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ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνεται στην εργασία "O1-A4. Κοινή κατευθυντήρια γραμμή των 

μέτρων πρόληψης για την ασφαλή παραγωγή και χρήση νανοϋλικών στον τομέα της πέτρας", 

που αντιστοιχεί στο Intellectual Output 1 "Κατευθυντήρια γραμμή των μέτρων πρόληψης 

κινδύνων, υγείας και περιβάλλοντος για την ασφαλή παραγωγή και χρήση νανοϋλικών στον 

τομέα της πέτρας" του έργου NanoSafe. 

Η χρήση νανοϋλικών αποτελεί επανάσταση στη βελτίωση των επιδόσεων των προϊόντων από 

φυσική πέτρα. Τα πέτρινα υλικά έχουν βελτιώσει τις ιδιότητές τους χάρη στη χρήση 

επικαλύψεων και επιφανειακών επεξεργασιών που βασίζονται στην εφαρμογή 

νανοσωματιδίων και νανοσύνθετων υλικών. Όμως, με τον ίδιο ρυθμό που έχει βελτιωθεί η 

ποιότητα του υλικού με την εφαρμογή αυτών των νανοσύνθετων υλικών, η ασφάλεια των 

εργαζομένων τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο. Τα νανοϋλικά αποτελούν μια αόρατη απειλή για  την 

υγεία των εργαζομένων. 

Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, πολλοί εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ότι τα 

χρησιμοποιούν και οι βλαβερές επιπτώσεις τους δεν είναι ακόμη σαφείς. Πολυάριθμες 

μελέτες καταλήγουν ότι υπάρχουν αποδεδειγμένοι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με 

διάφορα νανοϋλικά, τα οποία, λόγω του μεγέθους τους, μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε 

κυτταρικό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για επικαιροποιημένες γνώσεις εκ μέρους των χρηστών 

σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και για τη λήψη 

μέτρων για τον έλεγχο του κινδύνου. 

Χάρη στην έρευνα που διεξήχθη στις προηγούμενες μελέτες, ένα μεθοδολογικό πλαίσιο 

προληπτικών μέτρων κατά το χειρισμό και την εφαρμογή νανοϋλικών σε προϊόντα για τον 

τομέα της πέτρας εφαρμόστηκε σε ένα τρισδιάστατο (3D) εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Η ανάπτυξη της κατευθυντήριας γραμμής για τους κινδύνους, τα μέτρα πρόληψης για την 

υγεία και το περιβάλλον κατά την ασφαλή παραγωγή και χρήση νανοϋλικών στον τομέα της 

πέτρας, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους στη βιομηχανία πέτρας, 

αποτέλεσε το κεντρικό στόχο του πρώτου intellectual output. 

Η κατευθυντήρια γραμμή και όλες οι πληροφορίες σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμες στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

- Διαδικτυακός τόπος του έργου NanoSafe: https://www.nanosafeproject.eu/  

 

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η νανοτεχνολογία, τα τελευταία χρόνια, φέρνει δραματική επανάσταση στη βιομηχανική 

ανάπτυξη νέων υλικών. Οι συνεχείς πρόοδοι στον τομέα της νανοτεχνολογίας, η ταχεία 

εφαρμογή της σε όλο τον βιομηχανικό ιστό και ο μεγάλος αριθμός νανοϋλικών που 

χρησιμοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, έρχονται αντιμέτωπες με ένα 

περιορισμένο επίπεδο γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 

που δημιουργούν τα νανοϋλικά για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον. 

Τώρα, η μεγάλη επανάσταση της νανοτεχνολογίας, μετά τη μεγάλη πρόοδο σε άλλους τομείς, 

φτάνει στον κατασκευαστικό τομέα, δημιουργώντας μεγάλες αλλαγές στην παραδοσιακή 

μεθοδολογία κατασκευής δομικών υλικών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί 

η εκτίμηση των κινδύνων και η αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων που συνήθως 

εφαρμόζονται σε χώρους εργασίας με έκθεση σε νανοπαράγοντες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 
 

  
 
 
 
 
 

O1. Guideline of risks, health and environmental prevention measures in safe production and use of nanomaterials in Stone Sector. 

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Bildungszentren des Baugewerbes e.V, 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Scuola Edile 

CPT- Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, National Technical University of Athens (NTUA), 
Delta Materials and Innovation Solutions. 

 

Improving technification, safe production 
and use of nanomaterials in stone sector. 
 
2020-1-DE02-KA202-007674 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Πριν ασχοληθούμε με τα μέτρα για την πρόληψη της έκθεσης σε νανοϋλικά, είναι απαραίτητο 

να γνωρίζουμε μερικούς όρους: 

2.1. Νανοτεχνολογία 

Τα τελευταία χρόνια, η πιο διάσημη έννοια που σχετίζεται με τη μεγάλη ανάπτυξη στον κόσμο 

της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι η νανοτεχνολογία. Ο όρος "νανοτεχνολογία" 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1974 από τον καθηγητή Norio Taniguchi του 

Πανεπιστημίου Επιστημών του Τόκιο για να περιγράψει τις βασικές έννοιες του χειρισμού της 

ύλης σε επίπεδο νανομέτρων (Quintili, 2012). Τον Ιούλιο του 1990 πραγματοποιήθηκε στη 

Βαλτιμόρη (ΗΠΑ) ένα από τα πρώτα διεθνή συμπόσια για τη νανοεπιστήμη και τη 

νανοτεχνολογία, όπου η μελέτη των νανοϋλικών και της νανοτεχνολογίας ορίστηκε επίσημα 

ως υποπεριοχή των βασικών επιστημών. 

Η νανοτεχνολογία καθιστά δυνατή την παραγωγή νέων υλικών, δομών και συσκευών με 

εξαιρετικές ιδιότητες, αξιοποιώντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των υλικών στη 

νανοκλίμακα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012β). 

2.2.  Νανοϋλικά 

Στην Ευρώπη, ο πιο κοινός ορισμός των νανοϋλικών είναι αυτός που συνιστά η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και οι ορισμοί στα πρότυπα ISO για ένα ευρύ φάσμα νανοορολογίας. 

Σύμφωνα με τη σύσταση 2011/696/ΕΕ1 της Επιτροπής, ένα νανοϋλικό είναι: "Ένα φυσικό, 

τυχαίο ή κατασκευασμένο υλικό που περιέχει σωματίδια, σε αδέσμευτη κατάσταση ή ως 

συσσωμάτωμα ή ως συσσωμάτωμα και όπου, για το 50% ή περισσότερο των σωματιδίων στο 

αριθμητικό μέγεθος των σωματιδίων, μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις είναι στην 

περιοχή μεγέθους 1 nm-100 nm. 

Τα νανοϋλικά άρχισαν να γίνονται δημοφιλή τη δεκαετία του 1980, περιλαμβάνοντας 

σωματίδια σε ένα εύρος 1-100 nm, τουλάχιστον σε μία διάσταση. Σε αυτές τις κλίμακες, λόγω 

της αύξησης της ειδικής επιφάνειας ανά μονάδα όγκου, οι συνήθεις νόμοι της φυσικής 

παύουν να ισχύουν, και η κβαντική φυσική θέτει τους κανόνες της, εκδηλώνοντας 

διαφορετικές οπτικές, μηχανικές, μαγνητικές, ηλεκτρικές, θερμικές και βιολογικές ιδιότητες 

από τις συνήθεις. 

Από το 1990 παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας (Bystrzejewska et al., 

2009) λόγω της ανάπτυξης τεχνικών σύνθεσης και εξοπλισμού που επιτρέπουν τον χειρισμό 

των νανοσωματιδίων (Nowack & Bucheli, 2007). 

2.3.  Νανοπροϊόντα 

Η έλευση της νανοτεχνολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη αμέτρητων νέων εφαρμογών και 

προϊόντων, ενθαρρύνοντας την ενσωμάτωση νανοδομημένων υλικών σε εμπορικά προϊόντα, 

γνωστά ως νανοπροϊόντα. Η τάση διαφοροποίησης και κατασκευής των νανοπροϊόντων θα 
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αυξηθεί εκθετικά τα επόμενα χρόνια, καθώς θα προσφέρονται στους καταναλωτές ως 

προσιτά θαυματουργά προϊόντα (Chih-cheng et al. 2012). 

Η ποικιλία των νανοπροϊόντων έχει αυξηθεί αλματωδώς και θα συνεχίσει να αυξάνεται, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καλλυντικών, 

χρωμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων καθαρισμού και 

δομικών υλικών (Wilson Center, 2015). 
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3. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Ο κατασκευαστικός τομέας έχει επίσης λάβει πολλές καινοτομίες μέχρι σήμερα σε σχέση με 

τη χρήση της νανοτεχνολογίας. Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στα δομικά υλικά 

προσφέρουν σήμερα νέες ευκαιρίες στον τομέα, δημιουργώντας υλικά με ειδικές και 

προηγμένες ιδιότητες, όπως υψηλότερη μηχανική αντοχή, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αντοχή 

στη διάβρωση, αντοχή στη φωτιά, υπερυδρόφοβα υλικά, αυτοκαθαριζόμενα, 

αντιβακτηριδιακά κ.λπ. 

Παρόλα αυτά, η νανοτεχνολογία στον κατασκευαστικό κλάδο, σε σύγκριση με άλλους τομείς, 

βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης. Η κατάσταση αυτή δικαιολογείται από 

την παραδοσιακή αδράνεια του τομέα να επενδύει ελάχιστα στην καινοτομία και να αξιοποιεί 

ιδέες που έχουν συνεισφέρει άλλες επιστήμες και βιομηχανίες, ενώ το υψηλό επίπεδο 

αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την παροχή νανοεξοπλισμού για την έρευνα και την 

τεχνική ανάπτυξη δεν αποτελεί επίσης κίνητρο. 

Από την άλλη πλευρά, τα νανοπροϊόντα μπορεί να μην είναι ανταγωνιστικά, σε σύγκριση με 

τις αποδεκτές επιδόσεις και την τιμή των υφιστάμενων προϊόντων, αν και ο σημαντικότερος 

παράγοντας για τον αργό ρυθμό χρήσης των νανοϋλικών στον τομέα αυτό είναι η έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με τη νανοτεχνολογία στον βιομηχανικό τομέα και η έλλειψη σύνδεσης 

μεταξύ έρευνας και βιομηχανικής ανάπτυξης. 

Ωστόσο, οι δυνατότητες των εφαρμογών της νανοτεχνολογίας δεν μπορούν να αγνοηθούν και 

η χρήση νανοπροϊόντων στις κατασκευές αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μικρής 

ποσότητας που απαιτείται για την επίτευξη των ιδιοτήτων στα προϊόντα και της 

αναμενόμενης μείωσης του κόστους των νανοϋλικών όταν παράγονται σε μεγάλες ποσότητες. 

Η νανοτεχνολογία είναι ικανή να βελτιώσει τις ιδιότητες των παραδοσιακών υλικών ή να 

αναπτύξει νέα υλικά (Hanus & Harris, 2013), ενώ ορισμένα παραδείγματα που απεικονίζουν 

πιθανές εφαρμογές παρατίθενται παρακάτω. 

• Πρώτον, σε σχέση με τα παράγωγα του τσιμέντου, με την προσθήκη νανοσωλήνων 

άνθρακα και νανοϊνών, η αντοχή του τσιμέντου μπορεί να διπλασιαστεί (Nasibulina et al., 

2010). Το νανοπυρίτιο καθιστά επίσης δυνατή την απόκτηση σκυροδέματος υψηλής αντοχής 

που μπορεί να φτάσει τα 500MPa (Schmidt et al., 2013). 

 

• Όσον αφορά τις επικαλύψεις, είναι δυνατόν να παρασχεθούν αντιμικροβιακές 

ιδιότητες με την προσθήκη νανοαργύρου, για χρήση σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, για 

παράδειγμα (Kumar, Vemula, Ajayan, & John, 2008). 

 

• Μια άλλη λύση για την αποτροπή πιθανών αστοχιών του δρόμου λόγω διείσδυσης 

του νερού είναι η παροχή στο έδαφος υδρόφοβων ιδιοτήτων με παράλληλη βελτίωση των 

γεωτεχνικών ιδιοτήτων του (Ugwu, Arop, Nwoji, & Osadebe, 2013). 
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Στον κατασκευαστικό τομέα, τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται συχνά με τη μορφή πρόσθετων, 

επιστρώσεων και επεξεργασιών. Μελέτες στην Ελβετία και την Ιαπωνία δείχνουν ότι 

νανοϋλικά όπως Ag, CeO2, Fe2O3, SiO2, TiO2, ZnO και Al2O3 υπάρχουν ήδη στον 

κατασκευαστικό τομέα. Παρά την παρουσία τους σε διάφορα οικοδομικά υλικά, τα προϊόντα 

που περιέχουν νανοσωματίδια στη σύνθεσή τους και χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό 

εξακολουθούν να αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα στην Ευρώπη και πολύ λίγες 

πληροφορίες είναι προς το παρόν διαθέσιμες σχετικά με αυτά, τόσο στον τομέα της υγείας 

όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα. 

3.1. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα νανοϋλικά στις κατασκευές 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2) 

 

Σχήμα 1. Διοξείδιο του τιτανίου. Πηγή: www.nanomateriales.lineaprevencion.com 

Οι κύριες εφαρμογές του στο χώρο είναι οι εξής: 

• Δομές: 

Σκυρόδεμα και τσιμέντο: σε εξωτερικές επιστρώσεις για αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες. 

 

• Τελειώματα και επιστρώσεις: 

o Τα χρώματα παρέχουν φωτοκαταλυτικές και αυτοκαθαριζόμενες λειτουργίες. 

o Οι επιφανειακές επιστρώσεις στο ξύλο παρέχουν προστασία του ξύλου από την 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

http://www.nanomateriales.lineaprevencion.com/
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o Μόνωση/περιβλήματα: σε υαλοπίνακες παραθύρων, έχει αντιθαμβωτικές, ανθεκτικές 

στη βρωμιά, αυτοκαθαριζόμενες και φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. 

 

• Μόνωση/περιβλήματα: έχει αντιθαμβωτικές, βρωμιάρικες, αυτοκαθαριζόμενες και 

φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. 

 

• Εγκαταστάσεις: σε ηλιακές κυψέλες για παραγωγή ενέργειας. 

 

• Υποδομές: στην άσφαλτο, στα οδοστρώματα, στις ακουστικές οθόνες και στις 

σήραγγες: για αντοχή, μείωση του θορύβου, μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. 

Φωτοκαταλυτική δραστηριότητα σε τοιχώματα σηράγγων. 

 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) 

 

Σχήμα 2. Οξείδιο του ψευδαργύρου. Πηγή: www.nanomateriales.lineaprevencion.com 

Οι κύριες εφαρμογές του στο χώρο είναι οι εξής: 

• Τελειώματα και επιστρώσεις: 

o Χρώματα: παρέχει αντοχή, φωτοκαταλυτική δράση, βιοκτόνο δράση, αυτοκαθαρισμό, 

διατήρηση της διαφάνειας, υδρόφοβο. 

http://www.nanomateriales.lineaprevencion.com/
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o Επιφανειακές επιστρώσεις στο ξύλο: παρέχει προστασία του ξύλου από την υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV). 

 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (SiO2) 

 

Σχήμα 3. Διοξείδιο του πυριτίου. Πηγή: www.nanomateriales.lineaprevencion.com 

Οι κύριες εφαρμογές του στο χώρο είναι οι εξής: 

• Σκυρόδεμα και τσιμέντο: Σκυρόδεμα και τσιμέντο: παράγει εξαιρετικά ισχυρά 

σκυροδέματα και τσιμέντα, βελτιώνοντας τη μηχανική αντοχή, προστατεύοντάς τα από τη 

διάβρωση, αυξάνοντας την ανθεκτικότητά τους και καθιστώντας τα πιο διαπερατά στο νερό. 

