σταθερά Α ισούται με το 1/3 του όγκου του χώρου 

εργασίας εκφρασμένου σε m3. Αν εντός του χώρου εργασίας υπάρχουν αντικείμενα 

μεγάλα σε μέγεθος τότε ο όγκος τους πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό όγκο του 

χώρου εργασίας πριν τον υπολογισμό της σταθεράς Α. 

Ο ελάχιστος αριθμός μετρήσεων, που πρέπει να διενεργηθούν, δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από δύο, εκτός από την περίπτωση που ο όγκος του χώρου εργασίας είναι 

μικρότερος από 10 m3, οπότε μία μέτρηση θεωρείται αρκετή. 

10. Ο ελάχιστος αριθμός των αναγκαίων μετρήσεων αυξάνεται στις περιπτώσεις που ο 

χώρος εργασίας χωρίζεται εμφανώς σε μικρότερες περιοχές. 

11. Ο συνολικός όγκος του δείγματος αέρα για κάθε μέτρηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσος με 480 lt. 

12. Είναι επιτρεπτό ο συνολικός όγκος των 480 lt να επιτευχθεί αθροιστικά με δύο ή 

περισσότερες ταυτόχρονα ή στη σειρά δειγματοληψίες. Σε αυτή την περίπτωση οι 

δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε απόσταση 1m μεταξύ τους. 

Β. Ανάλυση δειγμάτων 

1. Η μέτρηση των ινών αμιάντου πραγματοποιείται κατά προτίμηση με μικροσκόπιο 

αντίθεσης φάσης (PCM), σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση 
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Υγείας (Π.Ο.Υ), από το 1997, ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ισοδύναμου 

αποτελέσματος. 

2. Για όγκο δειγματοληψίας 480 lt, στο μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης πρέπει να 

εξεταστούν 200 οπτικά πεδία. Αν ο όγκος δειγματοληψίας (V) ξεπερνά τα 480 lt τότε ο 

αριθμός των οπτικών πεδίων (n), που πρέπει να εξεταστούν, μπορεί να μειωθεί σύμφωνα 

με τη σχέση n = 96.000/V. 

3. Αν δύο ή περισσότερα δείγματα αέρα αθροίζονται ώστε να προκύψει ο απαιτού-μενος 

για κάθε μέτρηση όγκος των 480 lt (ή μεγαλύτερος), τότε ως όγκος αέρα της 

δειγματοληψίας θεωρείται ο συνολικός όγκος των δειγμάτων. Ως αριθμός όμως των προς 

εξέταση στο μικροσκόπιο οπτικών πεδίων θεωρείται ο αριθμός των οπτικών πεδίων που 

εξετάζονται σε κάθε ένα από τα φίλτρα δειγματοληψίας. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός 

των οπτικών πεδίων είναι ίδιος για όλα τα αθροιζόμενα φίλτρα δειγματοληψίας. 

4. Για την άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης σε μικρούς χώρους εργασίας, όπου 

απαιτούνται 4 ή λιγότερες μετρήσεις, όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να 

έχουν τιμή μικρότερη της 0,010 ίνας ανά cm3 αέρα. Σε μεγαλύτερους όμως χώρους 

εργασίας είναι αποδεκτό 1 στα 5 αποτελέσματα να είναι μεταξύ της 0,010 και της 0,015 

ίνας ανά cm3 αέρα. 

5. Η συγκέντρωση των ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας πρέπει να 

εκφράζεται με τρία δεκαδικά ψηφία. Μετά το τέλος των μετρήσεων πρέπει να 

συντάσσεται αναφορά στην οποία θα καταγράφονται: 

− το μέγεθος της επιφάνειας ή του όγκου του χώρου εργασίας 

− ο αριθμός των μετρήσεων που απαιτούνται 

− ο αριθμός των διενεργηθέντων μετρήσεων 

− οι δραστηριότητες προσομοίωσης της μελλοντικής χρήσης του χώρου εργασίας που 

τελέστηκαν 

− η ώρα έναρξης και λήξης κάθε δειγματοληψίας 

− η παροχή των αντλιών στην αρχή και στο τέλος για κάθε δειγματοληψία 

− ο όγκος κάθε δείγματος αέρα που λαμβάνεται σε κάθε μέτρηση 

− ο αριθμός των εξετασθέντων οπτικών πεδίων για κάθε φίλτρο δειγματοληψίας 

− η διάμετρος του οπτικού πεδίου του μικροσκοπίου 

− η διάμετρος του εκτιθέμενου φίλτρου 

− ο αριθμός των μετρηθέντων ινών σε κάθε φίλτρο δειγματοληψίας 

− η συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας εκφρασμένη σε ίνες/cm3. 

 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της 

υγείας των εργαζομένων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1β: 

1. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί 

να προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις: 

− αμιάντωση 

− μεσοθηλίωμα 

− καρκίνο του πνεύμονα 

− καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. 

2. Ο γιατρός εργασίας που είναι αρμόδιος για την ιατρική παρακολούθηση των 

εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις 

περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκθεση κάθε εργαζομένου. 

3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές 

και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα μέτρα: 

− κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελματικού ιστορικού του εργαζομένου, 

− προσωπική συνέντευξη, 

− κλινική εξέταση του θώρακα, 

− εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομέτρηση και καμπύλη ροής όγκου). 

Είναι επιθυμητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται 

ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων ή αξονική τομογραφία, καθώς και εργα-

στηριακές αναλύσεις όπως η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων. Οι εξετάσεις αυτές 

πρέπει να αποφασίζονται για κάθε εργαζόμενο που παρακολουθείται ιατρικά, σύμφωνα με 

τις πιο πρόσφατες γνώσεις στον τομέα της ιατρικής της εργασίας. 

Άρθρο 22 

Έλεγχος εφαρμογής 

Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Για τις επιχειρήσεις των μεταλλείων, 

λατομείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Άρθρο 23 

Κυρώσεις 

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος 

επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις που 
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προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής - ασφάλειας, κ.λ.π.» (Α΄ 112), όπως 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 16 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 

σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), 11 παράγραφος 

5 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 

κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), 4 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31) και 3 παράγραφος 3 του ν. 

3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 

της κοινής υπουργικής απόφασης 88555/3293/30.9.1988 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 

του ν. 1836/1989 (Α΄ 79). 

2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 

επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) και του 

άρθρου 17 του ν. 2639/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

ν. 3385/2005. 

Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα π.δ. 70α/1988 (Α΄ 

31) και 175/1997 (Α΄ 150) και το άρθρο 3 του π.δ. 159/1999 (Α΄ 157). 

 

 
 Π.Δ. 70/1990   Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες  
 
Εργασίες με αμίαντο (άρθ. 28)            

Για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την διάρκεια της 

εργασίας, όπως σε περίπτωση αποζημίωσης μονώσεων διαφραγμάτων, λεβήτων, 

σωληνώσεων κλπ., πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα, που καθορίζονται στο 

Π.Δ. 70α «Προστασία των εργαζομένων, που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία» 

(Α' 31) 

Π.Δ. 399/1994   Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία.  
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Με έντονα γράμματα παριστάνεται η τροποποίηση από το Π.Δ. 127/00  και  με έντονα πλάγια 

γράμματα η τροποποίηση από το Π.Δ. 43/03. 

ΑΡΘΡΟ  1. 

Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής  

Στόχος του διατάγματος είναι η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

ειδικά από κινδύνους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία.  

Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους 

καρκινογόνους παράγοντες εφαρμόζονται επίσης και όλες οι γενικές και ειδικές διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικά αναφέρονται:  

α. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α) «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» κει 

ειδικότερα το κεφάλαιο Ε.  

β. Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135/Α) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ».  

γ. ΑΠ. 131099/89 (ΦΕΚ 930/Β) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».  

δ. Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 307/86 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/642/ΕΟΚ».  

ζ. Όσον αφορά τον αμίαντο για τον οποίο ισχύει και το Π.Δ. 70α/88 "Προστασία 

των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία" (31/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 175/97, (150/Α) και το Π.Δ. 159/99 (157/Α) Π.Δ.  

η. Το Π.Δ. εναρμόνισης του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ.  

Το διάταγμα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 

με εξαίρεση τους εργαζόμενους που εκτίθενται μόνο στις ακτινοβολίες που εμπίπτουν στο 

πεδίου εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και το 

οικιακό υπηρετικό προσωπικό.  

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται όταν αυτές ευνοούν 

περισσότερο την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία  
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ΑΡΘΡΟ 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος:  

1. "Καρκινογόνος παράγοντας" σημαίνει:  

α. Ουσία η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως καρκινογόνος 

παράγοντας στην κατηγορία 1 ή 2, που παρατίθεται στο παράρτημα VI της ΚΥΑ 378/94 

"Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει" (705/Β), 

β. Παρασκεύασμα αποτελούμενο από μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται 

στο εδάφιο α), στο οποίο η συγκέντρωση μίας ή περισσότερων επιμέρους ουσιών 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την ταξινόμηση του 

παρασκευάσματος στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται:  

- στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 

- στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 

επικινδύνων παρασκευασμάτων" (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται στο 

παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 ή αναγράφονται σ' αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης 

γ. Ουσία, παρασκεύασμα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος, 

καθώς και ουσία ή παρασκεύασμα που εκλύεται μέσω διαδικασίας που αναφέρεται στο 

παράρτημα Ι του παρόντος, 

1α. "Μεταλλαξιγόνος παράγοντας" σημαίνει: α. Ουσία η οποία σύμφωνα με τα 

κριτήρια του παραρτήματος VI της ΚΥΑ 378/94 "Επικίνδυνες ουσίες, ταξινό-

μηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ" (705/Β), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει κατατάσσεται στους μεταλλαξιγόνους παράγοντες 

κατηγορίας 1 ή 2. 

β. Παρασκεύασμα αποτελούμενο από μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες 

αναφέρονται στο εδάφιο α, στο οποίο η συγκέντρωση μίας ή περισσότερων 

επιμέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για 

την ταξινόμηση του παρασκευάσματος στους μεταλλαξιγόνους παράγοντες 

κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται: 

- στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 (705/Β), 

-στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 1197/89 "Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 

των επικινδύνων παρασκευασμάτων" (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν 
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αναγράφονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 378/94 ή αναγράφονται σ' αυτό χωρίς 

όρια συγκέντρωσης  

2. Οι όροι: "Έκθεση σε χημικό παράγοντα", "Οριακή τιμή έκθεσης", "Ανώτατη 

οριακή τιμή έκθεσης", Ένδειξη "Δέρμα" προσδιορίζονται στο π.δ. 307/86 

(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (34/Α), το π.δ. 90/99 (94/Α) και το 

Π.Δ. 339/2001 (227/Α) 

ΑΡΘΡΟ 3 

Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων  

Αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη να έχει στη διάθεσή του μία γραπτή εκτίμηση των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των καρκινογόνων 

παραγόντων.  

Η εκτίμηση αυτή είναι εργοδοτική υποχρέωση και συντάσσεται από τον τεχνικό 

ασφάλειας, τον γιατρό εργασίας ή από την Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 

Πρόληψης με την οποία συμβάλλεται.  

Στην εκτίμηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των 

εργαζομένων, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια 

ή την υγεία των εργαζομένων και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα. Επιπλέον, κατά 

την εκτίμηση του κινδύνου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άλλοι τρόποι 

έκθεσης, όπως η απορρόφηση μέσα στο δέρμα ή/και δια του δέρματος. 

 Η εκτίμηση αυτή επαναλαμβάνεται τακτικά και εν πάση περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των 

συνθηκών εργασίας.  

Κατά την εκτίμηση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες 

εργαζομένων.  

ΑΡΘΡΟ 4 

Μείωση και υποκατάσταση  

Στο άρθρο 4 περιγράφεται η γενική αρχή της μείωσης της χρήσης του καρκινογόνου 

παράγοντα μέσω της υποκατάστασης του από άλλη ουσία, παρασκεύασμα ή μέθοδο 

λιγότερο επικίνδυνα, όσο αυτό είναι πρακτικό εφικτό.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Διατάξεις για την πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης  

Στο άρθρο 5 περιγράφεται κατ΄ αρχήν μία κλιμάκωση των εναλλακτικών τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων στα οποία προσφεύγει ο εργοδότης εφόσον η εκτίμηση του άρθρου 

3 καταδεικνύει κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Το πρώτο 

μέτρο είναι η αποφυγή της έκθεσης των εργαζομένων. Το δεύτερο μέτρο είναι η 
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χρησιμοποίηση κλειστού συστήματος εφόσον δεν είναι τεχνικά δυνατή η υποκατάσταση 

του καρκινογόνου παράγοντα. Το τρίτο μέτρο είναι η μείωση της έκθεσης των 

εργαζομένων στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό και σε κάθε περίπτωση να 

είναι κάτω από τις οριακές τιμές εφόσον υπάρχουν.  

Η έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριακή τιμή έκθεσης ή την ανώτατη οριακή 

τιμή έκθεσης καρκινογόνου παράγοντα η οποία ορίζεται στο παράρτημα III του 

παρόντος 

Στη συνέχεια στο άρθρο 5 περιγράφονται διάφορα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε 

όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης καρκινογόνων παραγόντων με σκοπό την πρόληψη 

ή τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο. Αν 

και όλα τα προτεινόμενα μέτρα είναι ίδιας σημασίας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού τονίζονται ιδιαίτερα τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους δ, ζ, η, ιβ και 

ιγ.  

ΑΡΘΡΟ 6 

Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής  

Στα πλαίσια της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες 

στα αρμόδια όργανα της επιθεώρησης εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 30 31 του Ν. 

1568/85 για την διευκόλυνση του ελεγκτικού τους ρόλου, στο άρθρο 6 του διατάγματος 

περιγράφονται οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι εργοδότες στη 

περίπτωση χρησιμοποίησης καρκινογόνων παραγόντων και αφορούν κατ΄ ελάχιστο:  

α. Την εκτίμηση του κινδύνου  

β. Τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων  

γ. Τις χρησιμοποιούμενες και παραγόμενες ποσότητες καρκινογόνων παραγόντων.  

δ. Την χρησιμοποιούμενη παραγωγική διαδικασία  

ε. Τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης που έχουν ληφθεί  

στ. Τη φύση και το βαθμό της έκθεσης  

ζ. Τις περιπτώσεις υποκατάστασης.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Απρόβλεπτη έκθεση  

Το άρθρο 7 καλύπτει τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση που 

συμβεί απρόβλεπτο συμβάν ή ατύχημα που έχει αποτέλεσμα ασυνήθη έκθεση των 

εργαζομένων.  

Στην περίπτωση αυτή:  

α. Ενημερώνονται άμεσα οι εργαζόμενοι  
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β. Στην προσβληθείσα ζώνη εκτελούνται μόνον εργασίες επισκευών  

γ. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν τις εργασίες επισκευών χρησιμοποιούν υποχρεωτικά 

μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής  

ε. Η έκθεση περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο  

ΑΡΘΡΟ 8 

Προβλεπτική έκθεση  

Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης και επισκευών ή άλλες εργασίες 

και υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί αυξημένη έκθεση των εργαζομένων τότε πρέπει 

να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων 

και επιπλέον:  

α. Διατίθεται κατάλληλος ιματισμός  

β. Διατίθεται μέσο ατομικής προστασίας της αναπνοής  

γ. Οριοθετείται και επισημαίνεται η επικίνδυνη ζώνη  

ΑΡΘΡΟ 9 

Πρόσβαση στις ζώνες κινδύνου  

Στο άρθρο 9 περιγράφεται η υποχρέωση των εργοδοτών να επιτρέπουν την πρόσβαση, 

στις ζώνες που η εκτίμηση των κινδύνων καταδεικνύει κίνδυνο για τους εργαζόμενους, 

μόνο σ΄ εκείνους τους εργαζόμενους που αναγκαστικά εισέρχονται λόγω της εργασίας ή 

των καθηκόντων τους.  

ΑΡΘΡΟ 10 

Μέτρα υγιεινής και μέτρα ατομικής προστασίας  

Στο άρθρο 10 περιγράφονται τα μέτρα υγιεινής και μέτρα ατομικής προστασίας και 

περιλαμβάνουν:  

α. Απαγόρευση του καπνίσματος και του φαγητού στις επικίνδυνες ζώνες  

β. Διάθεση καταλλήλων ενδυμάτων εργασίας και διευκολύνσεων για τον καθορισμό τους  

γ. Διάθεση μέσων ατομικής προστασίας και διευκολύνσεων για τον καθαρισμό τους, τη 

συντήρησή τους και την αποθήκευσή τους  

δ. Διάθεση καταλλήλων χώρων αποδυτηρίων με ξεχωριστά ερμάρια για τα καθημερινά 

ενδύματα και τα ρούχα εργασίας  

ε. Διάθεση καταλλήλων και επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής  

ΑΡΘΡΟ 11 

Εκπαίδευση των εργαζομένων  
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Στα πλαίσια της υποχρέωσης του εργοδότη για εκπαίδευση των εργαζομένων, ο 

εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους ιδίως με 

τη μορφή ενημέρωσης και γραπτών οδηγιών σχετικά με:  

α. Τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στους καρκινογόνους 

παράγοντες  

β. Τις περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης  

γ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν κατά τις εργασίες συντήρησης  

δ. Τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται  

ε. Την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας  

στ. Την χρήση καταλλήλων ενδυμάτων  

ζ. Την σωστή χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας  

ΑΡΘΡΟ 12 

Ενημέρωση εργαζομένων  

Όπως η εκπαίδευση έτσι και η ενημέρωση των εργαζομένων εντάσσεται στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του εργοδότη. Έτσι οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα 

να ενημερώνονται από τον εργοδότη σχετικά με:  

α. Τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας  

β. Την επιλογή και τη χρήση του προστατευτικού ιματισμού και εξοπλισμού  

γ. Τα προληπτικά μέτρα που παίρνονται για τις εργασίες συντήρησης  

δ. Τις περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης, και για τα ληφθέντα ή ληπτέα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης  

ε. Τις πληροφορίες που περιέχονται στον κατάλογο των εργαζομένων που είναι 

επιφορτισμένοι με την άσκηση των δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες τα αποτελέσματα 

της εκτίμησης καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους, και οι οποίες 

αφορούν τον καθένα προσωπικά  

στ. Τις ανώνυμες συλλογικές πληροφορίες  

ΑΡΘΡΟ 13 

Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων  

Στο άρθρο 13 περιγράφεται η υποχρέωση των εργοδοτών να ζητούν εκ των προτέρων και 

εγκαίρως τη γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και να διευκολύνουν τη 

συμμετοχή τους, αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του 

διατάγματος και γενικώς για κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις 

στην ασφάλεια και την υγεία τους.  
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ΑΡΘΡΟ 14 

 Επίβλεψη της υγείας  

Στο άρθρο 14 περιγράφονται διάφορες υποχρεώσεις του εργοδότη που σχετίζονται με την 

ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.  

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι:  

α. Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν 

κίνδυνο για τη υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση:  

- Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τον αριθμό 

εργαζομένων στην επιχείρηση.  

- Να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος πριν από την έκθεση και στη συνέχεια σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, υπόκειται σε ιατρική εξέταση.  

β. Ο γιατρός εργασίας ή/και η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μπορούν να ζητούν από 

τους εργαζόμενους που έχουν εκτεθεί σε καρκινογόνους παράγοντες να υποβληθούν σε 

επίβλεψη της υγείας τους  

γ. Στις περιπτώσει κατά τις οποίες πραγματοποιείται παρακολούθηση της υγείας των 

εργαζομένων, τηρούνται ατομικοί ιατρικοί φάκελοι  

δ. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της ιατρικής παρακολούθησης που 

τους αφορούν  

ε. Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου των εργαζομένων που αναγνωρίζεται ότι οφείλονται 

στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, αναγγέλλονται από τον 

γιατρό εργασίας μέσω της επιχείρησης και από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα στην 

αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.  

ΑΡΘΡΟ 15 

Τήρηση Φακέλων  

Στο άρθρο 15 προβλέπεται:  

α. Η διατήρηση επί σαράντα τουλάχιστον χρόνια μετά την παύση της έκθεσης του 

καταλόγου και του ατομικού ιατρικού φακέλου  

β. Η αποστολή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα των ατομικών ιατρικών φακέλων και 

αντιγράφων των φακέλων στις ιατρικές υπηρεσίες του ΚΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας 

σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης  

γ. Το δικαίωμα του εργαζόμενου να δικαιούται αντιγράφου του ατομικού του ιατρικού 

φακέλου   
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ΑΡΘΡΟ 16   

Προσάρτηση των παραρτημάτων  

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το παράρτημα Ι που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το παράρτημα II που αναφέρεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 6 και το παράρτημα III που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 και 

έχουν ως ακολούθως: 

Το άρθρο 16 περιέχει τα παραρτήματα Ι και ΙΙ:  

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι περιέχει κατάλογο ουσιών, παρασκευασμάτων και μεθόδων και 

εργασιών για τα οποία προκύπτει υποχρέωση εφαρμογή του διατάγματος.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ περιγράφονται πρακτικές συστάσεις για την ιατρική 

παρακολούθηση των εργαζομένων η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 

μέτρα:  

- Κατάρτιση φακέλου με το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό κάθε εργαζόμενου.  

- Προσωπική συνέντευξη.  

      - Ενδεχομένως, βιολογική παρακολούθηση, καθώς και ανίχνευση των πρώιμων και 

αντιστρεπτών επιπτώσεων επί της υγείας του εξεταζόμενου.  

Επίσης με το ίδιο παράρτημα θεσπίζεται η υποχρέωση του γιατρού εργασίας της 

επιχείρησης και του γιατρού του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο 

εργαζόμενος και στο οποίο προσφεύγει για παρακολούθηση της υγείας τους, να 

γνωρίζουν καλώς τις συνθήκες ή τις περιστάσεις έκθεσης κάθε εργαζόμενου.  

ΑΡΘΡΟ 17 

Έλεγχος εφαρμογής  

Στο άρθρο 17 ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής του 

διατάγματος. Αυτές είναι αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και συγκεκριμένα τα Κέντρα 

Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή οι Διευθύνσεις Επιθεώρησης 

Εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας ή 

τα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας.  

ΑΡΘΡΟ 18 

Κυρώσεις  

Στο άρθρο 18 περιγράφονται οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε 

κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβαίνει 

τις διατάξεις του διατάγματος.  

Οι κυρώσεις αυτές είναι οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που περιγράφονται στα 

άρθρα 24 και 25 του ν. 2224/94.  
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Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της 

ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89.  

Π.Δ. 17/1996  Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία (σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 

91/383/EOK) 

Με πλάγια γράμματα η τροποποίηση από το Π.Δ. 159/99.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1   

Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας περί της ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων προς τις διατάξεις των οδηγιών 

89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 

βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία" (ΕΕ 1. 183/29-

6-89) και 91/383/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1991 "Για την συμπλήρωση των μέτρων που 

αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία 

των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας 

(ΕΕ ι. 206/29-7-91) 

2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 

Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών 

κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών 

κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη 

διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων 

τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γεννών αυτών αρχών. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 

(βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοκητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ). 

4  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ισχύουν και 

α ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 

Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ' (721/Β) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 
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5 Οι διάταξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των 

ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του 

ως άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος. 

6. Οι διατάξεις του ν. 1568/85 κα των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν με τις 

εξουσιοδοτήσεις του εφαρμόζονται στο σύνολο τους και στις επιχειρήσεις: 

α) εκρηκτικών υλών 

β) μεταλλείων - λατομείων - ορυχείων 

γ) καθαρά αλιευτικές 

δ) μεταφορών  και 

ε) σε εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

7. Ειδικά σης θαλάσσιες μεταφορές, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 187/73 "Περί 

Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου" (216/Α). του ν. 3816/1958 'Περί Κώδικα Ιδιωτικού 

Νομικού  Δικαίου* (32/Α), του ν.486/76 'Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 134 Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας (Περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών)" (321/Α), του ν. 

948/79 "Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 147 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Περί ελαχίστων 

επιπέδων ασφαλείας εμπορικών πλοίων)" (167/Α), του ν.1314/84 "Περί κυρώσεως της Διεθνούς 

Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των 

ναυτικών, 1978* (2/Α)  και των κατ* εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών 

διαταγμάτων*. 

8. Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείων - λατομείων - ορυχείων εφαρμογή έχουν και οι πλέον 

δεσμευτικές ή και ειδικές διατάξεις της Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/84 "Κανονισμός 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών* (931/Β). 

Άρθρο  2  

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως: 

1. Εργαζόμενος: Κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εκτός από το οικιακό 

υπηρετικό προσωπικό. 

2. Εργοδότης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με 

τον εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση. 

3. Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση κα εργασία του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο 

κατατάσσεται. 
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4. Εκπρόσωπος  εργαζομένων: Κάθε εκλεγμένο άτομο, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τα άρθρα 2 κα 3 του 

ν. 1568/85 και τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1767/88 "Συμβούλια εργαζομένων και άλλες 

εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας" (63/Α) και το άρθρο 3 

του παρόντος διατάγματος, για να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, όσον αφορά τα ζητήματα 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. 

5. Τόπος εργασίας: Κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξ απίας 

της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη. 

6. Πρόληψη : Το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα 

τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των 

επαγγελματικών κινδύνων. 

7. Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας: Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής 

Αυτόδιοίκησης κατά το άρθρο 15 (παράγραφος 1) του παρόντος διατάγματος και για τον 

κλάδο των μεταλλείων – λατομείων - ορυχείων οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
Άρθρο 3 

             Εκπρόσωποι των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της 

υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1568/85. 

2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 άτομα οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπο τους για την 

υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Για τον εκπρόσωπο αυτόν ισχύουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις 

των άρθρων 2 (παράγραφοι Α2, Β1,Β2 και Γ2) και 3 (παράγραφος θ) του ν. 1568/85. Ο 

εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται για διάστημα δύο ετών. 

3. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία, των παραπάνω εκπροσώπων των εργαζομένων, για να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και το παρόν 

διάταγμα υπολογίζεται σύμφωνα με την'παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος 

διατάγματος. 

 

 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 126

Άρθρο 4   

Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης 

1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση 

να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας σύμφωνα με το κεφ. Α 

του ν. 1568/85, το παρόν διάταγμα και τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ. 294/88 

"Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων 

και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" 

(138/Α). 

2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσμευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί 

τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με το κεφ. Α του ν. 1568/85, το παρόν διάταγμα, 

τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ 294/88 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

παρακάτω εδάφια: 

α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 

294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που 

έχει τα προσόντα των εδαφίων α ή Β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1568/85. 

β) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 

294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (α). 

Δύναται όμως σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ασφάλειας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε 

εργαζόμενους, με τα προσόντα του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 

1568/85, εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση. Στην 

περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να επιμορφώσει τον εργαζόμενο αυτόν, όπως 

ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 13 του ν. 1568/85 και στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος. 

γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 

294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (β). 

Δύναται όμως να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή 

εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και το άρθρο 6 του 

παρόντος διατάγματος. 

3. Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας α ελάχιστος 

πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των: 

α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα, 

β) 50 ωρών ετησίως νια επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 άτομα και 
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γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω των 50 ατόμων. 

3α. 1. Ο συνολικός µέγιστος (ετήσιος) πραγµατικός χρόνος απασχόλησης ενός τεχνικού 

ασφάλειας ή ενός γιατρού εργασίας σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τον προβλεπόµενο χρόνο απασχόλησης µισθωτού.  

Η διάταξη αυτή δεν αφορά το προσωπικό των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, για 

το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί όρων απασχόλησης. 

 2. Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας ή/και του γιατρού 

εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του π.δ. 294/88 καθώς και το ωράριο 

απασχόλησης τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας 

σύµφωνα µε το π.δ. της 27.6.32, το ν. 515/70 κλπ. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στις 

καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να 

γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας στην 

επιχείρηση. Kάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην 

αρµόδια Eπιθεώρηση Eργασίας"  

4. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαπήσεις του ν. 1568/85 και του παρόντος 

διατάγματος για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 

εργασίας η/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να 

επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και 

γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή συναφής 

σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΓΤ) του 

άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.  

5  Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας 

συνδυασμένα από εργαζόμενους στην επιχείρηση, ή/και από άτομα εκτός της επιχείρησης ή/και 

από ΕΞΥΠΠ, αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών. 

6. Εάν ο εργοδότης αποταθεί σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε ΕΞΥΠΠ, αυτά 

ενημερώνονται από τον εργοδότη για τους παράγοντες που έχουν ή μπορεί να έχουν επιπτώσεις 

στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος. 

7. Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού 

εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση 

να γνωστοποιεί στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, το 

χρόνο απασχόλησης τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση 

της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων, τον  ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο 
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απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες. 

Πέραν των ανωτέρω στοιχείων πριν την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας 

και του γιατρού εργασίας, σε άτοµα εντός ή εκτός της επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται 

να υποβάλλει στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας:  

α. Κατάσταση µε την υλικοτεχνική υποδοµή και το προσωπικό που διαθέτει η ίδια η 

επιχείρηση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, όπως προκύπτει από την ισχύουσα 

νοµοθεσία  

β. Κατάσταση µε την υλικοτεχνική υποδοµή και τις υπηρεσίες που θα λαµβάνει 

συµπληρωµατικά από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στην περίπτωση 

που τα διατιθέµενα σύµφωνα µε το εδάφιο α δεν επαρκούν.  

7 α.  Η ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως 

από τον εργοδότη και αντίγραφό της κοινοποιείται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής 

8. Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας σε 

ΕΞΥΠΠ, πριν από την επιλογή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια 

επιθεώρηση εργασίας τη γραπτή σύμβαση με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται: 

α) Το νομικό καθεστώς της ΕΞΥΠΠ. 

β) Ο  νόμιμος εκπρόσωπος της.  

γ) Η έδρα της. 

δ) Το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών,  

ε) Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που έχουν ορισθεί για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση. 

στ) Ο χρόνος απασχόλησης των ατόμων αυτών στην επιχείρηση. 

ζ) Τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης. 

η) Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση και λοιπές συναφείς πληροφορίες,  

θ) Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού 

εργασίας για την επιχείρηση. 

9. Η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει το νομό τυπο των αναθέσεων. Ειδικά για την 

ανάθεση καθηκόντων γιατρού εργασίας πρέπει να υπάρχει και σχετική βεβαίωση άσκησης της 

συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. 

Η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει επίσης την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής 

και το νοµότυπο των συµβάσεων. 

10. Στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον δύο τεχνικών 

ασφάλειας σύμφωνα με το π.δ. 294/88, συνιστάται υποχρεωτικά Εσωτερική Υπηρεσία 
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Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ). 

11 Οι ΕΣΥΠΠ επιτρέπεται να λειτουργούν ως ΕΞΥΠΠ και να χρησιμοποιούνται από διάφορες 

επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 5 

(παράγραφος 3) του παρόντος διατάγματος και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 

αυτού. 

12. Ο τεχνικός ασφάλειας ή/και ο γιατρός εργασίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν υποχρέωση να διενεργούν τις απαραίτητες 

μετρήσεις, και σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τις 

μετρήσεις αυτές, ο εργοδότης προσφεύγει σε ΕΞΥΠΠ. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών καταγράφουν κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (α) 

και (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 1568/85, αναφέρουν στον εργοδότη 

οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προτείνουν μέτρα 

αντιμετώπισης τους και επιβλέπουν την εφαρμογή τους. 

13. Ο γιατρός εργασίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη 

σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες 

συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. 

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞΥΠΠ, ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού 

τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

και Υγείας και Πρόνοιας αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) .Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. 

Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

14. Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. 

Επί πλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο 

επαγγελματικού κινδύνου, άπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και 

εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. 

Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου 

οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας και οι γιατροί του 

ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. 

Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που 

αφορά. 
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Άρθρο 5 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 

ΕΞΥΠΠ 

1. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

ν. 1568/85 και το παρόν διάταγμα μπορούν να παρέχονται σε μια επιχείρηση και από 

ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που στο εξής θα 

ονομάζονται "Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης" (ΕΞΥΠΠ). Οι ΕΞΥΠΠ 

ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού 

ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Δικαίωμα σύστασης ΕΞΥΠΠ έχουν επίσης: 

α) Οργανισμοί εποπτευόμενοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, και Υγείας και Πρόνοιας 

β) ΝΠΔΔ με δραστηριότητες σχετικές με τις συνθήκες εργασίας καθώς και τα 

επιμελητήρια 

γ) Τα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

δ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων. 

ε) Ενώσεις εργοδοτών. 

στ) Μικτές συμπράξεις των ανωτέρω. 

3.Οι ΕΞΥΠΠ για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται 

να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. 

4. Οι ΕΞΥΠΠ συνδέονται με κάθε επιχείρηση με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή 

κοινοποιείται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και στους εκπροσώπους των 

εργαζομένων ή αλλοιώς ανακοινώνεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Στη 

σύμβαση αναγράφονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του 

παρόντος διατάγματος στοιχεία 

5. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞΥΠΠ δεν μπορεί να 

οφείλεται σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η 

καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και 

κοινοποιείται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

6. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞΥΠΠ κατά κανένα 

τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί.  

7. Οι ΕΞΥΠΠ, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική 

εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, 
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ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για 

κάθε μία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 

8. Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞΥΠΠ, δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη 

διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞΥΠΠ μπορούν να διαθέτουν δικά τους 

μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση 

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

9. Οι ΕΞΥΠΠ υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για κάθε μία επιχείρηση, με την 

οποία συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπό δειξης, 

έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές 

πρέπει να κατάγράφονται από την ΕΞΥΠΠ και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να 

τηρεί η επιχείρηση. 

10. Οι ΕΞΥΠΠ τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και 

γιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησης τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό 

πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. 

Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην 

παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε νέου έτους. 

11. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγουμένης παραγράφου έχουν και τα άτομα 

εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 

εργασίας. 

12. Το προσωπικό της ΕΞΥΠΠ υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που 

αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 

13. Οι ΕΞΥΠΠ υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας επιθεώρησης 

εργασίας, κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση της παραγράφου 

8 του παρόντος άρθρου. 

14. Η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των 

φακέλων, που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. 

15.Το άρθρο 31 του ν. 1568/86 έχει εφαρμογή και για παροχή στοιχείων από την ΕΞΥΠΠ, 

που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με τις οποίες 

συμβάλλεται. 
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Άρθρο 6 

Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων 

1. Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας, των για τρών εργασίας και των εκπροσώπων 

των εργαζομένων, που παρέχεται από τους φορείς που ορίζονται εκάστοτε σύμφωνα με 

το άρθρο 13 του ν.1568/85, διενεργείται και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), (άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας 1991-1992) καθώς και από τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης, 

βάσει του άρθρου 17 του ν. 2224/94. 

2 Οι φορείς που διενεργούν τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα,   υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα προτεινόμενα προγράμματα επιμόρφωσης, τα προσόντα 

των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η 

Γενική Διεύθυνση εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (ΣΥΑΕ). 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ, ρυθμίζονται η 

οργάνωση, η λειτουργία, το είδος και η διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, 

τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζονται και οι δαπάνες εκτέλεσης 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων οι οποίες οπωσδήποτε δεν βαρύνουν τους εργαζόμενους. 

4. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για τη παρακολούθηση των 

προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας 

και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδεια τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

Άρθρο 7  

Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών 

1.Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να 

εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

2. Εάν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε ΕΞΥΠΠ για την ανάθεση 

των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από 

τις υποχρεώσεις του στον τομέα αυτό. 

3. Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας και των εκπροσώπων των 
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εργαζομένων, δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

4. Ο εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζομένων, 

επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία μέσα 

προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες 

διατάξεις και το παρόν διάταγμα. 

Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία, συνολικά για όλους τους εκπροσώπους των εργαζομένων, 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης 

τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και το παρόν διάταγμα. ΣΤΟ χρόνο αυτό δεν 

προσμετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων της παραγράφου Β.2 του άρθρου 2 του ν. 1568/85. 

5. Στα πλαίσια των ευθυνών του, ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της 

δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. 

6.  Ο εργοδότης υποχρεούται: 

α) Να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγουμένης παραγράφου ανάλογα 

με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφισταμένων καταστάσεων, 

β) Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και 

γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. 

γ) Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, δ) Να 

γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους. ε) Να 

καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην 

επιχείρηση, στ) Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς 

λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων. 

ζ) Να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και τα άρθρα 6 και 12 του παρόντος διατάγματος. 

7. Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος 

άρθρου, βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης: 

α) Αποφυγή των κινδύνων. 

β) Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

γ) Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των 

θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας 

και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη 

εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία 

δ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο,  
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ε) Προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει 

στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις 

μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος 

στην εργασία, στ) Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους. ζ) Προτεραιότητα στη λήψη 

μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση μετά μέτρα ατομικής προστασίας,  

η) Προσαρμογή σης τεχνικές εξελίξεις, θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους 

εργαζόμενους. 

8. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ο εργοδότης οφείλει, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης:  

α) Να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων 

κατά την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των χημικών και βιολογικών παραγόντων ή 

παρασκευασμάτων, κατά τη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας καθώς και τους κινδύνους τους 

συναφείς με την παραγωγική διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή είναι γραπτή και συντάσσεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. 

Μετά την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας και 

παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει:  

i)  να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προοτασίας και της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζομένων και 

ii) να ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριστήτων της επιχείρησης και σε όλα τα 

επίπεδα της ιεραρχίας. 

β) Όταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργαζόμενο, να λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του 

εν λόγω εργαζόμενου σε θέματα ασφάλειας και υγείας, γ) Να μεριμνά ώστε ο 

προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο 

διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, όσον αφορά στις 

συνέπειες της επιλογής του εξοπλισμού, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στο 

εργασιακό περιβάλλον για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

δ) Να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου 

μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. 

9. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγματος, όταν πολλές 

επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να 

συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία 

και την υγιεινή και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις 

δραστηριότητες τους για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των 

επαγγελματικών κινδύνων, να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας 
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τους υπ' αυτόν εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους 

αυτούς. Την ευθύνη συντονισμού των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εργοδότης που 

έχει υπό τον έλεγχο του τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται εργασίες,εξαιρουμένων 

των περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

10. Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία  σε 

καμμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. 

Άρθρο  8 

Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Ο εργοδότης οφείλει: 

α) Να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία 

κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή 

πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, ΕΣΥΤΙΠ ή ΕΞΥΤ1Π, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει 

κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, β) Να 

καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό 

προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.  

2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει: α) Να αναγγέλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις 

εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος εντός 24 ωρών όλα 

τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, 

να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 

των αιτίων του ατυχήματος. 

β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η 

περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, 

καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 (παράγραφος 1) και του άρθρου 9 

(παράγραφος 1) του ν. 1568/85. γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που 

είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 

εργάσιμων ημερών. 

3. Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, αποτελεί 

µια συστηµατική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόµενης εργασίας από την 

επιχείρηση µε σκοπό:   
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α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελµατικού κινδύνου, δηλαδή τι θα µπορούσε να 

προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων,  

β. να διαπιστωθούν κατά πόσον και µε τι µέτρα µπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν 

ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν,  

γ. να καταγραφούν τα µέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να προταθούν αυτά που 

πρέπει συµπληρωµατικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των 

εργαζοµένων.  

4. Η εκτίµηση πρέπει να περιλαµβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που 

υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εµφανισθούν (π.χ. κίνδυνος 

πτώσης, κίνδυνος από µηχανήµατα και εξοπλισµό, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες -

φυσικούς, χηµικούς βιολογικούς-, κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας, κλπ.).  

5. Για την πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της εκτίµησης του κινδύνου από τον τεχνικό 

ασφάλειας και τον γιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός 

προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα αποτελέσµατα του προσδιορισµού αυτού, καθώς 

και τα βιολογικά αποτελέσµατα της έκθεσης µέσω περιοδικών προληπτικών ιατρικών 

εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία θα 

πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη.  

6. Η εκτίµηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του άρθρου 7 

(παράγραφος 7) του π.δ. 17/96 και να εντοπίζει τη φύση του κινδύνου, το βαθµό 

σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων σ’ αυτόν και τη συχνότητα 

εµφάνισής του.  

7. Επίσης κατά την εκτίµηση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των 

εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 9 

του ν.1568/85 και στο άρθρο 8 του π.δ.17/96.  

8. H "γραπτή εκτίµηση του κινδύνου" τίθεται µε ευθύνη του εργοδότη, στη διάθεση 

εκπροσώπων των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί θέµα που 

συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 

ν.1568/85.  

9. Tα βασικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά την παραπάνω συστηµατική εξέταση 

καθώς και τα συµπεράσµατα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν την "γραπτή 

εκτίµηση του κινδύνου". Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο της "γραπτής εκτίµησης 

του κινδύνου" καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν στη σύνταξή της, µπορούν να 
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προσδιορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά 

από γνώµη του ΣΥΑΕ.  

Άρθρο 9 

Πρώτες  βοήθειες,  πυρασφάλεια,  εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, 

σοβαρός και άμεσος κίνδυνος 

1.Ο εργοδότης οφείλει: 

α) Να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των 

χώρων από εργαζόμενους τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο 

μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα 

άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα β) Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή κα να 

εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής 

περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας, γ) Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα 

παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα 

χρησιμοποίησης τους.  

2. Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης πρέπει μεταξύ 

άλλων να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι νια την εφαρμογή των μέτρων 

που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από 

τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη 

επιμόρφωση να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεση τους το κατάλληλο 

υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της 

εγκατάστασης. 

3. Ο εργοδότης επίσης οφείλει: α) Να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά 

μέσα και τον εξοπλισμό και να μεριμνά γη την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των 

ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις 

ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος νια την υγεία και ασφάλεια 

των εργαζομένων πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που 

εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάσταση τους. β) Να ενημερώνει το 

συντομότερο δυνατό τους εργαζόμενους που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε 

σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκεπαι να 

ληφθούν. γ) Να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόμενους, ώστε να 

μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν 

την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως το χώρο εργασίας και να μεταβαίνουν σε 

ασφαλή χώρο. 
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δ) Να μη ζητά από τους εργαζόμενους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 

δικαιολογούμενες από τις περιστάσεις, να αναλάβουν πάλι την εργασιακή 

δραστηριότητα τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός και άμεσος κίνδυνος. 

4. Ο εργαζόμενος ο οποίος, σε περίπτωση σοβαρού άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου, 

απομακρύνεται από τη θέση εργασίας του ή/και από μια επικίνδυνη ζώνη δεν 

επιτρέπεται να υποστεί καμμία δυσμενή επίπτωση και πρέπει να προστατεύεται από κάθε 

ζημιογόνο και αδικαιολόγητη συνέπεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση, σε περίπτωση 

σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια  ή για την ασφάλεια 

άλλων προσώπων και όπου υπάρχει αδυναμία να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχικά 

προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα,λαμβάνοντας υπόψη τις 

γνώσεις τους και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του 

κινδύνου αυτού. 

Οι ενέργειες τους σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται δυσμενή 

μεταχείριση εκ μέρους του εργοδότη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησαν 

σύμφωνα με ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή αμέλεια. 

Άρθρο 10  
 
Διαβουλεύσεις και συμμετοχή τον εργαζομένων 

 
Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες των αντιπροσώπων των 

εργαζομένων και των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ) του 

ν. 1568/85 και των Συμβουλίων Εργαζομένων του ν. 1767/88 ισχύουν και τα εξής: 

1. Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και 

διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στα πλαίσια όλων των ζητημάτων που άπτονται της 

ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. 

Αυτό συνεπάγεται: 

α) Διαβούλευση με τους εργαζόμενους. 

β) Δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να υποβάλλουν προτάσεις. 

γ) Ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την πρακτική. 

2. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, συμμετέχουν κατά τρόπο ισόρροπο και σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και πρακτική, ή ζητείται η γνώμη τους 

από τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως όσον αφορά: 

α) Κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την 

υγεία. 
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β) Τον καθορισμό των εργαζομένων της επιχείρησης ή/και των ατόμων εκτός της 

επιχείρησης ή/και της ΕΞΥΠΠ που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας 

ή/και του γιατρού εργασίας, καθώς και τις δραστηριότητες τους και τον καθορισμό των 

εργαζομένων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρβρου 9 του παρόντος 

διατάγματος, γ) Τις πληροφορίες που προβλέπονται στη παράγραφο 1 εδάφια α και β και 

στη παράγραφο 2 εδάφια β και γ του άρθρου 8 και στο άρθρο 11 του παρόντος 

διατάγματος. 

δ) Την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 (παράγραφος 4) του παρόντος διατάγματος 

ενδεχόμενη προσφυγή σε ΕΞΥΠΠ. 

ε) Το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρα 12 του 

παρόντος διατάγματος. 

στ) Την κατάρτιση του κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

ζ) Την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του 

εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

3. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον εργοδότη να 

λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές προτάσεις κατά τρόπον 

ώστε να αντιμετωπίζεται οιοσδήποτε κίνδυνος για τους εργαζόμενους ή/και να 

εξαλειφθούν οι πηγές του κινδύνου. 

4. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους δεν πρέπει να υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις 

εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου. 

5. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, εάν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα 

από τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία 

κατά την εργασία 

6. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατά τις επισκέψεις και τους ελέγχους που διεξάγει η 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας δύνανται να παρίστανται και οφείλουν να είναι σε θέση 

να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους. 

Άρθρο 11  

Ενημέρωση των εργαζομένων 

1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι 

εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαμβάνουν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

όσον αφορά: 
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α) Τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και  την ασφάλεια της εργασίας και για 

τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση  

β) Τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις 

δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε τη επιχείρηση εν γένει, είτε 

κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων. 

γ) Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 

παρόντος διατάγματος. 

2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου οι εργοδότες των 

εργαζομένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες οτην επιχείρηση του, να 

λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την εφαρμογή των εδαφίων β και γ της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε ο τεχνικός ασφάλειας, ο γιατρός 

εργασίας, οι ΕΣΥΠΠ, οι ΕΞΥΠΠ και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, να έχουν 

πρόσβαση για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους: 

α) Στην εκτίμηση των κινδύνων και των μέτρων προστασίας που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. 

β) Στον κατάλογο και στο ειδικό βιβλίο που προβλέπονται στα εδάφια (β) και (γ) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. 

γ) Στις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις δραστηριότητες προστασίας και 

πρόληψης όσο και από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας όσον αφορά τους 

διενεργούμενους ελέγχους των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 Άρθρο 12  

Εκπαίδευση των εργαζομένων 

1. Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών επ' 

ευκαιρία: 

α) Της πρόσληψης του. β) Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων, γ) Εισαγωγής ή 

αλλαγής εξοπλισμού εργασίας, δ) Εισαγωγής μιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη 

θέση εργασίας ή τα καθήκοντα του. 

2. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει: 

α) Να προσαρμόζεται οτην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων κινδύνων.  

β) Εάν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν 

εργασίες στην επιχείρηση του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όσον αφορά τους 
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κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά τις δραστηριστητες τους στην επιχείρηση 

του. 

4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, δικαιούνται να λαμβάνουν την κατάλληλη 

εκπαίδευση. 

5. Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος όρθρου 

δεν βαρύνει τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους. Η εκπαίδευση που 

προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να παρέχεται κατά 

την ώρα εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Άρθρο 13  

Υποχρεώσεις εργαζομένων 

1. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνοτοτητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του 

καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από 

τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευση του και τις 

κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

2. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, 

σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους: 

α) Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες 

ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα. 

β) Να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη 

διάθεση τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του. 

γ) Να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς 

ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να 

χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας. 

δ) Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού 

ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα 

ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς 

και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας. 

ε) Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας 

και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων 

των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας 

για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 
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στ) Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας 

και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί 

ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για 

την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητας τους. 

3. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα 

επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 14 

Επίβλεψη της υγείας 

1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας 

του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την 

εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη 

νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στο γιατρό εργασίας της 

επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του ΕΣΥ ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 

ανήκει ο εργαζόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές 

διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική. 

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του ΕΣΥ 

διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό 

περιβάλλον ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και ο γιατρός 

εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού 

δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Αρθρο 15   

Έλεγχος εφαρμογής 

Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις   αρμόδιες   υπηρεσίες   της   

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή 

στις Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και στις Διευθύνσεις απασχόλησης με τα 

αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα και 

Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας. 

Για τις επιχειρήσεις των μεταλλείων, λατομείων,ορυχείων ο έλεγχος της εφαρμογής 

του παρόντος διατάγματος, του ν. 1568/85 και των προεδρικών δια 
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ταγμάτων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του ανατίθεται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

Άρθρο 16    

Κυρώσεις 

1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή,εισαγωγέα ή προμηθευτή, που 

παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις 

ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 με την 

επιφύλαξη των    διατάξεων   του    άρθρου    6   της    ΚΥΑ 88555/3293/30-9.88 

που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 

2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που 

παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται 

οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94. 

Άρθρο 17 

Έναρξη ιοχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

με την οδηγία  94/33/ΕΚ 

(Τροποποιήθηκε από το Ν. 2956/01). 

Αρθρο 1 

Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/33/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1994 "Για την 

προστασία των νέων κατά την εργασία"  

2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάβε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 

δεκαοκτώ (18) ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση 

εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην 

των απασχολουμένων με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα, για 

τους οποίους εφαρμογή έχουν ειδικές διατάξεις. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, οι διατάξεις του ν. 1837/89 Τια την προστασία 

των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (85/Α) και του παρόντος 
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διατάγματος δεν εφαρμόζονται για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές εργασίες 

που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες. 

Αρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως : 

α. Νέος (ανήλικος): Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών που αναφέρεται στο άρθρο 1. 

β. Παιδί: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειται 

ακόμη σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις. 

γ. Έφηβος: Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει 

παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις. 

δ. Ελαφρά εργασία: Οποιαδήποτε εργασία που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες 

περιέχει και των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτή εκτελείται: 

δ1. Δεν είναι ικανή να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών, και 

δ2. Ως εκ της φύσεως της, δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησης τους, της 

συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής 

κατάρτισης εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, ή της ικανότητας τους να ωφελούνται από την 

εκπαίδευση που τους παρέχεται. 

ε. Χρόνος εργασίας: Η χρονική περίοδος παρουσίας του νέου στην εργασία, στη διάθεση του 

εργοδότη και κατά την άσκηση της δραστηριότητας ή των καθηκόντων του. 

στ. Περίοδος ανάπαυσης: Κάθε χρονική περίοδος εκτός χρόνου εργασίας. 

                                           

 Αρθρο 7  

 Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορεύσεις εργασιών 

1 .Οι νέοι προστατεύονται από τους ειδικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η ασφάλεια,  

η υγεία και η ανάπτυξη τους, οι οποίοι απορρέουν από την έλλειψη πείρας, από την έλλειψη της 

επίγνωσης των υφισταμένων ή δυνητικών κινδύνων, ή από την μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους. 

2. Μεταξύ των εργασιών που είναι ικανές να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους για τους νέους, 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται, ιδίως: 

α. Οι εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση τους στους φυσικούς, βιολογικούς και 

χημικούς παράγοντες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι σημείο Α του άρθρου 11 του 

παρόντος διατάγματος και 

β. Οι διαδικασίες και εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι σημείο Β του άρθρου 11 του 

παρόντος διατάγματος. 
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3.  Μετην επιφύλαξη του άρθρου  4 οι νέοι απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες που: 

α. Υπερβαίνουν αντικειμενικά τις φυσικές, πνευματικές, ψυχικές ή ψυχολογικές ικανότητες 

τους. 

β. Συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση τους σε παράγοντες τοξικούς ή καρκινογόνους ή που 

προκαλούν κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις ή που έχουν αρνητική επίδραση στο έμβρυο 

κατά την κυοφορία ή άλλη χρόνια επιβλαβή επίπτωση στον άνθρωπο. 

γ. Συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση τους σε ακτινοβολίες. 

δ. Παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν μπορούν 

να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης 

πείρας ή έλλειψης κατάρτισης ή 

ε. Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία λόγω υπερβολικά χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών ή λόγω 

θορύβων ή κραδασμών. 

4. Οι ειδικότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στο μη εξαντλητικό κατάλογο του 

Παραρτήματος II του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος θεωρούνται επικίνδυνες, βαριές, 

ανθυγιεινές και γενικά εργασίες που βλάπτουν την ψυχική υγεία και εμποδίζουν την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και απαγορεύεται να απασχολούνται σ' αυτές νέοι. 

5. Με άδεια της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας, μετά από αίτηση του εργοδότη, επιτρέπονται 

παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου για τους εφήβους, εφόσον 

είναι απαραίτητες για την επαγγελματική κατάρτιση τους, μετον όρο ότι οι εργασίες 

εκτελούνται υπό την επίβλεψη τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας ή Υπηρεσιών 

Προστασίας και Πρόληψης για να εξασφαλίζουν την προστασία της ασφάλειας και τής υγείας 

τους και με τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία την οποία παρέχει το παρόν διάταγμα. 

Οι πιο πάνω παρεκκλίσεις γνωστοποιούνται στην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της 

Εργασίας που τις θέτει υπόψη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

 

Αρθρο 11 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι 

Μη εξαντλητικός κατάλογος παραγόντων, διαδικασιών και εργασιών 

(Άρθρο 7 παράγραφος 2)  

Α. Παράγοντες 

1. Φυσικοί παράγοντες 

α. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
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β. Περιβάλλον με μεγάλη υπερπίεση. π.χ. θάλαμοι υπό πίεση, καταδύσεις. 

2. Βιολογικοί παράγοντες 

Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων 3 και 4 κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του 

π.δ.186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης 

τους σε βιολογικούς παράγοντες κστάτην εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και93/88/ΕΟΚ" (97/Α/95) 

3. Χημικοί παράγοντες 

3.1 Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα, που σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΚΥΑ) 378/94 "Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε 

συμμόρφωση με την οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει" (705/Β/94) και την ΚΥΑ 1197/89. 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με 

τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ" (567/Β/90), κατατάσσονται ως τοξικά (Τ), λίαν τοξικά 

(Τχ), διαβρωτικά (Ο) ή εκρηκτικά (Ε). 

3.2  Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα, που σύμφωνα με την ΚΥΑ 378/94 και την ΚΥΑ 1197/89 

κατατάσσονται ως επιβλαβή (Χη) και χαρακτηρίζονται από μία ή περισσότερες από 

τις κάτωθι φράσεις κινδύνου: 

α. Κίνδυνοι πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων (Ρ 39). 

β. Πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων (Η40). 

γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (Β42). 

δ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής με το δέρμα (Η43). 

ε. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (Β45). 

στ. Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις (Η46). 

ζ. Κίνδυνος σοβαρών επιδράσεων στην υγεία σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης (Π48). 

η. Μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα (Η60). 

θ. Κίνδυνος κατά την εγκυμοσύνη βλαβερών επιδράσεων στο νεογνό (Ρ61). 

3.3. Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα, που σύμφωνα με την ΚΥΑ 378/94) και την ΚΥΑ 

1197/89 κατατάσσονται ως ερεθιστικά (Χι) και χαρακτηρίζονται από μία ή περισσότερες από 

τις κάτωθι φράσεις κινδύνου: 

α. Είναι λίαν εύφλεκτη (Ρ 12). 

β. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (Ρ42). 

γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής με το δέρμα (Ρ.43). 
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3.4. Οι ουσίες και παρασκευάσματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 (παράγραφος 3) του π.δ.399/94 

"Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 

90/394/ΕΟΚ" (221 /Α/94). 

3.5. Ο μόλυβδος και οι ενώσεις του, στο βαθμό που οι εν λόγω παράγοντες μπορούν να 

απορροφούνται από τον ανθρώπινο οργανισμό. 

3.6. Ο αμίαντος. 

Άρθρο 12  

Κυρώσεις 

1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που 

παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις 

ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν.2224/94 με την 

επιφύλαξη των διατάξεωντου άρθρου 6 της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με 

το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 

2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που 

παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος 

επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν.2224/94. 

3. Με το πρόστιμο του άρθρου 24 (παράγραφος 1, εδάφιο α) του ν.2224/94 

καιτιςποινικές κυρώσειςτου άρθρου 25 του ιδίου νόμου τιμωρείται και εκείνος που έχει 

την επιμέλεια του νέου, όταν επιτρέπει σε αυτόν να ασχολείται κατά παράβαση 

των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 

Αρθρο 13 

Έλεγχος εφαρμογής 

1.O έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα όργανα του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Επιθεωρήσεων Εργασίας των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

 2. Τα όργανα της προηγουμένης παραγράφου απαγορεύουν τη συνέχιση της εργασίας 

των νέων, όταν απασχολούνται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

διατάγματος. 
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 Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/1998  Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον 
αμίαντο 

Τροποποιούμε την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με 

αριθμό Δ8/Γ/Φ17/ 16103/16.6.92 ως εξής: 

Α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του «Κανονισμού Μεταλλευτικών 

και Λατομικών Εργασιών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

6: «Αν από την εκτίμηση που προβλέπεται από την παραγρ. 5, προκύπτει ότι η 

συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας ευρίσκεται, ελλείψει κάθε 

ατομικού προσωπικού εξοπλισμού, σε επίπεδο που υπολογίζεται ή μετράται ανάλογα: 

α) για το χρυσόπλο: 

- κατώτερο των 0,20 ινών ανά κυβικό εκατοστό αέρος επί μία οκτάωρη περίοδο 

αναφοράς ή 

- κατώτερο από συσσωρευμένη δόση 12,00 ινοημερών ανά κυβικό εκατοστό αέρος 

ή επί τρίμηνο περίοδο αναφοράς. 

β) για όλες τις άλλες μορφές αμιάντου, είτε μεμονωμένες είτε σε μίγμα, 

συμπεριλαμβανομένων των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο: 

   -  κατώτερο από συσσωρευμένη δόση 6,00 ινοημερών ανά κυβικό εκατοστό αέρος 

επί τρίμηνο περίοδο αναφοράς, τότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 

7,9,13,14,15,16 και 17 αυτού του άρθρου». 

Β) Η παράγραφος 10 του άρθρου 22 του «Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«10: Ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιμές: 

α) συγκέντρωση ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου εργασίας: 

0,6 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρος μετρώμενες ή υπολογιζόμενες σε σχέση με οκτάωρη 

περίοδο αναφοράς. 

β) συγκέντρωση, στον αέρα του χώρου εργασίας, ινών οποιασδήποτε άλλης μορφής 

αμιάντου, είτε μεμονωμένων είτε σε μίγματα, συμπεριλαμβανομένων των μιγμάτων που 

περιέχουν χρυσότιλο: 

0,3 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρος, μετρώμενες ή υπολογιζόμενες σε σχέση με 

οκτάωρο περίοδο αναφοράς». 

2. Ορίζουμε έναρξη εφαρμογής των ανωτέρω τροποποιούμενων διατάξεων από τις 

εξορυκτικές βιομηχανίες αμιάντου, την 1.1.1999. 

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολο της,η απόφαση του Υπουργού 
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Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ8/Γ/Φ17/16103/16.6.92  (ΦΕΚ 

424/Β/3.7.92). 

Π.Δ. 338/2001  προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την 
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.  

ΤΜΗΜΑ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1  

Σκοπός- Αντικείμενο- Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 

1998 "Για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία 

από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την 

έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία 

των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους που 

προέρχονται ή ενδέχεται να προέλθουν από την επίδραση χημικών παραγόντων οι οποίοι 

υπάρχουν στο χώρο εργασίας ή ως αποτέλεσμα οιασδήποτε εργασιακής δρατηριότητας 

όπου υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες. 

3. Οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται όταν στο χώρο εργασίας 

υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν επιβλαβείς χημικοί παράγοντες, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων περί χημικών παραγόντων για τους οποίους εφαρμόζονται μέτρα 

ακτινοπροστασίας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία σε συμμόρφωση με τις 

κοινοτικές οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει της συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 

4. Για την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του παρόντος διατάγματος με την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και 

ειδικότερων διατάξεων του π.δ. 399/94 : "Προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 

221/Α/19-12-94) 

5. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 

(βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 

δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ). 
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6. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 

ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 "Υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (721/Β) που κυρώθηκε με το άρθρο 

39 του ν. 1836/89. 

Άρθρο 2  

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: 

α. Χημικός παράγοντας: Κάθε χημικό στοιχείο ή ένωση, ελεύθερο ή σε πρόσμειξη, όπως 

υφίσταται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγεται, χρησιμοποιείται ή απελευθερώνεται, 

μεταξύ των άλλων υπό μορφή αποβλήτων, μέσω οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας, 

είτε παράγεται σκοπίμως είτε όχι και είτε διατίθεται στο εμπόριο είτε όχι.  

β. Επιβλαβής χημικός παράγοντας: 

ί) κάθε χημικός παράγοντας που πληρεί τα κριτήρια κατάταξης ως επικίνδυνης ουσίας 

σύμφωνα μετά κριτήρια του παραρτήματος VI της ΚΥΑ 378/94 (705/Β) "Επικίνδυνες 

ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει", είτε η ουσία αυτή έχει καταταγεί δυνάμει της εν λόγω ΚΥΑ είτε όχι, εκτός από 

τις ουσίες οι οποίες πληρούν μόνο τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνων για το 

περιβάλλον, 

ii) κάθε χημικός παράγοντας ο οποίος πληρεί τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνου 

παρασκευάσματος κατά την έννοια της ΚΥΑ 1197/89 (567/Β) "Ταξινόμηση, συσκευασία 

και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων", είτε το παρασκεύασμα αυτό έχει 

καταταγεί δυνάμει της εν λόγω ΚΥΑ είτε όχι, εκτός από τα παρασκευάσματα τα οποία 

πληρούν μόνον τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνων για το περιβάλλον, 

iii) κάθε χημικός παράγοντας που δεν πληρεί μεν τα κριτήρια κατάταξης ως επικινδύνου, 

σύμφωνα με τα σημεία ι) και ιι), ενδέχεται όμως να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια 

και την υγεία των εργαζομένων λόγω των φυσικοχημικών, χημικών ή τοξικολογικών 

ιδιοτήτων του και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ή υπάρχει στο χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένου κάθε χημικού παράγοντα για τον οποίο έχει καθοριστεί οριακή 

τιμή επαγγελματικής έκθεσης. 

γ. Δραστηριότητα όπου υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες: Κάθε εργασία στην οποία 

χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν χημικοί παράγοντες σε οποιαδήποτε 

διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, του χειρισμού, της αποθήκευσης, 

της μεταφοράς ή της εξάλειψης και της επεξεργασίας, ή που προκύπτουν από τέτοια 
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εργασία.  

   δ. Οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης ή Οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό 

παράγοντα: Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση 8ωρη χρονικά 

σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα 

της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ημερήσιας και 40ωρης 

εβδομαδιαίας εργασίας του. 

   ε. Ανώτατη οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης ή Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης σε 

χημικό παράγοντα: Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά 

σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα 

της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου 

μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης. 

    στ. Βιολογική οριακή τιμή: Το όριο της συγκέντρωσης, εντός του συγκεκριμένου 

βιολογικού μέσου, του εκάστοτε χημικού παράγοντα, του μεταβολίτη του, ή ενός 

δείκτη επίδρασης. 

   ζ. Επίβλεψη της υγείας: Η εξέταση ενός εργαζομένου προκειμένου να καθοριστεί η 

κατάσταση της υγείας του σε συσχετισμό προς την έκθεση του σε συγκεκριμένους 

χημικούς παράγοντες κατά την εργασία. 

   η. Εγγενής κίνδυνος ή Πηγή κινδύνου: Η εγγενής ιδιότητα ενός χημικού παράγοντα που 

μπορεί να προκαλέσει βλάβη. 

   θ. Κίνδυνος: Η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης 

ή/και έκθεσης και η πιθανή έκταση της βλάβης. 

3.2.2     Προστασία καταναλωτικού κοινού   

Υ.Α. Υ1/2990/1993   Περί απαγόρευσης της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν αμίαντο στους κλιβάνους έψησης άρτου κ.λπ τροφίμων 

 
Την απαγόρευση για προληπτικούς λόγους της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών 

κατασκευής που περιέχουν αμίαντο στους κλιβάνους έψησης άρτων και λοιπών τροφίμων.  

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κλιβάνους που περιέχουν πλάκες ή άλλα υλικά κατασκευής 

αμιάντου υποχρεούται να προβούν σε αντικατάσταση των εν λόγω πλακών ή υλικών από 

της ενάρξεως ισχύος της παρούσης.  

Έγκριση περί της καταλληλότητας των υλικών που θα αντικαταστήσουν τα προϊόντα 

αμιάντου εκδίδει η Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από εκτίμηση ειδικών αναλύσεων που γίνονται με ευθύνη 

αρμοδίων κρατικών φορέων.  

Επί των προαναφερομένων υλικών πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα σε εμφανές σημείο ο 

αριθμός της προαναφερόμενης έγκρισης.  

 
 
3.2.3  Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

          Περιορισμός κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων  

          ουσιών. 

 
Υ.Α 2592/84   Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινοτικό. (Τροποποίηση 

και συμπλήρωση του Π.Δ 445/83). 

(Οι τροποποιήσεις των Υ.Α 1100/91, Υ.Α 341/92 , Υ.Α 399/92 και Υ.Α 401/92 δεν 

αφορούν τον αμίαντο).  

Άρθρο 1 

Σκοπός της παρούσας αποφάσεως είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

α) 82/806/ΕΟΚ Ι. 339/55 

β) 82/828/ΕΟΚ ί. 350/34 

γ) 83/264/ΕΟΚ Ι. 147/9 

δ) 83/478/ΕΟΚ ί. 263/33 

Οι ανωτέρω Οδηγίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν το Παράρτημα της αρχικής Οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ (Ν. 262/201/ 27.7.1976) προς την οποία η Ελληνική Νομοθεσία έχει 

προσαρμοστεί με το Π.Δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) «περί προσεγγίσεως 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 

περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και 

παρασκευασμάτων». 

Άρθρο 2 

Το Παράρτημα της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ γίνεται Παράρτημα Ι αυτής αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχει ως εξής: 

Όροι περιορισμού. 

11.1. Απαγορεύεται η εμπορία και η χρήση της ίνας αυτής και των προϊόντων που την 

περιέχουν. Ωστόσο παρατείνεται η κυκλοφορία στην αγορά των προϊόντων που περιέχουν 

την ίνα αυτή μέχρι την 30η Ιουνίου 1988, υπό τον όρο ότι πρόκειται για προϊόντα 
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κατασκευασμένα ήδη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. Επί πλέον εξαιρούνται από την 

απαγόρευση χρήσης προϊόντα που περιέχουν την ίνα αυτήν, υπό τον όρο ότι πρόκειται 

για προϊόντα που έχουν ήδη κατασκευασθεί, κυλοφορήσει στην αγορά ή χρησιμοποιηθεί 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. Με την επιφύλαξη άλλων τυχόν διατάξεων, εξαιρούνται 

από την απαγόρευση αυτή τα παρακάτω απαριθμούμενα προϊόντα στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι ίνες και τα ημικατεργασμένα προϊόντα που είναι αναγκαία για την 

κατασκευή τους.  

α) οι σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο 

β) οι αρμοί, τα παρεμβύσματα, οι μούφλες και οι ελαστικοί αντισταθμιστές που 

αντέχουν στα οξέα και στις υψηλές θερμοκρασίες,  

γ) οι μετατροπείς υποδοχών. 

11. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 11.1 η εμπορία και η χρήση των 

προϊόντων που περιέχουν τις ίνες αυτές δεν επιτρέπονται παρά μόνο αν τα προϊόντα αυτά 

φέρουν ετικέτα σύμφωνη με το Παράρτημα II. 

  
Ονομασία της ουσίας, των ομάδων ουσιών ή των παρασκευασμάτων: 

11 Ίνες αμιάντου  

11.1 Κροκιδόλιθος Αριθ. CΑS 12001-28-4 

11.2. Όλες οι ίνες αμιάντου:  

Κροκιδόλιθος αριθ. CAS 12001-28-4  

Χρυσόλιθος αριθ. CAS 12001-29-5  

Αμοσίτης αριθ. CAS 12172-73-5  

Ανθοφυλλίτης αριθ. CAS 77536-67 -5  

Ακτινόλιθος αριθ. CAS 77536-66-4  

Τρεμόλιθος αριθ. CAS 77536-68-6 

Άρθρο 3. 

Στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποφάσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. 

   1. Τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η συσκευασία τους πρέπει να φέρουν την ετικέτα 

που καθορίζεται παρακάτω: 
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α) η ετικέτα σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα πρέπει να έχει ύψος (Υ) τουλάχιστον 

5 εκ. και πλάτος 2,5 εκ.  

β) χωρίζεται σε δύο μέρη : 

το άνω μέρος (υ1=40%Υ) περιλαμβάνει το γράμμα «α» άσπρου χρώματος σε μαύρο 

φόντο. 

το κάτω μέρος (υ2=60%Υ) περιλαμβάνει το ενδεικτικό κείμενο χρώματος μαύρου και/ή 

άσπρου σε κόκκινο φόντο και είναι σαφώς ευανάγνωστο. 

γ) εάν το προϊόν περιέχει κροκιδόλιθο, η έκφραση «περιέχει αμίαντο» του ενδεικτικού 

κειμένου πρέπει να αντικαθίσταται ως εξής: «περιέχει κροκιδόλιθο /κυανό αμίαντο». 

δ) εάν η επισήμανση γίνεται με απευθείας αποτύπωση στο προϊόν, αρκεί ένα χρώμα 

σαφώς διαφορετικό από το χρώμα του φόντου. 

2.  Η ετικέτα πρέπει να επικολλάται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες : 

α) σε καθένα από τα πιο μικρά παραδιδόμενα τεμάχια 

β) όταν ένα προϊόν περιέχει στοιχεία που έχουν ως βάση τον αμίαντο αρκεί να επιτίθεται 

στα στοιχεία αυτά και μόνο η ετικέτα. Η επισήμανση μπορεί να παραλείπεται αν λόγω 

μειωμένων διαστάσεων ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν μπορεί να τεθεί ετικέτα πάνω 

στο στοιχείο. 

3. Επισήμανση συσκευασμένων προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. 

    3.1. Τα συσκευασμένα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο πρέπει να φέρουν στη 

συσκευασία τους επισήμανση ευανάγνωστη και ανεξίτηλη και που να περιέχει τις 

παρακάτω ενδείξεις : α) το σύμβολο και την ένδειξη των σχετικών κινδύνων σύμφωνα με 

το παρόν παράρτημα β) τις οδηγίες προφύλαξης που πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με 

τις υποδείξεις του παρόντος παραρτήματος, στο μέτρο που επιβάλλονται, για το 

συγκεκριμένο προϊόν. 

Όταν προστίθενται συμπληρωματικές οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία δεν θα 

πρέπει να μετριάζουν ή να αντιστρατεύονται τις ενδείξεις που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) και β). 

3.2. Η επισήμανση που προβλέπεται στο σημείο 3.1. πρέπει: 

να γίνεται με μία ετικέτα που να επικολλάται στερεά πάνω στη συσκευασία ή 

με μία ετικέτα κινητή που να προσδένεται σταθερά στη συσκευασία ή να τυπώνεται 

κατευθείαν πάνω στη συσκευασία. 

3.3. Τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο και είναι απλώς επικαλυμμένα με πλαστικό ή 

παρόμοιο περιτύλιγμα θεωρούνται ως συσκευασμένα προϊόντα και επισημαίνονται 

σύμφωνα με το σημείο 3.2. Όταν τα προϊόντα αυτά αφαιρούνται από το περιτύλιγμα τους 
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και κυκλοφορούν ασυσκεύαστα στην αγορά καθένα από τα μικρότερα παραδιδόμενα 

τεμάχια πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο με επισήμανση σύμφωνη με το σημείο 3.1. 

4. Επισήμανση των μη συσκευασμένων προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. 

Όσον αφορά τα μη συσκευασμένα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο η επισήμανση σύμφωνα 

με το σημείο 3.1., πρέπει να γίνεται με μία ετικέτα που να επικολλάται στερεά πάνω στο 

προϊόν που περιέχει αμίαντο ή με μια ετικέτα κινητή που να προσδένεται σταθερά στο 

προϊόν ή να τυπώνεται κατευθείαν πάνω στο προϊόν ή με ένα φυλλάδιο που θα φέρει 

επισήμανση, σύμφωνα με το σημείο 3.1. σε περίπτωση που οι παραπάνω μέθοδοι δεν 

μπορούν να εφαρμοσθούν ικανοποιητικά λόγω φερ' ειπείν των μειωμένων διαστάσεων του 

προϊόντος, των μη προσφερομένων ιδιοτήτων του ή ορισμένων τεχνικών δυσκολιών. 

    5. Με την επιφύλαξη άλλων τυχόν διατάξεων σχετικά με θέματα ασφαλείας και υγιεινής 

στο χώρο εργασίας, πρέπει να προστίθενται στην ετικέτα που τοποθετείται οτο προϊόν 

που κατά τη χρήση του μπορεί να μεταποιηθεί ή να υποστεί περαιτέρω κατεργασία όσες 

οδηγίες ασφαλείας ενδείκνυνται για το προϊόν και ιδίως οι ακόλουθες οδηγίες 

ασφαλείας. 

-  εργάζεσθε σε καλά αεριζόμενο χώρο και αν είναι δυνατό στο ύπαιθρο 

 - κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε εργαλεία χειροκίνητα ή που λεπιουργούν με μικρή 

ταχύτητα, εξοπλισμένα εν ανάγκη με κατάλληλο μηχανισμό για τη συλλογή της σκόνης.        

Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία που λεπουργούν με μεγάλη ταχύτητα πρέπει να είναι 

πάντοτε εξοπλισμένα με τέτοιους μηχανισμούς 

- εάν είναι δυνατό βρέξτε το υλικό πριν το κόψετε η το τρυπήσετε 

- βρέξτε τη σκόνη, τοποθετείστε την μέσα σε ένα δοχείο που να κλείνει καλά και 

απαλλαγείτε από αυτήν με ασφαλή τρόπο. 

   6. Επειδή η επισήμανση προϊόντος που προορίζεται για οικιακή χρήση, δεν καλύπτεται από 

το σημείο 5 και υπάρχει κίνδυνος τούτο να ελευθερώνει κατά τη χρησιμοποίηση του ίνες 

αμιάντου πρέπει η επισήμανση αυτή να περιλαμβάνει την εξής οδηγία ασφαλείας όταν 

χρειάζεται: «Να αντικατασταθεί όταν φθαρεί». 

7. Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένες στην 

Ελληνική γλώσσα ή και στην Λατινική γλώσσα. 
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Υ.Α. 1517/87/1987  Συμπλήρωση του παραρτήματος 1 του Π.Δ 445/83 σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ  

 
 
Άρθρο 1 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 

οδηγία του Συμβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ (L 375/Ι/31.12.85). Η ανωτέρω οδηγία 

τροποποιεί για έβδομη φορά το παράρτημα της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, προς την οποία η 

Ελληνική Νομοθεσία έχει προσαρμοσθεί με το Π.Δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/1983) όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/85), 1998/85 (ΦΕΚ 

513/Β/86) και 1310/86 (ΦΕΚ 605/Β/86). 

Άρθρο 2 

Στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 445/83 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 

11.3 Ίνες αμιάντου: 

Χρυσότιλος αριθμ. GAS 12001-29-5. 

Αμοσίτης αριθμ. GAS 12172-73-5. 

Ανθοφυλλίτης αριθμ. GAS 77536-67-5. 

Ακτινόλιθος αριθμ. GAS 77536-66-4. 

Τρεμόλιθος αριθμ. GAS 77536-68-6. 

11.3. Η διάθεση στην αγορά και η χρήση των προϊόντων που περιέχουν τις ίνες αυτές, 

απαγορεύεται για : 

α) τα παιχνίδια, 

β) τα υλικά ή παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή 

ψεκαζόμενων νιφάδων, με την εξαίρεση ασφαλτούχων ενώσεων που περιέχουν αμίαντο 

και οι οποίες προορίζονται για ψεκασμό του κάτω μέρους του πλαισίου των αυτοκινήτων 

για προστασία του από τη διάβρωση, 

γ) τα τελικά προϊόντα υπό μορφή σκόνης που πωλούνται λιανικά στο κοινό. 

δ) τα είδη καπνιστού, όπως πίπες, θήκες για τσιγάρα ή πούρα. 

ε) τα καταλυτικά πλέγματα και τις διατάξεις μόνωσης που προορίζονται για ή είναι 

ενσωματωμένες στις συσκευές θέρμανσης, που χρησιμοποιούν υγραέριο. 

στ) τις βαφές και τα βερνίκια. 
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Υ.Α. 1154/1993  Τροποποίηση του παρ/τος Ι του Π.Δ 445/83  

«περί περιορισμών θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών 

και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/659/ΕΟΚ»  

 

Άρθρο 1 

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία της 

Επιτροπής 91/659/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας 

στην αγορά και της χρήσης μερικώς επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων 

(αμίαντος)». 

Η ανωτέρω οδηγία προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο το παρ/μα Ι της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 445/83 (ΦΕΚ 

116/Α/83) και την αποφ. ΑΧΣ 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/85) και συμπληρώθηκε εν συνεχεία 

με την υπ΄αριθ.1517/87 αποφ.ΑΧΣ (ΦΕΚ 559/Β/87) σχετικά με την απαγόρευση της 

διάθεσης στην αγορά και της χρήσης προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου. 

Άρθρο 2 

Η παράγραφος 11 του παρ/τος Ι του Π.Δ. 445/83, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις 

υπ΄αριθ. Y.A 2592/84 και Y.A 1517/87 αποφάσεις, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:  

11. ΄Ινες αμιάντου 

11.1.Κροκιδόλιθος, CAS αριθ.120001-28-4 

Αμοσίτης CAS αριθ.12172-73-5 

Ινώδης ανθοφυλλίτης. CAS αρ.77536-67-5 

Ινώδης ακτινόλιθος. CAS αρ.77536-66-4 

Ινώδης τρεμολίτης. CAS αρ.77536-68-6 

11.1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση των ινών αυτών και των 

προϊόντων που τις περιέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης. 

11.2.Χρυσοτίλης  CAS αρ.12001-29-5  

11.2 Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση προϊόντων που περιέχουν τις ίνες 

αυτές για: 

α. παιχνίδια  

β. υλικά ή παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ψεκασμούς 

γ. τελικά προϊόντα υπό μορφή σκόνης που πωλούνται λιανικά στο κοινό. 

δ. είδη καπνιστού όπως καπνοσύριγγες και επιστόμια πούρων 
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ε. καταλυτικούς ηθμούς και διατάξεις μόνωσης που προορίζονται για ενσωμάτωση σε 

καταλυτικές συσκευές θέρμανσης που χρησιμοποιούν υγραέριο. 

στ. χρώματα και βερνίκια 

ζ. ηθμούς υγρών 

Κατά παρέκκλιση η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει για τους ηθμούς φαρμακευτικής 

χρήσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1994. 

η. υλικά οδόστρωσης εφόσον η περιεκτικότητα σε ίνες είναι μεγαλύτερη από 2%. 

θ. κονιάματα προστατευτικά επιχρίσματα, στόκους και υλικά πλήρωσης, μέσα σφράγισης 

και στεγανοποίησης, υλικά πλήρωσης αρμών, μαστίχες, κόλλες, διακοσμητικές σκόνες 

και μέσα τελικής επεξεργασίας. 

ι. μονωτικά ή ηχομονωτικά υλικά χαμηλής πυκνότητας (πυκνότητα μικρότερη από 

1g/cm³). 

ια. ηθμοί αέρος και ηθμοί που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά, διανομή και χρήση 

φυσικού αερίου και φωταερίου 

ιβ. υποστρώματα πλαστικών δαπέδων και επενδύσεων τοίχου 

ιγ. τελικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προς διάθεση στον τελικό χρήστη, εκτός εάν 

έχουν υποβληθεί σε κατεργασία για την αποτροπή αποδέσμευσης ινών. 

Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει για διαφράγματα προοριζόμενα για 

διαδικασίες ηλεκτρόλυσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1998 

ιδ. πιλήματα για στέγες 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων εθνικών διατάξεων περί ταξινόμησης, 

συσκευασίας και επισήμανσης επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, επιτρέπεται η 

διάθεση στην αγορά και η χρήση προϊόντων που περιέχουν τις ίνες αυτές μόνον εάν τα 

προϊόντα φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ του 

Π.Δ.445/83. 

Άρθρο 3 

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 445/83 

(ΦΕΚ 166/Α/83) όπως αυτό ισχύει. 

 

Υ.Α. 82/2003   Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 

1999/77/Ε.Κ της Επιτροπής  που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά 

και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος)  
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Άρθρο 1 

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία προς την Οδηγία 1999/77/Ε.Κ. της 

Επιτροπής (ΕΕΙ 207/6.8.1999) "για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 

περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και 

παρασκευασμάτων (αμίαντος)". 