 

• Τελειώματα και επιστρώσεις: 

o Κεραμικά υλικά: εφαρμόζονται σε επιστρώσεις, έχουν ιδιότητες ψύξης, 

αντιανακλαστικές και πυρίμαχες ιδιότητες. 

o Χρώματα: βελτιώνει την πρόσφυση και την ανθεκτικότητα. 

o Επιφανειακές επιστρώσεις στο ξύλο: εφαρμόζεται στην επιφάνεια και προστατεύει το 

ξύλο καθιστώντας το υδρόφοβο. 

• Μόνωση/περιβλήματα: 

http://www.nanomateriales.lineaprevencion.com/
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Το νανοϋλικό αυτό προστατεύει το γυαλί από τη φωτιά ή τις πηγές θερμότητας και έχει ακόμη 

και αντιανακλαστικές ιδιότητες. 

 

 

 

ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (CNT) 

 

Figure  1. Carbon nanotubes. Source: www.nanomateriales.lineaprevencion.com 

 

Οι κύριες εφαρμογές του στο χώρο είναι οι εξής: 

• Δομικές: 

o Σκυρόδεμα και τσιμέντο: στο σκυρόδεμα βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες. 

o Χάλυβας: έχει προσδιοριστεί ως πιθανή αντικατάσταση των χαλύβδινων συρμάτων 

από αυτό το νανοϋλικό για μελλοντική χρήση. 

 

 

 

 

http://www.nanomateriales.lineaprevencion.com/
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ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (CuO) 

 

Εικόνα 5. Οξείδιο του χαλκού. Πηγή: www.nanomateriales.lineaprevencion.com 

Οι κύριες εφαρμογές του στο χώρο είναι οι εξής: 

• Δομικές 

o Χάλυβας: παράγει ανθεκτικούς στη διάβρωση χάλυβες και διευκολύνει τη 

συγκολλησιμότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nanomateriales.lineaprevencion.com/
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ΑΡΓΥΡΟΣ (Ag) 

 

Εικόνα 6. Ασήμι. Πηγή: www.nanomateriales.lineaprevencion.com 

Οι κύριες εφαρμογές του στο χώρο είναι οι εξής: 

• Τελειώματα και επιστρώσεις: 

o Χρώματα: τα νανοϋλικά σε αυτό το υλικό, που εφαρμόζεται ως βαφή, έχουν 

αντιβακτηριακές ιδιότητες. 

• Μόνωση/περιφράξεις: 

o Παράθυρα/γυαλί: έχει αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες στο γυαλί. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nanomateriales.lineaprevencion.com/
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4. ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 
Στον τομέα της φυσικής πέτρας, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις έκθεσης σε νανοσωματίδια. 

Οι καταστάσεις αυτές κυμαίνονται από την κοπή του πέτρινου υλικού, την εφαρμογή 

χρωμάτων ή βερνικιών έως την εφαρμογή νανο-επεξεργασιών. 

Η κοπή πέτρινων υλικών με πριόνι, η στίλβωση, το σκούπισμα της σκόνης κ.λπ. δημιουργούν 

αιωρήματα νανοσωματιδίων ικανά να διεισδύσουν στον οργανισμό μέσω της αναπνευστικής 

οδού ή ακόμη και του πεπτικού συστήματος, όπως στην περίπτωση της εφαρμογής βερνικιών 

ή χρωμάτων. 

Λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και του καινοτόμου ενδιαφέροντος τους, θα 

επικεντρωθούμε στις νανοθεραπείες. Στην αγορά διατίθενται σήμερα πολυάριθμες θεραπείες 

για την αντιμετώπιση της φθοράς των λίθων. Οι πιο δημοφιλείς επεξεργασίες σήμερα είναι τα 

στερεωτικά και τα υδατοαπωθητικά, ενώ εκτός από τις συμβατικές επεξεργασίες, πρόσφατα 

εμφανίστηκαν στην αγορά και επεξεργασίες με νανοσωματίδια. 

Εκτός από τα σταθεροποιητικά και τα υδατοαπωθητικά, μπορούμε επίσης να βρούμε, αν και 

σε μικρότερο βαθμό, τα ελαιοαπωθητικά. 

4.1. Στερεωτικά 

Η ενoποίηση-στερεοποίηση (consolidation) είναι η επεξεργασία που αποσκοπεί στη μείωση 

του πορώδους και την αύξηση της συνοχής της πέτρας, αυξάνοντας έτσι τη μηχανική αντοχή 

της. Για να λειτουργήσει η εξυγίανση όπως προβλέπεται, το εξυγιαντικό πρέπει να 

εφαρμόζεται ομοιογενώς και να διεισδύει βαθιά, η τελευταία απαίτηση εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η πορώδης δομή της πέτρας, οι χημικές ιδιότητες του εξυγιαντικού και το 

σύστημα εφαρμογής. 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένας ενοποιητής είναι τα εξής (Wheeler G., 2005): 

-Πρέπει να αυξάνει τη μηχανική αντοχή του υλικού. 

-Πρέπει να διεισδύει στο εσωτερικό του βραχώδους υλικού. 

-Η μεταβλητότητα του ενοποιημένου πετρώματος πρέπει να είναι χαμηλότερη από εκείνη του 

μη επεξεργασμένου πετρώματος. 

-Πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση των υδρατμών μέσα από το πέτρωμα, ώστε να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού και αλάτων. 

-Πρέπει να είναι συμβατό με το πέτρωμα, αποφεύγοντας το σχηματισμό επιβλαβών ενώσεων 

ή ενώσεων που μπορεί να αντιδράσουν με τα συστατικά του πετρώματος. 

-Από φυσική άποψη, οι ιδιότητες του επεξεργασμένου υλικού πρέπει να είναι παρόμοιες με 

εκείνες του μη επεξεργασμένου υλικού, ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση τάσεων μεταξύ του 

επεξεργασμένου στρώματος και του εσωτερικού υποστρώματος 
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- Ένα καλό στερεωτικό δεν πρέπει να αλλάζει την εμφάνιση της πέτρας. Η πέτρα δεν θα 

πρέπει να υφίσταται μεταβολές στο χρώμα ή τη στιλπνότητα ως αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να παραμένει ανθεκτική στους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, ιδίως στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Η άνοδος των νανοϋλικών οδήγησε στην προσαρμογή τους σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα των φυσικών λίθων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 

νανοϋλικά με στερεωτική δράση σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν πολλά από τα 

μειονεκτήματα των συμβατικών στερεωτικών. 

Οι βελτιώσεις έγιναν δυνατές χάρη στο νανομετρικό μέγεθος των νανοσωματιδίων (1-100 

nm), το οποίο τους προσδίδει μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη 

αντιδραστικότητα (Miranda, 2006- Berlanga, 2013). 

 

Εικόνα 7. Φυσική πέτρα επεξεργασμένη με Ca(OH)2/ZnO NPs υπό υπεριώδες φως. Πηγή: Πολιτιστική Κληρονομιά- 

Επιστήμη, Υλικά και Τεχνολογίες 

Μεταξύ των χαρακτηριστικών των στερεωτικών που βελτιώνονται από το γεγονός ότι τα 

σωματίδια είναι νανομετρικά είναι η αύξηση της ικανότητας διείσδυσης των προϊόντων 

(D'Armada and Hist, 2012), η μεγαλύτερη ικανότητα αντίδρασης με το υπόστρωμα, η 

μεγαλύτερη ικανότητα επικάλυψης, χωρίς να μεταβάλλεται αρνητικά η αναπνευσιμότητά του 

και η αποφυγή της ρηγμάτωσης του στερεωτικού. Μεταξύ των πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενων στερεωτικών που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι: 

ΝΑΝΟΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΑΣΒΈΣΤΗ 

Η προσθήκη κολλοειδών νανοσωματιδίων υδροξειδίου του ασβεστίου, των οποίων ο 

διαλύτης είναι μια αλκοόλη, ευνοεί υψηλότερη ταχύτητα ενανθράκωσης, πλήρη μετατροπή 
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και υψηλότερη συγκέντρωση και βάθος διείσδυσης του υδροξειδίου του ασβεστίου στο 

επεξεργασμένο υλικό (De Rosario, I., 2017). 

ΝΑΝΟΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΠΥΡΙΤΊΟΥ 

Ένας άλλος τύπος επεξεργασίας με νανοσωματίδια είναι τα νανοστερεοποιητικά πυριτίου. 

Αυτά τα συνδετικά διαμορφώνονται με βάση μια κολλοειδή διασπορά νανοπυριτίας σε 

υδατική διασπορά. Μετά την εξάτμιση του νερού, τα νανοσωματίδια πυριτίας 

συσσωρεύονται για να σχηματίσουν μια μήτρα πυριτίας (Ripoll, A., 2020). Ουσιαστικά, 

πρόκειται για κολλοειδείς διασπορές νανοδιοξειδίου του πυριτίου, οι οποίες κατά την 

ξήρανση σχηματίζουν πηκτές πυριτίας παρόμοιες με αυτές που παράγονται όταν το πυριτικό 

αιθυλεστέρα αντιδρά με το πέτρινο υλικό, δίνοντας συγκολλητικές ιδιότητες. 

4.2. Απωθητικά νερού - Υδροφοβικά 

Τα υδατοαπωθητικά μειώνουν την απορρόφηση του νερού μέσω της επιφάνειας της πέτρας 

τροποποιώντας την επιφανειακή τάση της πέτρας, εμποδίζοντας τη διείσδυση του νερού σε 

βάθος, αλλά επιτρέποντας στο νερό να διαφεύγει από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. 

Ένα καλό υδατοαπωθητικό πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Villegas et al., 2003; 

Amoroso and Fassina, 1983): 

-Μηδενική ή ελάχιστη επίδραση στις οπτικές ιδιότητες του πέτρινου υλικού. 

-Σταθερότητα στους παράγοντες καιρικών συνθηκών και στην υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας με την πάροδο του χρόνου. 

-Καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντοχή στο πλύσιμο. 

-Εύκολη εφαρμογή. 

-Αδιαπερατότητα στο νερό σε υγρή κατάσταση. 

-Διαπερατότητα στους υδρατμούς. Έτσι ώστε, εάν το νερό σε υγρή κατάσταση καταφέρει να 

διεισδύσει στο εσωτερικό της πέτρας, να μπορεί να εξατμιστεί. 

-Αναστρεψιμότητα ή δυνατότητα επανεπεξεργασίας. 

-Δεν υπάρχουν επιβλαβή υποπροϊόντα κατά την εφαρμογή. 
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Εικόνα 8. Φυσική πέτρα επεξεργασμένη με υδατοαπωθητικό. Πηγή: CSIRO. 

Όπως τα νανοπροϊόντα ενοποίησης, έτσι και τα νανοπροϊόντα απώθησης του νερού έχουν 

εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες και, και πάλι, επειδή είναι νανομετρικά σωματίδια, η 

ικανότητα διείσδυσής τους βελτιώνεται, δίνοντάς τους καλύτερες επιδόσεις από τις 

συμβατικές επεξεργασίες. 

Με την προσθήκη νανοσωματιδίων, η υδατοαπωθητικότητα μερικές φορές βελτιώνεται και 

μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και υπερυδροφοβικότητα. 

Η προσθήκη ανόργανων νανοσωματιδίων, όπως οξείδια του πυριτίου, του αλουμινίου, του 

κασσιτέρου και του τιτανίου, σε πολυσιλοξάνες του εμπορίου προκαλεί, μετά την εφαρμογή 

τους στην πέτρα, την εμφάνιση μιας ορισμένης επιφανειακής τραχύτητας και τη μείωση της 

επιφανειακής ενέργειας, η οποία προσδίδει στην πέτρα υδρόφοβες ιδιότητες (Μανούδης, 

2009). 

Εκτός από τα ανόργανα σωματίδια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 

νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου. Έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά ως στερεωτικά 

και υδατοαπωθητικά που εφαρμόζονται σε πυριτικά πετρώματα, γρανίτες και ψαμμίτες 

(Pérez, N., 2017). Αυτά τα νανοσωματίδια, προστιθέμενα σε ένα μείγμα οργανικών και 

ανόργανων ολιγομερών πυριτίας παρουσία επιφανειοδραστικού παράγοντα, επιτρέπουν την 

επίτευξη υπερυδρόφοβων επιφανειών (Facio and Mosquera, 2003). 

Άλλα νανοσωματίδια που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του υδατοαπωθητικού 

αποτελέσματος είναι οι νανο-υδροξυαπατίτες, οι οποίοι, όταν προστίθενται στο TEOS, 
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βελτιώνουν σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες και την αντοχή σε δοκιμές επιταχυνόμενης 

γήρανσης (De Rosario, 2017). 

4.3. Απωθητικά πετρελαίου 

Τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνεται έντονα η εφαρμογή υλικών που παρέχουν προστασία 

κατά του γκράφιτι σε συνδυασμό με υδροφοβικές ιδιότητες, προκειμένου να μειωθεί το 

κόστος συντήρησης και να ελαχιστοποιηθούν οι επεμβάσεις αποκατάστασης. Για τις 

εφαρμογές αυτές, πρέπει να κατασκευάζονται επιστρώσεις που να παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα υδρόφοβες και ελαιοφοβικές ιδιότητες για να αποτρέπουν ή να περιορίζουν τη 

διείσδυση των λεκέδων στους πόρους της πέτρας. Τέτοια υλικά έχουν κατασκευαστεί με 

επιτυχία με μακρές πλευρικές αλυσίδες υδρογονανθράκων ή φθοριούχες ενώσεις, οι οποίες 

παρέχουν τις ελαιοφοβικές ιδιότητες. Άλλες αποτελεσματικές στρατηγικές περιλαμβάνουν 

την προσθήκη νανοσωματιδίων σε φθοριούχα πολυμερή. Αν και αναγνωρίζεται η σημασία 

των επιστρώσεων πέτρας που μπορούν να απωθούν όχι μόνο το νερό αλλά και άλλες ουσίες, 

η τρέχουσα βιβλιογραφία δίνει έμφαση στην προστατευτική συμπεριφορά έναντι του νερού, 

ενώ η ελαιοφοβία της επιφάνειας έχει διερευνηθεί πολύ λιγότερο. 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑΝΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μιας κατεργασίας εξαρτάται από το βάθος της 

κατεργασίας, το πρότυπο κατανομής που δημιουργείται στην πορώδη δομή και άλλους 

παράγοντες όπως η επάρκεια της εφαρμοζόμενης κατεργασίας, ο τύπος του υλικού, η 

συγκέντρωση της κατεργασίας, ο χρόνος επαφής, οι συνθήκες εργασίας κ.λπ. 

Μπορούν να διακριθούν δύο τύποι μεθόδων εφαρμογής: 
 

5.1. Εργαστηριακή εφαρμογή 

Εάν το πέτρινο υλικό μπορεί να μετακινηθεί και να μεταφερθεί σε εργαστήριο, οι μέθοδοι 

εφαρμογής είναι συχνά πιο αποτελεσματικές από τις μεθόδους εφαρμογής επί τόπου. Οι 

εργαστηριακές μέθοδοι εφαρμογής περιλαμβάνουν: 

5.1.1. Βύθιση 

Μέθοδος εφαρμογής θεραπειών με εμβάπτιση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την πλήρη 

εμβάπτιση του πέτρινου υλικού στην επεξεργασία. Πραγματοποιείται συνήθως σε πίεση και 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, αν και μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους 

αυτές. διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Συνιστάται η σταδιακή προσθήκη 

του διαλύματος επεξεργασίας, ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή του αέρα από το πορώδες 

σύστημα. 