Η ανωτέρω Οδηγία τροποποιεί το Παράρτημα Ι, και ειδικά το σημείο 11 της Οδηγίας του 

Συμβουλίου 76/769/ Ε.Ο.Κ., που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το 

Προεδρικό Διάταγμα 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α717-11-1983) "Περιορισμός θέσης σε κυκλοφορία 

και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

Άρθρο 2 

Το Παράρτημα Ι του Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α7 17.11.1983), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο όπως καθορίζεται στο Παράρτημα της 

παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής. 

Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Οδηγίας 1999/77/ Ε.Κ. (26.8.1999) μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2005 δεν επιτρέπονται νέες εφαρμογές του χρυσοτιλικού αμιάντου στην 

Ελλάδα. 

Άρθρο 4 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

11.1. Κροκιδόλιθος, ΟΑδ αριθ. 12001-28-4  

Αμοσίτης,ΟΑδ αριθ. 12172-73-5  

Ανθοφυλλιτικός αμίαντος, ΟΑδ αριθ. 77536-67-5  

Ακτινολιθικός αμίαντος, ΟΑδ αριθ. 77536-66-4  

Τρεμολιθικός αμίαντος, ΟΑδ αριθ. 77536-68-6  

11.2.Χρυσοτίλης, ΟΑδ αριθ. 12001-29-5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το σημείο 11 του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α717.11.1983), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται από το ακόλουθο σημείο :  

11.1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων 

που τις περιέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης. 

11.2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων 

στα οποία σκοπίμως προστίθενται οι ίνες αυτές. 

Εξαιρούνται τα διαφράγματα που χρησιμοποιούνται στις υπάρχουσες ηλεκτρολυτικές 

εγκαταστάσεις είτε μέχρι το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους, είτε έως ότου υπάρχουν 

διαθέσιμα κατάλληλα υποκατάστατα απαλλαγμένα αμιάντου, ανάλογα με το ποια από τις δύο 

αυτές δυνατότητες προηγείται χρονικά.  

Η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου των σημείων 11.1 και 11.2 και τα οποία ήταν 

ήδη εγκατεστημένα ή/και σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή της 

οδηγίας 1999/77/ ΕΚ επιτρέπεται μέχρι την τελική απόρριψήτους ή μέχρι το τέλος της 

διάρκειας λειτουργίας τους.  

Ωστόσο, μπορεί, για λόγους προστασίας της υγείας, να απαγορευθεί η χρήση των προϊόντων 

πριν από την τελική απόρριψη τους ή το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους. 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων νομοθετικών διατάξεων περί ταξινόμησης, 

συσκευασίας και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, η διάθεση 

στην αγορά και η χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων που τις περιέχουν, όπως 

προβλέπεται από τις προηγούμενες παρεκκλίσεις, επιτρέπεται μόνον εάν τα προϊόντα 

φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του Π.Δ 445/1983 

(ΦΕΚ 166/Α717-11-1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Υ.Α. 776/92/1992  Τροποποίηση των Π.Δ 329/83 και 445/83 και της απόφασης ΑΧΣ 

1197/89 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων όσον αφορά 

την επιβολή προστίμων. (σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 

88/379/ΕΟΚ ). 

Με πλάγια γράμματα παριστάνεται η τροποποίηση της Υ.Α 76/06. 
 
Άρθρο 1  

 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄) 

«Περιορισμοί θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και 

παρασκευασμάτων», που εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 76/769/ΕΟΚ όσον 
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αφορά τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, τον έλεγχο δειγμάτων και την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων στους παραβάτες της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο την ορθή εφαρμογή του 

Κοινοτικού Δικαίου. 

Άρθρο 2   

1. Η παρ.1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 329/83 (ΦΕΚ 118/Α/83) «Ταξινόμηση, συσκευασία 

και επισήμανση των επικινδύνων χημικών ουσιών» αντικαθίσταται ως εξής:  

Με πρόστιμο από 100.000 μέχρι 1.000.000 δρχ. τιμωρούνται με απόφαση του οικείου 

Νομάρχη, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του 

Γενικού Χημείου του Κράτους:  

α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως έχουν ή υπό μορφή 

παρασκευασμάτων κατά την παράβαση και κυρίως των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του 

παρόντος Π.Δ.  

β) όσοι εμποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων.  

γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρμόδια αρχή τις απαραίτητες για τον έλεγχο και την 

επιθεώρηση πληροφορίες.  

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 445/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Οι υπάλληλοι (χημικοί και χημικοί μηχανικοί) του Γενικού Χημείου του Κράτους 

διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχους και δειγματοληψίες στους χώρους παραγωγής, 

αποθήκευσης και εν γένει διακίνησης χημικών προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

π.δ. 445/1983, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των 

διατάξεων του. 

2. Οι δειγματοληψίες, εξετάσεις, κατ’ έφεση εξετάσεις κλπ των δειγμάτων των χημικών 

προϊόντων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 445/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει διενεργούνται κατά τρόπον ανάλογο με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, 

Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης. 

3. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, καταρτίζουν και εκτελούν τακτικά και έκτακτα προγράμματα επιθεωρήσεων 

για τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 445/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, κατόπιν προηγούμενης ή μη προειδοποίησης των επιχειρήσεων για την επικείμενη 

επιθεώρηση. 

Επιθεωρήσεις χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση της επιχείρησης διενεργούνται για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας ή/και του περιβάλλοντος. 
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4. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, οι διενεργήσαντες αυτήν υπάλληλοι, συντάσσουν και 

υποβάλλουν γραπτή έκθεση, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, στον προϊστάμενο της 

ελέγχουσας Χημικής Υπηρεσίας. Το πόρισμα της έκθεσης γνωστοποιείται στον υπεύθυνο της 

επιχείρησης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας Χημικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κατά 

την οποία στο πόρισμα της έκθεσης διαπιστώνονται παραβάσεις προς τις διατάξεις του π.δ. 

445/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τούτο γνωστοποιείται με συστημένο έγγραφο 

στον υπεύθυνο της επιχείρησης που παράγει, διακινεί, ανασυσκευάζει ή εισάγει χημικά 

προϊόντα. Εντός 20 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του, ο εγκαλούμενος έχει 

δικαίωμα να παράσχει εγγράφως στην ελέγχουσα Χημική Υπηρεσία, εξηγήσεις σχετικά με τις 

διαπιστωθείσες παραβάσεις. Εάν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές 

απ’ τον προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας, τούτος εισηγείται την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων, σύμφωνα με το σημείο 5. 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος εκδίδει απόφαση απόσυρσης ή/και απαγόρευσης κυκλοφορίας από 

την αγορά, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του π.δ. 445/1983 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Με πρόστιμο όπως περιγράφεται κατωτέρω τιμωρούνται: α) όσοι διαθέτουν στην αγορά 

επικίνδυνα προϊόντα, κατά παράβαση του π.δ. 445/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β) όσοι εμποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων, γ) όσοι δεν 

παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή ή στις ελέγχουσες Χημικές Υπηρεσίες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, για τον έλεγχο και την επιθεώρηση, δ) όσοι δεν συμμορφώνονται προς την 

απόφαση απόσυρσης ή / και απαγόρευσης κυκλοφορίας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της 

υπ’αριθμ. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004) κοινής υπουργικής απόφασης.  

6. α) Το πρόστιμο για κάθε παράβαση παραγράφου 5 στοιχείο α) κυμαίνεται από 3.000 

μέχρι 15.000 ευρώ. β) Το πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 5 στοιχείο β) ανέρχεται 

σε 6.000 ευρώ. γ) Το πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 5 στοιχείο γ) ανέρχεται σε 

4000 ευρώ. δ) Το πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 5 στοιχείο δ) κυμαίνεται από 

1500 έως 60.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του 

αρχικού..Κ. 211/Α/11.10.1995). 

 7. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 στοιχεία α) έως γ) επιβάλλονται με 

απόφαση του Προϊσταμένου της Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, 

όπου έγινε η δειγματοληψία ή η επιθεώρηση. Το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 

5 στοιχείο δ) επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

8. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά πράξεων επιβολής προστίμων ορίζεται σε εξήντα 

ημέρες, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως, 
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ή άλλως αφ’ ης έλαβε πλήρη γνώση ο προσφεύγων, παρατεινομένη επί τριάντα ημέρες εάν 

αυτός μένει στην αλλοδαπή. 

 3. Το άρθρο 17 της απόφασης Α.Χ.Σ. 1197/89,(ΦΕΚ 567/Β/90) «Ταξινόμηση, 

συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» αντικαθίσταται ως 

εξής: Με πρόστιμο από 100.000 μέχρι 1.000.000 δρχ. τιμωρούνται με απόφαση του 

οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας 

του Γενικού Χημείου του Κράτους:  

α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα παρασκευάσματα κατά παράβαση και κυρίως 

των άρθρων 5, 6, 7 και 8 της παρούσας απόφασης.  

β) όσοι εμποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων.  

γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρμόδια αρχή τις απαραίτητες για τον έλεγχο και την 

επιθεώρηση πληροφορίες.  

Τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, επιβάλλονται μόνον εφόσον οι 

εξηγήσεις που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούμενος στην αρμόδια Αρχή δεν κριθούν 

ικανοποιητικές.  

Άρθρο 3  

Από της ισχύος της παρούσης καταργείται η απόφαση Α.Χ.Σ. 1998/85 (ΦΕΚ 513/Β/86).  

  

3.2.4  Προστασία περιβάλλοντος και διάθεση τοξικών αποβλήτων 

Π.Δ. 1180/1981  Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 

λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. 

(Τροποποιήθηκε από : Υ.Α. 69269/5387/90 (678/Β/25.10.90). 

     Αμίαντος  (άρθ. 2 § ιβ)  

Υπό των εγκαταστάσεων, παλαιών και νέων, παραγωγής ή επεξεργασίας ή 

βιομηχανοποιήσεως αμιάντου εις δύο ίνας αμιάντου ανά κυβικόν εκατοστόν αέρος δι 

αμίαντον χαρακτηριζόμενο ως χρυσοτίλην και εις 0.2 ίνας αμιάντου ανά κυβικόν 

εκατοστόν αέρος δι αμίαντο χαρακτηριζόμενον ως κροκιδόλιθον.  

Ως ίνα αμιάντου, νοείται, κατά τας διατάξεις του παρόντος, κάθε ίνα της οποίας το μήκος 

είναι μεγαλύτερον των 5 μικρών και εις την οποίαν η σχέσις του μήκους ως προς το 

πλάτος είναι μεγαλύτεραν του 3 προς 1. Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν συνυπάρχουν 
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και τα δύο είδη αμιάντου, το ανώτατον επιτρεπόμενο ποσόν εκπομπής υπολογίζεται επί τη 

βάσει του ποσοστού συμμετοχής  εκάστου είδους. 

 
N.1650/86  Για την προστασία του περιβάλλοντος 
 
 Άρθρο 8.   

Μέτρα για την προστασία της ατµόσφαιρας.  

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα και σε νέα 

έργα και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη 

δραστηριότητα που είναι πιθανό να υποβαθµίσει την ατµόσφαιρα, περιορισµοί και µέτρα 

κατά κατηγορία και περιοχή για την προστασία. Οι περιορισµοί και τα µέτρα αυτά µπορεί 

να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των έργων ή δραστηριοτήτων, 

τη σηµασία τους για την εθνική οικονοµία και µε το αν αφορούν νέα ή υφιστάµενα έργα 

και δραστηριότητες.  

2. Οι περιορισµοί και τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνουν ιδίως:   

α) Όταν πρόκειται για βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, λατοµικές, µεταλλευτικές,  

γεωργοκτηνοτροφικές, εµπορικές και τουριστικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας, κάθε είδους καύση ή ανοιχτή φωτιά, αποθήκευση, και διακίνηση 

υλικών χύδην ή γενικά δραστηριότητες που προκαλούν οσµές: αποστάσεις ασφαλείας, 

εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, χρήση συγκεκριµένων πρώτων και βοηθητικών 

υλών και καυσίµων, οριακές τιµές αέριων αποβλήτων, ωράρια λειτουργίας, εγκατάσταση 

οργάνων ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των αέριων αποβλήτων, καυσίµων, 

πρώτων και βοηθητικών υλών, οργάνων ελέγχου της καύσης, καθορισµό µεθόδων, 

συνθηκών και συχνοτήτων δειγµατοληψιών και αναλύσεων παραµέτρων που σχετίζονται 

µε την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων, πρώτων και βοηθητικών υλών, και 

αέριων αποβλήτων, µεθόδους καταπολέµησης οσµών, καθορισµό ύψους καµινάδων και 

πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών.  

3. Οι οριακές τιµές αέριων αποβλήτων της παραγράφου 2 καθορίζονται µε κριτήριο την 

εφαρµογή της κατά το δυνατό καλύτερης και οικονοµικότερης τεχνολογίας και είναι 

δυνατό να αφορούν οποιαδήποτε ρύπο, είτε έχουν καθορισθεί είτε όχι οριακές τιµές 

ποιότητας της ατµόσφαιρας γι' αυτόν. 

Άρθρο 10.   

Μέτρα για την προστασία των νερών.   

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρµόδιων  

υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, που είναι πιθανό να 

υποβαθµίσει τα νερά, κατά κατηγορία και περιοχή, περιορισµοί και µέτρα για την 

προστασία τους.  

2. Οι περιορισµοί και τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να περιλαµβάνουν 

ιδίως: αποστάσεις ασφαλείας, εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, χρήση 

συγκεκριµένων πρώτων και βοηθητικών υλών ή και καυσίµων, οριακές τιµές υγρών 

αποβλήτων, χρησιµοποιούµενων νερών, ωράρια λειτουργίας, εγκατάστασης οργάνων 

ελέγχου της ποσότητας των υγρών αποβλήτων, καυσίµων, νερών, πρώτων και 

βοηθητικών υλών, καθορισµό µεθόδων, συνθηκών και συχνοτήτων δειγµατοληψιών και 

αναλύσεων παραµέτρων που σχετίζονται µε την ποιότητα και ποσότητα των 

χρησιµοποιούµενων καυσίµων, νερών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υγρών αποβλήτων, 

όρους και προϋποθέσεις συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης ιλύων, µεθόδους τελικής 

διάθεσης υγρών αποβλήτων, µήκος υποβρυχίων αγωγών και πρότυπα παραγωγικών 

διαδικασιών.  

3 Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 εφαρµόζεται αναλόγως και για την προστασία της 

ποιότητας των νερών. 

Άρθρο 12.   

Στερεά απόβλητα.  

 1. Η διαχείριση των στερών αποβλήτων γίνεται µε τρόπο ώστε:   

α) να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από  

θόρυβο ή δυσοσµίες  

β) να µην προκαλείται υποβάθµιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον γ) να 

εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και να µπορεί να γίνει η µεγαλύτερη δυνατή 

επαναχρησιµοποίησή τους.  

2. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στεριών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ που µπορούν 

όµως να µη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της σύνθεσης του 

είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να διατεθούν µαζί µε τα 

οικιακά. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι 

τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα 

απόβλητα ή τρίτα πρόσωπα στα οποία µπορούν ν' αναθέτουν την εκτέλεση των σχετικών 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 166

εργασιών, µετά από άδεια που χορηγείται και στις δύο περιπτώσεις, από τον οικείο 

νοµάρχη.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 

των συναρµόδιων Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής. Προκειµένου για µεταλλευτικούς ή λατοµικούς 

χώρους, υπόχρεοι διαχείρισης είναι αυτοί που έχουν το δικαίωµα εκµετάλλευσης του 

ορυκτού στους χώρους αυτούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

3. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γίνεται βάσει 

σχεδιασµού που αποσκοπεί στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης 

καθώς και στην χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των στερεών αποβλήτων. 

Κατά το σχεδιασµό λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, 

περιβαλλοντικές και εν γένει οι ειδικές συνθήκες της περιοχής.  

Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση του 

σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι και η διαδικασία εκπόνησης και 

εφαρµογής του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

4. Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων φορείς σύµφωνα µε τα  

οριζόµενα στην παρ. 2 συντάσσουν σχέδιο για τον τρόπο λήψης κατάλληλων µέτρων για 

τον περιορισµό των στερεών αποβλήτων, την εφαρµογή µεθόδων για την ανακύκλωση 

και την επεξεργασία τους τη λήψη από αυτά πρώτων υλών και ενέργειας και για κάθε 

άλλη µέθοδο επαναχρησιµοποίησής τους.  

Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζεται και το περιεχόµενο του εν λόγω σχεδίου. 5. 

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών  

περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος στερεών αποβλήτων τα 

παραδίδει στον υπόχρεο διαχείρισης σύµφωνα µε την παρ. 2.  

6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή κατέχει ή και διαχειρίζεται στερεά απόβλητα που λόγω του 

είδους της σύνθεσης ή της ποιότητας και ποσότητάς τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για 

την υγεία και το περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση σχετικού βιβλίου.  

7. Παλαιά µέσα µεταφοράς και µηχανήµατα ή τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί,  

θεωρούνται στερεά απόβλητα και περιέχονται στην κυριότητα του οικείου δήµου ή 

κοινότητας.  

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους ως στερεών αποβλήτων 

καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµόσιων Έργων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και 197 - 201 του Κώδικα 
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∆ηµόσιου Ναυτικού ∆ικαίου (Ν∆ 187/1973, ΦΕΚ 26), πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά 

ναυπηγήµατα ως και τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί θεωρούνται στερεά 

απόβλητα και υπόκεινται στη ρύθµιση του παραπάνω εδαφίου της παραγράφου αυτής είτε 

βρίσκονται στην ξηρά είτε στη θάλασσα.  

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή και 

εµπορία συσκευών λειοτεµαχισµού στερεών αποβλήτων (σκουπιδοφάγων) για την 

αποτροπή της διατάραξης της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος ή της 

σηµαντικής φόρτισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή της 

ρύπανσης των νερών.   

Άρθρο 15.   

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα.  

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι επικίνδυνες ουσίες ή τα παρασκευάσµατα καθώς και 

η ελάχιστη ποσότητα ή κάθε άλλη παράµετρος που µπορεί να προκαλέσει υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος.  

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία 

προστασίας του περιβάλλοντος από τη χρήση, µεταφορά, αποθήκευση, εισαγωγή, 

παραγωγή, συσκευασία, επισήµανση και εµπορία των επικίνδυνων ουσιών και 

παρασκευασµάτων. Με όµοια απόφαση µπορεί να απαγορευθεί η παραγωγή, εισαγωγή, 

εµπορεία, διαφήµιση και χρήση επικίνδυνης ουσίας αν από τη χρήση της διαπιστωθεί 

ρύπανση των φυσικών αποδεκτών.  

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι βιοµηχανικές, 

βιοτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες, κατά την άσκηση των οποίων µεσολαβούν ή µπορεί 

να µεσολαβήσουν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα, τα οποία είναι δυνατό να 

προκαλέσουν ατυχήµατα µεγάλης έκτασης. Με τις ίδιες ή όµοιες αποφάσεις καθορίζονται   

α) οι επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσµατα,  

β) οι επικίνδυνες διεργασίες,  

γ) τα απαραίτητα στοιχεία και µελέτες, ο τρόπος υποβολής, η διαδικασία και τα όργανα  

έγκρισής τους. Η υποβολή των στοιχείων και η έγκριση των µελετών αυτών αποτελούν  
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης του 

έργου ή της δραστηριότητας.  

δ) το περιεχόµενο των σχεδίων για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, η  

διαδικασία συσχετισµού τους µε ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης κρατικών φορέων,  

συµπεριλαµβανοµένης και της κατάλληλης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων, καθώς 

και οι υπόχρεοι για τη σύνταξη, το συσχετισµό και την εφαρµογή τους. Τα σχέδια αυτά 

αποτελούν επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή 

πραγµατοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας.  

ε) ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής των υφισταµένων ή ευρισκόµενων στο στάδιο 

κατασκευής βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων στις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου   

στ) η πραγµατοποίηση ελέγχων για την τήρηση των όρων αυτών σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Βιοµηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να 

καθορίζονται ειδικά προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα προστασίας της υγείας και του 

περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της παραγράφου 3.  

 
 Υ.Α. 8243/1113/1991  Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου 

 
Άρθρο 1  

Σκοπός  

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 (παρ. 2α) 

και 10 (παρ. 2) του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η εναρμόνιση με τις διατάξεις της υπ’αριθ. 

87/217/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαρτίου 

1987 «σχετικά με την πρόληψη και την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον 

αμίαντο» που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L85 σελ. 40 της 28.3.1987), ώστε με την θέσπιση των 

κατάλληλων μέτρων, όρων και περιορισμών να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από τις εκπομπές αμιάντου και να προστατεύεται αποτελεσματικά η 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  
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Άρθρο 2  

Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής  

1. Για την εφαρμογή της Παρούσας Απόφασης νοούνται ως:  

α. «Αμίαντος»: Τα ακόλουθα ινώδη πυριτικά ορυκτά:  

- ο κροκιδόλιθος (κυανούς αμίαντος)  

- ο ακτινόλιθος  

- ανθοφυλλίτης  

- ο χρυσότιλος (λευκός αμίαντος)  

- ο αμοσίτης (φαιός αμίαντος)  

- τρεμολίτης  

- και κάθε μίγμα, που αποτελείται από συνδυασμό αυτών.  

β. «Ακατέργαστος αμίαντος»: το προϊόν, που εξάγεται από την πρώτη θραύση του 

αμιαντομεταλλεύματος.  

γ. «Χρησιμοποίηση του αμιάντου»: οι δραστηριότητες, που συνεπάγονται το χειρισμό 

ποσότητας μεγαλύτερης από 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστου αμίαντου ετησίως και 

αναφέρονται:  

- Στην εξαγωγή ακατέργαστου αμιάντου από αμιαντομετάλλευμα, εξαιρουμένης κάθε 

διεργασίας άμεσα συνδεδεμένης με την εξόρυξη του μεταλλεύματος ή και  

- Στη βιομηχανική παραγωγή και τελική επεξεργασία των ακολούθων προϊόντων που 

περιέχουν ακατέργαστο αμίαντο: αμιαντοτσιμέντο ή προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, υλικά 

τριβής από αμίαντο, διηθητικά υλικά από αμίαντο, υφάνσιμες ύλες αμιάντου, 

αμιαντόχαρτο και αμιαντοσανίδες, υλικά αρμολόγησης, συσκευασίας και ενίσχυσης από 

αμίαντο, καλλύματα δαπέδου από αμίαντο, υλικά πληρώσεως από αμίαντο.  

δ.«Κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμίαντο»: οι δραστηριότητες εκτός από την 

χρησιμοποίηση αμιάντου οι οποίες ενδέχεται να αποδεσμεύουν στο περιβάλλον αμίαντο.  

ε. «Απόβλητα»: κάθε ουσία ή αντικείμενο, από το οποίο ο κάτοχός του απαλλάσσεται ή 

προτίθεται, ή υποχρεώνεται να απαλλαγεί, προκειμένου αυτό να διατεθεί κατά ελεγχόμενο 

τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.  

στ.«Εύθρυπτα υλικά με αμίαντο»: τα υλικά εκείνα που περιέχουν μη σταθερά εγκλω-

βισμένο αμίαντο έτσι ώστε σε ενδεχόμενη μηχανική καταπόνησή τους, να μπορούν 

εύκολα να απελευθερώνουν ίνες ή σκόνη αμιάντου στο περιβάλλον.  

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ/τος 

70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/88).  
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Άρθρο 3  

Καθορισμός και μέτρα τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών αμιάντου  

1. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, που περιλαμβάνει χρησιμοποίηση αμιάντου ή 

κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 1,2 και 3) του Ν. 1650/86 που χορηγείται 

κατά περίπτωση, ανάλογα εάν το έργο ή η δραστηριότητα είναι Α' ή Β' κατηγορίας, με 

κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή με απόφαση του οικείου Νομάρχη, 

σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της υπ'αριθ. 

69269/5387/1990 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 678Β/90).  

2. Η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή, σύμφωνα με την  

προηγούμενη παράγραφο, μεριμνά ώστε τα μέτρα, στα οποία αναφέρεται η 

προαναφερόμενη απόφαση της έγκρισης αυτής, να αποβλέπουν στον περιορισμό στην 

πηγή, εφόσον αυτό είναι εύλογα εφικτό, και στην πρόληψη των εκπομπών αμιάντου στον 

αέρα, στα υγρά απόβλητα αμιάντου και στα στερεά απόβλητα αμιάντου.  

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης αμιάντου τα μέτρα αυτά συνεπάγονται την 

χρησιμοποίηση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας που δεν συνεπάγεται υπερβολικό 

οικονομικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης, οπότε ενδείκνυται, της ανακύκλωσης, ή της 

επεξεργασίας.  

3. Οριακή τιμή για τις εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρα.  

α. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου (2) , στην απόφαση έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων για τη χρησιμοποίηση αμιάντου προβλέπεται εκτός των άλλων και 

η επιβολή ανώτατης επιτρεπόμενης οριακής τιμής συγκέντρωσης αμιάντου, που 

εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, μέσω συστήματος απαγωγής από κάποια σημειακή πηγή 

εκπομπής. Η οριακή αυτή τιμή καθορίζεται σε 0,1 mg/Nm3 (χιλιοστόγραμμα αμιάντου 

ανά κανονικό κυβικό μέτρο αερίων αποβλήτων) μετρούμενη πριν από την έξοδο των 

απαερίων στην ατμόσφαιρα. Σε περίπτωση ανακύκλωσης των αερίων αποβλήτων στο 

εργασιακό περιβάλλον ισχύουν οι διατάξεις του άρθρο 12 του Π.Δ. 70α/88.  

β. Είναι δυνατόν στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την 

χρησιμοποίηση αμιάντου να μην επιβάλλεται η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο 

(α) οριακή τιμή για ένα συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, που εκπέμπει συνολικά 

λιγότερα από 5.000 m3
 
αερίων αποβλήτων την ώρα, εφόσον η εκπομπή αμιάντου στον 

αέρα δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/ώρα οποτεδήποτε και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.  
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Πάντως στην περίπτωση αυτή η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων χορηγείται από την 

κατά περίπτωση αρμόδια αρχή (παρ.1) μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν θα προκύψει 

υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο (β).  

γ. Υπέρβαση της οριακής τιμής, που αναφέρεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής 

επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος αποκονίωσης ή ανώμαλης 

λειτουργίας του τμήματος της παραγωγής από το οποίο προκύπτει η αντίστοιχη εκπομπή 

αμιάντου. Η υπέρβαση αυτή δεν επιτρέπεται να διαρκεί περισσότερο από 30 συνεχόμενα 

λεπτά της ώρας για κάθε μία περίπτωση. Η συνολική διάρκεια υπερβάσεων, για περίοδο 

ενός μηνός, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 120 λεπτά της ώρας.  

4. Οριακή τιμή και μέτρα για τις εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα.  

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για ένα έργο ή δραστηριότητα χορηγείται από την 

κατά περίπτωση αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μόνον 

εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:  

α. Πραγματοποίηση ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από την 

παραγωγή αμιαντοτσιμένου. Εάν η ανακύκλωση αυτή δεν είναι οικονομικά εφικτή, η 

διάθεση των υγρών αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο πρέπει να γίνεται κατά τρόπον 

ώστε να ελαχιστοποιείται η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος και άλλων φυσικών 

αποδεκτών συμπεριλαμβανομένου και του αέρα.  

Για το σκοπό αυτό τα μέτρα στα οποία αναφέρεται η απόφαση της έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και :  

- την ανώτατη επιτρεπόμενη οριακή τιμή των 30g αιωρουμένων σωματιδίων ανά m3
 

απορριπτομένων υγρών αποβλήτων.  

- τον επιτρεπόμενο όγκο των απορρίψεων υγρών αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον ή 

την επιτρεπόμενη συνολική ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων απορριπτόμενων ανά 

τόνο παραγωγής, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης της εγκατάστασης.  

Οι ως άνω οριακές τιμές εφαρμόζονται στο σημείο εξόδου των αποβλήτων από τις 

εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας.  

β. Πραγματοποίηση πλήρους ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από 

την παραγωγή αμιαντοχάρτου ή αμιαντοσανίδων. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν 

στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, να προβλέπεται ότι κατ’εξαίρεση 

είναι επιτρεπτή κατά τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης της εγκατάστασης, 

η απόρριψη υγρών αποβλήτων που δεν περιέχουν περισσότερο από 30g αιωρουμένων 

σωματιδίων ανά m3
 
υγρών αποβλήτων.  
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5. Σε δραστηριότητες που συνδέονται με την κατεργασία προϊόντων που περιέχουν 

αμίαντο η προβλεπομένη στην παρ. 1 του άρθρου αυτού έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

χορηγείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται, ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν προκαλούν 

σημαντική ρύπανση του περιβάλλοντος από ίνες ή σκόνη αμιάντου.  

Άρθρο 4  

Υποχρεώσεις  

1. Ο υπεύθυνος κάθε έργου ή δραστηριότητας, που περιλαμβάνει χρησιμοποίηση του 

αμιάντου ή κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε 

αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη των εκπομπών αμίαντου στα αέρια και 

υγρά απόβλητα, και την τήρηση των οριακών τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 

παρούσας απόφασης.  

Από τα μέτρα αυτά αναφέρονται ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 

70α/1988 (ΦΕΚ 31/Α) ως προς την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, και είναι τα 

ακόλουθα:  

α. Η ποσότητα αμιάντου, που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιορίζεται 

στην ελάχιστη αναγκαία ποσότητα. Ιδιαίτερα η χρήση του κροκιδόλιθου πρέπει να 

αποφεύγεται κατά το δυνατόν και να επιδιώκεται η αντικατάστασή του από άλλα υλικά 

λιγότερο επικίνδυνα, όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό.  

β. Πρέπει να σχεδιάζονται μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας, ώστε να μην 

απελευθερώνεται σκόνη αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί, η σκόνη πρέπει να δεσμεύεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο 

εκπομπής της.  

γ. Ο αμίαντος ή τα μίγματα που περιέχουν ελεύθερο αμίαντο, πρέπει να αποθηκεύονται 

και να διακινούντα μέσα σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες, επισημασμένες σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 70α/88.  

δ. Απαγορεύεται η εφαρμογή του αμιάντου με την μέθοδο του ψεκασμού (spray) 

εξαιρουμένων των ασφαλτούχων ενώσεων που περιέχουν αμίαντο και προορίζονται για 

ψεκασμό του κάτω μέρους του πλαισίου των αυτοκινήτων για προστασία του από την 

διάβρωση.  

ε. Όσο είναι τεχνικά δυνατό, οι διάφορες κατεργασίες ή χρήσεις του αμιάντου πρέπει να 

διενεργούνται με υγρές μεθόδους, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η δημιουργία και η 

διασπορά σκόνης στο περιβάλλον.  

στ. Η αφαίρεση του αμιάντου ή των πρώτων υλών, που περιέχουν ελεύθερο αμίαντο, από 

τους σάκκους ή δοχεία συσκευασίας, κατά την οποία είναι δυνατή η διασπορά του στο 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 173

περιβάλλον, πρέπει να διενεργείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε κατάλληλα κλειστά 

τμήματα με ισχυρό τοπικό εξαερισμό και εφοδιασμένα με κατάλληλο σύστημα 

αποκονίωσης, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή σκόνης στο περιβάλλον.  

ζ. Όλα τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση ή κατεργασία του αμιάντου, πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται 

αποτελεσματικά και τακτικά. Ειδικότερα, ο καθαρισμός πρέπει να διενεργείται, όσο είναι 

πρακτικό δυνατόν, με κατάλληλο σύστημα δημιουργίας κενού ή άλλη κατάλληλη μέθοδο, 

ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία και διασπορά σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον.  

2. Ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης που έχει την υποχρέωση τήρησης των οριακών τιμών 

εκπομπών του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης οφείλει να τηρεί βιβλίο μετρήσεων, στο 

οποίο να καταγράφει επίσης και να αιτιολογεί τις σημειούμενες υπερβάσεις της 

επιτρεπόμενης οριακής τιμής εκπομπής. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο για 

θεώρηση σε οποιονδήποτε διενεργούμενο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δημόσιου.  

3. Ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης χρησιμοποίησης αμιάντου υποχρεούται στη 

διενέργεια μετρήσεων των εκπομπών αμιάντου στα αέρια απόβλητά της τουλάχιστον μια 

φορά το χρόνο και στα υγρά απόβλητά της τουλάχιστον κάθε 6 μήνες και στη 

γνωστοποίηση με αντίστοιχη συχνότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών στην 

αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 5  

Μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας  

1. Ως προς τις εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρα:  

Για τον έλεγχο τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών που προβλέπονται στην παρ. 3 του 

άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:  

α. πραγματοποιούνται τακτικές μετρήσεις με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα 

(Β) του άρθρου 12 της απόφασης αυτής και  

β. η χρησιμοποιούμενη διαδικασία και μέθοδος δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέπει να 

συμφωνεί με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο Παράρτημα (Β) του άρθ.12 της 

παρούσης απόφασης ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με 

αυτή.  

Σε περίπτωση που επιλέγεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμης μεθόδου, η αναφορά είναι 

υποχρεωτική στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του συγκεκριμένου 

έργου ή δραστηριότητας (άρθρο 3 παρ. 1). Εάν η ισοδύναμη αυτή μέθοδος περιλαμβάνει 
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σύστημα συνεχούς καταμέτρησης ή και καταγραφής των εκπομπών σκόνης, θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από κατάλληλο σύστημα συναγερμού, που θα τίθεται σε λειτουργία όταν 

σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.  

2. Ως προς τις εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα:  

Για τον έλεγχο τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών που προβλέπονται στην παρ. 4 του 

άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:  

α. πραγματοποιούνται τακτικές μετρήσεις με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα 

(Α) του άρθρου 12 της απόφασης αυτής και  

β. η χρησιμοποιούμενη διαδικασία και μέθοδος δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέπει να 

συμφωνεί με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο Παράρτημα (Α) του άρθρου 12 

της παρούσας απόφασης ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα 

με αυτή. Σε περίπτωση που επιλέγεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμης μεθόδου η αναφορά 

της είναι υποχρεωτική στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του 

συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας (άρθρο 2 παρ. 1).  

Άρθρο 6  

Έλεγχοι  

1. Οι έλεγχοι τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 

3 (παρ. 1) της παρούσας απόφασης, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 

1650/86.  

2. Η αρμόδια κατά περίπτωση κεντρική ή Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή και 

άλλου συναρμόδιου Υπουργείου, πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για την διαπίστωση 

της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης.  

Άρθρο 7  

Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης  

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών:  

- κατεδάφισης κτιρίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων που περιέχουν αμίαντο ή 

εύθρυπτα υλικά με αμίαντο (π.χ. μονωτικά υλικά ή μονωτικά επιχρίσματα από 

εκτοξευθέντα αμίαντο.)  

- απομάκρυνσης του αμιάντου ή των εύθρυπτων υλικών με αμίαντο από κτίρια, 

κατασκευές και εγκαταστάσεις και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών είναι 

δυνατόν να αποδεσμευθούν στο περιβάλλον ίνες ή σκόνη αμιάντου, έχει την υποχρέωση 

να ζητά σχετική έγκριση των ως άνω εργασιών από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία 

του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
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2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 

31Α) η συνυποβολή του προβλεπομένου σ’ αυτό σχεδίου εργασίας στην αρμόδια 

νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

χορήγηση της ως άνω έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο εργασίας αναφέρεται 

επιπροσθέτως και στον τόπο και στον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών, καθώς και σε 

κάθε άλλο πρόσφορο, πρακτικό μέτρο για τον περιορισμό των εκπομπών ινών ή σκόνης 

αμιάντου στο περιβάλλον όπως:  

- εφαρμογή τεχνικών διαβροχής κατά την κατεδάφιση μη απομακρυνθέτων υλικών που 

περιέχουν αμίαντο.  

- εξωτερικό κλείσιμο με πλαστικά φύλλα των ανοιγμάτων (π.χ. παραθύρων) του χώρου 

όπου συντελείται η προαναφερόμενη εργασία κατεδάφισης.  

- καθαρισμός του χώρου κατεδάφισης με τεχνικές δημιουργίες κενού ή, αν αυτό δεν είναι 

οικονομικά εφικτό μετά από προηγούμενη διαβροχή των κατεδαφισθέντων υλικών.  

- συσκευασία και απομάκρυνση των κατεδαφισθέντων υλικών που περιέχουν αμίαντο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.  

3. Η αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι δυνατόν να διενεργεί επιτόπιους 

ελέγχους στο χώρο διεξαγωγής των προαναφερομένων στην παρ. 1 εργασιών, για την 

εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  

Άρθρο 8  

Μέτρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο.  

1. Εύθρυπτα στερεά απόβλητα ή λάσπες με ελεύθερο αμίαντο.  

α. Κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνοδεύονται από μεταφορά ή και εναπόθεση 

εύθρυπτων στερεών αποβλήτων ή λασπών που περιέχουν ελεύθερες ίνες ή σκόνη 

αμιάντου πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά ινών ή σκόνης αμιάντου στον αέρα ή η 

διαρροή υγρών που μπορεί να περιέχουν αμίαντο. Για το λόγο αυτό οι ασκούντες τέτοιες 

δραστηριότητες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα, όπως: 

διαβροχή των προς απόρριψη υλικών που περιέχουν αμίαντο και συσκευασία αυτών σε 

αδιάβροχους σάκκους ή σε ειδικά δοχεία ασφαλώς κλεισμένα και επισημασμένα σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ. 70α/88. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 

εφαρμόζονται τόσο κατά τη μεταφορά των υλικών αυτών όσο και κατά την εναπόθεσή 

τους σε εγκεκριμένους προς τούτο χώρους, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και 

των τοπικών συνθηκών.  

β. Για την εναπόθεση ή αποθήκευση των ως άνω αποβλήτων και λασπών απαιτείται 

σχετική άδεια που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη σύμφωνα με τη διαδικασία που 
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προβλέπεται στην υπ’αριθ. 72751/3054/1985 κοινή Υπουργική απόφαση Τοξικά και 

επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων 

σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 

20.3.1978 και 6.4.1976 (ΦΕΚ 665Β/1985).  

2. Μη εύθρυπτα στερεά απόβλητα ή λάσπες με εγκλωβισμένο αμίαντο.  

α. Οι ασκούντες δραστηριότητες που συνοδεύονται από μεταφορά ή και εναπόθεση μη 

εύθρυπτων στερεών αποβλήτων ή λασπών που περιέχουν σταθερά εγκλωβισμένες ίνες ή 

σκόνη αμιάντου (π.χ. θραύσματα προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, κατάλοιπα δεξαμενών 

καθίζησης που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής αμιαντοτσιμέντου κ.α.) 

οφείλουν να εφαρμόζουν τουλάχιστον διαβροχή ή εν πάση περιπτώσει να διατηρούν 

επαρκή υγρασία στα υλικά αυτά, τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την 

εναπόθεσή τους ώστε να αποφεύγεται η διασπορά ινών ή σκόνης αμιάντου στο 

περιβάλλον.  

β. Για την εναπόθεση ή αποθήκευση των ως άνω αποβλήτων και λασπών απαιτείται 

σχετική άδεια που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην υπ’αριθ. 49541/1424/86 κοινή Υπουργική Απόφαση «Στερεά απόβλητα 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 444Β/1986).  

3. Τα απόβλητα , που κατά τις εργασίες διάθεσής τους περιέχουν ίνες ή σκόνη αμιάντου, 

πρέπει να καλύπτονται με στρώμα πάχους τουλάχιστον 25cm από στερεοποιημένο χώμα ή 

άλλο κατάλληλο υλικό ικανό να παρεμποδίσει πιθανή διασκόρπιση του αμιάντου στο 

περιβάλλον. Όταν η πιο πάνω διάθεση γίνεται σε χωματερή, η κάλυψη των αποβλήτων 

του αμιάντου μπορεί να γίνει και από άλλου είδους απορρίμματα.  

Άρθρο 9  

Ανταλλαγή πληροφοριών  

Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ πληροφορεί την Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων:  

α. Για τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις των 

εκπομπών αμιάντου στα αέρια και υγρά απόβλητα καθώς και για τις εκτιμήσεις ως προς 

την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών και μεθόδων.  

β. Για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως προς την πρόληψη 

και τη μείωση των εκπομπών αμιάντου στο περιβάλλον.  

Άρθρο 10  

Μεταβατική διάταξη  

Υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες στα οποία έχει χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 

της παρούσας απόφασης άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, εφαρμόζουν τις οριακές 
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τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 3 (παρ. 3 και 4) της απόφασης αυτής από 30 Ιουνίου 

1991.  

Άρθρο 11  

Κυρώσεις  

1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με 

πράξη ή παράλειψη επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/1990).  

2. Ειδικότερα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιοχές των ρυθμιστικών 

σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

1515/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 

το άρθρο 31 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86.  

Άρθρο 12  

Παραρτήματα  

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα 

παραρτήματα (Α) και (Β) που ακολουθούν.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρησης της οριακής τιμής αιωρουμένων 

σωματιδίων στα υγρά απόβλητα.  

Η μέθοδος αναφοράς για τον αναλυτικό προσδιορισμό της ολικής αιωρούμενης ύλης 

(διηθητής ύλης από δείγμα που δεν έχει υποστεί καθίζηση) εκφρασμένης σε mg/L, είναι 

διήθηση σε διηθητική μεμβράνη μεγέθους πόρων 0,45 μm, ξήρανση στους 105 οC και 

ζύγιση.  

Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της 

απόρριψης των αποβλήτων για χρονική περίοδο 24 ωρών. Ο ως άνω προσδιορισμός 

γίνεται επί συνδυασμένου δείγματος τριών τουλάχιστον αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 

ενός 24ώρου.  

Ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται με προσέγγιση +- 5% και ακρίβεια 

+/-10% όπου για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως :  

- Προσέγγιση : το διάστημα στο οποίο βρίσκονται τα 95% των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων, που πραγματοποιούνται στο ίδιο δείγμα και με την χρήση της ίδιας μεθόδου.  

- Ακρίβεια : η διαφορά που λαμβάνεται μεταξύ της πραγματικής τιμής της υπό εξέταση 

παραμέτρου και της μέσης πειραματικής τιμής.  

 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                         Νομοθεσία 

 178

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρησης της οριακής τιμής σημειακών 

εκπομπών αμιάντου στην ατμόσφαιρα.  

1. Η μέθοδος που επιλέγεται είναι μια σταθμική, κατάλληλη για τη μέτρηση της 

συνολικής ποσότητας σκόνης, που εκπέμπεται μέσω του συστήματος απαγωγής. Η 

δειγματοληψία πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδήποτε αραίωση της προς μέτρηση ροής.  

Η οριακή τιμή της παρ. 3 εδάφιο α. του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης μετρείται 

λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της περιεκτικότητας της σκόνης σε αμίαντο. Η 

περιεκτικότητα αυτή μπορεί είτε να μετρείται, είτε να υπολογίζεται. Όπου απαιτείται 

μέτρηση της περιεκτικότητας , η μέτρηση αυτή πρέπει να γίνεται κατ’αρχήν κάθε 6 μήνες. 

Εάν μελλοντικά διαπιστωθεί, ότι η εν λόγω περιεκτικότητα δεν παρουσιάζει 

αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, η συχνότητα μέτρησής της μπορεί να μειωθεί ύστερα από 

σχετική έγκριση της αρμόδιας για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχής, που 

αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Εάν δεν εκτελούνται 

περιοδικές μετρήσεις για τον έλεγχο της περιεκτικότητας της σκόνης σε αμίαντο, τότε η 

αναφερθείσα προηγουμένως οριακή τιμή συγκέντρωσης ισχύει για το σύνολο της 

εκπεμπόμενης σκόνης.  

Η οριακή τιμή συγκέντρωσης (0,1 mg/Nm3) πρέπει να προκύπτει ως αριθμητικός μέσος 

όρος τουλάχιστο δύο αντιπροσωπευτικών μετρήσεων υπό τις ίδιες συνθήκες και ει 

δυνατόν κατά τη διάρκεια του ίδιου 24ώρου.  

2. Η δειγματοληψία για την τήρηση της οριακής τιμής πρέπει να πραγματοποιείται:  

α. με προσέγγιση +-40% της οριακής τιμής, δηλαδή το 95% των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων να βρίσκονται στο διάστημα 0,06 έως 0,14 mg/Nm3) απαερίων.  

β. με ακρίβεια +- 20% της οριακής τιμής δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μέσης 

πειραματικής τιμής και της οριακής τιμής να μην υπερβαίνει τα +- 0,02 mg/Nm3) 

απαερίων.  

γ. με όριο ανίχνευσης το 20% της οριακής τιμής, δηλαδή με μικρότερη μετρήσιμη 

ποσότητα τα 0,02 mg/Nm3) απαερίων.  

3. Όροι λειτουργίας της εγκατάστασης.  

Οι μετρήσεις είναι έγκυρες μόνον εάν η δειγματοληψία γίνεται κατά τη διάρκεια 

κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η εκπομπή αμιάντου.  

4. Επιλογή του σημείου δειγματοληψίας.  

Το σημείο δειγματοληψίας πρέπει να βρίσκεται σε μέρος που να παρουσιάζει συνθήκες 

γραμμικής ροής. Συνθήκες στροβιλώδους ροής και εμπόδια τα οποία ενδέχεται να 
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διαταράξουν τη ροή των διερχομένων απαερίων πρέπει κατά το δυνατό να αποφεύγονται 

επιμελώς.  

5. Μετατροπές που απαιτούνται για τη δειγματοληψία.  

Στους αγωγούς από τους οποίους θα γίνει δειγματοληψία πρέπει να προβλεφθούν 

κατάλληλα ανοίγματα και εξέδρες.  

6. Προκαταρκτικές μετρήσεις πριν από τη δειγματοληψία.  

Πριν να αρχίσει η δειγματοληψία πρέπει να διεξαχθούν ορισμένες μετρήσεις και δη της 

θερμοκρασίας, της πίεσης και της ταχύτητας των απαερίων στο αγωγό. Κανονικά, η 

θερμοκρασία και η πίεση των απαερίων μετρούνται στη γραμμή δειγματοληψίας υπό 

κανονικές συνθήκες ροής. Υπό εξαιρετικές συνθήκες πρέπει να γίνονται επί πλέον 

μετρήσεις όσον αφορά την συγκέντρωση υδρατμών έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

διορθώσεις στα αποτελέσματα.  

7. Γενικές απαιτήσεις κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας.  

Η διαδικασία απαιτεί τη διήθηση δείγματος απαερίων από αγωγή που απάγει τις εκπομπές 

σκόνης αμιάντου και τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε αμίαντο της σκόνης που 

κατακρατείται στο φίλτρο.  

7.1. Διεξάγεται κατ’αρχήν δοκιμή στεγανότητας στη γραμμή δειγματοληψίας για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαρροές ικανές να οδηγήσουν σε σφάλματα μέτρησης. Η 

κεφαλή του δειγματολήπτη φράσσεται επιμελώς και η αντλία δειγματοληψίας τίθεται σε 

λειτουργία.  

Η διαρροή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% της κανονικής παροχής της δειγματοληψίας.  

7.2. Η δειγματοληψία κανονικά πρέπει να διεξάγεται υπό ισοκινητικές συνθήκες σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχέδιο προτύπου ΙSO/DIS 9096.  

7.3. Η διάρκεια της δειγματοληψίας εξαρτάται από τον τύπο της διεργασίας που υπόκειται 

σε έλεγχο και από τη χρησιμοποιούμενη γραμμή δειγματοληψίας και η διάρκεια 

δειγματοληψίας πρέπει να επαρκεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι συλλέγεται η ενδεδειγμένη 

ποσότητα του υλικού προς ζύγιση. Η δειγματοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική 

της συνολικής διεργασίας που υπόκειται σε έλεγχο.  

7.4. Όταν το φίλτρο του δειγματολήπτη δεν βρίσκεται πλησίον της κεφαλής του 

δειγματολήπτη, πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάκτησης των υλών που ενδέχεται 

να έχουν επικαθίσει στον καθετήρα δειγματοληψίας.  

7.5 Η κεφαλή του δειγματολήπτη και ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας 

προσδιορίζονται σύμφωνα με το σχέδιο διεθνούς προτύπου ISO/DIS 9096.  

8. Φίλτρο δειγματοληψίας  
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8.1. Προτιμούνται τα φίλτρα από υαλοβάμβακα.  

8.2. Απαιτείται ελάχιστη διηθητική ικανότητα 99% όπως αυτή καθορίζεται σε συνάρτηση 

με τη δοκιμασία DOP, όπου χρησιμοποιείται αερόλυμα με σωματίδια διαμέτρου 0,3 μm.  

9. Ζύγιση  

9.1. Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ζυγός ακριβείας τουλάχιστον ενός δεκάκις 

χιλιοστού του γραμμαρίου.  

9.2. Για να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ακρίβεια κατά τη ζύγιση, τα φίλτρα πρέπει να 

υποβάλλονται σε σχολαστική προεργασία πριν και μετά από τη δειγματοληψία 

(καθορισμός και ξήρανση μέχρι σταθεροποίησης βάρους).  

10. Έκφραση των αποτελεσμάτων.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία της 

μέτρησης, τις παραμέτρους που αφορούν τη θερμοκρασία την πίεση και τη ροή και πρέπει 

να περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία όπως ένα απλό σχήμα που να δείχνει τη θέση 

των σημείων δειγματοληψίας, τις διαστάσεις των αγωγών, τους όγκους στους οποίους 

αναφέρεται η δειγματοληψία και τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά εκφράζονται σε κανονικές 

συνθήκες θερμοκρασίας (273ο
 
Κ) και πίεσης (10,13 ΚΡa).  

11. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας της σκόνης σε αμίαντο.  

Η περιεκτικότητα της σκόνης σε αμίαντο μπορεί να προσδιορίζεται είτε με μέτρηση, είτε 

με υπολογισμό. Σε ότι αφορά τη μέτρηση, εφαρμόζεται μία από τις διεθνώς δόκιμες 

μεθόδους όπως π.χ. μέθοδοι που βασίζονται στην περίθλαση ακτινών Χ. Σε περίπτωση 

που η προαναφερόμενη μέτρηση δεν είναι πρακτικά ή οικονομικά εφικτή, ο 

προσδιορισμός της σκόνης σε αμίαντο πραγματοποιείται με υπολογισμό. Στην περίπτωση 

αυτή θεωρείται κατά παραδοχή ότι η ζητούμενη περιεκτικότητα ταυτίζεται με την 

περιεκτικότητα σε αμίαντο του ή των υλικών ,από την επεξεργασία των οποίων 

προκαλείται η αντίστοιχη εκπομπή σκόνης λαμβανομένης υπόψη της σύνθεσης αυτών σε 

αμίαντο.  

Άρθρο 13  

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.  

Άρθρο 14  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Υ.Α. 31245/1993  Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων.  

Άρθρο 9  

Απομάκρυνση τμημάτων κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  

2. Τμήματα κατασκευών που περιέχουν Αμίαντο   

       2.1. Τα τμήματα των κατασκευών που περιέχουν αμίαντο (μονωτικά υλικά, μονωτικά 

επιχρίσματα, αμιαντοσωλήνες, αμιαντοτσιμέντο, ελαφροκονίαματα, κλπ) πρέπει 

οπωσδήποτε να απομακρύνονται από το κατεδαφιστέο κτίριο πριν από την κατεδάφισή 

του, τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας, που 

παρατίθεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας απόφασης.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:  

2.2. Απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία της υγείας, όταν γίνεται αποξήλωση 

τμημάτων που περιέχουν Αμίαντο. Η εισπνοή της σκόνης είναι επικίνδυνη, γι΄ αυτό τα 

τμήματα αυτά διαβρέχονται καλά αφού έχουν εμποτιστεί προηγουμένως (τουλάχιστον 2 

ημέρες πριν την αποξήλωση και 2 φορές την ημέρα), και απομακρύνονται προσεκτικά με 

ειδικά εργαλεία (σπάτουλα με χειρολαβή μεγαλύτερη του 1,0).  

Αν δεν έχει γίνει εμποτισμός γίνεται διαβροχή και οι εργαζόμενοι φορούν κατάλληλη 

μάσκα, οι δε χώροι όπου γίνονται εργασίες αποξήλωσης απομονώνονται κλείνοντας τα 

ανοίγματα με πλαστικά φύλλα. Επίσης τα μπάζα πριν στεγνώσουν μπαίνουν σε στεγανούς 

σάκους και θάβονται. Στους χώρους ταφής οι σάκοι καλύπτονται με στρώμα 

συμπιεσμένου χώματος πάχους 25 εκ. τουλάχιστον ή καλύπτονται και με άλλα 

απορρίμματα να αποτίθενται σε χωματερές. Ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για τα ρούχα 

των εργαζομένων ώστε να μην έχουν ή να μην μεταφέρουν σκόνη ή ίνες αμιάντου.  

2.3. Για κάθε εργασία σε τμήματα κατασκευών που περιέχουν αμίαντο, απαιτείται ειδική 

άδεια του Νομάρχη κατά την διαδικασία που προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/Β) που εξεδόθη κατ΄εφαρμογή της Οδηγίας 

75/442/ της ΕΟΚ. Στους χώρους όπου εκτελούνται τέτοιες εργασίες πρέπει να αναρτάται 

πινακίδα αναγράφουσα: «Η εισπνοή της σκόνης αμιάντου είναι επικίνδυνη για την Υγεία 

– Τηρείτε τις Οδηγίες ασφαλείας». Επίσης να αναρτάται ευδιάκριτο γράμμα λατινικού 

αλφαβήτου a (αρχικό των λέξεων asbestos ή amiante).  

 ΥΑ 19396/1546/1997  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Άρθρο 7  

Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. 
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   1.Για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας, που αναφέρεται στη διαχείριση 

των επικινδύνων αποβλήτων και ειδικότερα: 

α. Σε μια από τις εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης των επικινδύνων αποβλήτων 

β. Στη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αποβλήτων 

αυτών. Απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 

(παρ. 2 και 3 του ν. 1650/86). Η έγκριση αυτή χορηγείται στην περίπτωση (α) με κοινή 

απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ως 

έργο ή δραστηριότητα Α' κατηγορίας και στην περίπτωση (β) με απόφαση του οικείου 

Νομάρχη ως έργο ή δραστηριότητα Β' κατηγορίας και σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

καθορίζονται και για τις δύο κατηγορίες στις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 

69269/5387/90. 

 Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της 

προβλεπόμενης στην επομένη παράγραφο (2) αδείας διάθεσης ή αξιοποίησης, 

προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης των επικινδύνων 

αποβλήτων. 

   2. Η άδεια προσωρινής αποθήκευσης, αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, 

μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη μετά από 

γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου και εφόσον προηγηθεί σχετική κοινή εισήγηση 

επιτροπής που συστήνεται γι' αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται 

από τους εξής: 

    -Τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος ή/και χωροταξίας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.). 

- Τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας υγιεινής της Ν.Α. 

- Τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτόδιοίκησης. 

- Τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας γεωργικής ανάπτυξης της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. 

- Εκπρόσωπο των τεχνικών υπηρεσιών της Ν.Α. 

- Εκπρόσωπο της αρμόδιας Λιμενικής αρχής: 

    ί) όταν οι εργασίες διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιούνται σε 

παράκτιες περιοχές με αποτέλεσμα να καταλήγουν αυτά απ' ευθείας στη θάλασσα, ή 

ii) όταν πρόκειται για χερσαίες ευκολίες υποδοχής και επεξεργασίας επικινδύνων 

αποβλήτων που προέρχονται από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις στα λιμάνια ή σε 

παράκτιες εγκαταστάσεις.  

-Εκπρόσωπο της ΤΕΔΚΝ. 
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- Εκπρόσωπο του ΟΤΑ στην περιοχή του οποίου γίνεται η εγκατάσταση ή δραστηριότητα. 

- Εκπρόσωποι του τοπικού συνδέσμου βιομηχανιών ή βιοτεχνιών της περιοχής. 

- Εκπρόσωπο άλλης υπηρεσίας ή φορέα του οποίου η συμμετοχή κρίνεται αναγκαία από 

το Νομάρχη. Ειδικότερα: 

    α) Για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης, ή αξιοποίησης απαιτείται υποβολή αίτησης από 

τον ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από: 

 -Τεχνικοοικονομική μελέτη από την οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατή η 

πρόληψη δημιουργίας των επικινδύνων αποβλήτων ή αξιοποίησης τους. 

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων που έχει χορηγεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

αυτού. 

Πλήρη μελέτη της οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης ή του 

χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης καθώς και της αποκατάστασης του χώρου διάθεσης ή 

αξιοποίησης των επικινδύνων αποβλήτων. Η μελέτη αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με 

τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 6 καθώς και με τους 

περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 

1. Ειδικότερα στοιχεία της μελέτης αυτής καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών 

προδιαγραφών που πρόβλεπε ται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. 

- Σχέδιο επιτήρησης του χώρου διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων για 30 χρόνια 

τουλάχιστον, ή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας για 10 χρόνια τουλάχιστον, μετά την 

οριστική παύση της λειτουργίας τους. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της παρούσας απόφασης 

- Μελέτη επικινδυνότητας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης 

ανάλογα με την περιεκτικότητα και την ποσότητα επικινδύνων ουσιών στα απόβλητα 

καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της υπ' αριθ.18187/272/1988 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την 

αντιμετώπιση κινδύνων κ.λ.π.» (126/Β) (άρθρο 6) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' 

αριθ.77119/4607/1993 ΚΥΑ (532/Β) (άρθρο 2 παρ. 6 και 7). 

- Καταβολή εγγύησης προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κόστος των εργασιών της 

μετέπειτα φροντίδας. Το είδος, το ύψος και η διαδικασία καταβολής της εγγύησης 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. Το ύψος της εγγύησης θα 

αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια κατά ποσοστό αναπροσαρμογής που θα 

καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ. 

   β) Για τη χορήγηση της άδειας συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης και προσωρινής 

αποθήκευσης απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από: 
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- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου αυτού. 

- Πλήρη μελέτη της οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου συλλογής ή του 

χώρου ή των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης καθώς και της 

αποκατάστασης του χώρου προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης. Η μελέτη αυτή 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 6 

καθώς και με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο 1. Ειδικότερα στοιχεία της μελέτης αυτής καθορίζονται στο 

πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. 

- Σχέδιο επιτήρησης του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων 

αποβλήτων για 5 χρόνια τουλάχιστον ή των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης για 10 

χρόνια τουλάχιστον, μετά την οριστική παύση της λειτουργίας τους. Το σχέδιο αυτό 

καταρτίζεται σύμφωνα με το πλαίσιο των προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 6. 

- Μελέτη επικινδυνότητας της εγκατάστασης ή του χώρου προσωρινής αποθήκευσης ή 

μεταφόρτωσης ανάλογα με την περιεκτικότητα και την ποσότητα επικινδύνων ουσιών στα 

απόβλητα καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της υπ' αριθ. 18187/272/1988 ΚΥΑ «Καθορισμό μέτρων και περιορισμών για 

την αντιμετώπιση κινδύνων κ.λ.π.» (126/Β) (άρθρο 6) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 

77119/4607/1993 ΚΥΑ (532/Β) (άρθρο 2 παρ. 6 και 7). 

- Καταβολή εγγύησης προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κόστος των εργασιών της 

μετέπειτα φροντίδας . 

 Το είδος, το ύψος και η διαδικασία καταβολής της εγγύησης καθορίζεται σύμφωνα   με 

το άρθρο 6. Το ύψος της εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια κατά 

ποσοστό αναπροσαρμογής που καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και ΠΕΧΩΔΕ. 

- Έντυπο αναγνώρισης, σε περίπτωση συλλογής ή μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, 

μετά στοιχεία που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. 

Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό και την 

προέλευση των αποβλήτων αυτών. 

2.1 Εκτός των στοιχείων που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) ο Νομάρχης μπορεί να 

ζητά από τον ενδιαφερόμενο, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων όπως τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης 

από τα αρμόδια δημόσια εργαστήρια ή ερευνητικά ιδρύματα ή διαπιστευμένα ή 

αναγνωρισμένα από το Κράτος ιδιωτικά εργαστήρια και να επιβάλλει κάθε πρόσθετο όρο 
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τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας για τη διασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, όσο και μετά τη χορήγηση της άδειας στην 

περίπτωση που παρά τα ληφθέντα μέτρα διαπιστωθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

τη δημόσια υγεία.  

2.2. Με την κατάθεση της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων θα πρέπει να καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο χρηματικό παράβολο που θα 

κυμαίνεται από 50.000 έως 1.000.000 δρχ. Το παράβολο αυτό που μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μετά από γνώμη της επιτροπής 

του άρθρου 6, αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ και διατίθεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

σχετικής υφιστάμενης νομοθεσίας. 

3. Οι φορείς διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούνται να διαθέτουν 

εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ως και την απαραίτητη για τη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τεχνική υποδομή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του άρθρου 6 της παρούσας. 

4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης ή/και του χώρου διαχείρισης 

πραγματοποιείται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και Υγιεινής του 

Νομού προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της σχετικής άδειας και αν το 

προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού 

κοινοποιούνται εγγράφως στον φορέα διαχείρισης που ενεργεί ανάλογα. Καμία 

εγκατάσταση ή/και χώρος δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία του εάν προηγουμένως δεν 

λάβει σχετικό θετικό πόρισμα από τον ως άνω διενεργηθέντα έλεγχο. 

5. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παρ. 2 άδεια χορηγείται μέσα σε διάστημα 8 

μηνών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων στις παραγράφους 2 και 3 στοιχείων, 

από τον ενδιαφερόμενο. Ο Νομάρχης μπορεί να παρατείνει το χρονικό διάστημα για τη 

χορήγηση της άδειας άλλους 4 μήνες έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής 

του άρθρου αυτού, παραγρ. 2. 

Η άδεια ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει πλέον των πέντε ετών από την 

ημερομηνία χορήγησης της. 

6. Η διασυνοριακή μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 259/1993 του Συμβουλίου της 1-2-1993 (ΕΕί 

30/1/6-2-1993). Καθώς και το ν. 2203/1994 «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά 

με τον έλεγχο της διασυνοριακής κίνησης των επικινδύνων αποβλήτων... κ.λ.π.» (58/Α). Το 

ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσει διασυνοριακές 
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μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων, όταν αυτές αντιβαίνουν προς το Εθνικό Σχεδιασμό 

διαχείρισης ή την αρχή της εγγύτητας και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Κάθε εργασία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που προέρχονται από πλοία και 

πλωτές εγκαταστάσεις, σε πλωτές ευκολίες υποδοχής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. 

  
Υ.Α 15393/ 2332/2002 
 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

3010/2002 

«Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)». 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1650/86 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61, του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης» και του άρθρου 1 (παραγ.6) της οδηγίας 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης 

Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί τροποποιήσεως της οδηγίας 

85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

στο περιβάλλον» που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕΙ 257/26/10.10.96) και (ΕΕΙ. 73/5/14.3.97) αντίστοιχα ώστε στο πλαίσιο 

της ισόρροπης ανάπτυξης του Εθνικού χώρου να καθίσταται περισσότερο ευχερής και 

αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος με την ορθολογικότερη κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων ως 

προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Αρθρο 2  

Πεδίο εφαρμογής 

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και δραστηριότητες της πρώτης (Α) και 

δεύτερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το 
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άρθρο 1 του ν. 3010/2002 τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, εκτός από 

εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας.  

Άρθρο 3  

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων 

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την 

εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων κατατάσσονται σε 

δέκα (10) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες Α' και Β'του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002.  

2. Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Έργα οδοποιίας 

2. Υδραυλικά Έργα 

3. Λιμενικά Έργα 

4. Συστήματα Υποδομών 

5. Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 

6. Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας 

7. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις 

8. Υδατοκαλλιέργειες 

9. Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες Διαρρύθμισης Βιομηχανικών Ζωνών 

10. Ειδικά Έργα 

Κάθε ομάδα έργων και δραστηριοτήτων αναφέρεται σε ισάριθμους πίνακες που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 

2. Με την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων στις ως άνω ομάδες διευκολύνεται: 

α) ο καθορισμός προδιαγραφών για τις μελέτες και προμελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και  

β) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των μελετών αυτών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. 

Άρθρο 4 

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

Τα έργα και οι δραστηριότητες της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) κατηγορίας του 

άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002, 

υποδιαιρούνται στις υποκατηγορίες ένα(1) και δύο (2) για την πρώτη (Α) κατηγορία και 

στις υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) για τη δεύτερη (Β) κατηγορία σύμφωνα με 

τα κριτήρια που περιγράφονται στο εδάφιο 1 της παραγ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου. 
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Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 10 του 

Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένα από 

αυτά. 

Άρθρο 5 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα 

Παραρτήματα Ι και II που ακολουθούν. Ειδικότερα: 

1. Ως προς το Παράρτημα Ι: 

Καθένας από τους δέκα (10) Πίνακες του Παραρτήματος Ι αναφέρεται σε μία ομάδα 

έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα έργα και τις 

δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή καθώς και την αντίστοιχη κατάταξη 

τους σε κατηγορία και υποκατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 4. 

2. Ως προς το Παράρτημα II: 

Το Παράρτημα αυτό περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στην πρώτη 

(Α) κατηγορία (υποκατηγορίες 1 και 2) του άρθρου 4 της παρούσας, για τα οποία 

απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων τους στον 

αέρα, τα νερά και το έδαφος ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος στο σύνολο του. 

Άρθρο 6 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν. 3010/2002 από την έναρξη ισχύος της πα-

ρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπ' αριθ. 

69269/5387/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ.» (678/Β) 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή 

ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν. 

2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από την 

υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί. 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΣΥΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
 

 
 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2η

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 4η· 

Παραγωγή ειδών από 
αμιαντοτσιμέντο 

266.5 α > 5000 ιη/έτος < 5000 ιη/έτος - - 

 
Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο 
προϊόν. 
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Υ.Α 25535/3281/2002 
 

     Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων 

και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' κατηγορίας 

σύμφωνα με την υπ' αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ  

   "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π." (1022/Β). 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα Απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 1650/86 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ.2 εδ.2) του ν. 3010/2002 ώστε στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πολιτικής αποκέντρωσης για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, να 

καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η επιβολή περιβαλλοντικών 

όρων αλλά και ο έλεγχος τήρησης τους για τα έργα και δραστηριότητες της 2 

υποκατηγορίας της Α' κατηγορίας σύμφωνα με την ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ" 

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων κ.ά." (1022/Β). 

Άρθρο 2 

Για τα έργα και τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της 

κατηγορίας Α' σύμφωνα με την Η Π 15393/2332/2002 ΚΥΑ (1022/Β) η απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/86 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 30101/2002 εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας. 

Αρθρο 3 

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής εξαιρούνται οι δραστηριότητες και τα έργα τα 

οποία:  

1. πραγματοποιούνται μέσα σε περιοχές του Εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου ΝΑΤURΑ 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ.33318/3028/ 

1998 "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

κ.ά." (1289/Β) 

2. εκτελούνται από Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 5) του ν.3010/2002. 

Άρθρο 4 

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 
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3.2.5  Επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο 

Υ.Α. /1979  Περί αντικατάστασης άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ  

- Αμιάντωσις συνυπάρχουσα ή μη μετά πνευμονικής φυματιώσεως ή καρκίνου των 

πνευμόνων  

Περιγραφή νόσου :  

Αμιάντωσις, ίνωσις βρογχοπνευμονική απότοκος εισπνοής κόνεως αμιάντου μετ’ 

ακτινολογικών ευρημάτων συνοδευομένων υπό διαταραχών (δύσπνοια, βήξ) 

επιβεβαιουμένων δια λειτουργικών δοκιμασιών του αναπνευστικού συστήματος και της 

παρουσίας αμιαντωσικών σωματιδίων εις τα προϊόντα της αποχρέμψεως.  

- Καρδιακαί επιπλοκαί: υποσυστολία ή ασυστολία εξ ανεπαρκείας της δεξιάς κοιλίας.  

- Μεσοθηλίωμα περιτοναίου.  

Επιχειρήσεις – Εργασία: Επαγγέλματα : 

- Εργασίαι εκθέτουσαι εις εισπνοήν κόνεως αμιάντου και δη:  

- Εργασίαι εξορύξεως αμιαντοφόρων ορυκτών ή πετρωμάτων.  

- Θραύσις, άλεσις, ενσάκκισις διακίνησις, εκτελούμεναι εν ξηρώ αμιαντοφόρων ορυκτών 

ή πετρωμάτων.  

- Διάνοιξις, νηματοποίησις και ύφανσις αμιάντου.  

- Χρησιμοποίησις αμιάντου δι’ αεροεκτοξευτήρος.  

- Χρησιμοποίησις αμιάντου εν ξηρώ εις τας κάτωθι βιομηχανίας.  

α)παραγωγή αμιαντοτσιμέντων.  

β) παραγωγή ενώσεων – συνδέσεων εξ αμιάντου και ελαστικού κόμμεος (καουτσούκ).  

γ) παραγωγή στοιχείων τριβικών και λωρίδων τροχοπεδήσεως εξ αμιάντου.  

δ) παραγωγή χαρτονίου και χάρτου εξ αμιάντου.  

Χρόνος :  

α) Ελάχιστος χρόνος απασχολήσεως  

β) Μέγιστος χρόνος από της διακοπής της απασχολήσεως 
 
 - μεσοθηλίωμα υπεζωκότα (συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Φ11321/27240/1941/2006 ). 
 

3.3   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
3.3.1  Προστασία των εργαζομένων 

1983/477/ΕΟΚ  προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται 

στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.  
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(Έναρξη ισχύος 22/09/1983, προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1987, μετατέθηκε για 

01/01/1990  για τις εξορυκτικές δραστηριότητες του αμιάντου, εναρμόνιση Π.Δ 70α/88). 

Με πλάγια γράμματα παριστάνεται η τροποποίηση της  1991/382/ΕΟΚ   

(Έναρξη ισχύος 04/07/1991, προθεσμία εναρμόνισης  01/01/1996 θέσπιση - 01/01/1999 

εφαρμογή, εναρμόνιση Π.Δ 175/97). 

Με έντονα πλάγια γράμματα παριστάνεται η τροποποίηση της  2003/18/ΕΚ 

(Έναρξη ισχύος 15/04/2003, προθεσμία εναρμόνισης 14/04/2006, εναρμόνιση Π.Δ. 

212/06). Σε γκρί φόντο βρίσκονται οι διατάξεις που καταργήθηκαν. 

Άρθρο 1  

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει ως αντικείμενο την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία τους, περιλαμβανομένης και της 

πρόληψης των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την 

έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στον αμίαντο. Η οδηγία θεσπίζει οριακές τιμές 

και άλλες ειδικές διατάξεις.  

 
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: - στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, - στην αεροπλοΐα.  
 
3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των Κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να 

εισάγουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν 

ισχυρότερη προστασία των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά την αντικατάσταση του 

αμιάντου από υποκατάστατα λιγότερο επικίνδυνα.  

Άρθρο 2  

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος “αμίαντος” 

υποδηλώνει τα ακόλουθα ινώδη πυριτικά άλατα: 

— τον ακτινολίτη, αριθ. CAS (*) 77536-66-4, 

— το γρουνερίτη (αμοσίτη), αριθ. CAS (*) 12172-73-5, 

— τον ανθόφυλλο, αριθ. CAS (*) 77536-67-5, 

— τον χρυσότιλο, αριθ. CAS (*) 12001-29-5, 

— τον κροκιδόλιθο, αριθ. CAS (*) 12001-28-4, 

— τον τρεμολίτη, αριθ. CAS (*) 77536-68-6. 

(*) Αριθμός μητρώου CAS (Chemical Abstract Service). 

 Άρθρο 3  
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1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι 

εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη που προέρχεται από 

τον αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο.  

2. Για κάθε δραστηριότητα που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη που 

προέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο, ο κίνδυνος αυτός πρέπει 

να εκτιμάται με τρόπο που θα επιτρέπει να προσδιοριστεί η φύση και ο βαθμός της 

έκθεσης των εργαζομένων στη σκόνη που πρέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά που 

περιέχουν αμίαντο.  

 
3. Αν από την εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 προκύπτει ότι η 

συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας βρίσκεται χωρίς να υπάρχει 

καθόλου ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, κατ' εκλογή των Κρατών μελών, σε ένα 

επίπεδο που υπολογίζεται ή μετράται σε σχέση με περίοδο αναφοράς 8 ωρών, - 

χαμηλότερο από 0,25 ίνες ανά cm3, ή/και - χαμηλότερο από μια συνολική δόση 15,00 

ινοημερών ανά cm3 επί 3 μήνες, τα άρθρα 4, 7 και 13, το άρθρο 14 παράγραφος 2 καθώς 

και τα άρθρα 15 και 16 δεν εφαρμόζονται.  

 
3 Αν, από την εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, προκύπτει ότι η συγκέντρωση 

ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, ευρίσκεται, ελλείψει κάθε ατομικού 

προστατευτικού εξοπλισμού, σε επίπεδο, που υπολογίζεται ή μετράται ανάλογα με την 

επιλογή των κρατών μελών, α)για το χρυσότιλο : - κατώτερο των 0,20 ινών/cm3 επί μία 

οκτάωρη περίοδο αναφοράς ή/και -κατώτερο από σωρευμένη δόση 12,00 ινοημερών/cm3 

επί τρίμηνη περίοδο β)για όλες τις άλλες μορφές αμιάντου, είτε μεμονωμένες είτε σε μείγμα, 

συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο : -κατώτερο των 0,10 

ινών/cm3 επί μία οκτάωρη περίοδο αναφοράς ή/και -κατώτερο από σωρευμένη δόση 6 

ινοημερών/cm3 επί τρίμηνη περίοδο, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 4, 7 και 13, η παράγραφος 

2 του άρθρου 14 και τα άρθρα 15 και 16. 

 
3. Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζομένων της οποίας η ένταση είναι 

μειωμένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσματα της εκτίμησης των 

κινδύνων της παραγράφου 2 ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης 

στον αμίαντο στην ζώνη εργασίας, τα άρθρα 14, 15 και 16 μπορούν να μην 

εφαρμόζονται όταν η εργασία αφορά: 

α) σύντομες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης όταν η εργασία αφορά μόνον 

μη εύθρυπτα υλικά· 
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β) την απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων υλικών στα οποία οι ίνες 

αμιάντου είναι στέρεα συνδεδεμένες μέσα σε μια μήτρα· 

γ) την περίκλειση σε κάψες και μανδύες των αμιαντούχων υλικών σε καλή κατάσταση  

δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση της 

παρουσίας αμιάντου σε κάποιο υλικό. 

3α. Τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία και πρακτική, θεσπίζουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για 

τον καθορισμό της σποραδικής και μειωμένης έντασης έκθεσης, όπως  προβλέπεται 

στην παράγραφο 3. 

4. Η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αποτελεί το αντικείμενο διαβούλευσης 

με τους εργαζόμενους ή/και με τους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση ή την 

εγκατάσταση και αναθεωρείται όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι δεν είναι σωστή ή 

όταν μεσολαβεί ουσιαστική μεταβολή στην εργασία.  

Άρθρο 4  

Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:  

1. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρέπει να καλύπτονται 

από ένα σύστημα κοινοποιήσεως το οποίο θα διαχειρίζεται η υπεύθυνη αρχή του Κράτους 

μέλους.  

2. Η κοινοποίηση γίνεται από τον εργοδότη προς την υπεύθυνη αρχή του 

ενδιαφερόμενου κράτους μέλους προτού αρχίσουν οι εργασίες, σύμφωνα με τις εθνικές 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. 

Η κοινοποίηση αυτή πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή : 

α) της τοποθεσίας του εργοταξίου· 

β) των χρησιμοποιούμενων ή χειριζόμενων τύπων και ποσοτήτων αμιάντου· 

γ) των δραστηριοτήτων και των εφαρμοζόμενων μεθόδων· 

δ) του αριθμού των ενεχόμενων εργαζομένων· 

ε) της ημερομηνίας έναρξης και της διάρκειας των εργασιών· 

στ) των μέτρων που λαμβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων στον 

αμίαντο. 

3. Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση 

έχουν πρόσβαση στο έγγραφο που αποτελεί το αντικείμενο της κοινοποίησης που αφορά 

την επιχείρησή τους ή την εγκατάσταση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
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4..Όποτε μια μεταβολή των συνθηκών εργασίας ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντική 

αύξηση της έκθεσης σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, πρέπει να 

γίνεται νέα κοινοποίηση. 

Άρθρο 5 

 Απαγορεύεται η εφαρμογή του αμιάντου με ψεκασμό (flocage) καθώς και οι 

δραστηριότητες που συνεπάγονται την ενσωμάτωση μονωτικών ή ηχομονωτικών υλικών 

χαμηλής πυκνότητας ( κατώτερη του 1 g/cm3 ) που περιέχου αμίαντο.  

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών με την 

εμπορία και χρήση του αμιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους 

εργαζομένους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή 

και μεταποίηση προϊόντων αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που 

περιέχουν ηθελημένως προστεθέντα αμίαντο, με εξαίρεση την επεξεργασία και την 

υγειονομική ταφή προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του 

αμιάντου. 

Άρθρο 6  

Για όλες τις δραστηριότητες κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1, η έκθεση των 

εργαζομένων σε σκόνη αμίαντου ή υλικά που περιέχουν αμίαντο στο χώρο εργασίας 

πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο και οπωσδήποτε κάτω από την οριακή τιμή του 

άρθρου 8, ιδιαίτερα μέσω των ακόλουθων μέτρων: 

1. ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σκόνη ή σε 

υλικά που περιέχουν αμίαντο πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν· 

2. οι μέθοδοι εργασίας πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να μην παράγεται 

σκόνη αμιάντου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να μην εισέρχεται σκόνη αμιάντου στον 

αέρα· 

3. όλες οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί που χρησιμεύουν για την επεξεργασία του 

αμιάντου πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσματικά και 

τακτικά· 

4. ο αμίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν σκόνη αμιάντου ή περιέχουν αμίαντο 

πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες· 

5. τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας 

το ταχύτερο δυνατόν, σε κατάλληλη κλειστή συσκευασία με επισήμανση στην οποία να 

αναφέρεται ότι περιέχουν αμίαντο. Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τις εξορυκτικές 

δραστηριότητες. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο παρόν σημείο υφίστανται στη 
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συνέχεια επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 

Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

Άρθρο 7 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

1. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται στο άρθρο 8, η 

μέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αμίαντο στο χώρο της εργασίας 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο παράρτημα Ι ή 

κάθε άλλη μέθοδο που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα. Η μέτρηση αυτή πρέπει να 

προγραμματίζεται και να πραγματοποιείται τακτικά και η δειγματοληψία πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτική όσον αφορά την προσωπική έκθεση του εργαζόμενου στη σκόνη που 

προέρχεται από αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο. Για τη μέτρηση που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνονται υπόψη μόνο ορισμένες ίνες οι οποίες 

παρουσιάζουν μήκος τουλάχιστον 5 μm και πλάτος το πολύ 3 μm και των οποίων ο λόγος 

μήκους προς πλάτος είναι μεγαλύτερος του 3 : 1.  

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 118 Α της συνθήκης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 

πρόοδο που σημειώθηκε στις επιστημονικές γνώσεις και στην τεχνολογία και έχοντας υπόψη 

την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει τις 

διατάξεις της πρώτης φράσης του πρώτου εδαφίου πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995, 

προκειμένου να καθοριστεί μια μοναδική μέθοδος για τη μέτρηση της περιεκτικότητας του 

αέρα σε αμίαντο σε κοινοτικό επίπεδο.  

2. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται αφού ζητηθεί η γνώμη των εργαζομένων ή/και 

των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση. 

3. Η συλλογή δειγμάτων πρέπει να διεξάγεται από προσωπικό που έχει τα απαιτούμενα 

προσόντα. Στη συνέχεια τα δείγματα αναλύονται σε εργαστήρια τα οποία έχουν τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για να τα αναλύσουν και τις αναγκαίες γνώσεις για την εφαρμογή 

των απαραιτήτων τεχνικών προσδιορισμού.  

4. Η περιεκτικότητα του αέρα σε αμίαντο μετράται κατά γενικό κανόνα τουλάχιστον κάθε 

τρεις μήνες και πάντως κάθε φορά που γίνεται κάποια τεχνική μετατροπή. Η συχνότητα 

των μετρήσεων μπορεί να μειώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 5.  

5. Η συχνότητα των μετρήσεων μπορεί να μειώνεται μέχρι μία φορά το χρόνο αν: - δεν 

υπάρχει καμιά σημαντική αλλαγή στις συνθήκες του χώρου εργασίας και - τα 

αποτελέσματα των δύο προηγουμένων μετρήσεων δεν υπερβαίνουν το μισό των οριακών 

τιμών που ορίζονται στο άρθρο 8. Όταν υπάρχουν ομάδες εργαζομένων που εκτελούν 
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ίδιες ή ανάλογες εργασίες στον ίδιο χώρο  και των οποίων η υγεία για το λόγο αυτό 

διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο, η δειγματοληψία μπορεί να διενεργείται κατά ομάδα.  