Μια παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η εκτέλεση υπό κενό, η οποία συνήθως οδηγεί σε 

μεγαλύτερη διείσδυση. Σε αυτή τη μέθοδο, είναι απαραίτητη η χρήση ενός δοχείου κενού, 

μιας δεξαμενής διαλύματος και μιας αντλίας. Όταν επιτυγχάνεται αρκετά χαμηλή πίεση, 

διευκολύνεται η διείσδυση του διαλύματος. Όταν το αντικείμενο καλυφθεί πλήρως, η 

βαλβίδα κλείνει, διατηρώντας την πίεση για λίγο, και στη συνέχεια η αντλία κλείνει, 

επιστρέφοντας στην ατμοσφαιρική πίεση. 

5.1.2. Τριχοειδής ιδιότητα 

Μια άλλη μέθοδος εφαρμογής της θεραπείας είναι η τριχοειδής δράση. Σε αυτή την 

περίπτωση, το πέτρινο υλικό τοποθετείται μέσα σε ένα δοχείο που μπορεί να καλυφθεί για να 

αποτραπεί η εξάτμιση του διαλύτη. Το διάλυμα διεισδύει στο υλικό μέσω της πορώδους 

δομής. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, το διάλυμα προστίθεται αργά, ώστε να 

επιτρέπεται η διαφυγή του αέρα από το πορώδες σύστημα. 

 

5.2. Εφαρμογή στο περιβάλλον 

Όταν η εφαρμογή πρέπει να γίνει επί τόπου, είναι γενικά πιο δύσκολο να επιτευχθεί υψηλή 

διείσδυτικότητα. Μεταξύ των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων τύπων εφαρμογής επί τόπου 

είναι: 
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5.2.1. Ψεκαστικά ή αερολυτικά διαλύματα 

 

Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει καλό βάθος διείσδυσης. Ο καθαρός διαλύτης ή ένα πολύ αραιό 

διάλυμα πρέπει να εξατμιστεί έτσι ώστε να ευνοηθεί η διάχυση και επομένως να αυξηθεί η 

διείσδυση.Η διείσδυση αυξάνεται με τη χρήση θερμών διαλυμάτων και τη σταδιακή αύξηση 

της συγκέντρωσής τους . 

5.2.2. Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.  

Η εφαρμογή με πινέλο ή ρολό δεν επιτρέπει γενικά καλή διείσδυση.  

5.2.3. Απευθείας εφαρμογή 

Η άμεση εφαρμογή στοχεύει σε υψηλό χρόνο επαφής. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται 

ταμπόν καλυμμένα με πλαστικό υλικό για την αποφυγή της εξάτμισης. Η μέθοδος αυτή 

επιτρέπει την εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

μηχανισμός που επιτρέπει την ανάκτηση της περίσσειας του διαλύματος. 

Το σύστημα αυτό μπορεί να βελτιωθεί με τη δημιουργία συνθηκών πίεσης κάτω από την 

ατμοσφαιρική πίεση, έτσι ώστε, αφού εφαρμοστεί η περίσσεια του διαλύματος, να εξαχθεί ο 

αέρας ώστε το διάλυμα να προσκολληθεί στην επιφάνεια του πέτρινου υλικού. 
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6. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ. 
Τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις των νανοϋλικών στην υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων είναι ελάχιστα. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον 

το σωματίδιο νανομεγέθους ενέχει διαφορετικό κίνδυνο από τα μη νανομεγέθη σωματίδια 

της ίδιας σύνθεσης. 

Καθώς το μέγεθος των σωματιδίων μειώνεται, η ειδική επιφάνεια αυξάνεται και συνεπώς η 

αντιδραστικότητα των σωματιδίων αυξάνεται. αντιδραστικότητα αυξάνεται. Λόγω αυτής της 

αύξησης, τα σωματίδια νανομεγέθους μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιδράσεις στον 

προκαλούν διαφορετικές δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του οργανισμού από εκείνες που 

προκαλούνται από μη νανομεγέθη σωματίδια με την ίδια χημική σύνθεση. σωματίδια με την 

ίδια χημική σύνθεση, καθώς μπορεί να αλληλεπιδρούν στον οργανισμό με διαφορετικούς 

τρόπους. οργανισμό με διαφορετικούς τρόπους. Εάν τα νανοσωματίδια 

παρουσιάζουν νέες φυσικοχημικές ιδιότητες σε σύγκριση με τα ίδια σωματίδια, υπάρχει 

πιθανότητα αυτό να συνοδεύεται από νέες τοξικολογικές ιδιότητες. τοξικολογικές ιδιότητες. 

Επομένως, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα νανοϋλικά θα σχετίζονται κυρίως με το μέγεθος 

των σωματιδίων. σχετίζονται κυρίως με το μέγεθος των σωματιδίων. 

 

6.1.  Τοξικολογικές ιδιότητες. 

Ορισμένες από τις τοξικολογικές ιδιότητες των νανοϋλικών είναι: 

-Τοποθεσία: Τα νανοϋλικά μπορούν να φτάσουν σε μέρη των βιολογικών συστημάτων που 

δεν είναι συνήθως προσβάσιμα σε μεγαλύτερα σωματίδια. Αυτό περιλαμβάνει αυξημένη 

ικανότητα να διασχίζουν τα όρια των κυττάρων ή να περνούν από τους πνεύμονες στην 

κυκλοφορία του αίματος και από εκεί σε όλα τα όργανα του σώματος ή ακόμη και μέσω 

εναπόθεσης στη μύτη να περνούν απευθείας στον εγκέφαλο. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή 

ως μετατόπιση και γενικά τα νανοαντικείμενα μπορούν να μετατοπιστούν πολύ πιο εύκολα 

από άλλες μεγαλύτερες δομές. 

-Τοξικότητα: Νανοσωματίδια έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από την ίδια μάζα μεγάλων 

σωματιδίων. Στο βαθμό που η επιφάνεια αποτελεί παράγοντα τοξικότητας, αυτό συνεπάγεται 

σαφώς μια πιθανή αύξηση των τοξικών επιδράσεων των σωματιδίων νανοκλίμακας. 

-Βιοδιάρκεια: ορισμένα νανοσωματίδια (π.χ. νανοκαλώδια), παρουσιάζουν υψηλή αναλογία 

βιοδιάρκειας, με παρόμοια μορφολογία και αντοχή με τις ίνες αμιάντου, και επομένως είναι 

πιθανό να παραμείνουν στους πνεύμονες εάν εισπνευστούν, προκαλώντας φλεγμονή και 

τελικά ασθένεια. 

-Διαλυτότητα: Έχει αποδειχθεί ότι η μείωση του μεγέθους ορισμένων νανο-αντικειμένων 

συνδέεται με αυξημένη διαλυτότητα. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα υλικών που θεωρούνται αδιάλυτα ή ελάχιστα διαλυτά στο 

μεγάλο μέγεθος σωματιδίων. 
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6.2. Τοξικολογικές επιδράσεις. 

Οι τοξικολογικές επιδράσεις των νανοϋλικών στον οργανισμό εξαρτώνται κυρίως από: 

Παράγοντες που σχετίζονται με την έκθεση: οδοί εισόδου στον οργανισμό, διάρκεια και 

συχνότητα έκθεσης και περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις. Η εναπόθεση και η απορρόφηση των 

νανοσωματιδίων στον οργανισμό πραγματοποιείται κυρίως μέσω τριών κύριων οδών: της 

εισπνοής, της δερματικής και της πεπτικής οδού. 

Μέσω της αναπνευστικής οδού, ανάλογα με τη μορφή και τη χημική σύνθεση του 

νανοϋλικού, μπορεί να διεισδύσει και να εναποτεθεί σε διάφορα μέρη του αναπνευστικού 

δέντρου. Αυτή είναι η κύρια οδός έκθεσης για τους εργαζόμενους στις κατασκευές, ιδίως 

κατά τη διάρκεια εργασιών κατεργασίας νανοϋλικών κατά τις οποίες παράγεται σκόνη [κοπή, 

λείανση, διάτρηση, τρύπημα, διάτρηση κ.λπ.] ή ομίχλη [ψεκασμός χρωμάτων]. 

Η δερματική οδός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθώς τα μικρότερα σωματίδια είναι 

πιθανότερο να περάσουν από το δέρμα, οπότε η οδός αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε 

εργασίες όπου μεγάλο μέρος του σώματος του εργαζομένου έρχεται σε επαφή με νανοϋλικά. 

Τα νανοϋλικά μπορούν επίσης να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω της πεπτικής οδού ως 

αποτέλεσμα κακών πρακτικών υγιεινής κατά το χειρισμό των νανοϋλικών ή με την κατάποση 

αυτών που κατακρατούνται στην ανώτερη αναπνευστική οδό. 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον εκτεθειμένο εργαζόμενο: ατομική ευαισθησία, σωματική 

δραστηριότητα στον χώρο εργασίας, τόπος εναπόθεσης και η οδός δραστηριότητας στον 

χώρο εργασίας, τόπος εναπόθεσης και η οδός που ακολουθούν τα νανοϋλικά μόλις εισέλθουν 

στον οργανισμό. διεισδύσουν στον οργανισμό. 

Παράγοντες που σχετίζονται με τα νανοϋλικά: εγγενής τοξικότητα του νανοϋλικού. 

Αν και υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια που 

μπορεί να προκαλέσουν τα νανοϋλικά, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης είναι γνωστό ότι 

προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία. 

Το μέγεθος των σωματιδίων ή η ειδική επιφάνεια είναι ένας από τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την ευκολία ανάφλεξης και την εκρηκτική ισχύ ενός νέφους σκόνης. Λόγω του 

μεγέθους τους, μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα δημιουργίας δυνητικά εκρηκτικών νεφών σκόνης, και λόγω 

της μεγαλύτερης επιφάνειάς τους, τα νανοσωματίδια μπορούν εύκολα να φορτιστούν 

ηλεκτροστατικά, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης. 

Ωστόσο, τα σωματιδιακά νανοϋλικά με τη μορφή σκόνης μπορεί να ενέχουν κινδύνους 

έκρηξης, ενώ τα αντίστοιχα υλικά τους μπορεί να ενέχουν κινδύνους έκρηξης. κινδύνους 

έκρηξης, ενώ τα αντίστοιχα υλικά τους μπορεί να μην ενέχουν κινδύνους έκρηξης. Κατά 

γενικό κανόνα, οι ποσότητες που διακινούνται είναι γενικά μικρές, οπότε ο κίνδυνος έκρηξης 

μειώνεται σημαντικά. σε μεγάλο βαθμό. 
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Ορισμένα νανοϋλικά πρέπει να θεωρούνται ότι μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και, ως εκ 

τούτου, απαιτούν ειδικές συνθήκες εργασίας, επομένως απαιτούν ειδικές συνθήκες εργασίας 

(αδρανείς ατμόσφαιρες). 

Μελέτες σχετικά με τις τοξικές επιπτώσεις των νανοϋλικών δείχνουν, για παράδειγμα, ότι τα 

νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτανίου και οξειδίου του ψευδαργύρου που 

χρησιμοποιούνται σε αντηλιακά θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στο DNA σε ποντίκια. 

Μία από τις πρώτες περιπτώσεις θανάτου από έκθεση σε νανοσωματίδια αναφέρθηκε το 

2009, όταν δύο εργαζόμενες σε εργοστάσιο στην Κίνα πέθαναν από πνευμονική ίνωση που 

προκλήθηκε από την παρουσία νανοσωματιδίων ακρυλικών ρητινών. 

Ορισμένοι από τους κινδύνους για την υγεία που εγκυμονούν τα νανοϋλικά που 

χρησιμοποιούνται στις κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω περιγράφονται παρακάτω 

 

• ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2 ). Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει 

φλεγμονώδεις και γονοτοξικές επιδράσεις. Η φλεγμονή, η οποία μπορεί μερικές 

φορές να είναι αναστρέψιμη, εξαρτάται από το λόγο επιφάνειας ανά μονάδα 

μάζας και από τη διάρκεια και τη συγκέντρωση της έκθεσης. 

      Μελέτες δείχνουν ότι η τοξικότητα της μορφής ανατάση του TiO₂ είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη της μορφής ρουτίλιο. Σε μελέτες in vitro, το ανατάση 

TiO₂ προκαλεί οξειδωτικό στρες σε ανθρώπινο πνευμονικό ιστό με βλάβη του 

DNA. Σε μακροχρόνιες εκθέσεις του TiO₂ ανατάση έχουν παρατηρηθεί 

καρκινογόνες επιδράσεις. Το TiO₂ δεν απορροφάται μέσω του άθικτου 

δέρματος. 

 
• ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO). Μελέτες δείχνουν ότι προκαλεί αντιδράσεις 

οξειδωτικού στρες στον πνευμονικό ιστό και βλάβες στο DNA. Με την εισπνοή 

έχουν παρατηρηθεί φλεγμονώδεις επιδράσεις στους πνεύμονες και 

συστηματικές επιδράσεις- η κατανομή στον οργανισμό επηρεάζεται από τη 

διαλυτότητα των σωματιδίων. Σε μελέτες in vitro έχουν παρατηρηθεί 

γονοτοξικές επιδράσεις, ενώ οι μελέτες in vivo ήταν αρνητικές. Η δερματική 

απορρόφηση είναιπεριορισμένη και δεν έχουν παρατηρηθεί τοπικές 

επιδράσεις. 

 
• ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (SiO2 ). Η τοξικότητα εξαρτάται από την υπάρχουσα 

κρυσταλλική δομή. Το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, σε αντίθεση με το 

κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου, έχει χαμηλή τοξικότητα και δεν προκαλεί 

προοδευτική ίνωση. Ο καπνός πυριτίου αποτελείται κυρίως από άμορφο 

πυρίτιο, αν και μπορεί να περιέχει μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό 

κρυσταλλικού πυριτίου, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής. 
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• ΝΑΝΟΣΩΛΉΝΕΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (CNT). Μπορεί να είναι μονότοιχοι (SWCNT) ή 

πολύτοιχοι (MWCNT). Ασκούν πνευμονική τοξικότητα: φλεγμονή, ίνωση και 

επιθηλιοειδή κοκκιώματα. Η τοξικότητα των CNT σχετίζεται με τον τύπο του 

νανοσωλήνα (SWCNT ή MWCNT), την ακαμψία και τον λόγο μήκους/διαμέτρου 

του. Η τοξικότητα επηρεάζεται επίσης από τη διαδικασία σύνθεσης και την 

παρουσία ενεργών ομάδων, π.χ. καρβοξυλικά οξέα. Κατά τη σύνθεση 

χρησιμοποιούνται καταλύτες όπως ο σίδηρος και το νικέλιο, οι οποίοι μπορεί να 

παραμείνουν ως μικρές προσμίξεις και να αυξήσουν την τοξικότητα. Παρόμοιες 

αντιδράσεις με τον αμίαντο μπορεί να υποτεθεί για νανοσωλήνες 

οποιασδήποτε σύνθεσης που βρίσκονται υπό μορφή χαλαρών ινών και όχι ως 

κοντές ή μπλεγμένες ίνες. Έχει βρεθεί ότι οι CNT με μήκος μεγαλύτερο από 20 

μm σχετίζονται με μεσοθηλίωμα. 

 

 
• ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (CuO). Τα νανομετρικά σωματίδια CuO είναι πιο τοξικά 

από τον σταθεροποιημένο μεταλλικό χαλκό. Η διαλυτότητα αυτού του 

νανοϋλικού και η απελευθέρωση του χαλκού είναι υπεύθυνες για την τοξική 

επίδραση, προκαλώντας φλεγμονώδη αντίδραση. 

 
• ΑΡΓΥΡΟΣ (Ag). Οι τοξικές επιδράσεις που προκαλούνται από σωματίδια 

αργύρου σε νανομέγεθος είναι ελάχιστα κατανοητές. Κατά την εισπνοή, 

διανέμονται μέσω του αίματος και μπορούν να συσσωρευτούν σε διάφορους 

ιστούς και να προκαλέσουν επιδράσεις στο ήπαρ και στο ανοσοποιητικό 

σύστημα. Μέσω του οσφρητικού νεύρου μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο. 