6. Η διάρκεια των δειγματοληψιών είναι τόση, ώστε, είτε με μέτρηση είτε με υπολογισμό 

χρονικώς σταθμισμένο, να είναι δυνατό να προσδιοριστεί η αντιπροσωπευτική έκθεση για 

μια περίοδο αναφοράς 8 ωρών (μια βάρδια). Η διάρκεια των διαφόρων δειγματοληψιών 

καθορίζεται επίσης σύμφωνα με το σημείο 6 του παραρτήματος Ι.  

 

1. Αναλόγως των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτιμήσεως των κινδύνων και για να 

τηρείται η οριακή τιμή κατά το άρθρο 8, πραγματοποιούνται τακτικά μετρήσεις της 

περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αμιάντου στο χώρο της εργασίας. 

2. Οι δειγματοληψίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της προσωπικής έκθεσης των 

εργαζομένων στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

3. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται αφού ζητηθεί η γνώμη των εργαζομένων ή/και 

των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση. 

4. Η συλλογή δειγμάτων διεξάγεται από ειδικευμένο προσωπικό. Στη συνέχεια, τα 

δείγματα αναλύονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 σε εργαστήρια τα οποία διαθέτουν 

τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση των ινών. 

5. Η διάρκεια των δειγματοληψιών πρέπει είναι τόση ώστε να είναι εφικτός ο 

προσδιορισμός της αντιπροσωπευτικής έκθεσης για οκτάωρη περίοδο αναφοράς (μια 

βάρδια), είτε δια μετρήσεως είτε με χρονικώς σταθμισμένο υπολογισμό. 

6. Η μέτρηση των ινών πραγματοποιείται κατά προτίμηση με PCM (μικροσκόπιο 

αντίθεσης φάσης), σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά η ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας), από το 1997 (*), ή με οιαδήποτε άλλη μέθοδο ισοδύναμου αποτελέσματος. 

Για τη μέτρηση του αμίαντου στον αέρα βάσει του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη 

μόνο οι ίνες μήκους ανώτερου των 5 μm και πλάτους μικρότερου των 3 μm, με λόγο 

μήκους/πλάτους μεγαλύτερο του 3:1. 

(*) Καθορισμός της συγκέντρωσης αιωρούμενων ινών στον αέρα. Συνιστώμενη μέθοδος: 

μικροσκόπηση με διάταξη αντίθετης φάσης (μέτρηση με φίλτρο μεμβράνης). ISBN 92 4 

154496 1, ΠΟΥ, Γενεύη 1997.  

Άρθρο 8 

 Ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιμές:  

α) συγκέντρωση ινών αμιάντων εκτός από τον κροκιδόλιθο στον αέρα στο χώρο εργασίας: 

1,00 ίνες ανά cm3 που μετράται ή υπολογίζεται σε σχέση με περίοδο αναφοράς οκτώ 
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ωρών· β) συγκέντρωση ινών κροκιδόλιθου στον αέρα στον χώρο εργασίας: 0,50 ίνες ανά 

cm3 που μετράται ή υπολογίζεται σε σχέση με περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών·  

γ) συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση μίγματος 

κροκιδόλιθου και άλλων ινών αμιάντου. Η οριακή τιμή βρίσκεται σε επίπεδο που 

υπολογίζεται με βάση τις οριακές τιμές που προβλέπονται στα σημεία α) και β) 

λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία του κροκιδόλιθου και των άλλων τύπων αμιάντου στο 

μίγμα. 

 

Ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιμές : α)συγκέντρωση ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου 

εργασίας : 0,60 ίνες/cm3 μετρώμενες ή υπολογιζόμενες σε σχέση με οκτάωρη περίοδο 

αναφοράς; β)συγκέντρωση, στον αέρα του χώρου εργασίας, ινών οποιασδήποτε άλλης 

μορφής αμιάντου, είτε μεμονωμένων είτε σε μείγματα, συμπεριλαμβανομένων των 

μειγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο :  

0,30 ίνες/cm3 μετρώμενες ή υπολογιζόμενες σε σχέση με οκτάωρη περίοδο αναφοράς 

 

Οι εργοδότες μεριμνούν ώστε κανένας εργαζόμενος να μην εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με 

περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3 ως χρονικώς 

σταθμισμένο μέσο όρο για 8 ώρες (TWA). 

Άρθρο 9  

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7 σημείο 1 τρίτο εδάφιο, το Συμβούλιο, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 Α της συνθήκης, επανεξετάζει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από τις 

31 Δεκεμβρίου 1995, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε στις 

επιστημονικές γνώσεις και στην τεχνολογία και έχοντας υπόψη την αποκτηθείσα από την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πείρα . 

 2 Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων της 

παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο πραγματοποιούνται με τη διαδικασία των άρθρων 9 

και 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1980 περί 

προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς 

τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Άρθρο 10  

1. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών που ορίζονται στο άρθρο 8 πρέπει να 

προσδιορίζεται η αιτία της υπέρβασης αυτής και να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατό 

τα κατάλληλα μέτρα για τη θεραπεία της κατάστασης. Η εργασία στη μολυσμένη περιοχή 
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μπορεί να συνεχιστεί μόνο αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εκεί 

εργαζομένων.  

Σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιμής του άρθρου 8, πρέπει να εντοπίζονται τα 

αίτια της υπέρβασης αυτής και να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατό τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα. 

2. Αμέσως μετά γίνεται νέος προσδιορισμός της περιεκτικότητας του αέρα σε αμίαντο, 

ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 1.  

3. Όταν η έκθεση δεν μπορεί να περιοριστεί με άλλα μέσα και η οριακή τιμή απαιτεί τη 

χρήση ατομικού προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού, η χρήση του εξοπλισμού 

αυτού δεν επιτρέπεται να είναι μόνιμη και πρέπει να περιορίζεται, για κάθε εργαζόμενο, 

στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Κατά τη διάρκεια εργασιών με ατομική 

αναπνευστική συσκευή προβλέπονται, αναλόγως της φυσικής και κλιματολογικής 

επιβάρυνσης και, ενδεχομένως, κατόπιν διαβούλευσης με τους εργαζομένους ή/και τους 

εκπροσώπους τους, οι απαραίτητες περίοδοι ανάπαυσης σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και πρακτική. 

 
Άρθρο 10α 

Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες λαμβάνουν 

κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν 

αμίαντο, ζητώντας πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίσταται 

ανάγκη. 

Εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς την παρουσία αμίαντου σε ένα υλικό ή σε 

ένα κτίριο, εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 11 

1. Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση αμιάντου, επισκευή και 

συντήρηση κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση των οριακών τιμών που 

καθορίζονται στο άρθρο 8 παρά τη χρήση τεχνικών προληπτικών μέτρων για τον 

περιορισμό της συγκέντρωσης αμίαντου στον αέρα, ο εργοδότης καθορίζει τα μέτρα 

προστασίας των εργαζομένων όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες, ιδιαίτερα: 

α) οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και άλλες ατομικές 

προστατευτικές συσκευές τις οποίες οφείλουν να φορούν και 

β) τοποθετούνται πινακίδες που επισημαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση της οριακής 

τιμής του άρθρου 8 και 
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γ) αποφεύγεται ο διασκορπισμός της σκόνης αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών εκτός του 

χώρου εργασίας. 

2. Πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η γνώμη των εργαζόμενων ή/και των 

εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση για τα μέτρα αυτά. 

 Άρθρο 12  

1. Πριν αρχίσουν οι εργασίες για την κατεδάφιση ή για την απομάκρυνση του αμιάντου 

ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές και 

εγκαταστάσεις, καθώς και από πλοία, καταρτίζεται σχέδιο εργασίας.  

2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα 

μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. 

Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει: 

— ότι ο αμίαντος ή/και τα αμιαντούχα υλικά απομακρύνονται πριν από την εφαρμογή 

των τεχνικών κατεδάφισης, εκτός αν η εν λόγω απομάκρυνση ενδέχεται να προκαλέσει 

μεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργαζόμενους παρά εάν ο αμίαντος ή/και τα αμιαντούχα 

υλικά δεν μετακινηθούν,  

— ότι χορηγείται ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 

παράγραφος 1 στοιχείο α) αν χρειάζεται, 

— μετά τον τερματισμό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αμι-άντου, 

θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έκθεση στον 

αμίαντο στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών, το σχέδιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά 

με τα ακόλουθα σημεία : -τη φύση και την πιθανή διάρκεια των εργασιών, -τον τόπο 

εκτέλεσης των εργασιών, -τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους όταν οι εργασίες συνεπάγονται 

το χειρισμό αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, -τα χαρακτηριστικά των εξοπλισμών 

που χρησιμοποιούνται για : -την προστασία και την απολύμανση του προσωπικού που έχει 

αναλάβει τις εργασίες, -την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο 

των εργασιών ή κοντά στο χώρο αυτό. 

3. Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών, το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

πρέπει να τους κοινοποιείται πριν από την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών. 

Άρθρο 12α 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους 

εργαζομένους που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν, σε σκόνη αμιάντου. Η 

εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για τους εργαζομένους και σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα. 
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2. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους 

εργαζομένους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και 

ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά με: 

α) τις ιδιότητες του αμίαντου και τις επιπτώσεις του για την υγεία, επίσης όταν 

συνδυάζεται με κάπνισμα 

β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αμίαντο 

γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση στον αμίαντο και τη σημασία 

των προληπτικών ελέγχων για τον περιορισμό της έκθεσης στο ελάχιστο 

δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισμό προστασίας 

ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισμούς και την ορθή χρήση 

του αναπνευστικού εξοπλισμού 

στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης 

η) τη διάθεση των αποβλήτων 

θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. 

3. Θα εκπονηθούν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σε κοινοτικό επίπεδο για την 

εκπαίδευση των εργαζομένων σε εργασίες απομάκρυνσης του αμιάντου. 

Άρθρο 12β 

Πριν την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στον τομέα αυτόν και οι 

αποδείξεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.» 

Άρθρο 13  

1. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και με επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε:  

α) οι χώροι όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες αυτές: i) να είναι σαφώς οριοθετημένοι 

και να έχουν εμφανή σήμανση με πινακίδες προειδοποίησης, ii) να μην είναι προσιτοί σε 

άλλους εργαζόμενους εκτός από εκείνους οι οποίοι πρέπει να μπαίνουν στους χώρους 

αυτούς, λόγω της εργασίας τους ή των καθηκόντων τους, iii) να αποτελούν χώρους όπου 

απαγορεύεται το κάπνισμα 

β) να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να τρώγουν και να 

πίνουν χωρίς κίνδυνο να μολυνθούν από τη σκόνη αμιάντου  

γ) i) να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα ενδύματα εργασίας ή 

προστασίας, ii) αυτά τα ενδύματα εργασίας ή προστασίας να παραμένουν στο χώρο της 

επιχείρησης. Να είναι όμως δυνατό να δίνονται για καθάρισμα σε πλυντήρια που 
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διαθέτουν τον απαιτούμενο για το σκοπό αυτό εξοπλισμό και βρίσκονται έξω από την 

επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση δεν προβαίνει η ίδια στον καθαρισμό· στην περίπτωση 

αυτή, η μεταφορά των ενδυμάτων εκτελείται σε κλειστά κιβώτια, iii) να παρέχονται 

ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύματα εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα 

κοινά ενδύματα αφετέρου, iv) να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλες και 

επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν και ντους στην 

περίπτωση εργασιών που παράγουν σκόνη, v) ο προστατευτικός εξοπλισμός να 

τοποθετείται σε καθορισμένο σημείο, να ελέγχεται και να καθαρίζεται μετά από κάθε 

χρήση και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο ελαττωματικός εξοπλισμός να 

επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.  

2. Το κόστος των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 1 δεν είναι δυνατό να βαρύνει τους εργαζομένους.  

Άρθρο 14 

 1. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εκπρόσωποί τους στην 

επιχείρηση ή την εγκατάσταση, να πληροφορούνται ικανοποιητικά:  

- τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η έκθεση στη σκόνη που 

προέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο,  

- την ύπαρξη κανονιστικών οριακών τιμών και την ανάγκη για έλεγχο της ατμόσφαιρας,  

- τις επιταγές των μέτρων υγιεινής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η απαγόρευση του 

καπνίσματος, 

 - τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τη χρήση προστατευτικού 

εξοπλισμού και ενδυμάτων,  

- τις ειδικές προφυλάξεις που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον 

αμίαντο.  

2. Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε:  

α) οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να 

μπορούν να λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της περιεκτικότητας 

του αέρα σε αμίαντο και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά με τη σημασία των 

αποτελεσμάτων αυτών  

β) αν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν την οριακή τιμή του άρθρου 8, οι αφορούμενοι 

εργαζόμενοι καθώς και οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να 

ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους και 
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να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων ή/και των αντιπροσώπων τους στην επιχείρηση 

ή την εγκατάσταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή, αν η κατάσταση 

είναι επείγουσα, να λαμβάνουν γνώση των ληφθέντων μέτρων. 

Άρθρο 15  

Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

1. Για κάθε εργαζόμενο πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη εκτίμηση της κατάστασης της υγείας 

του πριν να αρχίσει να εκτίθεται στη σκόνη που προέρχεται από αμίαντο ή από υλικά που 

περιέχουν αμίαντο.  

Η εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα. Στο παράρτημα ΙΙ 

δίνονται επί πλέον συστάσεις πρακτικού χαρακτήρα στις οποίες μπορούν να αναφέρονται 

τα Κράτη μέλη για την κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων. Οι συστάσεις αυτές 

προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ. Πρέπει να διατίθεται νέα εκτίμηση μια τουλάχιστον 

φορά κάθε τρία έτη για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση στον αμίαντο. Για κάθε 

εργαζόμενο καταρτίζεται ατομικός ιατρικός φάκελος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 

και πρακτική.  

2. Με βάση την κλινική παρακολούθηση που αναφέρεται στο σημείο 1, ο γιατρός ή η 

αρχή που είναι υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων πρέπει 

σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες να συμβουλεύει ή να προσδιορίζει τα τυχόν ατομικά 

προστατευτικά ή προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 

περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της έκθεσης του 

ενδιαφερομένου εργαζομένου στη σκόνη που προέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά 

που περιέχουν αμίαντο.  

3. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές στους εργαζομένους όσον αφορά 

κάθε εκτίμηση της υγείας τους στην οποία μπορούν να υποβάλλονται μετά το πέρας 

της έκθεσης. 

Ο εγκεκριμένος ιατρός ή η εγκεκριμένη υπηρεσία ιατρικής επίβλεψης των  

εργαζομένων μπορούν να ορίσουν την παράταση της ιατρικής επίβλεψης και μετά το 

πέρας της έκθεσης, για διάστημα που κρίνουν αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας 

του συγκεκριμένου προσώπου. 

Η παράταση της επίβλεψης γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και 

πρακτικές. 

4. Ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος ή ο εργοδότης μπορούν να ζητήσουν την αναθεώρηση 

των εκτιμήσεων που αναφέρονται στο σημείο 2, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες.  
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Άρθρο 16 

 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

1. Ο εργοδότης οφείλει να εγγράφει τους εργαζομένους που καλούνται να ασκήσουν τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σε μητρώο, αναφέροντας τη 

φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καθώς και την έκθεση στον αμίαντο την 

οποία έχουν υποστεί. Ο ιατρός ή/και η υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση αρχή 

έχουν πρόσβαση στο μητρώο αυτό. Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην 

επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυμα στοιχεία που 

περιέχει το μητρώο αυτό.  

2.Τα μητρώα που αναφέρονται στο σημείο 1 και οι ατομικοί ιατρικοί φάκελοι που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 σημείο 1 πρέπει να φυλάσσονται για τριάντα τουλάχιστον έτη 

μετά το πέρας της έκθεσης στον αμίαντο, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες. 

2. Το μητρώο που αναφέρεται στο σημείο 1 και οι ατομικοί ιατρικοί φάκελοι που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 σημείο 1 πρέπει να φυλάσσονται για σαράντα τουλάχιστον 

έτη μετά το πέρας της έκθεσης στον αμίαντο, σύμφωνα με τις 

εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές. 

3. Aν η επιχείρηση παύσει τη δραστηριότητά της, τα έγγραφα που αναφέρονται στο 

σημείο 2 τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 

ή/και πρακτικές. 

Άρθρο 16α 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν την εφαρμογή κατάλληλων κυρώσεων σε περίπτωση 

παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας που εγκρίνεται βάσει της παρούσας οδηγίας. Οι 

κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.» 

Άρθρο 17  

Τα Κράτη μέλη τηρούν μητρώο των αναγνωρισμένων κρουσμάτων αμιάντωσης και 

μεσοθηλιώματος. 

 Άρθρο 18  

1. Τα Κράτη μέλη εκδίδουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1987 

και πληροφορούν σχετικά αμέσως την Επιτροπή. Πάντως η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 

1987 μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 1990, όσον αφορά τις εξορυκτικές 

δραστηριότητες του αμιάντου. 

 2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που 

εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.  
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Άρθρο 19  

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 1983.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Μέθοδος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 7 σημείο 1 για τη μέτρηση της 

περιεκτικότητας του αέρα σε αμίαντο στο χώρο εργασίας  

 

1. Τα δείγματα λαμβάνονται στη ζώνη εισπνοής κάθε εργαζόμενου, δηλαδή μέσα σε ένα 

ημισφαίριο ακτίνας 300 mm που καλύπτει το χώρο εμπρός από το πρόσωπο και έχει 

κέντρο το μέσο μιας γραμμής που ενώνει τα δύο αυτιά. 

 2. Χρησιμοποιούνται φίλτρα από μεμβράνη (μίγμα εστέρων κυτταρίνης ή 

νιτροκυτταρίνης), με πόρους διαστάσεων 0,8 - 1,2 μm με τυπωμένα τετραγωνίδια και 

διάμετρο 25 mm.  

3. Χρησιμοποιείται ανοικτό στήριγμα του φίλτρου με προεξέχοντα κύλινδρο ο οποίος 

σχηματίζει, εμπρός από το φίλτρο, προεξοχή πλάτους 33- 44 mm αφήνοντας εκτεθειμένη 

κυκλική ζώνη διαμέτρου τουλάχιστον 20 mm. Όταν χρησιμοποιείται, ο κύλινδρος είναι 

στραμμένος προς τα κάτω.  

4. Χρησιμοποιείται φορητή αντλία με ηλεκτρικές στήλες, την οποία φέρει ο εργαζόμενος 

στη ζώνη ή στην τσέπη του. Η παροχή της αντλίας, που πρέπει να είναι κανονική, 

ρυθμίζεται αρχικά στην τιμή 1 lit/min, ± 5 %. Κατά τη δειγματοληψία, η παροχή αυτή 

διατηρείται στην περιοχή του ± 10 % της αρχικής τιμής.  

5. Η παραδεκτή ανοχή κατά τη μέτρηση του χρόνου δειγματοληψίας είναι 2 %.  

6. Η άριστη φόρτιση των φίλτρων με ίνες κυμαίνεται μεταξύ 100 και 400 ινών ανά mm2·  

7. Το φίλτρο τοποθετείται κατά προτίμηση ολόκληρο, σε αντικειμενοφόρο μικροσκοπίου 

και διαφανοποιείται με τη μέθοδο ακετόνης-τριοξικής γλυκερίνης (τριακετίνης). Στη 

συνέχεια το φίλτρο καλύπτεται με καλυπτρίδα γυάλινη.  

8. Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται διοπτρικό μικροσκόπιο με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: - φωτισμός Koehler, - η διάταξη που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα 

του μικροσκοπίου περιλαμβάνει ένα συμπυκνωτή του Abbe ή έναν αχρωματικό 

συμπυκνωτή αντίθετης φάσης ενσωματωμένο μέσα σε μια διάταξη εστίασης και 

κέντρωσης. Η κεντροθέτηση της αντίθετης φάσης ρυθμίζεται ανεξάρτητα από την 

κεντροθέτηση του συμπυκνωτή, - ισοεστιακό αχρωματικό αντικειμενικό φακό θετικής 

αντίθεσης φάσης με μεγέθυνση 40x, με αριθμητικό άνοιγμα μεταξύ 0,65 και 0,70 και 

δακτυλιακή απορρόφηση φάσης μεταξύ 65 και 85 %, - αντισταθμιστικούς 
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προσοφθάλμιους με μεγέθυνση 12,5x· τουλάχιστον ένας από τους φακούς αυτούς πρέπει 

να δέχεται δίκτυο σταυρονημάτων και να είναι δυνατό να εστιάζεται, - κυκλικό δίκτυο 

σταυρονημάτων τύπου Walton-Beckett για προσοφθάλμιο, με φαινόμενη διάμετρο 100 

μm ± 2 μm στο επίπεδο του αντικειμένου, όταν χρησιμοποιούνται ο αντικειμενικός και ο 

προσοφθάλμιος που προδιαγράφονται. Η φαινόμενη αυτή διάμετρος ελέγχεται με τη 

βοήθεια μικρομέτρου που βρίσκεται στην τράπεζα του μικροσκοπίου.  

9. Η εγκατάσταση του μικροσκοπίου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

και το όριο ανίχνευσης ελέγχεται με μια «πρότυπη αντικειμενοφόρο αντίθεσης φάσης». 

Αν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή, πρέπει να είναι ορατή περιοχή μέχρι τον 

κωδικό αριθμό 5 στις πρότυπες αντικειμενοφόρους ΑΙΑ ή μέχρι το τετραγωνίδιο 5 στις 

πρότυπες αντικειμενοφόρους HSE/MPL Mark 2. Ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να 

γίνεται στην αρχή κάθε ημέρας χρήσης.  

10. Η μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: - ως 

απαριθμήσιμη ίνα νοείται κάθε ίνα που αναφέρεται στο άρθρο 7 σημείο 1 δεύτερο εδάφιο 

η οποία δεν εφάπτεται με αντικείμενο του οποίου η μεγαλύτερη διάμετρος να υπερβαίνει 

τα 3μm, - κάθε απαριθμήσιμη ίνα της οποίας και τα δύο άκρα βρίσκονται μέσα στην 

επιφάνεια του δικτύου σταυρονημάτων υπολογίζεται ως μια ίνα· κάθε ίνα της οποίας μόνο 

το ένα άκρο βρίσκεται μέσα στο δίκτυο υπολογίζεται ως μισή ίνα, - τα τετραγωνίδα του 

δικτύου σταυρονημάτων που χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση επιλέγονται τυχαία 

στην εκτεθειμένη επιφάνεια του φίλτρου, - κάθε σωρός ινών που σε ένα ή περισσότερα 

σημεία του μήκους του φαίνεται συμπαγής και αδιαίρετος αλλά σε άλλα σημεία διασπάται 

σε χωριστά κομμάτια (σχισμένη ίνα) θεωρείται ως μια ίνα αν ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 

σημείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη  περίπτωση του παρόντος σημείου. Η διάμετρος 

που μετράται είναι η διάμετρος του συμπαγούς τμήματος και όχι η διάμετρος του 

σχισμένου τμήματος, Π σε κάθε άλλο σωρό ινών όπου μεμονωμένες ίνες εφάπτονται με 

άλλες ή διασταυρώνονται μεταξύ τους (δέσμη), η καθεμιά από τις ίνες αυτές υπολογίζεται 

χωριστά, αν διακρίνεται αρκετά ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στο 

άρθρο 7 σημείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη περίπτωση του παρόντος σημείου. Αν 

δεν διακρίνονται μεμονωμένες ίνες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτές, η δέσμη 

θεωρείται ως μια απαριθμήσιμη ίνα αν, ως σύνολο, ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σημείο 1 

δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη περίπτωση του παρόντος σημείου, - αν περισσότερο από 

ένα όγδοο του δικτύου σταυρονημάτων καλύπτεται από σωρό ινών και/ή σωματιδίων, το 

πεδίο αυτό απορρίπτεται και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο πεδίο για μέτρηση, - 
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πρέπει να μετρηθούν 100 ίνες σε 20 τουλάχιστον περιοχές του δικτύου ή πρέπει να 

εξεταστούν 100 περιοχές του δικτύου.  

11. Ο μέσος αριθμός ινών ανά δίκτυο υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των ινών που 

μετρήθηκαν με τον αριθμό των περιοχών δικτύου που εξετάστηκαν. Η επίδραση 

στιγμάτων του φίλτρου ή ρύπανσης στην καταμέτρηση των ινών πρέπει να μην 

υπερβαίνει τις 3 ίνες/100 τετραγωνίδια δικτύου. Ο αριθμός αυτός ελέγχεται με χρήση 

παρθένων φίλτρων. Συγκέντρωση στον αέρα = (αριθμός ανά τετραγωνίδιο δικτύου x 

εκτεθειμένη επιφάνεια φίλτρου) / (επιφάνεια τετραγωνιδίου δικτύου x όγκο του 

ατμοσφαιρικού αέρα που συλλέχθηκε). 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 15 σημείο 1  

1. Σύμφωνα με τις σημερινές γνώσεις μας, η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να 

προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις:  αμιάντωση,  μεσοθηλίωμα,  καρκίνο του πνεύμονα, 

γαστρεντερικό καρκίνωμα.  

2. Ο ιατρός και/ή η αρχή που είναι υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση των 

εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις 

περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκθεση κάθε εργαζομένου.  

3. H εξέταση της υγείας των εργαζομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και 

την πρακτική της εργασιακής ιατρικής και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 

μέτρα: 

— κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελματικού φακέλου του εργαζομένου 

— προσωπική συνέντευξη, 

— γενική κλινική εξέταση και ιδίως του θώρακα 

— εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομέτρηση και καμπύλη ροής όγκου). 

Ο ιατρός ή/και η αρμόδια αρχήγια την επίβλεψη της υγείας αποφασίζει τη διεξαγωγή 

περαιτέρω εξετάσεων, όπως κυτταρολογικές εξετάσεις των πτυέλων, ακτινολογική 

εξέταση του θώρακα ή αξονική τομογραφία, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες γνώσεις 

στον τομέα της εργασιακής ιατρικής. 

  

3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές 

και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα μέτρα: - κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελματικού φακέλου του 
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εργαζόμενου, - προσωπική συνέντευξη, - κλινική εξέταση του θώρακα, - εξέταση της 

αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι επιθυμητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις 

οποίες περιλαμβάνονται ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων, καθώς και 

εργαστηριακές αναλύσεις, όπως η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων. Οι εξετάσεις 

αυτές πρέπει να αποφασίζονται για κάθε εργαζόμενο που παρακολουθείται ιατρικά και 

σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες γνώσεις που αποκτώνται στον τομέα της ιατρικής της 

εργασίας.  

 

3.3.2  Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

          Περιορισμός κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων  

          ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος). 

1983/478/ΕΟΚ  (Έναρξη ισχύος : 21/09/1983, Προθεσμία εναρμόνισης : 20/03/1986, 

εναρμόνιση Υ.Α. 279/85/85)  Τροποποιεί την 76/769/ΕΟΚ. 

1985/610/ΕΟΚ (Έναρξη ισχύος : 24/12/1985, Προθεσμία εναρμόνισης : 31/12/1987, 

εναρμόνιση Υ.Α. 1517/87/87)  Τροποποιεί την 76/769/ΕΟΚ. 

Τα κύρια σημεία της οδηγίας  76/769/ΕΟΚ και οι εως τώρα τροποποιήσεις :  

- Ορίζουν ότι οι ίνες αμιάντου τύπου κροκιδολίθου και τα προϊόντα που τις περιέχουν δεν 

επιτρέπεται, με τρεις εξαιρέσεις, να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται. 

Έχουν θεσπίσει για το λόγο αυτό διατάξεις υποχρεωτικής επισήμανσης για όλα τα 

προϊόντα που περιέχουν ίνες αμίαντου. 

- Οι ίνες αμίαντου δεν μπορούν πια να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται 

στα παιχνίδια, στα υλικά και παρασκευάσματα των οποίων η χρήση συνεπάγεται 

ψεκασμό, στα προϊόντα λιανικής πωλήσεως σε μορφή σκόνης, στα είδη καπνιστού, στις 

θερμαντικές συσκευές καταλυτικής καύσης, στα χρώματα και στα βερνίκια. 

- Ο καλύτερος έλεγχος της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης των επικίνδυνων 

ινών αμιάντου είναι αναγκαίος για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, δεδομένου 

μάλιστα ότι υπάρχουν για ορισμένες χρήσεις υποκατάστατα που θεωρούνται, βάσει 

ανάλυσης κινδύνου, λιγότερο επικίνδυνα. 

- Ένα μέσο ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και 

του περιβάλλοντος είναι η απαγόρευση της χρήσης ορισμένων ινών, όπως εκείνων από 

αμφιβολικό αμίαντο, οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένες επιστημονικές πηγές, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους. Για πρακτικούς λόγους, η απαγόρευση αυτή 
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δεν μπορεί προς το παρόν να επεκταθεί σε υλικά που απαντούν στη φύση, όπως 

μεταλλεύματα και άμμο που περιέχουν ίνες αμίαντου ως φυσικές προσμείξεις. 

- Δεν έχει ακόμη διαδοθεί ευρέως η δοκιμή στερεότητας ινών για την εκτίμηση των 

κινδύνων, οι οποίοι δημιουργούνται από συγκεκριμένα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο. 

Παρά το γεγονός αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση προϊόντων τα οποία συνιστούν 

μικρότερο συνολικό κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

1991/659/ΕΟΚ  Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1993, εναρμόνιση Υ.Α 1154/93. 

Τροποποιεί την 76/769/ΕΟΚ. 

Άρθρο 1  

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ προσαρμόζεται με την παρούσα στην τεχνική 

πρόοδο όπως εκτίθεται στο παράρτημα που ακολουθεί.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Το σημείο 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο: 

6.1. Κροκιδόλιθος, CAS αριθ. 12001-28-4  

Αμοσίτης, CAS αριθ. 12172-73-5  

Ινώδης ανθοφυλλίτης, CAS αριθ. 77536-67-5 

Ινώδης ακτινόλιθος, CAS αριθ. 77536-66-4 

Ινώδης τρεμολίτης, CAS αριθ. 77536-68-6 6.1.  

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων που 

τις περιέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης.  

6.2. Χρυσοτίλης, CAS αριθ. 12001-29-5 6.2.  

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση προϊόντων που περιέχουν τις ίνες αυτές 

για: α) παιχνίδια β) υλικά ή παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 

ψεκασμούς  γ) τελικά προϊόντα υπό μορφή σκόνης που πωλούνται λιανικά στο κοινό δ) 

είδη καπνιστού όπως καπνοσύριγγες και επιστόμια πούρων 

ε) καταλυτικούς ηθμούς και διατάξεις μόνωσης που προορίζονται για ενσωμάτωση σε 

καταλυτικές συσκευές θέρμανσης που χρησιμοποιούν υγραέριο στ) χρώματα και βερνίκια  

ζ) ηθμούς υγρών. Κατά παρέκκλιση η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει για τους ηθμούς 

φαρμακευτικής χρήσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1994 

 η) υλικά οδόστρωσης εφόσον η περιεκτικότητα σε ίνες είναι μεγαλύτερη από 2 % 
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 θ) κονιάματα, προστατευτικά επιχρίσματα, στόκους και υλικά πλήρωσης, μέσα 

σφράγισης και στεγανοποίησης, υλικά πλήρωσης αρμών, μαστίχες, κόλλες, διακοσμητικές 

σκόνες και μέσα τελικής επεξεργασίας 

 ι) μονωτικά ή ηχομονωτικά υλικά χαμηλής πυκνότητας (πυκνότητα μικρότερη από 1 

g/cm3) ια) ηθμοί αέρος και ηθμοί που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά, διανομή και 

χρήση φυσικού αερίου και φωταερίου ιβ) υποστρώματα πλαστικών δαπέδων και 

επενδύσεων τοίχου ιγ) τελικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προς διάθεση στον τελικό 

χρήστη, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε κατεργασία για την αποτροπή αποδέσμευσης ινών. 

Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει για διαφράγματα προοριζόμενα για 

διαδικασίες ηλεκτρόλυσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1998  ιδ) πιλήματα για στέγες.  

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άλλων κοινοτικών διατάξεων περί ταξινόμησης, 

συσκευασίας και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, επιτρέπεται η 

διάθεση στην αγορά και η χρήση προϊόντων που περιέχουν τις ίνες αυτές μόνον εάν τα 

προϊόντα φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ.  

  
1999/77/ΕΚ Προθεσμία εναρμόνισης 26/08/1999, εναρμόνιση Υ.Α 82/2003/03. 

Τροποποιεί την 76/769/ΕΟΚ.  

 

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για την τοξικότητα, την 

οικοτοξικότητα και το περιβάλλον σχετικά με τις επιπτώσεις του χρυσοτιλικού αμιάντου 

και των υποκατάστατών του στην υγεία και με δεδομένο ότι για τις περισσότερες 

εναπομένουσες χρήσεις του χρυσοτιλικού αμιάντου διατίθενται τώρα υποκατάστατα ή 

εναλλακτικά προϊόντα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα και θεωρούνται 

λιγότερο επικίνδυνα και ενώ οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τον αμίαντο και τα 

υποκατάστατά του εξελίσσονται συνεχώς η Ε.Κ θεωρεί ότι η απαγόρευση της χρήσης 

ινών χρυσοτιλικού αμιάντου και προϊόντων που τις περιέχουν αποτελεί αποτελεσματικό 

τρόπο προστασίας της υγείας του ανθρώπου. 

Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί κατώφλιο έκθεσης στον χρυσοτιλικό αμίαντο κάτω από το 

οποίο η ουσία αυτή δεν παρουσιάζει επικινδυνότητα ως προς την καρκινογένεση. 

Η έκθεση των εργαζομένων και άλλων χρηστών σε προϊόντα που περιέχουν αμίαντο είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί και μπορεί να υπερβαίνει σε σημαντικό βαθμό, κατά 

διαστήματα, τις τρέχουσες οριακές τιμές και η έκθεση του είδους αυτού ενέχει τους 

μεγαλύτερους κινδύνους για την ανάπτυξη νόσων που σχετίζονται με τον αμίαντο. 
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Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί περίοδος προσαρμογής για τη σταδιακή απαγόρευση της 

κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης τον χρυσοτιλικού αμιάντου και των προϊόντων 

που τον περιέχουν. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη για τα διαφράγματα 

που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρόλυση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεδομένου ότι 

ο κίνδυνος έκθεσης είναι εξαιρετικά χαμηλός και απαιτείται περισσότερος χρόνος για την 

ανάπτυξη καταλλήλων εναλλακτικών λύσεων για αυτήν την κρίσιμη από πλευράς 

ασφαλείας εφαρμογή. 

 
Άρθρο 1 

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο όπως 

καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 2 

1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2005. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παράπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή 

τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

3. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 τα 

κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτρέψουν νέες εφαρμογές του χρυσοτιλικού αμιάντου στο 

έδαφός τους. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

6.1. Κροκιδόλιθος, CAS αριθ. 12001-28-4  

Αµοσίτης, CAS αριθ. 12172-73-5  

Ανθοφυλλιτικός αµίαντος CAS αριθ. 77536-67-5  

Ακτινολιθικός αµίαντος, CAS αριθ. 77536-66-4  

Τρεµολιθικός αµίαντος, CAS αριθ. 77536-68-6 
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Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση τών ινών αυτών και των προϊόντων που 

τις περιέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης. 

6.2. Χρυσοτίλης, CAS αριθ. 12001-29-5 

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση τών ινών αυτών και των προϊόντων στα 

οποία σκοπίµως προστίθενται οι ίνες αυτές. 

Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να εξαιρούν τα διαφράγµατα που χρησιµοποιούνται 

στις υπάρχουσες ηλεκτρολυτικές εγκαταστάσεις είτε µέχρι το τέλος της διάρκειας 

λειτουργίας τους, είτε έως ότου υπάρχουν διαθέσιµα κατάλληλα υποκατάστατα 

απηλλαγµένα αµιάντου, ανάλογα µε το ποιά από τις δύο αυτές δυνατότητες προηγείται 

χρονικά.  

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρέκκλιση αυτή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αµιάντου των σηµείων 6.1 και 6.2 και τα οποία 

ήταν ήδη εγκατεστηµένα ή/και σε λειτουργία πριν από την ηµεροµηνία θέσεως σε 

εφαρµογή της οδηγίας 1999/77/ΕΚ από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, εξακολουθεί να 

επιτρέπεται µέχρι την τελική απόρριψή τους ή µέχρι το τέλος της διάρκειας λειτουργίας 

τους. Ωστόσο,τα κράτη µέλη µπορούν, για λόγους προστασίας της υγείας, να 

απαγορεύσουν τη χρήση των προϊόντων αυτών στο έδαφός τους πριν από την τελική 

απόρριψή τους ή το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους. 

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των άλλων κοινοτικών διατάξεων περί ταξινόµησης, 

συσκευασίας και επισήµανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, η διάθεση 

στην αγορά και η χρήσητων ινών αυτών και των προϊόντων που τις περιέχουν, όπως 

προβλέπεται από τις προηγούµενες παρεκκλίσεις, επιτρέπεται µόνον εάν τα προϊόντα 

φέρουν επισήµανση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ. 

 
3.3.3  Προστασία περιβάλλοντος και διάθεση τοξικών αποβλήτων 
 
1987/217/ΕΟΚ  πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον 

αμίαντο  

Έναρξη ισχύος : 24/03/1987. Προθεσμία εναρμόνισης : 31/12/1988 και 

30/06/1991 για τα άρθρα 4 και 5. Εναρμόνιση : Υ.Α 8243/1113/91. 

Τροποποιήθηκε από : 90/656/ΕΟΚ και 91/692/ΕΟΚ. 

  
ΟΔΗΓΙΑ 96/61 /ΕΚ του Συμβουλίου της 24/9/96 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
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2001/573/ΕΚ  κατάλογος αποβλήτων. Απόφαση του Συμβουλίου της 23.7.2001  που 

τροποποιεί την απόφαση της επιτροπής 2000/532/ΕΚ.  

 
Αρθρο 1 

Το παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της 

παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002. 

Αρθρο 3 

 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

3. Ο αριθμός καταχώρισης 17 06 05 «υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 

αμίαντο», αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«17 06 05 υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο» * 

   * Όσον αφορά την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, τα κράτη μέλη μπορεί να 

αποφασίσουν να αναβάλλουν την έναρξη ισχύος της παρούσας καταχώρησης μέχρι τη 

θέσπιση κατάλληλων μέτρων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υλικών δομικών 

κατασκευών που περιέχουν αμίαντο. Τα μέτρα αυτά θα ληφθούν με τη διαδικασία 

του άρθρου 17 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των 

αποβλήτων και πρέπει να υιοθετούν μέχρι τις 16 Ιουλίου 2002 το αργότερο (ΕΕ 1182 

της 16.7.1999, σ.1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5:  ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ   

 
 

Προστασία των εργαζομένων 

Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984  Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

Τροποποιήθηκε από :  

Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/92, (424/Β/3.7.92) «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 22 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο» 

Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/96, (771/Β/28.8.96) «Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ «περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις 
υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών»  

Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/98, (1070/Β/14.10.98) «Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του 
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο»  

Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/02, (165/Β/14.2.02) «Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών»  

Π.Δ. 70α/1988 - Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία  (ΦΕΚ 31/Α/17-2-88)  

Π.Δ. 70/1990 - Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.  Εργασίες με αμίαντο: (άρθ. 28)  

Π.Δ. 399/1994 - Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/EOΚ  (ΦΕΚ 221/Α/19.12.94) 

Π.Δ. 17/1996  Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK) 

Π.Δ. 175/97, (150/Α/15.7.97) «Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο 
κατά την εργασία» (31/Α) σε  συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ» 

Π.Δ. 62/1998 - Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από: 

Ν. 2956/01 (258/Α/6.11.01) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις»  

Π.Δ. 159/99, (157/Α/3.8.99) «Τροποποίηση του π.δ 17/96 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του 
π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α)»  

Π.Δ. 127/00, (111/Α/6.4.00) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου» 

Π.Δ. 338/2001 (227/Α/9.10.2001). «προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόμενους   σε χημικούς παράγοντες.  

Π.Δ. 339/2001 (227/Α/9.10.2001)  Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.   

Π.Δ. 43/03, (44/Α/21.2.03)  «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 
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29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999)»  

Π.Δ. 212/06, (212/Α/9.10.06) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

Προστασία καταναλωτικού κοινού 
 

Υ.Α. οικ. Υ1/2990/1993  Περί απαγόρευσης της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών που περιέχουν αμίαντο στους 
κλιβάνους έψησης άρτου κ.λπ τροφίμων.(ΦΕΚ 328/Β/6-5-93). 
 
Ν 2251/94 (191/Α/16.11.1994) « Προστασία Καταναλωτών». 
 
ΚΥΑ Φ1-503/15.2.1995 (98/Β/19.2.1996) Γενική ασφάλεια των προϊόντων - Εναρμόνιση με την οδηγία 92/59/ΕΟΚ 
 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών. 
Περιορισμός κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών. 