Ο νανομεγέθης άργυρος είναι γνωστό ότι έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα στα 

βακτήρια και στους ινοβλάστες. 
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7. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Η συλλογή πληροφοριών για τον εντοπισμό των κινδύνων κάθε νανοπροϊόντος θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στην αναζήτηση δεδομένων σχετικά με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητές του. Οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις ετικέτες (εικονογράμματα), 

τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλες πηγές, 

όπως οι βάσεις δεδομένων ή η επιστημονική βιβλιογραφία. βάσεις δεδομένων ή η 

επιστημονική βιβλιογραφία. 

Τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν θα προσαρμόζονται σε κάθε εργασιακή 

κατάσταση ανάλογα με τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται και τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την έκθεση. Για την κατάλληλη επιλογή των μέτρων αυτών θα απαιτηθεί η γνώση 

του τύπου της διαδικασίας, των χαρακτηριστικών των νανοϋλικών που υπάρχουν, και των 

χαρακτηριστικών των νανοϋλικών που υπάρχουν, των πιθανών εκθέσεων (συχνότητα και 

διάρκεια των εργασιών), των διαδικασιών διάρκεια των εργασιών), των διαδικασιών, των 

χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας κ.λπ. 

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες πρέπει να αποφεύγεται όποτε είναι δυνατόν, κατά 

προτίμηση με την εξάλειψη της ουσίας, την αποφυγή της έκθεσης ή την αντικατάσταση του 

υλικού με λιγότερο επικίνδυνο υλικό. Εάν η χρήση και η παραγωγή νανοϋλικών δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί ή να αντικατασταθεί από λιγότερο επικίνδυνα υλικά και διαδικασίες, η έκθεση 

των εργαζομένων ελαχιστοποιείται με τεχνικά μέτρα ελέγχου της πηγής, οργανωτικά μέτρα 

και εξοπλισμό ατομικής προστασίας ως έσχατη λύση. 

Κατά την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, είναι σκόπιμο να ακολουθείται μια καλά 

εδραιωμένη ιεραρχία ελέγχου ιεραρχία ελέγχου: 

• Τροποποίηση της διαδικασίας: για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης, μπορούν να 

γίνουν αλλαγές στις διαδικασίες εργασίας, όπως η μείωση της ποσότητας νανοϋλικών σε 

ορισμένες δραστηριότητες ή η αντικατάσταση των νανοϋλικών σε μορφή σκόνης με άλλη 

μορφή παρουσίασης στην οποία το νανοϋλικό βρίσκεται σε υγρό μέσο ή είναι ενσωματωμένο 

σε στερεή μήτρα. 

• Απομόνωση/περιορισμός: Οι εργασίες που συνεπάγονται πιθανή απελευθέρωση 

νανοϋλικών στο χώρο εργασίας πρέπει να διεξάγονται σε χωριστές εγκαταστάσεις ή σε 

εγκαταστάσεις όπου ο χειρισμός πραγματοποιείται από προστατευμένη περιοχή. 

• Τεχνικά μέτρα ελέγχου: αποσκοπούν στη μείωση της εκπομπής του ρύπου στην πηγή 

εκπομπής με τη δημιουργία φυσικού φραγμού. πηγή με τη δημιουργία φυσικού φραγμού 

μεταξύ του εργαζομένου και του νανοϋλικού. Μεταξύ των μέτρων τεχνικού ελέγχου 

συγκαταλέγονται τα τοπικά συστήματα εξαγωγής. 
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7.1. Οργανωτικά μέτρα 

- Ελαχιστοποίηση του αριθμού των εκτεθειμένων εργαζομένων 

- Μείωση του χρόνου έκθεσης. 

- Οριοθετήστε και επισημάνετε τους χώρους εργασίας με εικονογράμματα που 

υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία νανοϋλικών και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 

ληφθούν. 

- Ελαχιστοποίηση της ποσότητας σωματιδιακού νανοϋλικού που χρησιμοποιείται ανά 

πάσα στιγμή. 

- Να εκπαιδεύετε και να ενημερώνετε τακτικά τους εκτεθειμένους εργαζόμενους για 

τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. 

- Διατήρηση των χώρων εργασίας σε κατάλληλες συνθήκες τάξης και καθαριότητας. 

Καθαρίζετε τακτικά τα δάπεδα, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τις επιφάνειες εργασίας 

χρησιμοποιώντας υγρά πανιά ή ηλεκτρική σκούπα εξοπλισμένη με φίλτρο. ή ηλεκτρική 

σκούπα εξοπλισμένη με φίλτρο αέρα πολύ υψηλής απόδοσης "απόλυτης" ομάδας H (HEPA) 

κλάσης H14 ή υψηλότερης (ULPA). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αέρα υπό πίεση, σκούπες, 

βούρτσες ή ισχυρούς πίδακες νερού. ή ισχυρούς πίδακες νερού. 

 

7.2. Μέσα συλλογικής προστασίας: 

Ο σχεδιασμός της απαγωγής καπνού και ο ρυθμός ροής θα είναι κρίσιμοι για τη σωστή 

λειτουργία. Σε σχέση με αυτά τα συστήματα ελέγχου, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 

ακόλουθες πτυχές: 

- Χρησιμοποιήστε ερμάρια καπνών που περικλείουν την πηγή όσο το δυνατόν 

περισσότερο και βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή. 

- Χρησιμοποιήστε συστήματα συλλογής φίλτρων με υψηλής απόδοσης φίλτρα HEPA 

κλάσης H14 ή ULPA ή ULPA. 

-Ο αγωγός του συστήματος εξαγωγής πρέπει να είναι ανθεκτικός στα νανοϋλικά που 

χειρίζεται, καθώς αυτά μπορούν να χειρίζονται, καθώς αυτά μπορεί να είναι πιο αντιδραστικά 

από τα αντίστοιχα μη νανοκλίμακας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους αρμούς για την 

αποφυγή πιθανών διαρροών. Τα τοπικά συστήματα αναρρόφησης είναι ίσως τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα μέτρα στη βιομηχανία. Στόχος ενός συστήματος εντοπισμένης 

αναρρόφησης είναι η δέσμευση του ρύπου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο όπου 

παράγεται (πηγή), αποτρέποντας την εξάπλωσή του στη ζώνη έκθεσης του εργαζομένου. Η 

επιλογή του καταλληλότερου συστήματος εξαερισμού εξαρτάται από τη διεργασία, την 

επικινδυνότητα του ρύπου, την πηγή που πρέπει να ελεγχθεί και τα όρια έκθεσης του 

αντίστοιχου νανοϋλικού. 
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Εικόνα 9. Σύστημα εντοπισμένης εξαγωγής. Πηγή: ECL 

 

- Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα πατάκια έξω από τους χώρους χρήσης για να 

αποφύγετε τη διασπορά νανοϋλικών.  
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7.3. Μέσα ατομικής προστασίας:  

Για τις συνήθεις βραχυπρόθεσμες εργασίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξοπλισμός 

προστασίας της αναπνοής πλήρεις μάσκες, μισές μάσκες και τέταρτες μάσκες, που 

ενσωματώνουν φίλτρα σωματιδίων P3, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε εναλλάξιμα 

φίλτρα. Για παρατεταμένη έκθεση, χρησιμοποιούνται ηλεκτροκίνητες συσκευές 

φιλτραρίσματος με φίλτρα σωματιδίων P3. 

 

Εικόνα 10. Πλήρης μάσκα. 
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Εικόνα 11: Μάσκα μισού προσώπου 

Για την προστασία των χεριών συνιστάται η χρήση προστατευτικών 

γαντιών κατά των χημικών ουσιών και των μικροοργανισμών, τα οποία 

πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 374- 1:2016, ενώ στην 

περίπτωση χρήσης γαντιών μίας χρήσης συνιστάται η χρήση δύο 

ζευγαριών γαντιών που επικαλύπτονται, ώστε να προσδίδεται 

μεγαλύτερη αντοχή έναντι της μηχανικής φθοράς των γαντιών. 
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Εικόνα 12: Γάντια προστασίας 
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Εάν το νανοϋλικό είναι σε μορφή σκόνης, θα πρέπει να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό. 

 

Εικόνα 13: Στολή εργασίας 

 

 

 

 

 

Η προστασία των βλεννογόνων μεμβρανών των ματιών πρέπει να 
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εξασφαλίζεται με τη χρήση διαφορετικών τύπων προστασίας των 

ματιών ανάλογα με τη μορφή στην οποία υπάρχει ο ρύπος. 

- Γυαλιά ασφαλείας: εργαστηριακά γυαλιά με καθολικό σκελετό. 
 

Εικόνα 14. Γυαλιά ασφαλείας. 

 

- Γυαλιά ασφαλείας: Προστατευτικά γυαλιά τύπου "κατάδυσης", που 

εφαρμόζουν καλά στα μάτια και συγκρατούνται με λαστιχάκι γύρω από 

το κεφάλι. 
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- Ασπίδες προσώπου: που εκτείνονται από τα φρύδια μέχρι κάτω από το 

πηγούνι και σε όλο το πλάτος του κεφαλιού του εργαζομένου. 
 

Εικόνα 16. Ασπίδα προσώπου 

 
 
 

Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και την 

ασφάλεια από τη χρήση νανοσκόνης και άλλων νανοϋλικών 

επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στις πιθανές τοξικές επιπτώσεις, 

αλλά πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος πυρκαγιάς και 

έκρηξης της νανοσκόνης. 

Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή και η χρήση νανοϋλικών 

αναπόφευκτα εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες νανοσωματιδίων στο 

περιβάλλον, τα οποία, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας οδών, μπορούν να 

φτάσουν στον άνθρωπο και σε άλλους οργανισμούς. 

Επιπλέον, οδηγεί αναπόφευκτα στην εμφάνιση νανοαποβλήτων, για τα 

οποία οι γνώσεις σχετικά με τη διαχείρισή τους είναι πολύ 

περιορισμένες και το νομοθετικό τοπίο ανεπαρκές. 
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Παράρτημα I: Συγκριτική μελέτη σχετικά με τις 

κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή 

νανοϋλικών σε πέτρινα προϊόντα. 
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνεται στην εργασία "O1-A1. Συγκριτική μελέτη των κανονισμών για 

την εφαρμογή νανοϋλικών σε προϊόντα από πέτρα", που αντιστοιχεί στο διανοητικό 

αποτέλεσμα 1 "Κατευθυντήρια γραμμή για τα μέτρα πρόληψης κινδύνων, υγείας και 

περιβάλλοντος για την ασφαλή παραγωγή και χρήση νανοϋλικών στον τομέα της πέτρας" του 

έργου NanoSafe.  

Έχει εκπονηθεί συγκριτική έκθεση μελέτης σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς που 

αφορούν την εφαρμογή νανοϋλικών σε προϊόντα από πέτρα στις χώρες εταίρους και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων για 

την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και των απαιτήσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Το έγγραφο αυτό παρέχει στην ομάδα-στόχο μια επικαιροποιημένη έκδοση όλων των 

δημοσιευμένων κανονισμών. Επίσης, επέτρεψε στην κοινοπραξία να αναπτύξει το 

περιβάλλον κατάρτισης για την ασφάλεια κατά την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας σύμφωνα 

με τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία.  

1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΑΣ. 
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THE EUROPEAN 
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COUNCIL   
of 18 December 
2006   
concerning the 
Registration, 
Evaluation, 
Authorisation and   
Restriction of 
Chemicals (REACH), 
establishing a 
European Chemicals 
Agency, amending 
Directive 
1999/45/EC and 
repealing Council 

VERORDNUNG (EG) Nr. 
1907/2006 DES 
EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 18. 
Dezember 2006 zur 
Registrierung, 
Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung 
chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung 
einer Europäischen 
Agentur für chemische 
Stoffe, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG 
und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 
793/93 des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 
1488/94 der 
Kommission, der 

Reglamento CE 
1907/2006 REACH 
DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 18 de 
diciembre de 2006 
relativo al registro, 
la evaluación, la 
autorización y la 
restricción de las 
sustancias y 
preparados químicos 
(REACH), por el que 
se crea la Agencia 
Europea de 
Sustancias y 
Preparados 
Químicos, se 
modifica la Directiva 
1999/45/CE y se 
derogan el 

REGOLAMENTO 
(CE) n. 1907/2006 
DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 18 
dicembre 2006 
concernente la 
registrazione, la 
valutazione, 
l'autorizzazione e la 
restrizione delle 
sostanze chimiche 
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un'Agenzia europea 
per le sostanze 
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modifica la 
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Δεκεμβρίου 2006 για την 
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αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) και για 
την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς 
και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 1999/45/EΚ 
και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
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aerosols/nanoaeros
ols — Determination 
of the size 
distribution and 
number 
concentration using 
differential electrical 
mobility analysing 
systems  
  

- Bestimmung der 
Größenverteilung und 
Anzahlkonzentration mit 
differentiellen 
elektrischen 
Mobilitätsanalysesystem
en  

aerosoles ultrafinos 
y nanoaerosoles. 
Determinación de la 
distribución de 
tamaños y de la 
concentración en 
número utilizando 
sistemas de análisis 
diferencial de la 
movilidad eléctrica  

Caratterizzazione 
degli aerosol/ 
nanoaerosol 
ultrafini - 
Determinazione 
della distribuzione 
dimensionale e 
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concentrazione 
numerica usando 
sistemi di analisi 
della mobilità 
differenziale 
elettrica  

μάτων – Προσδιορισμός 
του μεγέθους κατανομής 
και του αριθμού 
συγκέντρωσης σωματιδίων 
με τη χρήση συστημάτων 
ανάλυσης διαφορικής 
ηλεκτρικής κινητικότητας  
  

Council Directive 
89/656/EEC of 30 
November 1989 on 
the minimum health 
and safety 
requirements for the 
use by workers of 
personal protective 
equipment at the 
workplace (third 
individual directive 
within the meaning 
of Article 16 (1) of 
Directive 
89/391/EEC).  

RICHTLINIE DES RATES 
vom 30. November 1989 
über 
Mindestvorschriften für 
Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer bei 
der Arbeit(Dritte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 89/391 
/EWG)  

DIRECTIVA DEL 
CONSEJO de 30 de 
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seguridad y de salud 
para la utilización 
por los trabajadores 
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arreglo al apartado 1 
del artículo 16 de la 
Directiva 89/ 391 
/CEE)  
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sicurezza e salute 
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il lavoro (terza 
direttiva particolare 
ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 1 
della direttiva 89/ 
391 /CEE)  

Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του 
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εργασία (Τρίτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του 
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της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)  

COUNCIL COUNCIL 
DIRECTIVE 92/85 
/EEC of 19 October 
1992 on the 
introduction of 
measures to 
encourage 
improvements in the 
safety and health at 
work of pregnant 
workers and 
workers who have 
recently given birth 
or are breastfeeding 
(tenth individual 
Directive within the 
meaning of Article 
16 ( 1 ) of Directive 
89/ 391 /EEC)  

RAT RICHTLINIE 92/ 85 
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19. Oktober 1992 über 
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Verbesserung der 
Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, 
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stillenden 
Arbeitnehmerinnen am 
Arbeitsplatz (zehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 89 / 391 
/EWG)  

CONSEJO DIRECTIVA 
92 / 85 /CEE DEL 
CONSEJO de 19 de 
octubre de 1992 
relativa a la 
aplicación de 
medidas para 
promover la mejora 
de la seguridad y de 
la salud en el trabajo 
de la trabajadora 
embarazada, que 
haya dado a luz o en 
período de lactancia 
(décima Directiva 
específica con 
arreglo al apartado 1 
del artículo 16 de la 
Directiva 89/ 391 
/CEE)  

CONSIGLIO 
DIRETTIVA 92/ 85 
/CEE DEL 
CONSIGLIO del 19 
ottobre 1992 
concernente 
l'attuazione di 
misure volte a 
promuovere il 
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della sicurezza e 
della salute sul 
lavoro delle 
lavoratrici gestanti, 
puerpere o in 
periodo di 
allattamento 
(decima direttiva 
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dell'articolo 16, 
paragrafo 1 della 
direttiva 89/391 
/CEE)  

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων 
που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την 
εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων (δέκατη 
ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)  
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COUNCIL DIRECTIVE 
98/24/EC of 7 April 
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workers from the 
risks related to 
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individual Directive 
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of Article 16(1) of 
Directive 
89/391/EEC)   
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Gesundheit und 
Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch 
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bei der Arbeit 
(vierzehnte 
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des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 
89/391/EWG)  
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Directiva 
89/391/CEE)  
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προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την 
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χημικούς παράγοντες (14η 
οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 
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89/391/ΕΟΚ).         
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und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer, die durch 
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Atmosphären gefährdet 
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(Fünfzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne 
von Artikel 16 Absatz 1 
der Richtlinie 
89/391/EWG)  

DIRECTIVA 
1999/92/CE DEL 
PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 16 de 
diciembre de 1999 
relativa a las 
disposiciones 
mínimas para la 
mejora de la 
protección de la 
salud y la seguridad 
de los trabajadores 
expuestos a los 
riesgos derivados de 
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explosivas 
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Directiva específica 
con arreglo al 
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Directiva 
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DIRETTIVA 
1999/92/CE DEL 
PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 16 
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89/391/ΕΟΚ)  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
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(Sixth individual 
Directive within the 
meaning of Article 
16(1) of Council 
Directive 
89/391/EEC)   

89/391/EWG des Rates)  carcinógenos o 
mutágenos durante 
el trabajo (Sexta 
Directiva específica 
con arreglo al 
apartado 1 del 
artículo 16 de la 
Directiva 
89/391/CEE del 
Consejo)  

il lavoro (sesta 
direttiva particolare 
ai sensi dell'articolo 
16,paragrafo 1 
della direttiva 
89/391/CEE del 
Consiglio)  

εργασία (έκτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου)  

Aforementioned regulation can be consulted here:  
www.eur-lex.europa.eu/  
www.europa.eu  

  

2. ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΝΑΝΟΫΛΙΚΏΝ ΣΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΠΌ 

ΠΈΤΡΑ. 

    

Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020)    Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 
2017/2398/EΕ, 2019/130/ ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την 
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 
345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 
30/31.01.2019 και L 164/ 20.06.2019) - Τροποποίηση των 
π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135)  
Οι διατάξεις του διατάγματος αφορούν την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλειά τους που προέρχονται ή μπορούν να 
προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες.  
  

Presidential Decree  26/2020 (Government Journal  50 
/ A` 6.3.2020) Harmonisation of the Greek legislation 
with the provisions of the directives 2017/2398 / E.U., 
2019/130 / E.U. and 2019/983 / E.U. "for the 
amendment of the directive 2004/37 / E.C. "on the 
protection of workers from the risks associated with 
exposure to carcinogens or mutagens at work" '(O.J. L 
345 / 27.12.2017, L 136 / 01.06.2018, L 225 / 06.09 
.2018, L 30 / 31.01.2019 and L 164 / 20.06.2019) - 
Amendment of Pres. Decree 399/94(A'221) and Pres. 
Decree  307/86 (A' 135)  
The decree provisions concern the protection of 
workers from the risks to their health and safety arising 
from or may arise from their exposure, at work, to 
carcinogens or mutagens.  

Π.Δ. 82/2018, (ΦΕΚ 152/Α/21.8.2018) ‘Τροποποίηση του 
π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά 
την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α΄) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017). ‘  

Presidential Decree  82/2018, (Gov. Journal 152 / Α / 
21.8.2018) 'Amendment of Pres. Decr.  307/1986 
"Protection of the health of workers exposed to certain 
chemical agents during their work" ( Gov. Jour. 135 A) 
as amended and in force, in accordance with 
Commission Directive 2017/164 / E.U. (O.J. L 27 / 
1.2.2017). '  

Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015)    «Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 
94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να 
ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − 
Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 
62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»  

Presidential Decree. 52/2015, (Government Gazette 81 
/ A / 17.7.2015) "Harmonization with the directive 
2014/27 / EU" On the amendment of the Council 
directives 92/58 / EEC, 92/85 / EEC, 94/33 / EC, 98/24 / 
EC and Directive 2004/37 / EC of the European 
Parliament and of the Council to bring them into line 
with Regulation (EC) No 1272/2008 on the 
classification, labeling and packaging of substances and 
mixtures' - Amendment of Pres. Dec. 105/1995, Pres 
.Dec. 176/1997, Pres. Dec. 62/1998, Pres. Dec. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1618992591001&from=ES
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.europa.eu/
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-Ορισμός επιβλαβή χημικού παράγοντα α.5 
(συμμόρφωση με ΕΚ αριθμ. 1272/2008)  

338/2001 and Pres. Dec. 399/1994 »  
-Definition of a harmful chemical agent  (compliance 
with EC No. 1272/2008)  

Π.Δ. 12/2012 (ΦΕΚ 19/Α 9.2.2012) «Τροποποίηση του π.δ. 
307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής 
(ΕΕ L 338/19.12..2009)»  
Τροποποίηση ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης, για 
λιγότερο συσχετισμένες με νανοϋλικά ουσίες  
 Σκοπός του προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2009/161/EK της Επιτροπής της 17ης Δεκεμ− βρίου 2009 
(ΕΕ L 338, σελ. 87, της 19.12.2009) «Για τη θέσπιση τρίτου 
καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών  
επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής».  
Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει ως αντικείμενο την 
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους  
για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή 
μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους σε χη 
μικούς παράγοντες. Προστίθενται δύο νέοι χημικοί 
παράγοντες που περιλαμβάνονται: Δισφαινόλη Α 
Ιεισπενεόμενη σκόνη), Tert – Βουτυλομεθυλαιθέρας,  και 
αναθεωρούνται οι τιμές για τους ακόλουθους με αριθμό 
CAS: 110-80-5, 140-88-5, 96-33-3, 75-15-0, 68-12-2, 123-
91-1, 7664-93-9, 624-83-9, 80-62-6, 872-50-4, 109-86-4, 
108-05-4, 111-15-9, 110-49-6, 7783-06-4, 108-95-2, 7439-
97-6.  

Presidential Decree 12/2012 (Gov. Journal 19 / A 
9.2.2012) "Amendment of Pres. Decr. 307/86 
"Protection of the health of workers exposed to certain 
chemical agents during their work" (Gov. Journal 135 / 
A) in compliance with Commission Directive 2009/161 / 
E.U. (E.U. L 338/19.12.2009)."   
Modification of maximum exposure limit values for 
no nanomaterial-related substances  
The purpose of this decree is the harmonisation of 
Greek legislation on health and safety of employees in 
accordance with Commission Directive 2009/161 / E.C. 
of 17 December 2009 (O.J. L 338, p. 87, 19.12.2009) 
"Εstablishing the third list of indicative occupational 
exposure limit values in implementation of Council 
Directive 98/24/E.C. and amending Commission 
Directive 2000/39/E.C. ". The purpose of this 
Presidential Decree is to protect workers from risks for 
their health and safety derived from or which may be 
derived from exposure to chemical agents. Two new 
chemical agents are added including: Bisphenol A 
(Inhaled powder), Tert - Butyl methyl ether, and values 
are revised  for the following agents with CAS number: 
110-80-5, 140-88-5, 96-33-3, 75-15 -0, 68-12-2, 123-91-
1, 7664-93-9, 624-83-9, 80-62-6, 872-50-4, 109-86-4, 
108-05-4 , 111-15-9, 110-49-6, 7783-06-4, 108-95-2, 
7439-97-6.  

Ν. 3850/2010, (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010)    « Κύρωση του 
κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων.»¨: αντικατέστησε τον  Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α`/18.10.1985)[1]. :   
• Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή 
μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας  
των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, 
περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των 
επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας  
και της ασφάλειας, 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 γενικών αυτών αρχών  
• Ο εργοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη να εξασφαλίζει 
την ασφάλεια και την υγεία των   
εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια και την υγεία των τρίτων (άρθρο 42 του 
κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων). Kάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να 

Law 3850/2010, (Gov. journal 84/A/2.6.2010) 
"Ratification of the code pf Laws for Occupational 
Health and Safety. "replaced Law 1568/1985.   
• The object of this code is the application  
measures to promote health and safety  
of employees at work. For this purpose,  
contains general principles on the prevention of 
occupational hazards and health protection and 
security, the elimination of rates risk of accidents at 
work and occupational diseases, information, 
consultation, balanced participation, training of 
employees and their representatives, as well as rules 
for the application of these general principles  
 •The employer must be aware of the risks for the 
health of workers from factors that used or created in 
the workplace and, in order to comply with the above 
requirements, is entitled to request from the 
manufacturer, importer or  
supplier of these factors information about the risks to 
workers' health, as well as  
and for the methods of their safe use  
Use or movement of chemical agents in workplaces is 
not allowed in packaging and in ways that do not meet 
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εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να 
φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές 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 εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες 
οδηγίες του εργοδότη του.  
Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων 
και  
προμηθευτών [άρθρο 37]  
• Ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους 
οποίους  
συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων 
παράγοντες που  
χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους 
εργασίας και,  
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παραπάνω 
απαιτήσεις,  
δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα 
ή  
προμηθευτή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο 
για τους  
κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των 
εργαζομένων, όσο  
και για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους  
Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η διακίνηση στους χώρους 
εργασίας  
χημικών παραγόντων σε συσκευασίες και με τρόπους 
που δεν  
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων  
• Τα πρόσωπα που παρασκευάζουν, εισάγουν, θέτουν 
σε κυκλοφορία ή παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο 
παράγοντες για επαγγελματική χρήση έχουν 
•υποχρέωση:   
• (α) να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, ότι οι παράγοντες αυτοί δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τους 
χρησιμοποιούν, εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
για την εργασία για την οποία έχουν προδιαγραφεί • 
(β) να παρέχουν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα 
επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους 
κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σ’ αυτούς, καθώς και γραπτές οδηγίες για 
την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης από τους 
γνωστούς κινδύνους και • (γ) να διεξάγουν μελέτες και 
έρευνες και να ενημερώνονται με οποιονδήποτε τρόπο 
για την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών 
γνώσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
των περιπτώσεων α΄ και β  
Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείων − λατομείων 
−ορυχείων εφαρμογή έχουν και οι πλέον δεσμευτικές ή 
και  
ειδικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
II−5η/Φ/17402/12.12.1984  
  

the requirements of the relevant provisions  
• Persons who manufacture, import, place on the 
market or supply in any way agents for professional 
use have the obligation to:  
(a) ensure, in accordance with the provisions in force, 
that these agents do not pose a risk to the health of 
the persons using them, provided that they are 
properly used for the work for which they are 
prescribed; (b) provide written information on the 
hazardous characteristics of the agents and the health 
hazards of the workers exposed to them, as well as 
written instructions on the proper use and protection 
against known hazards; and , (c) conduct studies and 
research and be informed for the development of 
scientific and technical knowledge, in order to meet 
the obligations of cases a) and b  
Especially for mining sector – quarries: The most 
binding or even  
special provisions of No. II − 5th / Φ / 17402 / 
12.12.1984 are applied  
  
Chemical agent exposure limit values and biological 
exposure indices to chemical agents 2019, ELINYAE 
(mg/m3)  
TiO2: 10 inhaled / 5 breathable  
SiO2: mathematical formula in  Presidential Decree   
307/86  
ZnO: Exp.  lim. value: 5 Max. Exp. lim. Val.: 10  
SnO2: Exp.  limit value: 2  
Ca(OH)2: Exp. limit expos. value 1 / Max. Exp. lim. Val.: 
4  
Ba(OH)2: Expos. Limit  value: 0.5  
Al2O3: Expos. Limit  value: 10 inhaled / 5 breathable  
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απόφασης Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
«Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών»  
(ΦΕΚ 931 Β΄)  
Οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων και δείκτες 
βιολογικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες 2019 
(mg/m3)  
TiO2: 10εισπν/5αναπν  
SiO2: ό,τι λέει ο τύπος από ΠΔ/307/86  
ZnO: OTE: 5 AOTE:10   
SnO2: OTE: 2  
Ca(OH)2: OTE:1/AOTE:4  
Ba(OH)2: ΟΤΕ:0.5  
Al2O3: OTE:10 εισπν/5 αναπν  

Π.Δ. 155/2004, (ΦΕΚ 121/Α/5.7.2004)    «Τροποποίηση 
του π.δ 395/1994 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας 
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 2001/45/ΕΚ»  
To παρόν προεδρικό διάταγμα φέρει τροποποίησεις που 
συσχετίζονται με τις εργασίες σε εργοτάξια και αφορά: 
Ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες, 
Εργασίες σε ύψος ,Απαγόρευση προσωρινών εργασιών 
σε ύψος λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών,Χρησιμοποίηση κλιμάκων, Ασφαλή στήριξη και 
χειρολαβή,Χρησιμοποίηση ικριωμάτων,Συναρμολόγηση, 
αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων με την επίβλεψη 
αρμόδιου προσώπου,Τεχνικές πρόσβασης και 
τοποθέτησης με τη βοήθεια σκοινιών ,Ενημέρωση 
εργαζομένων,Μέσα ατομικής προστασίας  

Presidential Decree 155/2004 ( Gov. journal 
121/A/5.7.2004) "Amendment of Presidential Decree 
395/1994 "Minimum safety and health standards for 
the use of work equipment by employees during their 
work in compliance with Directive 89/655 / EEC" (A / 
220) as amended and in force, in compliance with 
Directive 2001/45 / E.C. "  This Presidential Decree has 
amendments related to work on construction sites and 
concerns. Safety at work with portable ladder, work at 
height, the prohibition of temporary work at height 
due to adverse weather conditions, use of scales, 
secure support and handle, use of scaffolding, 
assembly, disassembly of scaffolding under the 
supervision of a competent person, Access and 
installation techniques with the help of ropes, 
informing employees, personal protective equipment  

Π.Δ. 43/2003, (ΦΕΚ 44/Α/21.2.2003)    «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 29ης Απριλίου 1999 
(E.E.L 138/01.06.1999)»  
Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος  399/94 όσον 
αφορά το βενζόλιο και τον αμίνατο, εφαρμόζονται όταν 
αυτές ενοούν περισσότερο την ασφάλεια και την υγεία 
κατά την εργασία. Στον κατάλογο ουσιών, 
παρασκευασμάτων και μεθόδων προστίθενται  to “ 
Εργασίες που περιλαμβάνουν έκθεση σε σκόνες σκληρών 
ξύλων’’  

Presidential Decree 43/2003 ( Gov. journal 
44/A/21.2.2003) "Amendment and supplement to 
Presidential Decree 399/94" protection of workers 
from the risks associated with exposure to carcinogens 
at work in compliance with Council Directive 90/394 / 
EEC "(221 / A) in compliance with Having regard to 
Council Directive 1999/38 / E.C. of 29 April 1999 (EEL 
138 / 01.06.1999) "  
The provisions of Presidential Decree 399/94 
concerning benzene and asbestos apply when they are 
more favourable towards the directions of improving 
safety and health at work. To the list of substances, 
preparations and methods are added "Works involving 
exposure to hardwood dust."  