 
Υ.Α 2592/84 (ΦΕΚ 230/29.4.85)- Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινωτικό. Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π.Δ 445/83 (ΦΕΚ 166 Τ.Α/17.11.83) 
 
(Οι τροποποιήσεις των Υ.Α 1100/91, Υ.Α 341/92 , Υ.Α 399/92 και Υ.Α 401/92 δεν αφορούν τον αμίαντο).  
Υ.Α. 1517/87/1987 Συμπλήρωση του παραρτήματος 1 του π.δ 445/83 σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ.(559/Β/23-10-87) 
 
Υ.Α. 776/92/1992 - Τροποποίηση των π.δ 329/83 και 445/83 και της απόφασης ΑΧΣ 1197/89 για τον έλεγχο των 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 
88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προστίμων. (ΦΕΚ 713/Β/2-12-92)  

Υ.Α. 1154/1993  Τροποποίηση του παρ/τος Ι του π.δ 445/83 «περί περιορισμών θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης 
μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/659/ΕΟΚ»  

Υ.Α. 82/2003/2003 - Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/77/Ε.Κ της 
Επιτροπής (EE L207/6-8-1999) «για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών 
και παρασκευασμάτων (αμίαντος)  

Υ.Α. 76/06, (832/Β/6.7.06) «Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992, σχετικά με την «Τροποποίηση των π.δ. 
329/1983 και 445/1983 και της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/1989 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/ ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την 
επιβολή προστίμων» 

Προστασία περιβάλλοντος και διάθεση τοξικών αποβλήτων 

Π.Δ. 1180/1981 - Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει 

Τροποποιήθηκε από :  

Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών 
(ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86»  (άρθ. 2 § ιβ)  

Υ.Α 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665 Β/1.11.1985). Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και  εξάλειψη 
πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 
76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20.3.78 και 6.4.76 
(Άρθρο 10) 
 
N.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) Για την προστασία του περιβάλλοντος 
 
Υ.Α. 8243/1113/1991 - Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του 
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περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91). 
  
Υ.Α. οικ. 31245/1993 - Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων (ΦΕΚ 451/Β/24-6-93) 
(άρθ. 9) «Απομάκρυνση δεξαμενών, δοχείων εύφλεκτων ή τοξικών ουσιών ή τμημάτων κατασκευών που περιέχουν 
αμίαντο».  
 
ΥΑ 19396/1546/1997  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 
(Άρθρο 7)  

Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α)  «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και προϊόντων.» 
 
Υ.Α 15393/ 2332/2002 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 
«Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)». 

Υ.Α 25535/3281/2002      Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και 
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' κατηγορίας σύμφωνα με την υπ' αρ. ΗΠ 
15393/2332/2002 ΚΥΑ  

"Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π." (1022/Β). 

ΚΥΑ Η.Π 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β)  « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 
 

Επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο 

Υ.Α. /1979  Περί αντικατάστασης άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚ 

Υ.Α. Φ11321/27240/1941/2006 (ΦΕΚ 1818/Β/12.12.2006) 

 Συμπλήρωση Πίνακα Επαγγελματικών Παθήσεων    
 
 



 



 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ  ΙΝΩΝ  ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
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4.1  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ   
 

Οι συγκεντρώσεις του αμιάντου αναφέρονται συνήθως σε ίνες ανά χιλιοστόλιτρο 

(f/mL) ή εκατομμύρια ίνες ανά λίτρο (Mf/L). Η τυποποιημένη μέθοδος για τον αμίαντο 

στον αέρα είναι η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης PCM (phase contrast microscopy). 

Μετρούνται μόνο οι ίνες με μήκος μεγαλύτερο από 5μm, διάμετρο μικρότερη από 3 μm 

και συντελεστή επιμήκυνσης (L / D) μεγαλύτερο από 3 (1983/477/ΕΚ αρθ. 7 παρ 6, Π.Δ 

212/2006 αρθ. 7 παρ 2). Η συγκέντρωση του αμιάντου στο νερό προσδιορίζεται γενικά 

από τη μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων TEM  (Transmission Electron Microscopy). 

Διάφορες μέθοδοι είναι διαθέσιμες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, για την 

ποιοτική ανάλυση του αμιάντου. Για τον προσδιορισμό των ορυκτών του αμιάντου, η 

ταξινόμηση είναι ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (electron microscopy), οπτικό μικροσκόπιο 

(optical microscopy), περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (X-ray diffraction) και υπέρυθρη 

φασματοφωτομετρία (infrared spectophotometry).  

 
4.2   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ    

Ο προσδιορισμός του αμιάντου στον αέρα προϋποθέτει δύο βήματα, τη 

δειγματοληψία και την ανάλυση. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά το σχεδιασμό ενός 

μετρημένου όγκου από τον αέρα μέσω ενός φίλτρου που τοποθετείται σε έναν 

εργαζόμενο. Όταν η δειγματοληψία γίνεται για την επαγγελματική έκθεση, το φίλτρο 

βρίσκεται στη ζώνη αναπνοής (προσωπική δειγματοληπτική συσκευή) του εργαζομένου. 

Η στατική δειγματοληψία περιλαμβάνει τη λήψη των δειγμάτων από σταθερές θέσεις και 

παρέχει τις πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις αμιάντου στη γενική περιοχή. Οι ίνες 

αμιάντου συλλέγονται στο φίλτρο που αφαιρείται για την ανάλυση στο τέλος της 

περιόδου δειγματοληψίας. 

Οι αναλυτικές μέθοδοι καθορίζουν συνήθως τη συγκέντρωση αριθμού ινών του 

αμιάντου στον αέρα. Μερικές αναλυτικές μέθοδοι επιτρέπουν επίσης το χαρακτηρισμό 

των ινών. Η τυποποιημένη αναλυτική μέθοδος για τις ίνες είναι η μέθοδος φίλτρων 

μεμβρανών που χρησιμοποιεί την οπτική μικροσκοπία αντίθεσης φάσης. Οι τεχνικές της 

σαρωτικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας SEM (Scanning Electron Microscopy) και η 

μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων TEM έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό της συγκέντρωσης ινών και ιδιαίτερα για χαμηλές τιμές και περιβαλλοντική 

δειγματοληψία. Τα εξαρτήματα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπως η περίθλαση 

ηλεκτρονίων επιλεγμένης περιοχής (SAED - Selected Area Electron Diffraction) και η 
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ανάλυση φάσματος (EDXA -Spectrum Analysis) έχουν επιτρέψει περαιτέρω τον 

προσδιορισμό των ινών.   

 
4.2.1 Μικροσκοπία αντίθεσης φάσης (PCM)  
 

Η μέθοδος φίλτρων μεμβρανών που χρησιμοποιεί τη μικροσκοπία αντίθεσης 

φάσης (MFM/PCM) έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά έτη διεθνώς ως πρότυπη μέθοδος για 

τον προσδιορισμό του αμιάντου στον αέρα στο επαγγελματικό περιβάλλον (Εικ. 4.1). Αν 

και η μεθοδολογία μπορεί να ποικίλει ελαφρώς μεταξύ των διαφόρων δημοσιευμένων 

μεθόδων, οι βασικές αρχές είναι παρόμοιες. 

 

 
Εικόνα 4.1: Σχηματική απεικόνιση του μικροσκοπίου αντίθεσης φάσης  

 

Στην Αυστραλία, η Εθνική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(NOHSC) έχει δημοσιεύσει οδηγία για τη μέθοδο φίλτρων μεμβρανών για την 

αερομεταφερόμενη σκόνη αμιάντου, (NOHSC, 1988). Η μεθοδολογία αναφέρεται γενικά 

ως μέθοδος MFM και χρησιμοποιείται ως πρότυπη για το ρυθμιστικό έλεγχο στην 

Αυστραλία. Η εργαστηριακή πιστοποίηση για αυτήν την μέθοδο παρέχεται από την εθνική 

ένωση της αρχής δοκιμών (NATA).   

Η μέθοδος NIOSH 7400 προτείνει κανόνες για την αρίθμηση των ινών που μπορεί 

να παρατηρηθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις (Εικ. 4.2). 

Στη μέθοδο MFM, ο αέρας σύρεται μέσω μιας αντλίας δειγματοληψίας και περνά 

από ένα αδιαφανές φίλτρο μεμβρανών (μικτοί εστέρες κυτταρίνης ή νιτρικού άλατος της 



Κεφάλαιο 4                                                                                                                 Μέτρηση ινών αμιάντου 

 221

κυτταρίνης), το οποίο στη συνέχεια με την προσθήκη σταγόνων ακετόνης σε θερμοκρασία 

βρασμού (56,3oC) μετασχηματίζεται σε ένα διαφανές και οπτικά ομοιογενές δείγμα. Για 

την  βελτιστοποίηση των οπτικών ιδιοτήτων τοποθετείται καλυπτρίδα, χρησιμοποιώντας 

ως συγκολλητικό υλικό TRIACETIN (τριοξική γλυκερίνη). Οι ίνες που συλλέγονται στο 

φίλτρο ταξινομούνται έπειτα και μετριούνται χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο με σύστημα 

αντίθεσης φάσης (Εικ. 4.3). Μετρούνται μόνο οι ίνες που απαιτεί η Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το αποτέλεσμα εκφράζεται, όπως αναφέρθηκε, σε ίνες ανά 

χιλιοστόλιτρο αέρα (f/mL), που υπολογίζεται από τον αριθμό ινών στο φίλτρο και τον 

όγκο του επιλεγέντα αέρα.  

Για τις επαγγελματικές εκθέσεις, τα αποτελέσματα καθορίζονται ως time-weighted 

μέσος όρος (TWA) με τη δειγματοληψία κατά τη διάρκεια μιας ελάχιστης περιόδου 

τεσσάρων ωρών για τη σύγκριση στα επαγγελματικά πρότυπα έκθεσης.   

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για τη δειγματοληψία και ανάλυση των 

δειγμάτων με τη χρήση PCM, περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι του Π.Δ 

70α/1988 (βλ. σελ. 89-93) και στο παράρτημα Ι του Π.Δ 212/2006 (βλ. σελ. 110-112). 

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου MFM αποτελεί το γεγονός ότι είναι σχετικά 

γρήγορη και ανέξοδη. Αν και χρησιμοποιείται ως τυποποιημένη μέθοδος, έχει διάφορους 

περιορισμούς (κυρίως στο σχετικό υπολογισμό των ινών παρά στη δειγματοληψία), οι 

οποίες συζητούνται περαιτέρω στην οδηγία MFM και αναφέρονται από διάφορους 

ερευνητές (Corn, 1994, Lippmann, 1994, Kohyama & Kurimori, 1996).  

Οι περιορισμοί της μεθόδου περιλαμβάνουν:  

•  δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ των διάφορων τύπων αμιάντου ή μεταξύ του 

αμιάντου και άλλων τύπων ινών, π.χ. γυαλιών, μαλλιού, βαμβακιού και ινών κυτταρίνης 

•  δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις πολύ λεπτές ίνες (το κατώτερο όριο της οπτικής ανάλυσης 

για το PCM είναι 0.2-0.3 µm) και μπορεί να είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το μέγεθος 

των ινών  

•  οι τεχνητές ίνες που μερικές φορές χρησιμοποιούνται στα φίλτρα κατά τη διάρκεια της 

ρύθμισης για τη μικροσκοπία, μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς (υψηλές) αναγνώσεις εάν 

δεν αναγνωρίζονται.   

Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως οι υψηλές 

αριθμήσεις θορύβου και τα ανακριβή αποτελέσματα λόγω της αποτυχίας να  ανιχνευθούν 

οι τεχνητές ίνες ή μερικές μικρότερες αερομεταφερόμενες αναπνεύσιμες ίνες. Σε μερικά 

επαγγέλματα τα επίπεδα σκόνης θορύβου μπορεί να είναι υψηλά και οι χρόνοι 

δειγματοληψίας θα πρέπει να μειωθούν για να ελαχιστοποιήσουν το φορτίο μορίων ή ινών 
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στο φίλτρο, πρέπει να ληφθούν διαδοχικά δείγματα για να αναπληρώσουν τον απαραίτητο 

χρόνο δειγματοληψίας προκειμένου να αυξηθεί το όριο της ανίχνευσης. Συνεπώς η 

μέθοδος είναι η πιο χρήσιμη για την ανάλυση δειγμάτων που περιέχουν ένα σημαντικό 

ποσό αμιάντου και όπου δεν υπάρχει ένα σημαντικό μέρος ινών που είναι πάρα πολύ 

λεπτές να μετρηθούν.  

Η οδηγία NOHSC MFM δηλώνει ότι το πρακτικά χαμηλότερο όριο ανίχνευσης για 

την επαγγελματική δειγματοληψία είναι 0.05-0.1 f/mL για ένα δείγμα 100 λίτρων και ένα 

ελάχιστο φορτίο 10 ινών/100 μέρη της κλίμακας του οργάνου (NOHSC, 1988). Τα όρια 

είναι βασισμένα στην υπόθεση ότι τα κενά φίλτρα περιέχουν μερικές υπολογίσιμες ίνες. 

Στην πράξη, το όριο ανίχνευσης μπορεί να είναι υψηλότερο εάν οι ανωτέρω όροι δεν 

ικανοποιούνται, π.χ. χαμηλότεροι όγκοι δειγμάτων και υψηλές κενές αριθμήσεις. Έχουν 

συστηθεί προτεινόμενες αλλαγές στη μεθοδολογία στο NOHSC (προτεινόμενα εθνικά 

πρότυπα έκθεσης) για το χρυσοτίλη (NOHSC, 1995α).  

 

 
 

Εικόνα 4.2: Σύμφωνα με τους κανόνες αρίθμησης ινών της μεθόδου NIOSH 7400, οι καταστάσεις 1,3,4 και 6 αφορούν 

μία μετρήσιμη ίνα, η 2 αφορά δύο ίνες, η 7 μισή ίνα και οι 5, 8, 9 καμία ίνα (NIOSH, 1994). 
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Εικόνα 4.3: Παράδειγμα μέτρησης ινών με μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης σε μεγέθυνση 10x. 

Οι κόκκοι που διακρίνονται αφορούν σε κόκκους μη αμιαντούχων διαστάσεων. 

 

4.2.1.1 Πολωτική οπτική μικροσκοπία  (PLM)   

Για ίνες μεγαλύτερες στο πλάτος από περίπου 1μm, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

οι τεχνικές PLM για να αξιολογήσουν τις οπτικές ιδιότητες των μεμονωμένων ινών (Εικ. 

4.4). Υπάρχουν  δημοσιευμένες μέθοδοι χαρακτηρισμού ινών από PLM όπως: η Μέθοδος 

9002 για ακατέργαστο αμίαντο (NIOSH, 1994), η μέθοδος δοκιμής EPA/600/R-93/116 

για τον προσδιορισμό του αμιάντου σε οικοδομικά υλικά (EPA, 1993), η προσωρινή 

μέθοδος EPA/600/M4-82/020 για τον προσδιορισμό του αμιάντου σε υλικά μόνωσης 

(EPA, 1982,), δειγματοληψία και προσδιορισμός αμιάντου σε στείρα υλικά από την 

πολωμένη οπτική μικροσκοπία PLM (HSE, 1994). 

 
Εικόνα 4.4: Χρυσοτιλικός αμίαντος, όπως φαίνεται με τη μέθοδο PLM και σε μεγέθυνση 100x. 
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4.2.2  Μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων (TEM)   
 

Η μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων (TEM) έχει αναπτυχθεί ως βιώσιμη 

τεχνική για τον προσδιορισμό του αμιάντου στον αέρα. Η αναλυτική μέθοδος 7402 του 

Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (NIOSH, 1990) 

για τις ίνες αμιάντων υιοθετεί TEM που έχει ένα όριο ανίχνευσης <0,01 f/mL. Η πιο 

πρόσφατη αναλυτική μεθοδολογία για τις ίνες αμιάντου που χρησιμοποιεί TEM ορίζεται 

στα πρότυπα του ISO 10312 (ISO, 1993). Αυτή η μέθοδος έχει ένα όριο ανίχνευσης 0,002 

f/mL (στον περιβαλλοντικό αέρα).   

Η υψηλότερη μεγέθυνση και ανάλυση της μεθόδου TEM επιτρέπουν μια εξέταση 

των κοντύτερων και λεπτότερων ινών αμιάντου, που δεν επιτρέπεται από το PCM (Eικ. 

4.5).    

 
Εικόνα 4.5: Ίνες χρυσοτίλη με μήκος 1-4 μm  (TEM, μεγέθυνση 19.000x)  

TEM εξοπλισμένα με φάσματα ακτίνων X υψηλής ανάλυσης (που εγκαθίστανται 

με μια κλίση και περιστροφή του δειγματοφορέα) και πρότυπο περίθλασης ηλεκτρονίων 

επιλεγμένης περιοχής (SAED), επιτρέπουν την αξιόπιστη διάκριση μεταξύ αμιαντούχων 

και μη αμιαντούχων ινών και επίσης τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των διαφορετικών 

τύπων ινών αμιάντου. Έχει αναφερθεί ότι TEM μπορεί να αναλύσει ίνες με διάμετρο 

μικρότερη από 0,02 µm (Kohyama & Kurimori, 1996), η οποία το καθιστά ικανοποιητική 

τεχνική για την ανάλυση των χρυσοτιλικών ινών. Υψηλότερη ανάλυση (κάτω από 0,005 

µm) μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων οργάνων, ελεγχόμενη με υπολογιστή.    

Στον έλεγχο της επαγγελματικής έκθεσης το TEM χρησιμοποιείται μόνο για να 

επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το MFM/ PCM.  
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Το TEM είναι η συνιστώμενη μέθοδος για τον αμίαντο στο γενικό περιβάλλον, 

όπου τα μεγέθη ινών και οι συγκεντρώσεις ινών είναι συνήθως πολύ χαμηλότερα από τα 

αντίστοιχα στις επαγγελματικές συνθήκες (Rogers, 1998).   

Έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μέθοδοι προετοιμασίας δειγμάτων με το TEM 

και διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες μεθόδους μεταφοράς. Οι ίνες είναι βασικά 

αμετάβλητες στις άμεσες μεθόδους μεταφοράς. Με τις έμμεσες μεθόδους εμφανίζεται 

συχνά κάποιος μηχανικός τεμαχισμός σε μικρότερες ίνες, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείται 

το sonification (Corn, 1994). Οι άμεσες μέθοδοι TEM, όπως η ISO 10312 προτιμώνται 

δεδομένου ότι δεν αλλάζουν τις κατανομές μεγέθους των ινών στο συλλεχθέν δείγμα 

(Rogers, 1998). Οι χρυσοτιλικές ίνες είναι πιο ευαίσθητες στον τεμαχισμό μέσω του 

sonification από άλλες ίνες αμιάντου (Breysse, 1991). Λόγω της πιθανότητας του 

τεμαχισμού των ινών, τα αποτελέσματα από  τις έμμεσες μεθόδους του TEM αναφέρονται 

συχνά σε μονάδες mg/m3 παρά σε f/mL.   

Έχουν γίνει προσπάθειες να προσαρμόσουν την ανάλυση TEM στις οδηγίες 

αφαίρεσης αμιάντου. Λόγω της ιδιαίτερης αναλυτικής μεταβλητότητας που βρίσκεται σε 

τέτοιες χαμηλές συγκεντρώσεις ινών, ο έλεγχος TEM έχει θεωρηθεί μη πρακτικός και ο 

τυπικός έλεγχος εκκαθάρισης έχει επανέλθει στο MFM/ PCM (Rogers, 1998).  

Δύο σημαντικές ποιοτικές τεχνικές είναι διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται με το 

ΤΕΜ: η περίθλαση ηλεκτρονίων, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής 

δομής των μορίων (Εικ. 4.6) και (όπως με τα SEM) το EDXA, το οποίο επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της στοιχειώδους σύνθεσης των μεμονωμένων ινών (Εικ. 4.7, 4.8). 

Συνδυαζόμενο  με ED και EDXA, το TEM είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ταυτοποίηση 

ανόργανων κρυσταλλικών ινών και παρέχει γενικά τον πιο οριστικό διαθέσιμο 

προσδιορισμό. Για τα μη κρυσταλλικά ανόργανα υλικά είναι παρόμοιο με τα SEM στην 

ευαισθησία, ενώ για την ποιοτική ανάλυση οργανικού υλικού τα TEM δεν είναι γενικά 

χρήσιμα.  

Το TEM όχι μόνο απαιτεί ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες αλλά είναι και χρονοβόρο στη 

χρήση του. Η προετοιμασία δειγμάτων για το TEM είναι  πιο σύνθετη από αυτή για το 

SEM. Δημοσιευμένες μέθοδοι χαρακτηρισμού ινών με τη χρήση TEM είναι οι 

προαναφερθείσες ISO 10312 (ISO, 1993), Method 7402 (NIOSH, 1994) αλλά και 

παλαιότερες από EPA (1987) και ISO (1991).     
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Εικόνα 4.6: Κρυσταλλική δομή χρυσοτίλη με TEM. και χρήση  ED. 

 

                
        Εικόνα 4.7: Φάσμα χρυσοτίλη  με EDX, δείχνει ότι           Εικόνα 4.8: Φάσμα ανθοφυλλίτη με EDΧ. Δείχνει ότι                           
        είναι πλούσιος σε Μg και φτωχός σε Fe .                             έχει περισσότερο πυρίτιο από το χρυσοτίλη και το  
                                                                                                       μαγνήσιο είναι περισσότερο από το σίδηρο. 
 

                                                                              
4.2.3  Σαρωτική ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM)    

Στο σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 

σαρώνει παλινδρομικά την επιφάνεια των ινών. Ως αποτέλεσμα λαμβάνονται διάφορα 

είδη σημάτων. Από αυτά τα οπισθοσκεδαζόμενα (BSE) και τα δευτερογενή ηλεκτρόνια 

Auger αποτελούν τη βάση αυτής της τεχνικής. Η εκπομπή ακτίνων Χ χρησιμοποιείται 

στην ανάλυση με ηλεκτρονικό μικροδειγματολήπτη (Εικ. 4.9, 4.10). 

Για την ποιοτική και ποσοτική χημική ανάλυση των ινών χρησιμοποιούνται δυο 

φασματόμετρα. Το φασματόμετρο διασκεδασμού μήκους κύματος WDS (Wavelength  

Dispersive Spectrometer) αποτελείται από ένα σύστημα κρυστάλλων (μονοχρωματιστές) 

που προκαλούν σκέδαση και περίθλαση των παραγόμενων ακτίνων Χ, σύμφωνα με το 

νόμο του Bragg. Τα δεδομένα στέλνονται σε ανιχνευτή και καταμετρούνται οι εντάσεις. 
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Οι εικόνες που λαμβάνονται είναι εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων που 

αποτυπώνουν σχεδόν ιδανικά την πραγματική μορφή των ινών. Είναι η προτιμητέα 

μέθοδος γιατί δίνει ποσοτικές αναλύσεις μεγαλύτερης ακρίβειας. Το φασματόμετρο 

διασκεδασμού ενέργειας ακτίνων Χ EDS (energy dispersive X-ray analyser) χρησιμοποιεί 

ανιχνευτές από ημιαγωγούς, οι οποίοι αναλύουν ταυτόχρονα όλα τα μήκη κύματος των 

ακτίνων Χ που προκύπτουν. Λαμβάνουμε εικόνες με πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις που 

δημιουργούνται από τη δευτερογενή εκπομπή ηλεκτρονίων μέσα από το δείγμα. Έχει 

περιορισμένη αναλυτική ικανότητα, κυρίως στα ιχνοστοιχεία. Το νάτριο και τα 

ελαφρύτερα στοιχεία δεν μπορούν γενικά να προσδιορισθούν με ακρίβεια από τα SEM/ 

EDXA. Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τη στοιχειώδη σύνθεση ινών με 

πλάτη μεγαλύτερα από 0.2μm. 

      
 
              Εικόνα 4.9: Ηλεκτρονικός μικροαναλυτής                      Εικόνα 4.10: Δειγματοφορέας ηλεκτρονικού             
                                                                                                                               μικροαναλυτή 
 

Η σαρωτική ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM) επιτρέπει τη μέτρηση μεγέθους 

μικρών ινών και με τις φασματικές γραμμές ακτίνων X μπορούν να ταυτοποιηθούν οι 

περισσότερες από τις ίνες (Εικ. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17).     

Με το SEM είναι δυνατό να διακριθούν οι μη αμιαντούχες ίνες και οι ίνες των 

περισσότερων τύπων αμιάντου με μια διάμετρο μικρότερη από 0,2 µm χρησιμοποιώντας 

τις φασματικές γραμμές των ακτίνων X. Εντούτοις λαμβάνεται μόνο η στοιχειώδης 

αναλογία για τη σύνθεση των ινών και αυτό είναι κάπως ανεπαρκές για μια πλήρη 

ταυτοποίηση των ινών, καθώς είναι συχνά απαραίτητο να καθορισθούν οι  εσωτερικές 

κρυσταλλικές δομές (National Board of Occupational Safety and Health, 1982).  

Υπάρχουν τυπικές αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν το SEM, εντούτοις έχει 

χαμηλότερη αναλυτική ικανότητα από το ΤΕΜ, καθώς και την πιθανότητα μη 

ταυτοποίησης κάποιων ινών (Roberson et al., 1992, AIA, 1994). Για την τυπική ανάλυση, 

τα SEM επιτρέπουν την καλή απεικόνιση της μορφολογίας της ίνας με πλάτη περίπου 
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κάτω από 0,05 μm, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Δημοσιευμένες μέθοδοι 

χαρακτηρισμού ινών με τη χρήση των SEM υπάρχουν από: WHO (1981), για τεχνητές 

ορυκτές ίνες η Method RTM2 από ΑΙΑ (1984) και από Federation of Industrial Injuries 

Insurance Institutions (1991).     

 

  
Εικόνα 4.11:  Χρυσοτίλης στο σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM). Διακρίνονονται χαρακτηριστικά οι λεπτές 

σγουρές ίνες του. 
 
 

          
    Εικόνα 4.12:  SEM – τρεμολίτης (Death Valley, California)     Εικόνα 4.13:  SEM – ανθοφυλλίτης (Georgia) 
         USGS Denver Microbeam Laboratory                                            USGS Denver Microbeam Laboratory 
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               Εικόνα 4.14: αμοσίτης–SEM (2.500x)                 Εικόνα 4.15: φάσμα αμοσίτη με EDΧ.     
                                                                                                Πλούσιος σε σίδηρο και φτωχός σε μαγνήσιο 
 
                                                                             

                   
               Εικόνα 4.16: κροκιδόλιθος–SEM (2.500x)          Εικόνα 4.17: φάσμα κροκιδόλιθου με EDΧ 
                                                                                     Πλούσιος σε σίδηρο ενώ περιέχει και νάτριο. 
 

 4.3  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  

Έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες που συγκρίνουν τις διάφορες μεθόδους. 

Μερικές έχουν συγκρίνει τα PCM και TEM (Marconi et al., 1984, Dement & Wallingford, 

1990, Snyder et al., 1987), άλλες τα SEM και TEM (Roberson et al., 1992) και άλλες τα 

PCM, SEM και TEM (Cherrie et al., 1989,  Kohyama & Kurimori, 1996). Γενικά, οι 

ηλεκτρονικές μικροσκοπικές μέθοδοι δίνουν υψηλότερες συνολικά αριθμήσεις (ινών με 

μήκος > 5 µm) από το PCM επειδή το τελευταίο δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις πολύ λεπτές 

ίνες. Οι Kohyama & Kurimori (1996) ανέπτυξαν μια μέθοδο προετοιμασίας του 

δείγματος, ώστε να μπορεί να μετρηθεί από PCM, SEM και TEM το ίδιο τμήμα του 

φίλτρου με την συλλεχθείσα αερομεταφερόμενη σκόνη. Καθίσταται έτσι δυνατή η 

απευθείας σύγκριση των αποτελεσμάτων μέτρησης των ίδιων ινών. Μια τέτοια σύγκριση 

δείχνει ότι η συνολική αρίθμηση χρυσοτιλικών ινών με χρήση TEM με την άμεση μέθοδο 

μεταφοράς ήταν περίπου τέσσερις φορές υψηλότερη αυτής που λήφθηκε από το PCM και 

η αρίθμηση ινών μήκους > 5 µm περίπου τρεις φορές υψηλότερη. Για τους σκοπούς της 

σύγκρισης, μερικοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει τη χρήση παραγόντων 

πολλαπλασιασμού που ποικίλλουν ανάλογα με τη διαδικασία για να μετατρέψουν 

αποτελέσματα από μια μέθοδο σε άλλη (Snyder et al., 1987, Cherrie et al., 1989).  
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Στον προσδιορισμό των ινών στη σύγκριση μεταξύ των SEM και TEM (Roberson 

et al., 1992), ευνοημένη ήταν η μέθοδος TEM για το χρυσοτίλη ενώ τα SEM ευνοήθηκαν 

για τον αμοσίτη. Στην έρευνα του NICNAS βρέθηκε μια καλή συμφωνία μεταξύ των 

μεθόδων TEM και PCM, μετά από τη ρύθμιση για τις διαφορές στις παρατηρήσεις του 

μεγέθους των ινών. Η συμφωνία εμφανίζεται να είναι προς τη χρήση του PCM με MFM 

για τις τυπικές αναλύσεις και τη χρήση TEM για τις καταστάσεις όπου το μέγεθος και ο 

προσδιορισμός των ινών είναι σημαντικοί. Οι λόγοι για αυτήν την προσέγγιση είναι ότι το 

PCM είναι απλό, φθηνότερο και έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης 

περιόδου (περίπου 30 έτη). Οι περισσότερες αξιολογήσεις του κινδύνου υγείας έχουν 

βασισθεί στα στοιχεία που προκύπτουν από την τυποποιημένη μέθοδο MFM/PCM. 

Εντούτοις με την ανάγκη της βελτίωσης του MFM για να ανιχνεύει τις χαμηλές 

συγκεντρώσεις ινών, οι μέθοδοι TEM χρησιμοποιούνται ευρύτερα.  

Για να υποστηριχθεί οποιαδήποτε μείωση των προτύπων έκθεσης για τον αμίαντο 

κάτω από 0,1 f/mL, απαιτείται η χρήση TEM ή η βελτίωση του MFM. Μια δυνατότητα θα 

ήταν να αναβαθμιστεί το MFM/ PCM ώστε να χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες τεχνικές που 

είναι διαθέσιμες στο οπτικό μικροσκόπιο.   

Οι δαπάνες της ανάλυσης είναι μεγαλύτερες με τη χρήση TEM και μικρότερες  με 

τη μέθοδο PCM ή PLM. Οι δαπάνες για τα SEM είναι ενδιάμεσες. Η σύγκριση των 

μεθόδων ανίχνευσης ινών αμιάντου περιγράφεται συνοπτικά στον Πίνακα 4.1. 

 
Πίνακας 4.1.: Σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης ινών αμιάντου 
 

Μέθοδος PCM SEM TEM 
Standard NIOSH 7400 ON M 9405 ISO 10312  
Τύπος ανίχνευσης Όλες οι ίνες Διάκριση 

διαφορετικών 
τύπων ινών 
αμιάντου 
 & μη αμιαντούχες 
ίνες 

Διάκριση  
διαφορετικών 
τύπων ινών 
αμιάντου 
 & μη αμιαντούχες 
ίνες  

Μετρήσιμες ίνες L > 5μm 
W <3 μm 
L:W > 3:1 

5 < L <100 μm 
W <3 μm 
L:W > 3:1  

5 < L <100 μm 
W <3 μm 
L:W > 3:1 

Μεγέθυνση 400 - 600 2000 - 2500 έως 750000  
Όριο ανίχνευσης 0,25 μm< W<1,0μm 

10.000 f/m3 

(0,01 f/ml) 

0,1μm< W<0,2 μm 
290 f/m3 

(0,000029 f/ml) 

0,01 μm <W< 0,02 
µm  
(*W<0,005 µm) 
0,002 f/mL  
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4.4  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ  

4.4.1  Περιθλασιμετρία των ακτίνων X (XRD)    

Στην ανάλυση περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD, X-Ray Diffraction) ένα 

κονιοποιημένο δείγμα του στείρου υλικού τοποθετείται σε ειδικό δειγματολήπτη και 

υποβάλλεται στον βομβαρδισμό ακτίνων X. Ακολούθως μετριέται η γωνία της 

περιθλώμενης ακτινοβολίας. Ένας καταγραφέας δέχεται σε ορισμένες θέσεις τη δέσμη 

των ακτίνων που περιθλώνται από το δείγμα (Εικ. 4.18). Η έντασή τους μετατρέπεται σε 

γράφημα από καταγραφέα που συνδέεται ηλεκτρικά με τον απαριθμητή Geiger. Το 

γράφημα στη συνέχεια περνάει μέσω υπολογιστή και επεξεργάζεται με κατάλληλο 

λογισμικό. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής των 

ορυκτών ενώσεων, άρα και των ινών αμιάντου που βρίσκονται σε κάποιο στερεό υλικό. 

Δεν είναι όμως δυνατός ο υπολογισμός των διαστάσεων των ινών. Δημοσιευμένες 

μέθοδοι χαρακτηρισμού ινών με χρήση XRD είναι η Method 9000 (NIOSH, 1994) και 

EPA/600/R-93/116 (EPA, 1993).  

  
 
 
    
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.18: Μέθοδος καταγραφής με περιθλασίμετρο ακτίνων Χ. 
 
 

Εικόνα 4.18: Μέθοδος καταγραφής με περιθλασίμετρο ακτίνων Χ 

4.4.2  Χημική ανάλυση   

Έχουν χρησιμοποιηθεί χημικές αναλύσεις για να δείξουν την παρουσία ορισμένων  

στοιχείων ή οργανωμένων ομάδων σε ένα ακατέργαστο δείγμα, αλλά οι μέθοδοι αυτές δεν 

διακρίνουν ίνες από άλλα υλικά με τις ίδιες χημικές ιδιότητες. Οι εμπορικά διαθέσιμοι 

εξοπλισμοί για ανάλυση μπορούν να ανιχνεύσουν την παρουσία μαγνησίου στο χρυσοτίλη 

και σιδήρου στον αμφιβολιτικό αμίαντο. Άλλες δοκιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ανίχνευση οργανικών ινών από ανθρωπογενή δραστηριότητα.   

Υπάρχει δημοσιευμένη μέθοδος χαρακτηρισμού ινών με χημική ανάλυση από τη  

NIOSH (1979).  

 

     β.   

Α 
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4.4.3  Απορρόφηση Υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR)     

Αυτή η τεχνική καταδεικνύει μόνο την πιθανή παρουσία ορισμένων οργανωμένων 

ομάδων στοιχείων στα συστατικά που αναλύονται και δεν μπορεί να διακρίνει ίνες από 

άλλα υλικά με τις ίδιες χημικές ιδιότητες. Η απορρόφηση της ακτινοβολίας IR μετριέται 

από  τις κορυφές (peaks)  ενδεικτικές των διάφορων οργανωμένων ομάδων. Μπορεί να 

είναι χρήσιμη στον προσδιορισμό ορισμένων οργανικών ινών. Μια δημοσιευμένη 

μέθοδος χαρακτηρισμού ινών από την απορρόφηση IR υπάρχει από την Federation of 

Industrial Injuries Insurance Institutions (1985). Η υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί ακόμη 

να χρησιμοποιειθεί στη θερμική απεικόνιση και τον εντοπισμό αμιαντούχων υλικών 

καθώς είναι μια μη καταστρεπτική αναλυτική μέθοδος (Εικ. 4.19). 

      
Εικόνα 4.19:  Επιδεινωμένη μόνωση αμιάντου γύρω από έναν σωλήνα ατμού. Διακρίνεται παρά την  

έλλειψη ορατής εξωτερικής ζημίας με τη βοήθεια της υπέρυθρη ακτινοβολίας. 

 
4.5 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

4.5.1 Γεωλογική τοποθέτηση της περιοχής δειγματοληψίας 

Το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (Εικ. 4.20) καλύπτει έκταση περίπου 450 

km2 και τοποθετείται στα όρια των νομών Κοζάνης - Γρεβενών. Αποτελεί ένα πλήρες 

αλλά τεκτονικά διαμελισμένο οφιολιθικό σύμπλεγμα, το οποίο είναι επωθημένο σε μια 

μετα-ιζηματογενή ακολουθία (πιθανά Τριαδικής ηλικίας). Η τεκτονική αυτή επαφή 

εκτίθεται σε πολλά σημεία από το ΝΑ μέχρι το βόρειο τμήμα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος. Το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου δομείται γεωλογικά από έντονα 

τεκτονισμένους περιδοτίτες στη βάση του, ενώ πάνω από αυτούς ακολουθεί μια μερικώς 

διατηρημένη μαγματική ακολουθία από γάββρους, φλέβες πλαγιογρανιτών, σύστημα 

πολλαπλών φλεβών (φλέβες Ασπρόκαμπου) και μαξιλαροειδείς λάβες. Οι τεκτονισμένοι 

περιδοτίτες αποτελούνται κυρίως από συμπαγείς χαρτζβουργίτες και δουνίτες πλούσιους 

σε χρωμιτικά κοιτάσματα, οικονομικά εκμεταλλεύσιμα, ενώ πάνω από αυτούς 

ακολουθούν σωρειτικοί γάββροι και ολιβινικοί κλινοπυροξενίτες (Rassios & Smith, 

2000). Στην ενότητα της Κράπας, πάνω από τους γάββρους ακολουθούν αμφιβολιτικοί 
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διορίτες, οι οποίοι καλύπτονται από ανδεσίτες και βασάλτες με γεωχημικούς χαρακτήρες 

θολειϊτών νησιωτικού τόξου (ΙΑΤ), ενώ στην  ενότητα  Ασπρόκαμπου, τα ανώτερα 100 m 

της σωρειτικής ακολουθίας αποτελούνται από αμφιβολιτικούς διορίτες που καλύπτουν 

τους γάββρους και οι ίδιοι καλύπτονται από πλαγιογρανίτες, σμήνη φλεβών  και λάβες με 

γεωχημικούς χαρακτήρες ΙΑΤ και μπονινιτών (Beccaluva et al. 1984). Ραδιολαρίτες του 

Άνω Ιουρασικού, επικαλύπτουν το σύμπλεγμα από τα δυτικά, ακολουθούμενοι 

στρωματογραφικά από επικλυσιγενείς ασβεστολίθους. Οι ανώτεροι στρωματογραφικοί 

ορίζοντες αποτελούνται από πελαγικά και νηριτικά ιζήματα, που φανερώνουν ένα 

περιβάλλον ηπειρωτικής κατωφέρειας πριν από την επίκλυση του Άνω Κρητιδικού και 

την απόθεση της μολάσσας.  