Π.Δ. 162/2007 (ΦΕΚ 202/Α` 23.8.2007)” Προστασία της 
υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ”  
Τροποποίηση του Π.Δ. 90/1999 για ουσίες λιγότερο 
συσχετιζόμενες με νανοϋλικα  

Presidential Decree 162/2007 (Gov. Journal 202 / A` 
23.8.2007)" Protection of the health of the employees 
who are exposed to certain chemical agents during 
their work, by amendment of Pres. Decr. 307/86 as in 
force, in compliance with Directive 2006/15 / E.C."  
Amendment of Pres. Decr. 90/1999 for substances less 
related to nanomaterials  
Employees protection  

Π.Δ.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α` 9.10.2001)”Προστασίας της Presidential Decree 338 / 2001 (Gov. Journal  227/ A` 
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υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία 
από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες”  
-Επαρκής αερισμός  α.6β  
-Ενημέρωση/κατάρτιση των εργαζομένων  
-Πρόσβαση σε όλα τα ΔΔΑ (MSDS) από όλους τους 
εργαζομένους  

9.10.2001) 'Protection of the health and safety of the 
workers at work from risks due to chemical agents'  
-Adequate ventilation   
-Information/training of employees  
-Access to MSDS by all employees  

Π.Δ. 127/2000, (ΦΕΚ 111/Α/6.4.2000)    «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»  
Στοιχεία ενδιαφέροντος για το παρόν έγγραφο:   
Στην εκτίµηση κινδύνου 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." Οριακή τιμή έκθεσης 
για το Βενζόλιο δίνεται σύφωνα με την Ευρωπαική 
Οδηγία και αυξημένα μέτρα απαιτούνται που 
κινδυνεύουν από έκθεση σε βενζόλιο. Ίδια αναφορά 
γίνεται για αμίαντο και βινυλοχλωρίδιο  
  
  

Presidential Decree 127/2000, (Gov. Journal 111 / Α / 
6.4.2000)  
"Amendment and supplement to presidential decree 
399/94" protection of workers from the risks 
associated with exposure to carcinogens at work in 
accordance with Council Directive 90/394 / EEC (221 / 
A) in compliance with Council Directive 97/42 / E.C."  
Elements of interest for this document:  
The risk assessment shall specify the nature, extent 
and duration of the workers' exposure so that  
all risks to the safety or health of workers to be 
assessed and all the necessary measures to be 
determined. Besides, all other modes of exposure must 
be considered when assessing the risk, such as 
absorption in the skin and / or through the skin.  
Exposure limit value for benzene is given in accordance 
with the European Directive and increased measures 
are required for workers at risk of exposure to 
benzene. The same reference is made for asbestos and 
vinyl chloride  

Π.Δ. 159/1999, (ΦΕΚ 157/Α/3.8.1999)    «Τροποποίηση 
του π.δ 17/1996 «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/1988 «προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 
175/1997 (150/Α)»  
Στοιχεία ενδιαφέροντος για το παρόν έγγραφο:  
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  
Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου,  
 αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών 
κάθε  
διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση με σκοπό :  
    α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού 
κινδύνου, δηλαδή τι θα  

Presidential Decree 159/1999, (Gov. Journal 157 / Α / 
3.8.1999) "Amendment of Pres. Decr. 17/1996" 
measures to improve the safety and health of workers 
at work in compliance with Directives 89/391 / EEC and 
91 / 383 / EEC (11 / A) "and Pres. Decr. 70a / 1988" 
protection of workers exposed to asbestos at work (31 
/ A) "as amended by PD 175/1997 (150 / A) »  
Elements of interest for this document:  
The employer is obliged to submit to the competent 
Labor Inspectorate:  

a. Analytical record with the logistical 
infrastructure and the staff that  

has the company itself to meet its obligations, such as  
arises from current legislation.  
   b. Analytical record with the logistical infrastructure 
and the services that will  
receives additionally from External Protection Services 
and Prevention in the event that those available under 
sub-paragraph a do not are enough.   
Occupational risk assessment is a systematic 
examination of all aspects of each work performed by 
the company in order to:  
a. to identify the sources of occupational risk, i.e. what 
will could pose a risk to the safety and health of 
employees,  
b. to determine whether and by what measures the 
sources of the risk can be eliminated or those risks to 
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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.  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.).  
 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.  
 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.  
  

be avoided, and if so it's not possible,  
c. record the prevention measures already in place and 
suggest what should be taken in addition to control the 
risks and employees protection.  
The assessment must include the identification and 
recording of  
risks that exist in the business, as well as those that 
may occur (e.g. risk of falling, danger from machinery 
and  
equipment, fire hazard, electric shock hazard, 
explosion hazard, exposure to harmful agents - 
natural,  
biological chemicals -, danger from the organization of 
work, etc.).  
For the completeness and effectiveness of risk 
assessment by the safety engineer and the 
occupational physician, it is required  
qualitative and (where it is necessary) quantified 
identification of harmful  
factors to which employees are exposed in accordance 
with current legislation. The results of this 
identification as well  
the biological effects of exposure, through periodic 
precautionary medical examinations to be performed 
for this purpose in accordance with  
current legislation, should also be taken into account.  
The assessment must take into account the basic 
principles of prevention  
article 7 (paragraph 7) of Pres.Decr. 17/96 and to 
locate risk nature, the degree of severity, the duration 
of exposure of workers to it and the frequency of its 
occurrence.  
The assessment must also  take into account the 
recording and analysis of occupational accidents and 
occupational diseases, which provided in articles 6 and 
9 of Law 1568/85 and in article 8 of Pres. Decr. 17/96.  
  

Π.Δ 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999)  «Καθορισμός 
οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών 
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ 
της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 
307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους (135/Α)» όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α)»  

Presidential Decree 90/1999 (Gov. Journal 94/ Α 
13.5.1999) "Determination of exposure limit values and 
maximum exposure limit values of employees to 
specific chemical agents during their work in 
accordance with the directives 91/322/ EEC and 
96/94/E.C. of the Commission and amendment and 
supplementation of p. d 307/86 "protection of the 
health of workers exposed to certain chemical agents 
during their work (135/A)" as amended by Presidential 
Decree 77/93 (34/A)  

Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996)” Μέτρα 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 “ Σκοπός του προεδρικού διατάγμστος είναι 

Presidential Decree 17/1996 (Gov. journal 
11/A/18.1.1996) "Measures to improve the safety and 
health of employers at work in accordance with 
Directives 89/391 / EEC and 91/383 / EEC."   
The purpose of the presidential decree is to adapt 
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η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί της 
ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων προς τις 
διατάξεις των οδηγιών 89/391/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1989  
και της 91/383/ΕΟΚ. Προς τον σκοπό αυτό παρέχονται 
γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των 
επαγγελαματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών 
κινδύνου, των εργατικών ατυχημάτων και των 
επαγγελαμτικών ασθενειών, την ενημέρωση, την 
διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση 
των εργαζομένων και των εκπροσόπων τους , καθώς και 
τους κανόνες για την εφαρμογή αυτών των γενικων 
αρχών. Αφορούν το παρόν έγγραφο τα ακόλουθα 
σημεία:   
Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης: 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). Με την επιφύλαξη ειδικοτέρων 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.  
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  
.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.  
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.  
Eιδικές υποχρεώσεις εργοδοτών  
1.Ο εργοδότης οφείλει:  
α) Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των 

Greek legislation on occupational safety and health to 
Directives 89/391 / EEC of 12 June 1989 and 91/383 / 
EEC. To this end, general principles are provided on the 
prevention of occupational hazards and the protection 
of health and safety, the elimination of risk factors, 
accidents at work and occupational diseases, 
information, consultation, balanced participation, 
training of employees and their representatives, as well 
as the rules for the application of these general 
principles.  
  
Provision of protection and prevention services: In 
companies that employ 50 or more employees, the 
employer has the obligation to use the services of a 
safety engineer and an occupational physician in 
accordance with Chapter A of Law 1568/85, this decree 
and the special conditions that are defined in  Pres. 
Decr. 294/88 "Minimum time of employment of safety 
engineer and occupational physician, level of 
knowledge and specialisation of safety technician for 
companies, farms and works of paragraph 1 of article 1 
of law 1568/85 Health and safety of employees" (138 / 
A). Without prejudice to more specific or more binding 
provisions, in companies employing less than 50 
employees, the employer has the obligation to use a 
safety engineer's services in accordance with Chapter A 
of Law 1568/85, and this decree.  
  
External Protection and Prevention Services [EXYP]  
1. The services of a safety engineer and an 
occupational physician, as defined by Law 1568/85 and 
this decree may be provided to a company and by sole 
proprietorships or legal entities outside the company, 
hereinafter referred to as "External Services of 
Protection and Prevention" (ESPP). The ESPP exercise 
the responsibilities and have the rights and obligations 
of the safety engineer and the occupational physician, 
in accordance with the applicable provisions.  
The employer is obliged to ensure the safety and 
health of employees in all aspects of work and take 
measures to ensure third parties' health and safety.  
If the employer appeals to persons outside the 
company or to ESSP for the assignment of the duties of 
safety engineer and/or occupational physician, this 
does not release him from his obligations in this field.  
  
Special obligations of employers  
1. The employer must:  
(a) Have a written assessment of occupational safety 
and health risks, including those of groups of workers 
exposed to particular hazards. This assessment is 
performed by the safety engineer, occupational 
physician, internal services of Protection and 
Prevention or EXYPP, in accordance with the existing 
provisions. To the above, the employer must provide 
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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, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, 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 
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. 1568/1985. γ) Να τηρεί κατάλογο 
των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για 
τον εργαζόμενο,ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 
τριών εργάσιμων ημερών.  

all assistance to means and personnel to fulfil this 
purpose, b) To determine the protection measures to 
be taken and, if necessary, the protection material to 
be used.  
2. In addition, the employer must:  
a) report to the competent labour inspectorates and to 
the insurance organisation's competent services to 
which the employee belongs within 24 hours all 
occupational accidents and in case of severe injury or 
death, to keep unchanged all the data that can be used 
to determine the causes of the accident.  
b) keep a particular book of accidents in which the 
causes and descriptions of the accident are written and 
to make it available to the competent authorities. The 
measures taken to prevent similar incidents 
recurrence, are recorded in the particular book of 
article 6 (paragraph 1) and article 9 (paragraph 1) of 
law 1568/1985. c) keep a list of occupational accidents 
that resulted in the employee being unable to work for 
more than three working days.  
  
  
  
  
  
  

Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας  
και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με 
την οδηγία  
89/654/EOK. Τροποποιήθηκε από :  
Υ.Α. οικ. 32205/Δ10.96/2013, (ΦΕΚ 2562/Β/11.10.2013)    
«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους 
χώρους εργασίας»  
Δίνονται προδιαγραφές ασφαλείας για τα ακόλουθα 
στοιχεία : Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και 
ευστάθεια, Ηλεκτρική Εγκατάσταση, . Oδοί διαφυγής και 
έξοδοι κινδύνου, . Πυρανίχνευση και πυρόσβεση, 
Eξαερισµός κλειστών χώρων εργασίας, Aπαγωγή 
παραγόντων , ∆άπεδα, τοίχοι, οροφές και στέγες των 
χώρων, ∆ιάδροµοι κυκλοφορίας, Προστασία από πτώσεις 
και πτώση αντικειµένων - Zώνες κινδύνου, . ∆ιαστάσεις 
και όγκος αέρα των χώρων - Xώρος για την ελευθερία 
κινήσεων στη θέση εργασίας. Αν και δεν υπάρχει 
αναφορά σε νανο –υλικά, το ακόλουθο είναι σχετικής 
σημασίας : « οι σκόνες, καπνοί, ατµοί και τα αέρια  
που δηµιουργούνται στους χώρους εργασίας πρέπει κατά 
περίπτωση να παρακρατούνται ή να απάγονται στο 
σηµείο παραγωγής τους µε τα κατάλληλα προς τούτο 
µέσα, συστήµατα και εγκαταστάσεις, τα οποία  
πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

Presidential Decree 16/1996 ( Gov. journal 
10/A/18.1.1996): “Minimum safety and health 
standards  in the workplace in compliance with the 
directive 89/654 / EEC”. Modified by: Ministerial 
decision 32205 / Δ10.96 / 2013, (Gov. Journal 2562 / Β 
/ 11.10.2013) "Minimum required first aid materials in 
the workplace"  
Safety specifications are given for the following 
elements: Stability, solidity, strength and stability, 
Electrical Installation,. Escape routes and emergency 
exits. Fire detection and firefighting  
, Ventilation of closed workplaces, Abduction of agents  
Floors, walls, ceilings and roofs of spaces, Corridors, 
Protection against falls and falling objects - Hazardous 
areas, Dimensions and air volume of the spaces - Space 
for freedom of movement in the workplace.   
Although no reference is made to nanomaterials, the 
following are relevant: dusts, fumes, fumes and gases  
created in the workplace must be detained or 
abducted on a case-by-case basis  
at their point of production with the appropriate 
means, systems and installations, which must be kept 
in good working order. Harmful agents , before being 
expelled in to the environment, must be exposed to 
special, as appropriate, treatment (concentration, 
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Oι επιβλαβείς παράγοντες πριν εκδιωχθούν στην 
εξωτερική ατµόσφαιρα, πρέπει να υποβάλλονται σε  
ειδική, ανάλογα µε την περίπτωση, επεξεργασία 
(συµπύκνωση, κατακρήµνιση, εξουδετέρωση,  
µεταποίηση δια πυρός, κλπ.), ώστε να καθίστανται 
αβλαβείς για τονς ανθρώπους, τα ζώα και το 
περιβάλλον»  

precipitation, neutralization, Fire treatment, etc.) to 
make them harmless to humans, animals and 
environment  

Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α`/10.4.1995) Ελάχιστες 
προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK  

Presidential Decree 105/1995 ( Gov. journal 
67/A/10.4.1995): "Minimum requirements for the 
provision of safety and/or health signs at work in 
accordance with the directive 92/58/EEC"  

Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994) “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”  
Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την 
πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται ή μπορούν να 
προέλθουν από την έκθεση κατά την εργασία σε 
καρκινογόνους παράγοντες, καθώς και την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από αυτούς 
τους κινδύνους. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον 
των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια 
της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά. .Οι διατάξεις του 
παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται. Για κάθε 
δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο 
έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, ο εργοδότης 
οφείλει να 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. Κατά την εκτίμηση του κινδύνου, επίσης 
λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλη σημαντική έκθεση, 
όπως π.χ. η έκθεση που έχει επιβλαβή αποτελέσματα για 
το δέρμα. Η εκτίμηση αυτή επαναλαμβάνεται τακτικά και 
εν πάση περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των συνθηκών που 
θα μπορούσε να επηρεάσει την έκθεση των εργαζομένων 
στους καρκινογόνους παράγοντες. Μείωση και 
υποκατάσταση: Ο εργοδότης μειώνει τη χρήση ενός 
καρκινογόνου παράγοντα στο χώρο εργασίας, κυρίως 
υποκαθιστώντας τον παράγοντα αυτόν, στο μέτρο που 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό, από μια ουσία, 
παρασκεύασμα ή μέθοδο, τα οποία, υπό τις συνθήκες 
χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή λιγότερο επικίνδυνα για 
την υγεία ή, ενδεχομένως, την ασφάλεια των 
εργαζομένων.  Eάν η εκτίμηση καταδεικνύει κίνδυνο για 
την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων, ή έκθεση 
των εργαζομένων πρέπει να αποφεύγεται. Εάν δεν είναι 
τεχνικά δυνατή η υποκατάσταση του καρκινογόνου 

Presidential Decree 399/1994 ( Gov. journal 
221/A/19.12.1994): "On the protection of workers 
from the risks related to exposure to carcinogens at 
work in accordance with the directive 92/58/EEC"  
The purpose of this Presidential Decree is to prevent 
the risks arising or which may arise from exposure to 
carcinogens at work, as well as to protect the health 
and safety of workers from these hazards. Its 
provisions apply in addition to the general provisions 
on occupational health and safety that apply at any 
given time. The provisions hereof apply to all 
enterprises, holdings and operations of the private and 
public sector, regardless of the branch of economic 
activity in which they are classified. For any activity 
that may pose a risk of exposure to carcinogens, the 
employer must have at its disposal a written 
assessment of the risks at work in accordance with 
applicable provisions. This assessment shall determine 
the nature, extent, and duration of the workers' 
exposure, so that all risks to the workers' safety or 
health can be assessed and the measures taken must 
be determined. When assessing the risk, any other 
significant exposure is also taken into account, such as, 
e.g. exposure that has harmful effects on the skin. This 
assessment is repeated regularly and in any case, in 
any change of circumstances that could affect workers' 
exposure to carcinogens. Reduction and substitution: 
The employer reduces the use of a carcinogen in the 
workplace, in particular by substituting that agent, as 
far as technically possible, for a substance, preparation 
or method which, under their conditions of use, is safe 
or less dangerous for the health or, where appropriate, 
the safety of workers. The employer notifies the results 
of his investigations to the corresponding labour 
inspectorate. If the assessment indicates a risk to 
workers' safety or health, exposure of workers should 
be avoided. If it is not technically possible to replace 
the carcinogen by substance, preparation or method, 
the employer shall ensure that the production and use 
of the carcinogen is carried out in a closed system, as 
far as it is technically possible. The employer must take 
appropriate measures to ensure that: Employees and / 
or their representatives in the workplace may monitor 
the application of the provisions hereof or cooperate in 
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παράγοντα από ουσία, παρασκεύασμα ή μέθοδο, ο 
εργοδότης φροντίζει ώστε η παραγωγή και η χρήση του 
καρκινογόνου παράγοντα να πραγματοποιούνται σε 
κλειστό σύστημα, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό. Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι: α) Οι εργαζόμενοι 
ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την 
εγκατάσταση μπορούν να ελέγχουν την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος, ή μπορούν να συνεργάζονται 
κατά την εφαρμογή αυτή Σε περίπτωση απρόβλεπτων 
συμβάντων ή ατυχημάτων τα οποία μπορεί να 
προκαλέσουν ασυνήθη έκθεση των εργαζομένων, ο 
εργοδότης πληροφορεί αμέσως τους εργαζόμενους. Εως 
ότου αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και 
εξαλειφθούν τα αίτια της ασυνήθους έκθεσης: α) Στην 
προσβληθείσα ζώνη, επιτρέπεται να εργάζονται μόνον οι 
εργαζόμενοι που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των 
επισκευών και άλλων εργασιών που είναι αναγκαίες. β) 
Οι εν λόγω εργαζόμενοι εφοδιάζονται με προστατευτικό 
ιματισμό και ατομικό προστατευτικό αναπνευστικό 
εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να φέρουν, η δε έκθεση δεν 
μπορεί να είναι διαρκής και περιορίζεται στον ελάχιστα 
δυνατό για κάθε εργαζόμενο. Στα πλαίσια της 
διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εργοδότες ζητούν 
τη γνώμη των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους 
και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους, αναφορικά με τα 
θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος. 
Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση:α) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού 
εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 1568/85, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην 
επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.β) Να εξασφαλίζει 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας, ότι 
κάθε εργαζόμενος πριν από την έκθεση και στη συνέχεια 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπόκειται σε ιατρική 
εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του. 
Γ ια τους σκοπούς του παρόντος, List of substances, 
preparations and methods (Article 2 (3))  
Κατάλογος ουσιών, παρασκευασμάτων και μεθόδων:  
1.Παρασκευή αουραμίνης  
2.Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες που περιέχονται στην 
αιθάλη, στην πίσσα, το κατράμι, τον καπνό ή τον 
κονιορτό λιθάνθρακα.  
3.Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση στον κονιορτό, τον 
καπνό ή την ομίχλη που παράγονται κατά τη φρύξη και 
τον ηλεκτρικό καθαρισμό θειούχων συμπηγμάτων 
νικελίου.  
4.Μέθοδος ισχυρού οξέος στην παρασκευή 
ισοπροπυλικής αλκοόλης.  
  

such application. Employers shall take appropriate 
measures to ensure that the areas in which the 
activities take place are not accessible to employees 
other than those who are forced to enter due to their 
work or duties. In the occasion of unforeseen events or 
accidents that may cause employees' unusual 
exposure, the employer shall immediately inform the 
employees. Until normal operation is restored and the 
causes of the unusual exposure are eliminated: a) In 
the affected area, only the workers who are necessary 
for the execution of the repairs and other works that 
are necessary are allowed to work. (b) These workers 
shall be provided with protective clothing and personal 
protective breathing equipment which they shall wear, 
and the exposure may not be permanent and shall be 
limited to the minimum possible time for each worker.  
In the context of the consultation and participation of 
employees in accordance with the provisions in force, 
employers seek the opinion of employees and / or their 
representatives and facilitate their participation, 
regarding issues related to the implementation of this. 
If the results of the assessment referred to in Article 3 
indicate a risk to the health or safety of workers, the 
employer shall be obliged to:  
a) To use an occupational physician's services, as 
defined in Law 1568/85, regardless of the number of 
employees in the company and / or the establishment.  
b) To ensure, according to the instructions of the 
occupational physician, that every employee before 
the exposure and after at regular intervals, undergoes 
a medical examination to assess his state of health.  
List of substances, preparations and methods:  
1. Preparation of auramine  
2.Operations involving exposure to polycyclic aromatic 
hydrocarbons contained in soot, tar,  tobacco or coal 
dust.  
3.Operations involving exposure to dust, smoke or fog 
produced during the roasting and electrical cleaning of 
nickel sulfide alloys.  
4. Strong acid method in the preparation of isopropyl 
alcohol.  
  

Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994) Ελάχιστες Presidential Decree 395/1994 (Gov. journal 
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προδιαγραφές  
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από  
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την  
οδηγία 89/655/EOK.  Τροποποιήθηκε από Π.Δ. 155/2004, 
(ΦΕΚ 121/Α/5.7.2004).     

1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα 
καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2.  
2. . Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που 
τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων 
μέσα στην επιχείρηση ή/και την 
εγκατάσταση να είναι κατάλληλος για την 
προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα 
προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
και η υγεία των εργαζομένων κατά τη 
χρησιμοποίησή του.  

 Κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, ο εργοδότης 
λαμβάνει υπ όψη τις ειδικές συνθήκες και τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας, τους κινδύνους 
που υπάρχουν στην επιχείρηση ή/και την 
εγκατάσταση, ιδίως στις θέσεις εργασίας, για 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 
τους κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν 
λόγω της χρησιμοποίησης του εν λόγω 
εξοπλισμού εργασίας καθώς και έγγραφη 
γνώμη του τεχνικού ασφάλειας.  
0 εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με διάταξη επείγουσας διακοπής 
της λειτουργίας του, εάν αυτό ενδείκνυται, και 
αναλόγως των κινδύνων που δημιουργεί η 
λειτουργία του και του χρόνου που χρειάζεται 
κανονικά η διακοπή της.  
0 εξοπλισμός εργασίας που δημιουργεί 
κινδύνους από πτώση ή εκτόξευση 
αντικειμένων πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 
κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας που 
αντιστοιχούν στους κινδύνους αυτούς.  
Ο εξοπλισμός εργασίας που δημιουργεί 
κινδύνους από αναθυμιάσεις αερίων, ατμών ή 
υγρών ή από εκπομπές σκόνης, πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με κατάλληλες διατάξεις 
κατακράτησης ή και απαγωγής κοντά στην πηγή 
των σχετικών κινδύνων.  
Η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας και των 
στοιχείων του πρέπει να εξασφαλίζεται με 
πάκτωση ή με άλλα μέσα, εάν αυτό είναι 
αναγκαίο για την ασφάλεια ή την υγεία των 

220/A/19.12.1994): "Minimum safety and health 
specifications for the use of work equipment by 
employees during their work in compliance with 
Directive 89/655 / EEC». Amended by Pres. Decr. 
155/2004 (Gov. Journal 121/A/5.7.2004).  

1. This Presidential Decree sets out 
the minimum safety and health 
requirements for the use of work 
equipment by employees at work, as set 
out in Article 2.  
2. The employer shall take the 
necessary measures to ensure that the 
work equipment made available to the 
workers within the company and / or 
the facility is suitable for the work to be 
performed or adequately adapted for 
this purpose, in order to ensure the 
safety and health of the employees 
during its use.  
3.  When choosing the work 
equipment to be used, the employer 
takes into account the special conditions 
and characteristics of the work, the risks 
that exist in the company and / or the 
installation, especially in the workplaces, 
for the safety and health of the 
employees, the risks that may be added 
due to the use of such work equipment 
as well as the written opinion of the 
safety engineer.  
4. Work equipment must be equipped 
with an emergency shutdown device, if 
appropriate, and depending on the 
hazards posed by its operation and the 
time normally required to shut it down.  
5. Work equipment that poses a risk 
of falling or launching objects must be 
fitted with appropriate safety devices 
corresponding to those risks.  
6. Work equipment that poses a risk 
of fumes from gases, vapors or liquids, 
or dust emissions must be fitted with 
appropriate retention and exhaust 
devices close to the hazards' source.  
7. The stability of the work equipment 
and its components must be ensured by 
anchoring or other means, if this is 
necessary for the workers' safety or 
health.  
8.  Where the safety and health of 
workers in the use of work equipment 
cannot be fully ensured in this way, the 
employer shall take the necessary 
measures to minimise the risks.  
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εργαζομένων.  
 Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί 
πλήρως, κατά τον τρόπο αυτό, η ασφάλεια και 
η υγεία των εργαζομένων κατά τη 
χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας, ο 
εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, 
ώστε να περιορίσει τους κινδύνους στο 
ελάχιστο.  

Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994) 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/EOK: Οι εξοπλισμοί 
ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή 
να περιορισθούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα 
συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή 
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 1. Οι εξοπλισμοί 
ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό 
και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και 
υγείας.  
Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας 
πρέπει:  
α) Να είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να 
προλαμβάνονται και να μη συνεπάγεται η χρήση τους 
νέους κινδύνους.  
β) Να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν 
στο χώρο εργασίας.  
γ) Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές 
ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων.  
δ) Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε 
να ταιριάζουν στο χρήστη.  
2. Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους 
οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος ταυτόχρονα 
περισσότερους από έναν εξοπλισμούς προστασίας, οι 
εξοπλισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και να 
διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι των 
αντιστοίχων κινδύνων.  
Ο εργοδότης μεριμνά και παρέχει τις κατάλληλες 
διευκολύνσεις και μέσα για την καλή λειτουργία των 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας και την ικανοποιητική 
κατάστασή τους από την άποψη της αποτελεσματικής 
προστασίας των εργαζομένων, με τις αναγκαίες 
συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς και με την 
άμεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που 
παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο 
επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης. Παρέχεται ενδεικτικός 
διάγραμμα για  την απογραφή των κινδυνων με σκοπό τη 
χρήση διαφόρων εξοπλισμών ατομικής προστασίας και 
ενδεικτικό διάγραμμα για την απογραφή των κινδύνων 
με σκοπό τη χρήση διάαφορων εξοπλισμών ατομικής 

Presidential Decree 396/1994 (Gov. Journal 
220/A/19.12.1994 "Minimum safety and health 
specifications  for the use of personal protection 
equipment by employees at work in compliance with 
Council Directive 89/656 / EEC."  
Personal protective equipment must be used if the 
risks cannot be adequately avoided or reduced by 
technical measures or means of collective protection or 
by measures, methods, or work organisation 
procedures.   
1. Personal protective equipment must comply with 
the applicable provisions regarding their design and 
manufacture in terms of safety and health. In any case, 
personal protective equipment must: a) be suitable for 
the risks that must be prevented and not to imply new 
risks. b)  respond to the conditions prevailing in the 
workplace. c)  have been selected with care for the 
ergonomic needs and the protection needs of the 
health of the employees. d) have undergone the 
necessary adjustments to suit the user.   
2. In the case of multiple hazards, for which the worker 
is required to wear more than one protective 
equipment at a time, such equipment must be 
compatible and maintain its effectiveness against the 
respective hazards. The employer ensures and provides 
the appropriate facilities and means for the proper 
operation of personal protective equipment and their 
satisfactory condition in terms of effective protection 
of employees, with the necessary maintenance, repairs 
and cleanings and their immediate replacement in 
cases where they present advanced wear or the time 
allowed for use has expired. An indicative diagram for 
the inventory of hazards for the use of various personal 
protective equipment is provided and an indicative 
diagram for the inventory of hazards for the use of 
various personal protective equipment.  
Written opinion of a safety engineer (risk assessment, 
suitability of personal protective equipment).  
Distinction of Chemical Hazards in Aerosols and Liquids 
(Annex I)  
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προστασίας.  
Έγγραφη γνώμη τεχνικού ασφαλείας (εκτίμηση κινδύνων, 
καταλληλότητας μέσων ατομικής προστασίας).  
Διάκριση Χημικών Κινδύνων σε αερόλυματα και υγρά 
(Παράρτημα Ι)  

Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135/Α` 29.8.1986) «Προστασία της 
Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους»  
Ορισμοί: «Έκθεση σε χημικό παράγοντα», «Οριακή τιμή 
έκθεσης», «Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης»  
Για ολική σκόνη που περιέχει SiO2:  

 T=10X+3mgm3/ 𝛵=10𝛸+3���3 
όπου Χ η %περιεκτικότητα του κρυσταλλικού SiO2 στη 
σκόνη  

Presidential Decree 307/86 (Gov. Journal 
135/A/29.08.1986)  
"Protecting the Health of Workers Exposed to Certain 
Chemical Agents During Their Work"  
Definitions: "Exposure to a chemical agent", "Exposure 
limit value", "Maximum exposure limit value"  
For total powder containing SiO2:  
, 

 T=10X+3mgm3/ 𝛵=10𝛸+3���3 
where X is the % content of crystalline SiO2 powder  

Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α` 18.3.1993)” Για την προστασία 
των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ”  
-Κίνδυνος έκθεσης – προσδιορισμός από εργοδότη  
-Ορισμός έκθεσης σε χημικό παράγοντα (α.3)  
Οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα ΟΤΕ: νοείται η 
τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση 8ωρη 
χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον 
χημικό παράγοντα, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
8ωρης ημερήσιας και 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας 
του.    
Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα 
ΑΟΤΕ: νοείται η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του 
εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε δεκάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο 
εργασίας του, έστω και αν τηρείται η Οριακή τιμή 
Έκθεσης.  
Παρ. Ι: Για τη δειγματοληψία του εισπνεύσιμου 
κλάσματος συνιστάται να χρησιμοποιούνται όργανα που 
να αναρροφούν τον αέρα με ταχύτητα 1,25 m/sec ±10%, 
ή όργανα που να ανταποκρίνονται στο πρότυπο του 
∆ιεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης  ISO/TR 7708 1983 
(E)  

Pres. Decr.  77/1993 (Gov. Journal  34 / A` 18.3.1993)" 
For the protection of employees from physical, 
chemical and biological agents and amendment and 
supplementation of Presidential Decree 307/86, (135 / 
A) in compliance with the directive Council Directive 
88/642 / EEC."  
-Risk of exposure - identification by employer  
-Definition of exposure to a chemical agent (a.3)  
 Exposure limit to chemical agent: means the value 
which must not exceed the average 8-hour weighted 
exposure of the employee to the chemical agent, 
during any 8-hour daily and 40-hour weekly work.  
The maximum exposure limit value to the chemical 
agent means the value which must not exceed the 
worker's weighted average exposure to the chemical 
agent during any ten-minute period during his working 
time, even if the Exposure Limit value is observed.  
Append. I: For sampling of the inhalable fraction it is 
recommended to use instruments that draw in air at a 
speed of 1.25 m / sec ± 10%, or instruments that meet 
the requirements  of the International Organization for 
Standardization ISO / TR 7708 1983 (E )  

Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985) „Υγιεινή και 
ασφάλεια των  
Εργαζομένων” : Καθορίζεται ως υποχρεωση του 
Εργοδότη: Οι εργοδότες υποχρεούνται να λαµβάνει κάθε 
µέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
εργαζόµενοι και οι τρίτοι που παραβρίσκονται στους 
τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που µπορεί να 
απειλήσει την υγεία ή τη σωµατική τους ακεραιότητα. Να 
παρέχει στις αρμόδιες αρχές κάθε πληροφορία για την 
παραγωγική διαδικασία και τις πρώτες ύλές. Οι 
εργαζόμενοι υποχρεούνται να ακολουιθύν τις ισχύοντες 
διατάξεις και μέτρα υγιείνηςκαι ασφάλειας, να 
χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας και να 

Law 1568/1985 "On Health and Safety at Work" 
replaced by Law 3850/2010  
Defined as an Obligation of the Employer: Employers 
are required to take all necessary measures to ensure 
that employees and third parties present at the 
workplace are free from any risk that may threaten 
their health or physical integrity. Provide competent 
authorities with any information on the production 
process and raw materials. Employees must follow 
applicable health and safety regulations and measures, 
use personal protective equipment and attend relevant 
health and safety seminars. Replaced by Law 
3850/2010.  
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παρακολουθουν σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής 
και  ασφαλείας. Αντικαστάθηκε από το Ν. 3850/2010  
  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όλα τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΥΑΕ) σε εθνικό επίπεδο 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Γενική 

Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας και Υγείας, υπεύθυνη για τη νομοθεσία, τη στρατηγική, την 

οργάνωση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα σε θέματα ΥΑΕ, 

και η Επιθεώρηση Εργασίας (Ε.Ε.Ε.), η οποία είναι η αρχή επιθεώρησης και επιβολής της 

εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, είναι οι κύριες αρμόδιες κρατικές αρχές. [3] Οι μη 

κυβερνητικοί κοινωνικοί εταίροι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην 

ελαχιστοποίηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 

μέσω του καθιερωμένου εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την ασφάλεια και την υγεία στην 

εργασία. Το Ελληνικό Εστιακό Σημείο, μέσω μιας θεσμοθετημένης συνεργασίας με τους 

κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την προσπάθεια 

συντονισμού και διαχείρισης της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για την 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.  