Στην περιοχή μελέτης παρουσιάζεται γεωλογική χαρτογράφηση από τους 

Τσικούρας et al. (2005) και Ρηγόπουλο (2009) σε κλίμακα 1:5000 (Εικ. 4.20). Αυτή 

ανήκει στο δυτικό τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και συγκεκριμένα 

στη Σειρά Κράπας. Αποτελείται αποκλειστικά από δολερίτες, οι οποίοι συνιστούν το 

ανώτερο τμήμα της οφιολιθικής ενότητας (Εικ. 4.20). Οι υγιείς δολερίτες έχουν 

σκουροπράσινο χρώμα και καλύπτονται σε όλη την έκταση τους από έναν καστανόχρωμο 

μανδύα αποσάθρωσης με πάχος που κυμαίνεται από 3 m έως και 8 m. Στα υγιή αυτά 

δολεριτικά πετρώματα δεν παρατηρήθηκε εξαλλοίωση τύπου Sonnenbrand, ενώ το ορατό 

πάχος τους στην περιοχή μελέτης ξεπερνά τα 100 m. Η φολίωση των δολεριτών 

ακολουθεί μια γενική διεύθυνση Β-Ν και ήπια κλίση (από 20ο έως 35ο προς τα δυτικά). Η 

περιοχή μελέτης τέμνεται από δύο αραιές ρηξιγενείς ζώνες, κάθετες στη διεύθυνση της 

φολίωσης, η μία με διεύθυνση σχεδόν Β-Ν και κλίση 70ο έως 80ο προς τα ανατολικά και η 

δεύτερη, σχεδόν κατακόρυφη, με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ (Εικ. 4.20). Στα πρανή της υπό 

μελέτη περιοχής συναντώνται επίσης διακλάσεις, οι διευθύνσεις των οποίων τέμνουν 

σχεδόν κάθετα την κύρια διεύθυνση της φολίωσης. Στατιστική ανάλυση από τις μετρήσεις 

των διακλάσεων έδειξε ότι η κύρια διεύθυνση που επικρατεί είναι σχεδόν Β-Ν με 

αποκλίσεις προς τα ΒΒΔ-ΝΝΑ και κλίσεις που κυμαίνονται από 70ο έως 80ο περίπου προς 

τα ανατολικά, παράλληλα δηλαδή με τις κύριες διευθύνσεις των ρηγμάτων που υπάρχουν 

στην περιοχή. Οι διακλάσεις είναι συνήθως χαίνουσες και έχουν άνοιγμα μέχρι και 3-4 

cm. Επιπλέον, σε αρκετές θέσεις και παράλληλα στις ασυνέχειες της φολίωσης των 

πετρωμάτων παρατηρούνται ζώνες εξαλλοίωσης και υδροθερμικής απόθεσης ορυκτών, 

κυρίως ανοιχτοπράσινου επιδότου. Οι ζώνες αυτές έχουν πάχος έως 5 cm και απέχουν 

μεταξύ τους από περίπου 0,8 m έως 1 m. 
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4.5.2 Πετρογραφία   

Από την περιοχή μελέτης συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν δολεριτικά πετρώματα,  

από αντιπροσωπευτικές θέσεις από τα διάφορα μέτωπα εξόρυξης ενός λατομικού χώρου, 

ώστε να είναι υγιή και να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τα λατομικά προϊόντα. Αυτά 

εμφανίζουν μακροσκοπικά σκουροπράσινο χρώμα και συμπαγή ακανόνιστη υφή, ενώ 

διακρίνονται κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και διάσπαρτοι κόκκοι σιδηροπυρίτη. Η 

μικροσκοπική τους εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια πολωτικού μικροσκοπίου 

στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης (S.E.M.) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και 

Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τη 

μελέτη των δειγμάτων προέκυψε ότι πρόκειται για αρκετά λεπτόκοκκα πετρώματα που 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικό υποφειτικό ιστό. Η κύρια ορυκτολογική σύσταση των υπό 

μελέτη δολεριτών περιλαμβάνει πλαγιόκλαστο σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 30% 

και 60%. Σε ορισμένα δείγματα παρατηρούνται υπολειμματικοί κρύσταλλοι πυρόξενου σε 

Εικόνα 4.20: Γεωλογικός χάρτης της 
περιοχής Μικροκλεισούρας Γρεβενών. Ο 
γενικός χάρτης είναι από Ι.Γ.Μ.Ε. (1993) 
και Pe-Piper & Piper (2002). 
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ποσοστό μικρότερο από 5%, οι οποίοι γεμίζουν τα διάκενα του πλέγματος που 

σχηματίζουν τα πλαγιόκλαστα στον υποφειτικό ιστό. Συμμετέχει επίσης τιτανίτης ως 

επουσιώδες ορυκτό και μεταλλικά ορυκτά (αιματίτης, τιτανομαγνητίτης, μαγνητίτης και 

σιδηροπυρίτης) σε ποσοστό που κυμαίνεται από 8% μέχρι 15%. Οι χαμηλού βαθμού 

μεταμορφικές διεργασίες έχουν επηρεάσει σε μεγάλη έκταση τους υπό μελέτη δολερίτες, 

με αποτέλεσμα να συμμετέχουν τα δευτερογενή ορυκτά χλωρίτης (10-35%), χαλαζίας (3-

20%), επίδοτο (2-8%) και τοπικά πρενίτης (έως 2%) και ασβεστίτης (1%-10%). Σε δυο 

μόνο δείγματα συμμετέχει ακτινόλιθος (20-25%).  

Η παρουσία του ακτινόλιθου είναι κρίσιμος παράγοντας καταλληλότητας των 

πετρωμάτων, καθότι όταν αυτός συμμετέχει με την αμιαντούχο μορφή του καθίσταται 

επικίνδυνος παράγοντας για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στην εμφάνιση του ακτινόλιθου όσον αφορά τόσο στην περιεκτικότητα του όσο και στη 

μορφή του με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης και επεξεργασίας με λογισμικό ανάλυσης εικόνας στον Τομέα 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Διακρίθηκαν δύο γενιές κρυστάλλων ακτινόλιθου όσον αφορά στο μέγεθος της διαμέτρου 

τους (Εικ. 4.21). Η πρώτη γενιά, η οποία αποτελεί και τη συντριπτική πλειοψηφία, 

περιλαμβάνει κρυστάλλους με διάμετρο 3,2 μm έως 326 μm, ενώ η δεύτερη γενιά 

αντιπροσωπεύεται από κρυστάλλους με αμιαντούχο μορφή, έχοντας διάμετρο 1,6 μm έως 

2,9 μm, μήκος 8,8 μm έως 46,9 μm και λόγο μήκους προς διάμετρο >5 (σε ποσοστό κατά 

μέσο όρο 1,55% επί των δειγμάτων VOLA6 και  VOLA7). Λεπτομερείς μετρήσεις στα 

δύο δείγματα που συμμετέχει ακτινόλιθος, έδειξαν ότι οι κρύσταλλοι της δεύτερης γενιάς 

συμμετέχουν σε ποσοστό 1,2-1,9%. Το ποσοστό αυτό γίνεται ακόμη μικρότερο στο 

σύνολο των υλικών εξόρυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα δείγματα 

απουσιάζει ο ακτινόλιθος. Ο δευτερογενής χαλαζίας κατανέμεται ανομοιογενώς στους 

δολερίτες της περιοχής μελέτης, εμφανιζόμενος σε μερικά δείγματα σε μικρά ποσοστά 

ενώ σε άλλα παρουσιάζεται σε υψηλή αναλογία. Συνήθως πληρώνει πόρους και 

ασυνέχειες, αλλά βρίσκεται και διάσπαρτος στο πέτρωμα, παρουσιάζοντας συχνά 

κυματοειδή κατάσβεση. Οι υπό μελέτη δολερίτες διαφοροποιούνται σε δύο ομάδες με 

βάση τη δευτερογενή ορυκτολογική τους σύσταση: Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 

δείγματα πλούσια σε χαλαζία με περιεκτικότητα που κυμαίνεται από 10% μέχρι και 20%. 

Όλα τα δείγματα της πρώτης ομάδας έχουν σε γενικές γραμμές την ίδια κύρια 

ορυκτολογική σύσταση. Στα δείγματα της δεύτερης ομάδας το ποσοστό σε χαλαζία είναι 
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πολύ χαμηλό (3-4%). Επιπλέον μόνο σε ορισμένα δείγματα της ομάδας αυτής εμφανίζεται 

και ο ακτινόλιθος. 

 
 

 
 

 
 
Εικόνα 4.21: Εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) (Act1: μη αμιαντούχος μορφή ακτινόλιθου, Act2: αμιαντούχος μορφή 

ακτινόλιθου). Το ποσοστό αμιαντούχων ινών στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από 1,2-1,9%.. 
 

Α

Β

Γ
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4.5.3 Δειγματοληψία 
 
 Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο λατομικό χώρο (Εικ. 4.22, 4.23, 4.24), σε 

περίοδο χαμηλής έντασης εργασιών, χωρίς ανατινάξεις και με μικρό αριθμό παραγγελιών, 

που συνεπάγεται περιορισμένη κίνηση φορτηγών και εκσκαφέων, ολιγόωρη και ασυνεχή 

δραστηριότητα των σπαστήρων. Εξαιτίας της απουσίας ισχυρών ανέμων και 

βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή πριν από τις μετρήσεις, η ατμόσφαιρα ήταν 

επιβαρυμένη σε σωματίδια σκόνης, γεγονός που καθιστά τις συγκεντρώσεις ινών 

αμιάντου  στην ατμόσφαιρα υψηλότερες από τη μέση τιμή σε συνθήκες εργασίας. 

Εικόνα 4.22: Το ανώτερο επίπεδο του μετώπου εξόρυξης. Εικόνα 4.23: Το κατώτερο επίπεδο του μετώπου 
εξόρυξης. 

 

 Η αντλία τοποθετήθηκε σε ύψος 1-1,5m από το έδαφος, με την κεφαλή 

δειγματοληψίας στραμμένη προς τα κάτω. Στις θέσεις όπου επικρατούσαν συνθήκες 

ηρεμίας προηγήθηκε διατάραξη της σκόνης ώστε να γίνει προσομοίωση της κατάστασης 

με τις συνθήκες εργασίας. Η βαθμονόμηση της αντλίας σε κάθε περίπτωση έγινε έτσι 

ώστε η ροή του αέρα να είναι η μέγιστη, δηλαδή 4L/min (Εικ. 4.25).  
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Εικόνα 4.24: Σωροί λεπτομερούς υλικού. Εικόνα 4.25: Η διάταξη βαθμονόμησης της ροής 
αέρα της αντλίας. 

  

Πάρθηκαν συνολικά 12 δείγματα από διαφορετικές θέσεις του λατομείου είτε από  

ίδιες θέσεις διαδοχικά με διαφορετικό χρόνο άντλησης είτε από ίδιες θέσεις αλλά σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, στη διάρκεια ενός πλήρους ωραρίου εργασίας του 

λατομείου. Όλες οι θέσεις δειγματοληψίας αναγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.2. 

                          Πίνακας 4.2: Θέσεις δειγματοληψίας 

Αρ. Δείγματος Θέση 

Δ1 8m από τους σπαστήρες 

Δ2 16m από τους σπαστήρες 

Δ3 24m από τους σπαστήρες 

Δ4 32m από τους σπαστήρες 

Δ5 έξω από το γραφείο κινήσεως – 10΄ 

Δ6 Κάτω μέτωπο της εξόρυξης  

Δ7 5m από σωρό ύψους 2m 

Δ8 5m από σωρό ύψους 4m 

Δ9 άνω μέτωπο της εξόρυξης - 15΄ 

Δ10 άνω μέτωπο της εξόρυξης -75΄ 

Δ11 έξω από το γραφείο κινήσεως - 15΄ 

Δ12 έξω από το γραφείο κινήσεως  - 75΄ 

  

Τα δείγματα Δ1-Δ4 πάρθηκαν σε απόσταση ανά 8m από τους σπαστήρες. Το  

δείγμα Δ4 από θέση που συγχρόνως ήταν δίπλα σε σωρό φόρτωσης. Τα δείγματα Δ5, Δ11 

και Δ12 έξω από το γραφείο κινήσεως στο χώρο φόρτωσης, με διαφορετικούς χρόνους 
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δειγματοληψίας. Το δείγμα Δ6 από το κατώτερο μέτωπο της εξόρυξης. Τα δείγματα Δ7 

και Δ8 σε απόσταση 5m από σωρούς ύψους 2m και 4m αντίστοιχα. Τα δείγματα Δ9 και 

Δ10 από το ανώτερο μέτωπο της εξόρυξης, με διαφορετικούς χρόνους δειγματοληψίας. 

 
4.5.4 Αποτελέσματα μετρήσεων 
 

Τα δείγματα αφού διαφανοποιήθηκαν με τη μέθοδο ακετόνης-TRIACETIN, 

εξετάσθηκαν στο μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης PCM για να μετρηθούν σε καθένα από 

αυτά οι ίνες σε 20 οπτικά πεδία και φωτογραφήθηκαν ψηφιακά σε διάφορες μεγεθύνσεις 

(Εικ. 4.26, 4.27, 4.28). Μετρήθηκαν μόνο οι ίνες με μήκος > 5 μm, πλάτος < 3 μm και 

λόγο μήκος: διάμετρο > 3:1.           

  

  

 
Εικόνα 4.26:  Μικροφωτογραφίες  κόκκων από μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης σε μεγέθυνση 10x στα δείγματα. α) Δ1, 
β) Δ6, γ) Δ7, δ)  και ε)Δ10. Στην εικόνα γ δικρίνεται ίνα αμιαντούχων διαστάσεων. 

 

α. β.

γ. δ. 

ε. 

30μm 30μm 

30μm 30μm 

30μm
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Εικόνα 4.27:  Μικροφωτογραφίες κόκκων από μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης σε μεγέθυνση 8.2x στα δείγματα. α) Δ2, 
β)Δ3, γ) Δ4, δ) Δ5, ε) Δ9, στ)Δ11 και ζ)Δ12. Στις εικόνες β, γ, στ και ζ  δικρίνονται ίνες αμιαντούχων διαστάσεων 

 

 

    

α. β.

γ. δ.

ε. στ. 

ζ. 

30μm 

30μm 

30μm

30μm 30μm30μm

30μm

30μm
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Εικόνα 4.28:  Μικροφωτογραφίες κόκκων από μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης σε μεγέθυνση 13x στα δείγματα:  

α) Δ2 και β) Δ11. Δεν διακρίνεται αμιαντούχα ίνα. 
 

Η συγκέντρωση ινών στον αέρα υπολογίσθηκε από τον τύπο:  

   
   3

αρ. ινών ανά πεδίο σταυρονημάτων  x εκτεθειμένη επιφάνεια φίλτρου
Συγκέντρωση στον αέρα

επιφάνεια δικτύου σταυρονημάτων x όγκος αέρα που συλλέχθηκε σε cm
  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίδονται στον Πίνακα  4.3.   

                                 
Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα των μετρήσεων από τις αναλύσεις των δειγμάτων 

Αρ. 
Δείγματος 

Παροχή 
αέρα 

(L/min) 

Χρόνος 
δειγματοληψίας 

(min) 

Όγκος αέρα 
(lLit) 

Διάμετρος 
φίλτρου 

(mm) 

Αρ. 
Οπτικών 
πεδίων 

Αρ. 
Ινών 

Συγκέντρωση 
(f/cm3) 

Δ1 4 10 40 25 20 3 0,234 

Δ2 4 10 40 25 20 1,5 0,117 

Δ3 4 10 40 25 20 1 0,078 

Δ4 4 10 40 25 20 2 0,156 

Δ5 4 10 40 25 20 3 0,234 

Δ11 4 15 60 25 20 2,5 0,130 

Δ12 4 75 300 25 20 3,5 0,036 

Δ7 4 15 60 25 20 7 0,364 

Δ8 4 15 60 25 20 6 0,312 

Δ9 4 15 60 25 20 1 0,052 

Δ10 4 75 300 25 20 4 0,042 

Δ6 4 10 40 25 20 3,5 0,273 

  
 
4.5.5 Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 Οι συγκεντρώσεις ινών στον αέρα από τα δείγματα Δ1, Δ2 και Δ3 που ελήφθησαν 

σε απόσταση 8m, 16m και 24m αντίστοιχα από τους σπαστήρες μειώνονται όσο αυξάνει 

η απόσταση ενώ αυξάνει η συγκέντρωση που προκύπτει από το δείγμα Δ4, το οποίο 

ελήφθη σε απόσταση 32m αλλά βρισκόταν και δίπλα από σωρό λεπτομερούς υλικού (Εικ. 

4.29). Μόνο η συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο Δ3 (απόσταση 24m από τους σπαστήρες) 

βρίσκεται κάτω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,1 f/cm3 (Π.Δ 212/06). Σε κάθε περίπτωση 

α.  

20μm 20μm 
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όμως πρόκειται για στιγμιαίες συγκεντρώσεις, αφού ο χρόνος δειγματοληψίας ήταν 10΄. 

Το ανώτερο όριο που αναφέρεται στη νομοθεσία αφορά συγκέντρωση χρονικά 

σταθμισμένη σε 8ωρη εργασία. Όπως προκύπτει από το γράφημα της Εικόνας 4.29 σε  

απόσταση 18m από τους σπαστήρες η τιμή της συγκέντρωσης είναι η οριακή. Μετά τα 

20m  η απόσταση θεωρείται ασφαλής για κάποιον εργαζόμενο στο χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 4.29: Σχέση συγκέντρωσης ινών στον αέρα και απόστασης από τους 
σπαστήρες. Στα 18m η τιμή της συγκέντρωσης είναι οριακή. Μετά τα 20m 

η απόσταση θεωρείται ασφαλής. 
 

 Η συγκέντρωση ινών στον αέρα που προκύπτει  από τα δείγματα Δ7 και Δ8, τα 

οποία ελήφθησαν σε οριζόντια απόσταση 5m από σωρούς λεπτομερούς υλικού, βρίσκεται 

πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο (0,364-0,312) αλλά πρόκειται για τιμές 

στιγμιαίας συγκέντρωσης, αφού ο χρόνος δειγματοληψίας ήταν 15΄. Η τιμή που προκύπτει 

από το δείγμα Δ7 που βρισκόταν κοντά στον χαμηλότερο σωρό εμφανίζεται υψηλότερη 

(Εικ. 4.30) και αιτιολογείται από το γεγονός ότι το ανώτερο μέρος του σωρού απείχε 

λιγότερο από  την αντλία δειγματοληψίας, συνεπώς και από τη ζώνη αναπνοής των 

εργαζομένων. 

0,28

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

συγκέντρωση 
(f/cm3)

2 4

ύψος σωρού (m)

σχέση συγκέντρωσης ινών στον αέρα - 
ύψους σωρών

 
Εικόνα 4.30: Σχέση συγκέντρωσης ινών στον αέρα και ύψους σωρών. Η  

υψηλότερη τιμή προκύπτει από το χαμηλότερο σωρό που βρίσκεται πιο κοντά  
στην αντλία δειγματοληψίας. 

σχέση συγκέντρωσης ινών στον αέρα - 
απόστασης από σπαστήρες
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Τα δείγματα Δ5, Δ11 και Δ12 ελήφθησαν έξω από το Γραφείο κινήσεως (χώρος 

φόρτωσης). Η συγκέντρωση ινών στον αέρα που προκύπτει  από το δείγμα Δ12 βρίσκεται  

κάτω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,1 f/cm3. Οι  συγκεντρώσεις που προκύπτουν από τα  

Δ5 και Δ11 θεωρούνται στιγμιαίες, γιατί οι χρόνοι δειγματοληψίας ήσαν 10΄ και 

15΄αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι καθώς ο χρόνος δειγματοληψίας αυξάνει (10΄,15΄,75΄) η 

συγκέντρωση ινών στον αέρα ελαττώνεται (0,234-0,130-0,036) και ομαλοποιείται σε μια 

τιμή, η οποία βρίσκεται τελικά κάτω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο (Εικ. 4.31). Από 

το γράφημα της Εικόνας 4.31 προκύπτει ότι μετά από 30΄ δειγματοληψίας η τιμή της 

συγκέντρωσης είναι η οριακή και για μεγαλύτερο χρόνο η τιμή της βρίσκεται πλέον κάτω 

από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. 
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Εικόνα 4.31: Σχέση συγκέντρωσης ινών στον αέρα και χρόνου δειγματοληψίας για τα 

δείγματα έξω από το γραφείο κίνησης. Η συγκέντρωση ελαττώνεται καθώς ο χρόνος αυξάνει. 

 

 Η συγκέντρωση ινών στον αέρα που προκύπτει  από το δείγμα Δ6 που ελήφθη από 

το κάτω μέτωπο της εξόρυξης σε περίοδο ηρεμίας και αφού προηγήθηκε διατάραξη της 

σκόνης, βρέθηκε πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Θεωρείται όμως στιγμιαία 

συγκέντρωση γιατί ο χρόνος δειγματοληψίας ήταν 10΄. 

Οι συγκεντρώσεις ινών στον αέρα από τα δείγματα Δ9 και Δ10 που ελήφθησαν 

από το άνω μέτωπο της εξόρυξης σε περίοδο ηρεμίας βρίσκονται κάτω από το ανώτερο 

επιτρεπόμενο όριο (0,052-0,042). Προηγήθηκε διατάραξη της σκόνης ώστε να γίνει 

προσομοίωση με συνθήκες εργασίας. Παρατηρείται και εδώ ότι καθώς ο χρόνος 

δειγματοληψίας αυξάνει (15΄,75΄) η συγκέντρωση ινών στον αέρα ελαττώνεται (Εικ. 4.32) 
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Εικόνα 4.32: Σχέση συγκέντρωσης ινών στον αέρα και χρόνου δειγματοληψίας για τα 

δείγματα από το ανώτερο μέτωπο της εξόρυξης. Η συγκέντρωση ελαττώνεται καθώς ο χρόνος αυξάνει.
 

 

Από τη σύγκριση των μετρήσεων αμιαντούχων ινών στο πέτρωμα των Ρηγόπουλος 

et al. (2005), Τσικούρας et al. (2005) και δικές μου της παρούσας μελέτης,  σε σχέση με 

τις μετρήσεις αμιαντούχων ινών στη σκόνη που συλλέχθηκε, εκτιμήθηκε ότι το ποσοστό 

των ορυκτών με αμιαντούχες διαστάσεις πιθανότατα μειώθηκε. Επίσης ο συντελεστής 

επιμήκυνσης (L/D) μειώθηκε, προφανώς λόγω ελάττωσης του μήκους των ινών κατά τη 

θραύση. 

 
 



 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

 

 

 

                          ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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5.1 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  
 

Ο αμίαντος δεν είναι ούτε πτητικός ούτε διαλυτός, αλλά οι μικρές ίνες 

εμφανίζονται και στον αέρα και στο νερό. Οι μεγάλες ίνες αφαιρούνται από τον αέρα και 

το νερό με τη βαρύτητα και διευθετούνται σε ένα ποσοστό που εξαρτάται από το μέγεθός 

τους. Οι μικρές ίνες μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για μεγάλες χρονικές 

περιόδους. Η αλληλεπίδραση με τις φυσικές οργανικές ουσίες μπορεί να αυξήσει την 

πτώση. Οι ίνες με διάμετρο < 0,1 μm μπορούν να μεταφερθούν αρκετά χιλιόμετρα στον 

αέρα. Σε νερό  λιμνών έχει διαπιστωθεί η μεταφορά ινών πάνω από 125 km. Ο αμίαντος 

αφαιρείται από τον αέρα ή το νερό μέσω της απόθεσης και τον ενταφιασμό στο χώμα και 

στο ίζημα. Οι ίνες αμιάντου είναι πολύ σταθερές, δεν υποβάλλονται σε σημαντική 

υποβάθμιση και μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για δεκαετίες. Υπάρχουν λίγα 

στοιχεία όσον αφορά τα επίπεδα αμιάντου στους ζωικούς ιστούς. Τα στοιχεία που 

υπάρχουν δεν υποδηλώνουν ότι ο αμίαντος βιοαποικοδομείται.   

Οι ίνες αμιάντου εισέρχονται στους πνεύμονες μέσω της αναπνευστικής οδού. 

Επικίνδυνες ίνες θεωρούνται αυτές που έχουν μήκος >5μm, διάμετρο <3μm και 

συντελεστή επιμήκυνσης (αναλογία μήκους / διάμετρο) μεγαλύτερη από 3/1 (Π.Δ 

212/2006). Οι ίνες αυτές μπορούν να  φθάσουν ως τις κυψελίδες του πνεύμονα, όπου και 

κατακρατούνται σχηματίζοντας τα σωματίδια αμιάντου.    

Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας του αμιάντου είναι: Το μέγεθος των ινών του αμιάντου (μήκος, 

διάμετρος και συντελεστής επιμήκυνσης), η συγκέντρωση των ινών αμιάντου στον αέρα 

(ένταση της έκθεσης), η χρονική διάρκεια της έκθεσης, ο χρόνος από την πρώτη έκθεση, η 

ηλικία του ατόμου στην πρώτη έκθεση, ο συνεργισμός (π.χ. κάπνισμα), η σύσταση των 

ινών, το είδος της βιομηχανίας αμιάντου, η ευπάθεια του ατόμου, η γενετική ευαισθησία, 

το είδος των εργασιών που εκτελούνται, τα μέτρα που έχουν παρθεί.  

 

5.1.1 Χαρακτηρισμός του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών από την έκθεση στον 

αμίαντο  

Ο αμίαντος είναι γενοτοξικός, προκαλώντας ζημιά στα χρωμοσώματα. Έχει 

αποδειχθεί ότι η αναπνευστική έκθεση στον χρυσοτίλη και τις άλλες μορφές αμιάντου, 

προκαλεί αμιάντωση, καρκίνο των πνευμόνων και μεσοθηλίωμα στους ανθρώπους και τα 

ζώα και ότι προκαλεί αυτές τις ασθένειες με μια σχέση δόσης-αντίδρασης. 
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Ο χρυσοτίλης είναι ταξινομημένος ως γνωστή ανθρώπινη καρκινογόνος ουσία 

(IARC, 1987, NOHSC, 1994c). Το κάπνισμα και η έκθεση στον αμίαντο δρουν 

συνεργιστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη περίοδο λανθάνουσας κατάστασης (δεκαετίες) χαρακτηριστική του 

μεσοθηλιώματος και του βρογχογενούς καρκινώματος και το γεγονός ότι υλικά φέροντα 

αμίαντο είναι ακόμα παρόντα σε πολλά κτίρια, ο αμίαντος που συνδέεται με τον καρκίνο 

θα συνεχίσει αναπόφευκτα να είναι μια σημαντική αιτία θανάτου σε πολλές χώρες 

παγκοσμίως και στον 21ο αιώνα.   

Το μέγεθος των ινών εμφανίζεται να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που 

καθορίζει τη δυναμική των διαφορετικών ινών. Οι μακρύτερες και λεπτότερες ίνες είναι οι 

πλέον επικίνδυνες.  

Εξακολουθεί η συζήτηση για τη δυναμική του χρυσοτίλη σε σχέση με τους 

αμφιβολιτικούς αμίαντους και ιδιαίτερα τον κροκιδόλιθο και τον αμοσίτη. Υπάρχουν 

πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι ο χρυσοτίλης είναι λιγότερο ισχυρός στην πρόκληση 

αμιάντωσης, καρκίνου των πνευμόνων και μεσοθηλιώματος, αν και αυτό το ζήτημα δεν 

έχει διαλευκανθεί εντελώς. Οι εκτιμήσεις κινδύνου είναι βασισμένες στην εμφάνιση του 

καρκίνου των πνευμόνων, καθώς είναι ο πιο σημαντικός κίνδυνος από την έκθεση 

αμιάντου ενώ υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία δόσης - αντίδρασης για να εκτιμηθούν οι 

κίνδυνοι για μεσοθηλίωμα. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές εκτιμήσεις κινδύνου για την 

επαγγελματική έκθεση στο χρυσοτίλη. Επειδή ο καρκίνος των πνευμόνων είναι εξαιρετικά 

σημαντικός κίνδυνος από έκθεση στο χρυσοτίλη έτσι και οι περισσότερες εκτιμήσεις είναι 

βασισμένες στην επίδραση αυτή.   

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει για την έκθεση στον αμίαντο 

αναφέρονται στο μέγεθος παρά στον τύπο των ινών. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία η 

διαβάθμιση που προτείνεται για την επικινδυνότητα των διαφορετικών μορφών αμιάντου 

είναι:  κροκιδόλιθος > αμοσίτης > χρυσοτίλης. Δεδομένου πάντως ότι ο χρυσοτίλης 

θεωρείται πλέον μόνο 3-4 φορές λιγότερο ισχυρός από τον κροκιδόλιθο και περίπου 

ισοδύναμος με τον αμοσίτη στην πρόκληση ασθενειών (Smith & Wright, 1996), ότι η 

μεγάλη πλειοψηφία του μεσοθηλιώματος αποδίδεται στην έκθεση αμιάντου (Cochrane & 

Webster, 1978, Mark & Yokio, 1991) και ότι ο χρυσοτιλικός αμίαντος είναι ο 

σημαντικότερος τύπος ινών που χρησιμοποιείται (Wagner, 1972), μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι ο χρυσοτιλικός αμίαντος είναι η κύρια αιτία μεσοθηλιώματος του 

υπεζωκότα στους ανθρώπους, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ιατρική 

αντιμετώπιση και οι ασθενείς καταλήγουν 1-2 έτη μετά την εκδήλωση της ασθένειας.    
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Οι χρυσοτιλικές ίνες παρασύρονται από την κίνηση βλέννας στο ανώτερο 

αναπνευστικό και με την κατάποση καταλήγουν μέσω του πεπτικού συστήματος στα 

περιττώματα. Λόγω της μορφής τους (σγουρές ίνες) μπορεί να μην φθάνουν στο 

παρέγχυμα του πνεύμονα αλλά να συγκρατούνται σε διακλαδώσεις αεραγωγών. Αν 

φθάσουν στον πνεύμονα υφίστανται διάλυση και τεμαχισμό και απομακρύνονται σχετικά 

σύντομα. Οι αμφιβολιτικές ίνες αντίθετα απωθούν το νερό και δύσκολα παρασύρονται 

από βλέννα. Λόγω της ευθείας μορφής τους και του μικρότερου μεγέθους τους μπορούν 

να διέρχονται από τους πιο στενούς αεραγωγούς και να φθάνουν βαθύτερα μέσα στον 

πνεύμονα όπου και παραμένουν απεριόριστα, αφού δεν υφίστανται καμία διαδικασία. 

Επιπλέον οι σημαντικές ποσότητες σιδήρου που περιέχουν αντιδρούν με το οξυγόνο και 

τα προϊόντα κατόπιν καταστρέφουν τους ιστούς  ή και το DNA των κυττάρων. 

Υπάρχει ένας αυξανόμενος κίνδυνος με την αυξανόμενη έκθεση σε όλες τις 

βιομηχανίες (Stayner et al, 1996). Το ποσοστό στο οποίο ο κίνδυνος καρκίνου των 

πνευμόνων αυξάνεται με τη συσσωρευτική έκθεση  εμφανίζεται να ποικίλλει ευρέως για 

τις διαφορετικές βιομηχανίες (Doll & Peto, 1985, Nicholson, 1991, Meldrum, 1996). 

Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στην 

υφαντουργία (Textile manufacture) από εκείνους που εργάσθηκαν στην εξόρυξη και στην 

άλεση, καθώς και στη βιομηχανία κατασκευής υλικών, προϊόντων τριβής και 

αμιαντοτσιμέντου. Οι λόγοι για την διαφοροποίηση στον κίνδυνο μεταξύ των βιομηχανιών 

δεν είναι σαφείς, εντούτοις έχει υποστηριχθεί ότι οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν εν 

μέρει στις διαφορές στην κατανομή μεγέθους των αερομεταφερόμενων ινών στις 

βιομηχανίες αλλά και σε ανακρίβειες των αναφερόμενων εκτιμήσεων έκθεσης (Meldrum, 

1996). Μελέτη της μορφολογίας ινών από τους Dement & Wallingford (1990) έδειξε ότι 

οι αερομεταφερόμενες ίνες αμιάντου στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας ήσαν 

μακρύτερες από αυτές στις βιομηχανίες σωλήνων τσιμέντου ή προϊόντων τριβής. Μια 

άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι η επεξεργασία αμιάντου θα μπορούσε να αλλάξει τα 

μεγέθη και τη μορφολογία των ινών.    

 

5.1.2 Αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις κινδύνου από την έκθεση σε χρυσοτίλη 

Οι εκτιμήσεις κινδύνου που έχουν χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς προήλθαν 

από προηγηθείσες εκθέσεις σε σχετικά υψηλά επίπεδα χρυσοτίλη. Τα επίπεδα έκθεσης στη 

συνέχεια ήσαν πολύ χαμηλότερα και έτσι ο κίνδυνος μπορεί να είναι υπερεκτιμημένος. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με αυτές τις 

εκτιμήσεις κινδύνου: Προηγούμενες επαγγελματικές εκθέσεις έχουν περιλάβει γενικά την 
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έκθεση σε ένα μίγμα ινών αμιάντου. Αφού είναι πιθανό ότι οι διαφορετικοί τύποι 

αμιάντου έχουν διαφορετικό βαθμό κινδύνου, είναι δύσκολο να καθοριστεί ο κίνδυνος που 

πρέπει να αποδοθεί στο χρυσοτίλη. Επιπλέον ο εμπορικός χρυσοτίλης περιέχει συχνά 

μικρά ποσά τρεμολίτη.  

Υπάρχει μια μακροχρόνια λανθάνουσα κατάσταση μεταξύ της έκθεσης στον 

αμίαντο και της ανάπτυξης του καρκίνου των πνευμόνων. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό 

να δηλωθεί οριστικά ποιος τύπος ινών και ποιο επίπεδο έκθεσης προκάλεσε την ασθένεια. 

Συνεπώς οι εκτιμήσεις κινδύνου συσχετίζονται περισσότερο με τη διάρκεια της 

απασχόλησης παρά την ένταση της έκθεσης.  

Ένα γραμμικό πρότυπο μη κατώτατων ορίων μπορεί να μην είναι ένα κατάλληλο 

πρότυπο, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που προτείνουν ότι ο καρκίνος των 

πνευμόνων λόγω της έκθεσης στο χρυσοτίλη μπορεί να έχει ένα κατώτατο όριο για την 

επίδραση. Ο Meldrum (1996) δηλώνει ότι τα τοξικολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν μια 

τέτοια υπόθεση. Μια σύνδεση μεταξύ της πνευμονικής ίνωσης και του καρκίνου των 

πνευμόνων είναι εμφανής δεδομένου ότι και οι δύο ασθένειες παρουσιάζουν παρόμοια 

σχέση δόσης - αντίδρασης όσον αφορά την έκθεση αμιάντου, παρόμοιες λανθάνουσες 

περιόδους για την ανάπτυξη, παρόμοια εξάρτηση στον τύπο των ινών και το μέγεθος, και 

οι δύο ασθένειες προέρχονται από την ίδια ελλοχεύουσα χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση. 

Αυτό υποδηλώνει ότι ο προκληθείς από αμίαντο καρκίνος των  πνευμόνων, όπως και η 

ίνωση, είναι ένα φαινόμενο κατώτατων ορίων. Τα επιδημιολογικά στοιχεία δεν είναι από 

μόνο τους ικανά να διακρίνουν σαφώς μεταξύ της δυνατότητας ενός προτύπου κατώτατου 

ορίου ή μη κατώτατου ορίου λόγω του σχετικά υψηλού υποβάθρου καρκίνου των 

πνευμόνων στον ανθρώπινο πληθυσμό. Οι περιπτώσεις του καρκίνου των πνευμόνων που 

αποδίδονται στον αμίαντο δεν μπορούν να διακριθούν κλινικά από εκείνους λόγω του 

καπνίσματος. Η απόδοση μπορεί μόνο να αξιολογηθεί από την άποψη της υπερβολής των 

καρκίνων πνευμόνων υπεράνω ενός πληθυσμού ελέγχου, ως εκ τούτου η επιλογή του 

πληθυσμού ελέγχου είναι κρίσιμη. Στατιστικές αποκλίσεις υπάρχουν και στον καθορισμό 

των επιπέδων θνησιμότητας λόγω του διαφορετικού προσδόκιμου ζωής κάθε χώρας. 

Επιπλέον είναι ελλιπή ή απουσιάζουν τα επαγγελματικά και ιατρικά ιστορικά των 

εργαζομένων, ενώ δεν διενεργούνται πάντα βιοψίες που μπορούν να αποδείξουν τη 

διάγνωση της ασθένειας. Πάντως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ευρεία επιστημονική 

συναίνεση όσον αφορά σε ένα επίπεδο κατώτατων ορίων συσσωρευμένης έκθεσης στο 

χρυσοτίλη κάτω από το οποίο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ασθένειας.    



Κεφάλαιο 5                                                                                                            Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 251

Προηγούμενες εκτιμήσεις της έκθεσης (ποσοτικές και ποιοτικές) υπόκεινται σε 

σημαντικά  σφάλματα, όπως η μετατροπή των παλαιών αποτελεσμάτων από μονάδες mpcf 

σε f/cm3. Οι δειγματοληψίες μέχρι σήμερα έγιναν με μια χρονική διασπορά, από 

διαφορετικούς ερευνητές που χρησιμοποίησαν διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους και 

μετρήθηκαν διαφορετικοί εργαζόμενοι. Επιπλέον άγνωστες παρέμειναν και οι συνθήκες 

δειγματοληψίας (ξηρά περίοδος, μετά από βροχόπτωση, μετά από αέρα). Oι Gibbs & La 

Chance (1972) παραδέχθηκαν τη φτωχή ποιότητα της δειγματοληψίας σε αρκετές μελέτες 

που είχαν γίνει ως τότε.  

 Σύμφωνα με τους Egilman & Reinert (1996) πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν 

διαθέσιμες μετρήσεις δειγμάτων τα οποία συλλέχθηκαν με μεθόδους που δεν μπορούν να 

διακρίνουν ίνες από άλλα μόρια σκόνης, όπως το πυρίτιο και άλλες μη τοξικές σκόνες. 

Επιπλέον ίνες αμιάντου που μπορεί να προκάλεσαν πρόβλημα ενδέχεται να μην 

συλλέχθησαν.  

 

5.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

Τα τελευταία χρόνια οι κίνδυνοι στην παραγωγή αμιάντου ήσαν ήδη υπό έλεγχο, 

μετά την απαγόρευσή του περιορίζονται σε αυτούς κατά την εργασία αφαίρεσης αμιάντου 

και στις συντηρήσεις και ανακαινίσεις κτιρίων, πλοίων και τρένων. Δεν θα αναπτύξουν 

ασθένεια όσοι έχουν εκτεθεί στον αμίαντο. Ο κίνδυνος υπάρχει μετά από έκθεση μεγάλης 

διάρκειας και μεγάλης έντασης (υψηλή συγκέντρωση ινών) ή περιορισμένης χρονικά 

διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης (π.χ. μετά από εργασία 1-2 μηνών σε ναυπηγεία) και 

μικρής έντασης αλλά μεγάλης διάρκειας. Φαίνεται ότι η διάρκεια της έκθεσης είναι πιο 

σημαντική από την ένταση της έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση η πιθανότητα εμφάνισης και 

εξέλιξης των ασθενειών εξαρτάται από τη συνολική δόση στην πάροδο του χρόνου. Μια 

σειρά πρόσφατων μελετών καταδεικνύει ότι οι χαμηλής έντασης εκθέσεις σε καθαρό 

χρυσοτίλη για μικρό χρονικό διάστημα δεν παρουσιάζουν έναν ανιχνεύσιμο κίνδυνο για 

την υγεία. Επίσης και για τις εκθέσεις υψηλής έντασης και πολύ σύντομης διάρκειας (π.χ. 

ένα μεμονωμένο επεισόδιο έκθεσης) ο κίνδυνος δυσμενούς έκβασης μπορεί να είναι 

χαμηλός. Εντούτοις, η εκδήλωση των ασθενειών είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την 

ευαισθησία του κάθε ατόμου.     

Οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στην 

κατασκευή και συντήρηση κτιρίων και στα ναυπηγεία. Επικίνδυνες κατηγορίες 

επαγγελμάτων θεωρούνται οι υδραυλικοί, οι μηχανικοί θέρμανσης και εξαερισμού, οι 

μηχανικοί τηλεπικοινωνιών, οι εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις computers, συστημάτων 
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πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και αντικλεπτικών συστημάτων, οι ηλεκτρολόγοι, οι 

μαραγκοί, οι εργολάβοι και οι εργαζόμενοι στις κατεδαφίσεις, οι εφαρμοστές ταπήτων και 

άλλων υλικών πατωμάτων, οι υπάλληλοι συνεργείων οχημάτων, το προσωπικό 

συντήρησης και ανακαίνισης κτιρίων, επισκευής και διάλυσης πλοίων, οι τεχνικοί 

οροφών, οι ελαιοχρωματιστές, οι διακοσμητές και οι καθαριστές.  

Ο κίνδυνος εξαρτάται από το είδος των εκτελούμενων εργασιών και τον τύπο των 

ινών. Μεγαλύτερη δυνατότητα αποδέσμευσης ινών κατά τις εργασίες με αμίαντο υπάρχει 

με ψεκασμένα στρώματα αμιάντου (εύθρυπτα), σε γεμίσματα με χύμα αμίαντο, σε 

μονώσεις σωληνώσεων, υλικών συσκευασίας και στις μονωτικές αμιαντόπλακες. Οι 

μονώσεις αμιάντου έχουν συχνά υψηλές περιεκτικότητες σε αμίαντο που είναι χαλαρά 

συνδεδεμένος με τα άλλα υλικά. Πρέπει να προστατεύονται με τσιμέντο ή παρόμοια 

υλικά. Οι ίνες μπορεί να διαταραχθούν μετά από σύγκρουση και καταστροφή του 

προστατευτικού στρώματος, φθορά και έλλειψη συντήρησης, καταστροφή από ζώα (π.χ. 

ποντίκια), εργασία πάνω στο υλικό (τρύπημα, πριόνισμα, επισκευή). Τα προϊόντα ΑΤ δεν 

είναι εύκολα αναγνωρίσιμα καθώς καλύπτονται από διακοσμητικά ή άλλες επιστρώσεις. Ο 

αμίαντος είναι ισχυρά εγκλωβισμένος και κίνδυνος υπάρχει μόνο αν γίνουν εργασίες 

χωρίς να είναι γνωστή η παρουσία του. Μέχρι πρόσφατα για ελατήρια, συνδέσμους, μικρά 

τμήματα σωλήνων και επισκευές, διαβρεχόταν αμιαντούχο επίχρυσμα, ανακατευόταν επί 

τόπου και τοποθετείτο με το χέρι. Η πρακτική αυτή πρέπει να αλλάξει.  

Μετά την απαγόρευση εμπορίας και χρήσης χρυσοτίλη την 1/1/2005, φαίνεται ότι 

περάσαμε από το στάδιο της υπερβολικής αντίδρασης στο στάδιο της σωστής διαχείρισης. 

Σκοπός πρέπει να είναι στο εξής η πλήρης αφαίρεση και αντικατάσταση του αμιάντου από 

άλλα υλικά, με τρόπο ελεγχόμενο και προγραμματισμένο. Προτεραιότητα έχουν οι χώροι 

που έχουν υποστεί σοβαρή φθορά ή υπάρχουν κίνδυνοι να διαταραχθούν ή να φθαρούν 

αμιαντούχα υλικά και πριν από κατεδάφιση. Η αφαίρεση αμιάντου από έναν χώρο πρέπει 

να γίνεται μόνο όταν είναι αναγκαία, δηλαδή όταν δεν είναι δυνατή η επικάλυψη, η 

στεγανοποίηση ή ο εγκλεισμός του. Αν πρόκειται να γίνουν εργασίες σε ένα κτίριο για το 

οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία και ο οπτικός έλεγχος δεν δίνει σαφείς πληροφορίες, πρέπει 

το υλικό που φαίνεται αμιαντούχο, να θεωρείται αμιαντούχο ειδάλλως να γίνεται 

δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση. Κατά την εργασία αφαίρεσης αμιάντου 

υπάρχει μικρότερη αποδέσμευση ινών αν χρησιμοποιούνται χειροκίνητα εργαλεία σε υγρά 

αμιαντούχα υλικά, σκούπα κενού με κατάλληλο φίλτρο, απαλό βούρτσισμα και σύστημα 

απαγωγής (αντί για συρματόβουρτσα), προσεκτικό ξεβίδωμα των πλακιδίων και όχι 

σπάσιμο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν οι εργασίες γίνονται σε άγνωστη θέση ή οι 
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εργαζόμενοι δεν έχουν πληροφορηθεί για την ταυτότητα των υλικών, δεν έχουν 

εκπαιδευθεί ώστε να εργάζονται με ασφάλεια και δεν χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 

προφυλάξεις. Πριν την εργασία με αμιαντούχα υλικά οφείλει να γίνεται εκτίμηση 

κινδύνου. Για το λόγο αυτό εξετάζεται ο τύπος, η ποσότητα των υλικών και η κατάστασή 

τους, ποιες εργασίες θα γίνουν πάνω τους ή θα τα διαταράξουν έμμεσα, οι μέθοδοι 

εργασίας, τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, τα πιθανά επίπεδα έκθεσης και το χρονικό 

διάστημα εργασίας, η εργασιακή εμπειρία, ο αριθμός εργαζομένων που θα εκτεθεί άμεσα 

και αυτών που θα εκτεθούν περιστασιακά ή των επισκεπτών. Η μέγιστη ασφάλεια σε χώρο 

εργασίας με αμίαντο εξασφαλίζεται όταν τηρούνται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και 

των εργαζομένων. 

Ο εντοπισμός αμιαντούχων υλικών είναι πιο εύκολος σε κτίρια που κτίσθηκαν ή 

ανακαινίσθηκαν μεταξύ 1950-80 (κυρίως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια). Τα 

κτίρια αυτά έχουν ατσάλινο σκελετό και λέβητες ή καζάνια με θερμική μόνωση. 

Πληροφορίες παρέχουν επίσης τα κατασκευαστικά σχέδια και τα δελτία συντήρησης. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα διαχείρισης αμιάντου και  έχουν 

απομακρυνθεί από την Ελλάδα πάνω από 2.000 τόνοι αμιαντούχων υλικών (Hilton, ΔΕΗ, 

Ευαγγελισμός, Πολεοδομία Αθηνών, Υπουργείο Εξωτερικών, ΟΣΚ, Θριάσιο Νοσοκομείο, 

Ελληνική Υφαντουργία, κλπ).    

 

5.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η Περιβαλλοντική έκθεση περιγράφηκε πρώτη φορά από τους Wagner et al. 

(1960). Οι Newhouse & Thompson (1965) επεκτάθηκαν σε μια μελέτη περιπτώσεων 

μεσοθηλιώματος από ελέγχους στο Λονδίνο. Είναι γενικά πολύ δύσκολο να 

προσδιορισθούν οι εκτιθέμενοι περιβαλλοντικά στον αμίαντο. Τέτοιοι είναι οι κάτοικοι 

περιοχών που βρίσκονται κοντά σε ορυχεία η εργοστάσια επεξεργασίας αμιάντου. Οι 

κάτοικοι των μεγάλων πόλεων κινδυνεύουν επίσης από τη διάβρωση των οικοδομικών 

υλικών που περιέχουν αμίαντο και την τριβή των φρένων και των συμπλεκτών των 

αυτοκινήτων και των τρένων. 

Υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας έκθεσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της 

αποθήκευσης και της διάθεσης ακατέργαστου αμιάντου, εκπομπές από την κατασκευή και 

από την τελική χρήση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο και ιδιαίτερα των προϊόντων 

τριβής.   

Στην Αυστραλία σήμερα χρησιμοποιείται ακατέργαστος χρυσοτίλης στην κάλυψη 

υλικών τριβής και διακοσμητικών και στην κόλλα εποξικής ρητίνης. Ο έλεγχος της 
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κατασκευής και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας έχει αποκαλύψει γενικά ατομικά 

επίπεδα έκθεσης μικρότερα από 0,1 f/mL, με τα περισσότερα δείγματα  0,05 f/mL. Είναι 

επομένως απίθανη σημαντική έκθεση του κοινού στις ίνες χρυσοτίλη από αυτές τις 

διαδικασίες κατασκευής (NICNAS, 1999).    

Οι εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι πιθανώς οι σημαντικότερες πηγές 

δημόσιας έκθεσης σε σκόνες χρυσοτίλη. Τα υλικά τριβής μπορεί να περιέχουν χρυσοτίλη 

μεταξύ 40 και 60%. Ένα μέρος των προϊόντων τελικής χρήσης που περιέχουν χρυσοτίλη  

μπορεί να πωληθεί άμεσα στο κοινό, ιδιαίτερα τα προϊόντα τριβής αυτοκίνησης και οι 

ιμάντες.  

  Η χρήση χρυσοτίλη στα βιομηχανικά διακοσμητικά είναι απίθανο να παραγάγει 

σημαντικές δημόσιες εκθέσεις. Ομοίως η χρήση του σε ανθεκτικές εποξικές ρητίνες  (που 

περιέχουν περίπου 2% χρυσοτίλη), στην οικοδόμηση και τις εργασίες κατασκευής, είναι 

απίθανο να οδηγήσει σε σημαντική δημόσια έκθεση δεδομένου ότι ο χρυσοτίλης είναι 

συνδεδεμένος σε συγκολλητική μήτρα. Αυτές οι εφαρμογές περιορίζονται γενικά στα 

μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα ή τα εμπορικά κτίρια, χρησιμοποιούν σχετικά μικρούς 

όγκους χρυσοτίλη σε οποιαδήποτε θέση, είναι πιθανό να εσωκλείουν το υλικό μεταξύ των 

επιφανειών μετάλλων ή πλακών και δεν αναμένεται γενικά να παραγάγουν σημαντικές 

ποσότητες ελεύθερων χρυσοτιλικών ινών (NICNAS, 1999). 

Η μεταφορά εισαγόμενου ακατέργαστου χρυσοτίλη πραγματοποιείται μέσα σε  

σφραγισμένες τσάντες ΡΕ των 50 Kg, μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο που στέλνεται 

άθικτο στις περιοχές της κατασκευής. Η φύση και η κατασκευή αυτών των 

εμπορευματοκιβωτίων είναι τέτοια που εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ένα 

ατύχημα στη μεταφορά, είναι απίθανο να απελευθερώσει σημαντικές ποσότητες 

ακατέργαστου χρυσοτίλη. Η αποστολή μαζικού ακατέργαστου χρυσοτίλη θα μπορούσε να 

θέσει έναν σημαντικό δημόσιο κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος στη μεταφορά. Ακόμη 

και σε αυτή την περίπτωση το διασκορπισμένο υλικό θα εντοπιζόταν και θα μπορούσε να 

συλλεχθεί.   

Η αποστολή τύπων ολοκληρωμένων προϊόντων είναι απίθανο να οδηγήσει σε 

σημαντική δημόσια έκθεση στις χρυσοτιλικές ίνες, αφού δεσμεύουν τις ίνες στη μήτρα του 

προϊόντος.   

Οι τσάντες πολυαιθυλενίου στις οποίες μεταφέρεται ο χρυσοτίλης και τα υλικά από 

τη διαδικασία κατασκευής που περιέχουν χρυσοτίλη, διατίθενται στην Αυστραλία στα 

υλικά οδόστρωσης από τους εξουσιοδοτημένους αναδόχους διάθεσης. Δεδομένου ότι οι 

χρυσοτιλικές ίνες είναι απίθανο να μετακινηθούν στο ανώτερο στρώμα χώματος ή στο 
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νερό, τα υλικά οδόστρωσης κρίνονται σχετικά κατάλληλα για τη διάθεση σε μικρές 

ποσότητες  των αποβλήτων χρυσοτίλη (NICNAS, 1999).  

Ο κίνδυνος για το κοινό συνδέεται με τη συνεχή χρήση του αμιάντου, εξαρτάται 

από τη φύση του υλικού στο οποίο το κοινό εκτίθεται και το επίπεδο, τη συχνότητα και τη 

διάρκεια της έκθεσης. Τα επίπεδα έκθεσης ποικίλουν ευρέως, με τους κατοίκους 

αγροτικών περιοχών να έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης και εκείνους που ζουν ή 

που εργάζονται σε ορυχεία, εργοστάσια υφαντουργίας και σε κατασκευές να έχουν τις 

υψηλότερες εκθέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει 

περιβαλλοντική έκθεση από την αποσάθρωση πετρωμάτων που περιέχουν ορυκτά του 

αμιάντου. Οι συσσωρευτικές εκθέσεις για τον γενικό πληθυσμό θεωρούνται χαμηλές και 

είναι χαμηλότερες όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή ρύπανσης.  

Η σημαντικότερη πηγή δημόσιας έκθεσης αμιάντου είναι αυτή που  παράγεται από 

τις επενδύσεις φρένων των οχημάτων. Η φύση της σκόνης που παράγεται από την άλεση, 

την κοπή και τη λείανση των υλικών τριβής με χρυσοτίλη στις εγκαταστάσεις κατασκευής 

είναι πιθανό να είναι είτε παρόμοια, είτε αρκετά πιο επικίνδυνη από αυτή που παράγεται 

από την κυκλοφορία των αυτοκίνητων. Είναι λογικό το συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος για το 

κοινό από την έκθεση στις σκόνες που παράγονται από τα εμπορικά και ιδιωτικά οχήματα 

είναι πιθανόν χαμηλός. Υπάρχουν επίσης κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι ίνες που 

παράγονται από τα οχήματα μπορεί να είναι λιγότερο επικίνδυνες. Οι χρυσοτιλικές ίνες 

στα συντρίμμια από τα τακάκια φρένων και τις επενδύσεις συμπλεκτών που μετριούνται 

στα εργαστήρια αυτοκίνητων τείνουν να είναι σχετικά κοντές με μια πολύ μεγάλη 

αναλογία < 1 µm και 84% < 0,4 µm στο μήκος (Plato et al., 1995). Οι αριθμοί αυτοί είναι 

σύμφωνοι με εκείνους που λαμβάνονται στους  πολυσύχναστους δρόμους κυκλοφορίας. 

Δεδομένου ότι αυτές οι ίνες είναι μικρότερες από τις μέγιστες διαστάσεις κινδύνου, ο 

κίνδυνος από μία τέτοια έκθεση θα είναι χαμηλότερος από αυτόν στην έκθεση 

ακατέργαστου χρυσοτίλη πριν από την επεξεργασία.   

Με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου του NOHSC για τη βιομηχανική ρύθμιση, ο 

κίνδυνος για το κοινό, ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση θεωρείται χαμηλός. Εάν 

αποδειχθεί ένα πιο ακριβές πρότυπο κατώτατων ορίων για τον προκληθέντα από τον 

αμίαντο καρκίνο των πνευμόνων, κατόπιν οι τρέχουσες εκτιμήσεις κινδύνου του NOHSC 

και άλλων Οργανισμών θα τείνουν να τονίσουν τον πραγματικό κίνδυνο και έτσι ο 

κίνδυνος για το κοινό θα γίνει ακόμα μικρότερος.   

Το διεθνές πρόγραμμα για τη χημική ασφάλεια (IPCS) στην αξιολόγηση του 

κινδύνου για το κοινό από την έκθεση στον αμίαντο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
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κίνδυνοι μεσοθηλιώματος και καρκίνου των πνευμόνων δεν μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν σοβαρά και είναι πιθανώς χαμηλοί. Επίσης ότι ο κίνδυνος αμιάντωσης 

είναι ουσιαστικά μηδέν (IPCS, 1986).   

Υπάρχει συνεχής πρόοδος προς την αντικατάσταση του αμιάντου από άλλα 

λιγότερο επικίνδυνα υλικά (ίνες βολλαστονίτη, ίνες p-aramid, ίνες υάλου μαζί με ρητίνες,  

ΡΕ, ΡVA). Αυτή η σταδιακή κατάργηση πάντως δεν εξαλείφει εντελώς τον κίνδυνο αφού 

και τα υποκατάστατα υλικά δεν είναι πάντα ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία, ενώ 

πολλές φορές δεν έχουν το ίδιο καλές ιδιότητες με τον αμίαντο και έχουν μικρότερη 

απόδοση. Το TAFMAG είναι ένα φυσικό ινώδες πυριτικό άλας που χρησιμοποιείται στην 

Κίνα με φυσικοχημικές ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του χρυσοτίλη και σχεδόν 

μηδενική τοξικότητα. Επίσης ο πετροβάμβακας (Rock wool) είναι μια τεχνητή ορυκτή ίνα 

που χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό, ηχοαπορροφητικό και ανθεκτικό στην πυρκαγιά, 

χωρίς να εμφανίζει κάποια σημαντική τοξικότητα.    

 Η περιβαλλοντική έκθεση στον αμίαντο είναι γενικά μικρότερης έντασης από την 

επαγγελματική έκθεση αλλά μπορεί να αρχίζει για ένα άτομο από τη γέννηση του. 

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο λανθάνουσας κατάστασης μπορεί η ασθένεια να εκδηλωθεί 

ηλικιακά νωρίτερα (Metintas et al., 2008), εάν θεωρηθεί υπαρκτό ένα πρότυπο κατώτατων 

ορίων για την έναρξη καρκίνου.   

 

5.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  

Η παρουσία κάποιου αμιαντούχου ορυκτού σ’ ένα πέτρωμα δεν υποδηλώνει 

ταυτόχρονα την επικινδυνότητά του. Πρέπει να υπολογισθεί με κάποια μέθοδο η 

περιεκτικότητα των ινών του ορυκτού που οι διαστάσεις του είναι επιβλαβείς για την 

ανθρώπινη υγεία, αν και στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υπάρχουν κάποια 

όρια για την παρουσία τέτοιων ινών στο πέτρωμα.  

Υπάρχουν μέθοδοι που μπορούν να προσδιορίσουν την παρουσία ενός 

αμιαντούχου ορυκτού αλλά αδυνατούν να μετρήσουν διαστάσεις ινών, όπως η 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD). Οι μέθοδοι που μπορούν να μετρούν μήκος και 

διάμετρο ινών είναι η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης (PCM) και το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και διέλευσης ηλεκτρονίων (TEM).  

Η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης (PCM) είναι η μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί 

περισσότερο διεθνώς μέχρι σήμερα, γιατί είναι σχετικά ανέξοδη και η λιγότερο 

χρονοβόρα. Μετρούνται μόνο οι ίνες που θεωρούνται επικίνδυνες. Έχει αποδειχθεί ότι οι 

πολύ λεπτές ίνες διαμέτρου μικρότερης από 0,1 μm είναι οι πλέον επικίνδυνες για 
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πρόκληση μεσοθηλιώματος, όμως το οπτικό μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης αδυνατεί να 

μετρήσει ίνες με διάμετρο < 0,25 μm. Επίσης επικίνδυνες για πρόκληση μεσοθηλιώματος 

θεωρούνται και οι κοντές ίνες που το PCM  δε μετρά. Με τη μικροσκοπία αντίθεσης 

φάσης δεν μπορεί να διακριθούν αμιαντούχες ίνες από μη αμιαντούχες.  

Η μέθοδος μικροσκοπίας αντίθεσης φάσης (PCM) πρέπει να προτιμάται για τη 

μέτρηση ινών σε επαγγελματικές εκθέσεις όπου η παρουσία αμιάντου είναι επιβεβαιωμένη 

με κάποια άλλη μέθοδο. Διενεργούνται τότε στατικές δειγματοληψίες. Για μελέτες 

περιβαλλοντικών εκθέσεων είναι προτιμότερη η χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης (SEM) ή διέλευσης ηλεκτρονίων (TEM), που έχουν μικρότερο όριο ανίχνευσης 

και μπορούν να μετρούν χαμηλότερες συγκεντρώσεις και μικρότερες διαστάσεις ινών. 

Αν πρόκειται να συγκριθούν οι εκθέσεις μεταξύ δύο απολύτως διαφορετικών 

διαδικασιών όπως η εξόρυξη και η υφαντουργία, πρέπει η αναλογία των ορατών  προς τις 

αόρατες και μη καταμετρημένες ίνες να είναι παρόμοια. Υπάρχουν περισσότερες αόρατες 

ανά ορατές ίνες στην υφαντουργία από ότι στην εξόρυξη (Egilman et al., 2003).  

 

5.4.1 Συμπεράσματα από τις μετρήσεις στο λατομικό χώρο 

  Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέτρησης ινών με τη μέθοδο της 

μικροσκοπίας αντίθεσης φάσης για τα δείγματα που ελήφθησαν από το χώρο του 

λατομείου σε συνθήκες εργασίας, προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα: Οι συγκεντρώσεις 

ινών στον αέρα από τα δείγματα που ελήφθησαν ανά 8m από τους σπαστήρες μειώνονται 

όσο αυξάνει η απόσταση. Απόσταση 20m από τους σπαστήρες θεωρείται ασφαλής για 

κάποιον εργαζόμενο στο χώρο αφού η συγκέντρωση βρίσκεται κάτω από το 

επιτρεπόμενο όριο των 0,1 f/cm3 (Π.Δ 212/06). Όλες αυτές οι συγκεντρώσεις όμως 

θεωρούνται στιγμιαίες, αφού ο χρόνος δειγματοληψίας ήταν 10΄ (το ανώτερο όριο που 

αναφέρεται στη νομοθεσία αφορά συγκέντρωση χρονικά σταθμισμένη σε 8ωρη εργασία). 

Για τα δείγματα που ελήφθησαν έξω από το Γραφείο κινήσεως (χώρος φόρτωσης) η 

συγκέντρωση ινών στον αέρα που προκύπτει  από το ένα δείγμα βρίσκεται κάτω από το 

επιτρεπόμενο όριο των 0,1 f/cm3  (χρόνος δειγματοληψίας 1 15΄) ενώ οι  συγκεντρώσεις 

που προκύπτουν από τα άλλα δύο είναι πάνω από το όριο αυτό και θεωρούνται στιγμιαίες 

(χρόνοι δειγματοληψίας 10΄ και 15΄). Η συγκέντρωση ινών στον αέρα που προκύπτει  από 

τα δείγματα τα οποία ελήφθησαν σε οριζόντια απόσταση 5m από σωρούς λεπτομερούς 

υλικού, βρίσκεται πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο αλλά πρόκειται για στιγμιαία 

συγκέντρωση (χρόνος δειγματοληψίας 15΄). Η τιμή της συγκέντρωσης κοντά στον 

χαμηλότερο σωρό εμφανίζεται υψηλότερη γιατί το ανώτερο μέρος του σωρού που 
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διαταράσσεται από το μηχάνημα και παρασύρεται ευκολότερα από τον αέρα απείχε 

λιγότερο από  την αντλία δειγματοληψίας. Πρέπει συνεπώς να φτιάχνονται υψηλοί 

σωροί, ώστε το ανώτερο τμήμα του να απέχει περισσότερο από τη ζώνη αναπνοής των 

εργαζομένων. 
 Οι συγκεντρώσεις ινών στον αέρα από τα δείγματα που ελήφθησαν από το 

άνω μέτωπο της εξόρυξης βρέθηκαν κάτω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ενώ η 

αντίστοιχη τιμή της συγκέντρωσης από το δείγμα που ελήφθη από το κάτω μέτωπο της 

εξόρυξης βρέθηκε πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο αλλά θεωρείται στιγμιαία. 

Στις θέσεις όπου ελήφθησαν δείγματα με διαφορετικό χρόνο δειγματοληψίας 

παρατηρείται ότι καθώς ο χρόνος δειγματοληψίας αυξάνει η συγκέντρωση ινών στον αέρα 

ελαττώνεται. Η τιμή δε στην οποία ομαλοποιείται και αντιστοιχεί σε μέση συγκέντρωση, 

βρίσκεται τελικά κάτω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Οι ίνες αμιαντούχων 

διαστάσεων που μετρήθηκαν προέρχονται από ακτινόλιθο. Η ταυτοποίηση τους επετεύχθη 

με ηλεκτρονικό σαρωτικό μικροσκόπιο SEM. 
 Στη διαδικασία της δειγματοληψίας και της ανάλυσης των δειγμάτων στο 

μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης έγιναν κάποιες παρεκκλίσεις από τις γενικές αρχές και 

οδηγίες. Έτσι η παροχή του αέρα στο δειγματολήπτη ρυθμίσθηκε σε 4 L/min (max) αντί 

για  1 L/min (min) και ο συνολικός όγκος αέρα για κάθε μέτρηση ήταν 40 – 300 L ενώ 

προτείνεται όγκος τουλάχιστον 480 L. Επίσης εξετάσθηκαν για κάθε δείγμα 20 οπτικά 

πεδία ενώ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προτείνει να εξετασθούν 100 οπτικά πεδία 

(WHO, 1997) και η μέθοδος 7400 της NIOSH προτείνει να εξετασθούν 20 - 100 οπτικά 

πεδία (NIOSH, 1994).  

Από τη σύγκριση των μετρήσεων αμιαντούχων ινών στο πέτρωμα της παρούσας 

μελέτης αλλά και προγενέστερων μελετών (Ρηγόπουλος et al., 2005, Τσικούρας et al., 

2005), σε σχέση με τις μετρήσεις αμιαντούχων ινών στη σκόνη που συλλέχθηκε, 

εκτιμήθηκε ότι το ποσοστό των ορυκτών με αμιαντούχες διαστάσεις μειώθηκε. Επίσης 

μειώθηκε και ο συντελεστής επιμήκυνσης, πιθανότατα λόγω ελάττωσης του μήκους των 

ινών κατά τη θραύση του πετρώματος. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται από 

παρεμφερή μηχανική καταπόνηση ενός πετρώματος ή αμιαντούχου υλικού από κρούση, 

θραύση ή τριβή αλλά απαιτείται περισσότερη διερεύνηση. 
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5.5 Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ   

Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία εναρμονίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις 

της ιατρικής και της τεχνολογίας. Παρατηρείται μια προοδευτική μείωση των οριακών 

τιμών για όλους τους τύπους αμιάντου, καθώς ο αμίαντος θεωρείτο ολοένα και πιο 

επικίνδυνος για τους εργαζόμενους σε αυτόν αλλά και για τη δημόσια υγεία. Αρχικά  

θεωρήθηκε ότι ο κροκιδόλιθος είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ στην πρόκληση ασθενειών από 

τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου. Έτσι θεσπίσθηκε μικρότερη οριακή τιμή για αυτόν (0,5 

f/cm3
 

αέρα) έναντι των υπόλοιπων τύπων (1 f/cm3
 

αέρα), σύμφωνα με την οδηγία 1983/477/ΕΚ 

και το Π.Δ 70α/1988 για την προστασία των εργαζομένων. Τελικά με την Υ.Α 2594/84 

απαγορεύθηκε η εμπορία και η χρήση του κροκιδόλιθου και των προϊόντων που περιέχουν 

ίνες κροκιδόλιθου. Ακολούθως υπήρξε η θεωρία για αναποτελεσματική δράση του 

χρυσοτίλη, για τον οποίο  θεσπίσθηκε υψηλότερη οριακή τιμή (0,6 f/cm3
 

αέρα) έναντι των 

υπόλοιπων τύπων αμιάντου (0,3 f/cm3
 

αέρα) σύμφωνα με την οδηγία 1991/382/ΕΚ και το Π.Δ 

175/1997. Με την Υ.Α 1154/1993 απαγορεύθηκε η διάθεση στην αγορά και η χρήση των 

ινών αμοσίτη, ινώδη ανθοφυλλίτη, ινώδη ακτινόλιθου και ινώδη τρεμολίτη και παρέμεινε 

μόνο αυτή των προϊόντων που περιέχουν ίνες χρυσοτίλη αλλά με πολλούς περιορισμούς. 

Τέλος αποδείχθηκε ότι και μικρής έντασης εκθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα 

μπορούν να προκαλέσουν μεσοθηλίωμα και καρκίνο του πνεύμονα. Οι περισσότερες από  

τις τελευταίες μελέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ισχύς του χρυσοτίλη στην 

πρόκληση ασθενειών δεν είναι τόσο μικρότερη από αυτήν του κροκιδόλιθου. Δεδομένου 

μάλιστα ότι ο χρυσοτίλης είναι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος τύπος αμιάντου, 

θεωρήθηκε η κύρια αιτία πρόκλησης μεσοθηλιώματος. Έτσι  με την Υ.Α 82/2003 

απαγορεύεται πλέον από 1-1-2005 η διάθεση στην αγορά και η χρήση και των ινών 

χρυσοτίλη. Οι οριακές τιμές που ισχύουν σήμερα για τους εργαζόμενους στην αφαίρεση 

του αμιάντου και τους εργαζόμενους που συναντούν τυχαία τον αμίαντο, κυρίως κατά τη 

συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίων, πλοίων και τρένων είναι 0,1 f/cm3
 

αέρα, σύμφωνα με 

την οδηγία 2003/18/ΕΚ και το Π.Δ 212/2006. 

Στην οδηγία 99/77/ΕΚ όπου απαγορεύθηκε η χρήση χρυσοτίλη από 1-1-2005, 

υπάρχει η εξαίρεση για χρήση διαφραγμάτων αμιάντου για την παραγωγή 

χλωροαλκαλικών ενώσεων. Κύριοι λόγοι για την εξαίρεση αυτή θεωρήθηκαν: ο μικρός 

κίνδυνος έκθεσης, η παραγωγή διαφραγμάτων σε μια κλειστή επιτόπια διαδικασία δεν θα 

αποτελούσε αντικείμενο εμπορίας και ο περισσότερος χρόνος που χρειάζεται για την 

ανάπτυξη υποκαταστατών.     
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Σύμφωνα με τα πρακτικά της European Conference for asbestos (2005) στην 

Ευρώπη 85 εταιρείες παρήγαγαν 20 εκατομμύρια τόνους χλωροαλκαλικών ενώσεων 

ετησίως το 2004 (χλώριο και καυστική σόδα). Η Γερμανία κατέχει το 48,9% της 

παραγωγής. Το 1996 χρησιμοποιούνταν διαφράγματα αμιάντου στο 24% της συνολικής 

παραγωγής. Το 2005 είχε μειωθεί στο 17,4%. Ο ρυθμός σταδιακής κατάργησης είναι 

ιδιαίτερα αργός. Εννέα Ευρωπαϊκές εταιρείες χρησιμοποιούν τεχνολογίες διαφραγμάτων 

αμιάντου (3 Γαλλικές, 2 Γερμανικές, 1 Πολωνική, 1 Νορβηγική και 1 στις Κάτω Χώρες). 

Με αυτούς τους ρυθμούς εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 21 χρόνια για τον τερματισμό 

χρήσης αμιάντου σε αυτή τη διαδικασία. 

Η νέα πολιτική της Ε.Ε για τα χημικά, γνωστή ως REACH (καταχώριση, 

αξιολόγηση και έγκριση χημικών) θα καλύψει μόνο εν μέρει τον αμίαντο. Για κάθε ουσία 

που καταγράφεται, καταρτίζεται ενημερωτικός φάκελος που περιλαμβάνει φυσικοχημικά, 

τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη χρήση της. Ο 

φάκελος αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία χημικών ουσιών και το περιεχόμενό 

της πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης 

των κινδύνων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Ο αμίαντος όμως δεν περιλαμβάνεται, γιατί 

τα επικίνδυνα ορυκτά δεν καταχωρούνται. Για αυτά ισχύουν μόνο διατάξεις της 

νομοθεσίας REACH που αφορούν την έγκριση και τον περιορισμό. Έτσι το REACH δεν 

θα χρησιμεύσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για μελλοντικά κρούσματα 

ασθενειών από τον αμίαντο. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος δεν θα αναγνωρίζεται νωρίτερα ή 

με διαφορετικό τρόπο από ότι στο παρελθόν.  

Αυτό που απαγορεύεται στις χώρες της Ε.Ε, γίνεται εκεί όπου το εργατικό δίκαιο 

δεν είναι τόσο αυστηρό, η προστασία ανύπαρκτη και οι ομάδες άσκησης πίεσης υπέρ του 

αμιάντου ισχυρές (περιβαλλοντική αποικιοκρατία). Νέες αγορές καλλιεργήθηκαν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν, η Ινδονησία και η Ταϋλάνδη. 

Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση της Βασιλείας κάθε χώρα οφείλει να διαχειρίζεται η ίδια 

τα επικίνδυνα απόβλητά της. Συνεπώς ο παροπλισμός πλοίων που περιέχουν αμίαντο 

πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα που ανήκει το πλοίο. 

 
5.5.1  Απαιτούμενες συμπληρώσεις στη νομοθεσία  

Ορισμένα σημεία της νομοθεσίας είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν και για 

κάποιες άλλες διατάξεις απλά να επιβληθεί η εφαρμογή τους. Τα κυριότερα σημεία είναι: 

αυστηρή επιβολή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την υγεία και 

την ασφάλεια από τον αμίαντο. Ο λογότυπος a να αντικατασταθεί από το σύμβολο της 
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νεκροκεφαλής, όπως στην περίπτωση άλλων καρκινογόνων ουσιών. Να ορισθεί 

υποχρεωτικός έλεγχος σε δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία) και ιδιωτικές 

κατοικίες για αμίαντο καθώς και όλων των μέσων μεταφοράς (πλοία, τρένα, αεροπλάνα). 

Μέτρηση της ρύπανσης του εδάφους και της περιεκτικότητας αμιαντούχων ινών στα 

πετρώματα, όπου δεν υπάρχει οριακή τιμή, δεδομένου ότι οι ίνες αμιάντου που 

προκύπτουν από την αποσάθρωση των πετρωμάτων και παραμένουν αναλλοίωτες στην 

πάροδο του χρόνου (eternit) μπορούν να μεταφερθούν από τον αέρα σε κατοικημένες 

περιοχές. Τερματισμός της κατά παρέκκλιση χρήσης αμιάντου για παραγωγή χλωρίου.  

Διαγραφή της σποραδικής και χαμηλής έντασης έκθεσης, αφού δεν υπάρχει ασφαλής 

έκθεση στον αμίαντο. Εφαρμογή ασφαλέστερης τεχνολογίας για την αφαίρεση αμιάντου 

από μολυσμένες περιοχές. Αναγνώριση όλων των ασθενειών που σχετίζονται με 

επαγγελματική έκθεση στον αμίαντο ως επαγγελματικές ασθένειες. Να εφαρμόζεται η 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Να θεσπισθούν πιο ευέλικτες διαδικασίες για την καταβολή 

αποζημιώσεων και όχι να εξετάζεται ποιος ήταν ο τύπος των ινών που προκάλεσε τη 

βλάβη (χρονοβόρα διαδικασία, δύσκολα καταλήγει σε συμπέρασμα, π.χ. ίνες χρυσοτίλη 

μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα και να μην βρεθούν στην ανάλυση). 

Επιβολή αποζημιώσεων από τις εταιρείες στα θύματα επαγγελματικής ή περιβαλλοντικής 

έκθεσης στον αμίαντο και σύσταση ειδικών ταμείων αρωγής από το κράτος.  Καταγραφή 

και  ιατρική παρακολούθηση όσων έχουν εκτεθεί επί μακρόν στον αμίαντο, ακόμα και για 

τα επόμενα 30 χρόνια. Απαγόρευση της μετεγκατάστασης εταιρειών από κράτη εκτός Ε.Ε 

σε κράτη μέλη της Ε.Ε, προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους λόγω του 

αμίαντου. Απαγόρευση νομοθετικά σε εταιρείες με έδρα σε κράτη μέλη της Ε.Ε να 

χρησιμοποιούν αμίαντο οπουδήποτε στον κόσμο. Η μη συμμόρφωση να επιφέρει επιβολή 

χρηματικού προστίμου που θα διανέμονται μεταξύ των θυμάτων της χώρας στην οποία 

έχει μεταφερθεί η δραστηριότητα της εταιρείας. Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων 

που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού. Χρηματοδότηση με σκοπό τη 

διεξαγωγή ερευνών για εξεύρεση ασφαλέστερων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων 

αμιάντου. Καθορισμός χώρων για την ασφαλή εναπόθεση αποβλήτων αμιάντου 

(προτιμάται η ασύμφορη οικονομικά μεταφορά τους στο εξωτερικό). Αφαίρεση των 

υλικών που βρίσκονται σε χρήση (για παράδειγμα στις κατασκευές) και στη συνέχεια 

ταφή τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.  
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5.6  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ   

Η διαρκής ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να 

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να πιέσουν τις αρχές προς την σωστή κατεύθυνση. 

Ειδικότερα θα πρέπει: Να δημιουργηθεί ένα πλήρες μητρώο αμιαντούχων υλικών των 

ύποπτων κτιρίων της κάθε περιοχής από πιστοποιημένες εταιρείες σύμφωνα με τις 

επικρατούσες διεθνώς προδιαγραφές. Το μητρώο αυτό θα τεθεί στη διάθεση του 

Υπουργείου Υγείας για την απομάκρυνση του αμίαντου. Το Υπουργείο έχοντας 

καταγεγραμμένα όλα τα κτίρια θα είναι σε θέση να διαβιβάσει τα αποτελέσματα στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες ώστε να προβούν στην λήψη άμεσων μέτρων, στις περιπτώσεις που 

απαιτείται και να προγραμματίσουν την σταδιακή απομάκρυνση του αμίαντου με πλήρη 

διαφάνεια και σωστή ενημέρωση. Η απομάκρυνση του αμίαντου πρέπει να γίνεται μόνο 

από πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες εταιρείες. Όλοι οι διαγωνισμοί που 

δημοπρατούνται να στηρίζονται στη σχετική νομοθεσία περί τοξικών και επικινδύνων 

αποβλήτων, έτσι ώστε η εκτέλεση του έργου να μην γίνεται επικίνδυνη για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. Να υπάρχει μέριμνα για την έκδοση κατάλληλων τεχνικών 

προδιαγραφών σύμφωνα με το νόμο και την επιστήμη. Να γίνει αναπροσδιορισμός των 

εκάστοτε προϋπολογισμών των έργων, σύμφωνα με τις νέες αλλά πραγματικές συνθήκες 

κινδύνου και ασφαλείας και την κοινοτική νομοθεσία. 
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INDEX 

Συνήθεις Διεθνείς Συντμήσεις  

 
ABS Australian Bureau of Statistics - Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής 

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Αμερικανική Διάσκεψη 

των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Υγιεινολόγων 

ACM Asbestos Containing Materials – υλικά που περιέχουν αμίαντο 

ACS  Australian Customs Service - Αυστραλιανή Τελωνειακή Υπηρεσία 

AIA  Asbestos International Association -  Διεθνής Ένωση Αμιάντων 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances - Αυστραλιανός κατάλογος χημικών ουσιών 

ΑΤ    asbestos-cement – αμιαντοτσιμέντο 

BSE   Back  scattered electrons – οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια 

CAF compressed asbestos fibre -  συμπιεσμένη ίνα αμιάντου 

CAS Chemical Abstracts Service - Υπηρεσία Χημικών Περιλήψεων 

CF compressed fibre -  συμπιεσμένη ίνα 

CF chrysotile fibre – ίνα χρυσοτίλη 

CI Confidence interval- διάστημα εμπιστοσύνης 

CT   computed tomography- αξονικός τομογράφος  

EC European Commission - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

EDS energy dispersive X-ray spectrometer – φασματόμετρο διασκεδασμού ενέργειας 

EDXA energy dispersive X-ray analysis–ανάλυση διασκεδασμού ενέργειας ακτίνων-Χ 

EDXR  energy dispersive X-ray – διασκεδασμός ενέργειας ακτίνων-Χ 

EEC European Economic Community - Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

EPA Environmental Protection Agency - Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος 

EU European Union - Ευρωπαϊκή Ένωση 

f/mL fibres per millilitre of air - ίνες ανά χιλιοστόλιτρο αέρα 

HEIAR Health Effects Institute Asbestos Research Panel – Ινστιτούτο Ερευνών 

επιπτώσεων υγείας από αμίαντο 

HSE Health and Safety Executive - Νομοτελεστικό Υγείας και Ασφάλειας 

HSDB : Hazardous Substances Data Bank - τράπεζα πληροφοριών επικίνδυνων ουσιών 

IARC International Agency for Research on Cancer - Διεθνής Επιτροπή Αντικαρκινικού Αγώνα 

IAV Institute Asbestos Victims - Ίδρυμα Θυμάτων Αμιάντου  

ILO International Labour Organisation - Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 

IPCS International Programme on Chemical Safety - Διεθνές Πρόγραμμα για τη Χημική 

Ασφάλεια 

IR  Infrared Radioactivity -Υπέρυθρη ακτινοβολία 
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ISO International Organization for Standardization - Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση 

MFM membrane filter method - μέθοδος φίλτρων μεμβρανών  

MFM/PCM membrane filter method using phase contrast microscopy - μέθοδος φίλτρων 

μεμβρανών που χρησιμοποιεί τη μικροσκοπία αντίθεσης φάσης 

 µm micrometer - μικρόμετρα 

MM Malignant mesothelioma - κακόηθες μεσοθηλίωμα  

MMMF  man-made mineral fibres - τεχνητές ορυκτές ίνες 

MNP Malignant neoplasm of pleura -κακόηθες νεόπλασμα υπεζωκότα  

mpcf millions of particles per cubic foot – εκατομύρια μορίων ανά κυβικό πόδι 

MS mass spectrometry - μαζική φασματομετρία 

MSHA Mine Safety and Health Administration - Διοίκηση Aσφάλειας και Yγείας Ορυχείου 

NICNAS National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme - Εθνική 

κοινοποίηση βιομηχανικών χημικών ουσιών και σχέδιο αξιολόγησης 

NIOSH  National Institute for Occupational Safety and Health - Εθνικό Ίδρυμα για την 

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία 

NOAEL no observed adverse effect level – επίπεδο μη παρατηρούμενης δυσμενούς συνέπειας 

NOHSC National Occupational Health and Safety Commission - Εθνική Επιτροπή Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας 

OSHA Occupational Safety and Health Administration - Διοίκηση επαγγελματικής ασφάλειας και 

υγείας  

PΕ   Polyethylene - πολυαιθυλένιο 

PAN Polyacrylonitrile -  πολυακρυλονιτρίλιο 

PCM phase contrast microscopy – μικροσκοπία αντίθεσης φάσης 

PLM polarized light microscopy – πολωτική οπτική μικροσκοπία  

PTFE polytetrafluoroethylene - πολυτετραφθοροαιθυλένιο 

PVA Polyvinylalcohol - πολυβινυλαλκοόλη 

PVC polyvinylchloride - πολυβινυλοχλωρίδιο 

QAMA Quebec Asbestos Mining Association – Ένωση Μεταλλείων Αμιάντου Κεμπέκ 

REACH  Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals- καταχώριση, αξιολόγηση και 

έγκριση χημικών   

SAED selected area electron diffraction – επιλεγμένη περιοχή περίθλασης ηλεκτρονίων 

SEM scanning electron microscopy – σαρωτική ηλεκτρονική μικροσκοπία 

SMF synthetic mineral fibres – συνθετικές ορυκτές ίνες  

SMR soluble mesothelin related protein -  διαλυτή πρωτεΐνη συνδεόμενη με μεσοθηλίωμα 

SMRs Standardized mortality ratios- τυποποιημένες αναλογίες θνησιμότητας. 

SV 40   Simian virus 40 – πιθηκογενούς προέλευσης ιός  40 
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SVFs   synthetic vitreous fibers – συνθετικές υαλώδεις ίνες 

TEM transmission electron microscopy  -  μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων 

TGA Therapeutic Goods Administration – Διοίκηση Θεραπευτικών Αγαθών  

TWA time weighted average – χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή 

UN United Nations – Ηνωμένα Έθνη 

US EPA United States Environmental Protection Agency – Αμερικανική Εταιρεία Προστασίας 

Περιβάλλοντος 

WHO  World Health Organization - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

WDS  Wavelemgth Dispersive Spectrometer – φασματόμετρο διασκεδασμού μήκους κύματος 

XRD  X-Ray Diffraction – περίθλαση ακτίνων-Χ 
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