Η ελληνική νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία δεν έχει καμία αναφορά στη 

χρήση νανοϋλικών ή νανοπροϊόντων και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αναφορές για τη χρήση 

νανοϋλικών σε προϊόντα από πέτρα. Όσα ισχύουν μπορούν να συνοψιστούν από τις γενικές 

αρχές που ορίζονται στο νόμο 3850/2010 (ΦΕΚ 84/2-6-2010) και τους υπόλοιπους νόμους και 

προεδρικά διατάγματα που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες και παρουσιάζονται στην 

ενότητα 2:  

• Ο εργοδότης πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων από 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στο χώρο εργασίας και, 

προκειμένου να συμμορφωθεί με τις ανωτέρω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητήσει από 

τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον προμηθευτή των παραγόντων αυτών 

πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων, καθώς και 

για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους.  

• Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την 

επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ομάδων 

εργαζομένων που εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή 

διενεργείται από τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας, τις εσωτερικές 

υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ή τις εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και 

πρόληψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στους παραπάνω ο εργοδότης 

οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του 

σκοπού αυτού, β) Για τον καθορισμό των μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν 

και, αν είναι απαραίτητο, των υλικών προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.  
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• Η εκτίμηση κινδύνου είναι μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών κάθε εργασίας 

που εκτελείται από την επιχείρηση, προκειμένου: α. να εντοπιστούν οι πηγές 

επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, β. να καθοριστεί αν και με ποια μέτρα 

μπορούν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου ή να αποφευχθούν οι κίνδυνοι αυτοί, και 

αν αυτό δεν είναι δυνατόν, γ. να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη 

εφαρμόζονται και να προταθούν όσα πρέπει να ληφθούν επιπλέον για τον έλεγχο των 

κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.  

• Τα πρόσωπα που κατασκευάζουν, εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά ή προμηθεύουν 

με οποιονδήποτε τρόπο παράγοντες για επαγγελματική χρήση έχουν την υποχρέωση: 

(α) να διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ότι οι παράγοντες αυτοί 

δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τους χρησιμοποιούν, 

εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά για την εργασία για την οποία προορίζονται, β) να 

παρέχουν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των 

παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αυτούς, καθώς και γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και την προστασία από τους 

γνωστούς κινδύνους, και , γ) να διεξάγουν μελέτες και έρευνες και να ενημερώνονται 

για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, προκειμένου να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α) και β).  

• Οι επιβλαβείς παράγοντες πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική, κατά περίπτωση, 

επεξεργασία (συμπύκνωση, καταβύθιση, εξουδετέρωση, πυροπροστασία κ.λπ.), ώστε 

να καταστούν αβλαβείς για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, πριν από την 

έκθεσή τους στο περιβάλλον (Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 ).  

• Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές νανοϋλικών έχουν 

προσδιοριστεί και περιγραφεί παραπάνω (δημοσίευση ΕΛΙΝΥΑΕ 2019, κάτωθι Ν. 

3850/2010) και οι οριακές τιμές έκθεσης τους έχουν οριστεί με τα σχετικά προεδρικά 

διατάγματα.   

o TiO2: 10 mg/m3 εισπνοή / 5 αναπνοή  

o SiO2: μαθηματικός τύπος στο προεδρικό διάταγμα 307/86  

o  ZnO: Οριακή τιμή έκθεσης: 5 mg/m3 Μέγιστη. Exp. lim. Val: 10 mg/m3  

o  SnO2: Οριακή τιμή επέκτασης: 2 mg/m3  

o  (OH)2: Οριακή τιμή έκθεσης: 1 / Μέγ. Exp. lim. Val: 4 mg/m3  

o  Ba(OH)2: Οριακή τιμή: 0,5 mg/m3  

o  Al2O3: Οριακή τιμή: 10 mg/m3 εισπνεόμενα / 5 mg/m3 αναπνεύσιμα  

Οι τιμές αυτές, ωστόσο, πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να καθοριστούν από τη 

νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους στη νανοκλίμακα, το οποίο τελικά 

μεταβάλλει τα όρια τοξικότητας και έκθεσης σε σχέση με τα αντίστοιχα όρια τοξικότητας και 

έκθεσης στη μακροκλίμακα.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
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[1] An  electronic database (in Greek) related to legislation, regulations on Ocuppational Health 
and Safety at the national level : https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia  
[2]From the webpage of Greek Labour inspectorate, electronic database of legislation for 
physical, chemical and biological agents:LEGISLATION FOR PHYSICAL, CHEMICAL AND 
BIOLOGICAL AGENTS  
https://sepenet.dataverse.gr/asfaleia-kai-ygeia/nomothesia-asfaleia-kai-
ygeia/nomothetimata-gia-fysikous-chimikous-kai-viologikous-paragontes/nomothetimata-gia-
chimikous-paragontes/  
[3] https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points/greece  

https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia
file:///C:/Users/user/Documents/Ioannis_Xiarchos/Projects_2021/NanoSafe_2021/NanoSafe_9Feb2021/LEGISLATION%20FOR%20PHYSICAL,%20CHEMICAL%20AND%20BIOLOGICAL%20AGENTS
file:///C:/Users/user/Documents/Ioannis_Xiarchos/Projects_2021/NanoSafe_2021/NanoSafe_9Feb2021/LEGISLATION%20FOR%20PHYSICAL,%20CHEMICAL%20AND%20BIOLOGICAL%20AGENTS
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Παράρτημα II: Εκθεση σχετικα με τισ κυριεσ 

καταστασεισ κινδυνου κατα την παραγωγη και 

χρηση νανοϋλικων στον τομεα τησ πετρασ 
Στην παρούσα έκθεση που περιλαμβάνεται στην εργασία O1/A2 "Έκθεση σχετικά με τις κύριες 

καταστάσεις κινδύνου κατά την παραγωγή και τη χρήση νανοϋλικών στον τομέα της πέτρας" 

που αντιστοιχεί στο Intellectual output 1 "Οδηγός για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης 

για την υγεία και το περιβάλλον κατά την ασφαλή παραγωγή και χρήση νανοϋλικών στον 

τομέα της πέτρας", ο κύριος στόχος ήταν να μάθουμε ποιες είναι οι κύριες καταστάσεις 

κινδύνου στον τομέα της πέτρας για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν νανοτεχνολογία στη 

βιομηχανία τους και έχουν εργαζόμενους που εφαρμόζουν νανοϋλικά στα προϊόντα τους σε 

κάθε συμμετέχουσα χώρα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι χρησιμεύει ως βάση για 

την ανάπτυξη των βασικών καταστάσεων και κάνει την ομάδα-στόχο να ταυτιστεί με τις 

καταστάσεις κινδύνου που βιώνει στους δικούς της χώρους εργασίας.  

1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Κατάσταση του τύπου, της εφαρμογής ή της 

χρήσης των νανοϋλικών 

Εγγενείς κίνδυνοι Εξοπλισμός υγείας 

και ασφάλειας 

(συλλογικός ή 

ατομικός) 

Κοπή λίθων σε μέγεθος (παραγωγή) α) Εισπνοή σκόνης → 

αναπνευστικά 

προβλήματα, 

δευτερογενείς 

ασθένειες 

(κυψελιδικές, 

στομαχικές και 

εντερικές αντιδράσεις, 

ανοσοποιητικό 

σύστημα;) 

β) Επαφή με το δέρμα 

και τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές μετενέργειες 

γ) Γνωστοί κίνδυνοι 

Τεχνικός εξοπλισμός 

εκχύλισης με 

φίλτρο, υγρή κοπή 

γ) Γνωστά μέτρα 

διασφάλισης 

(σταθερά, κινητά), 
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τραυματισμού κατά το 

χειρισμό 

πριονιστικών και 

λειαντικών 

μηχανημάτων 

Λείανση, στίλβωση και στίλβωση πέτρινων 

επιφανειών (παραγωγή) 

α) Εισπνοή σκόνης → 

αναπνευστικά 

προβλήματα, 

δευτερογενείς 

ασθένειες 

(κυψελιδικές, 

στομαχικές και 

εντερικές αντιδράσεις, 

ανοσοποιητικό 

σύστημα;) 

β) Επαφή με το δέρμα 

και τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές μετενέργειες 

γ) Γνωστοί κίνδυνοι 

τραυματισμού κατά το 

χειρισμό 

πριονιστικών και 

λειαντικών 

μηχανημάτων 

Τεχνικός εξοπλισμός 

εκχύλισης με 

φίλτρο, υγρή κοπή 

γ) Γνωστά μέτρα 

διασφάλισης 

(σταθερά, κινητά), 

Κοπή, λείανση, στίλβωση και στίλβωση πέτρινων 

επιφανειών (εργοτάξιο) 

α) Εισπνοή σκόνης → 

αναπνευστικά 

προβλήματα, 

δευτερογενείς 

ασθένειες 

(κυψελιδικές, 

στομαχικές και 

εντερικές αντιδράσεις, 

ανοσοποιητικό 

Κινητές μονάδες 

εκχύλισης με 

φιλτράρισμα, 

Ατομικός 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

(προστασία χεριών, 

προστασία ματιών, 
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σύστημα;) 

β) Επαφή με το δέρμα 

και τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές μετενέργειες 

αναπνευστική 

προστασία) 

γ) Γνωστά μέτρα 

διασφάλισης 

Παραγωγή μιγμάτων κονιάματος α) Εισπνοή σκόνης → 

αναπνευστικά 

προβλήματα, 

δευτερογενείς παθήσεις 

(κυψελιδικές;)- 

Τυχαία κατάποση 

β) Επαφή με το δέρμα 

και τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές μετενέργειες 

Ατομικός 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

(προστασία χεριών, 

προστασία ματιών, 

αναπνευστική 

προστασία) 

Επεξεργασία του κονιάματος, χτισίματα, 

σοβάτισμα 

Επαφή με το δέρμα και 

τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές μετενέργειες 

Ατομικός 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

(προστασία χεριών, 

προστασία ματιών, 

αναπνευστική 

προστασία) 

Συμπλήρωση, μεταγγίσεις και ανάμιξη υλικών 

επικάλυψης (π.χ. πολλαπλών συστατικών) 

Επαφή με το δέρμα και 

τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές 

Ατομικός 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

(προστασία χεριών, 

προστασία ματιών, 

αναπνευστική 
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μετενέργειες. προστασία) 

Εφαρμογή επιχρισμάτων σε τοιχοποιία και 

προσόψεις 

Επαφή με το δέρμα και 

τα μάτια → 

Ερεθισμός του 

δέρματος, ερεθισμός 

των βλεννογόνων, 

πιθανές 

μετενέργειες. 

Ατομικός 

προστατευτικός 

εξοπλισμός 

(προστασία χεριών, 

προστασία ματιών, 

αναπνευστική 

προστασία) 

Γενικές συνθήκες στα εργοτάξια: ρύπανση, 

συσσώρευση σκόνης, διάθεση αποβλήτων, 

επαφή με λερωμένα ρούχα κ.λπ. 

Γνωστοί κίνδυνοι που 

προκύπτουν από 

κάθε εργοτάξιο 

Οργάνωση και 

εφαρμογή της 

νόμιμης υγιεινής και 

ασφάλειας στην 

εργασία, 

καθαριότητα, 

τακτικός 

καθαρισμός κ.λπ. 

Πυρκαγιά και έκρηξη (π.χ. με μείγματα σκόνης-

αέρα) 

Γνωστοί κίνδυνοι που 

προκύπτουν από 

κάθε εργοτάξιο 

Οργάνωση και 

εφαρμογή των 

γνωστών μέτρων 

κατά των κινδύνων 

πυρκαγιάς και 

έκρηξης 

(οριοθετήσεις, 

ζωνοποίηση, 

αποφυγή πηγών 

ανάφλεξης κ.λπ.). 

Σκλήρυνση και ξήρανση του κονιάματος και των 

επιχρισμάτων 

Πιθανές 

περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις κατά τη 

σκλήρυνση και 

ξήρανση του 

Περίφραξη του 

εργοταξίου, 

εξαγωγή και 

φιλτράρισμα του 

μολυσμένου αέρα 
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νανοϋλικού 

  
  

2. ΙΣΠΑΝΙΚΌΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ 

Κατάσταση του τύπου, της 
εφαρμογής ή της χρήσης των 

νανοϋλικών 

Κίνδυνοι που ενυπάρχουν Εξοπλισμός υγείας και 

ασφάλειας (συλλογικός ή 

ατομικός) 

Τριβή του πέτρινου υλικού. Αποσύνθεση λεπτών 

αναπνεύσιμων σωματιδίων 

του αέρα και άμεση επαφή 

της σκόνης με το δέρμα. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Διαλογή περιοχών τριβής 

-Χρήση εργαλείων με 

συστήματα κενού 

-Χρήση εργαλείων με 

συστήματα παροχής νερού. 

Ατομικός εξοπλισμός: 

-Μάσκα πλήρους προσώπου 

-Μισή μάσκα και γυαλιά 

ασφαλείας από σκόνη 

-Gloves 
-Φόρμα εργασίας 

Σκούπισμα. Αναρρόφηση αναπνεύσιμης 

σκόνης. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Χρήση εργαλείων με 

συστήματα αναρρόφησης. 

Ατομικός εξοπλισμός: 

-Μάσκα πλήρους προσώπου 

Μισή μάσκα και 

προστατευτικά γυαλιά 

ασφαλείας από τη σκόνη 

-Φόρμα εργασίας 

Χρήση κοπτικών εργαλείων ή 

τρυπανιών. 

Αποσύνθεση λεπτών 

αναπνεύσιμων σωματιδίων 

του αέρα και άμεση επαφή 

της σκόνης με το δέρμα. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Ελέγχου των χώρων εργασίας 

-Χρήση εργαλείων με 

συστήματα αναρρόφησης 
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-Χρήση εργαλείων με 

συστήματα παροχής νερού. 

Ατομικός εξοπλισμός: 
-Μάσκα πλήρους προσώπου 

Μισή μάσκα και γυαλιά 

ασφαλείας με προστασία από τη 

σκόνη -Γάντια 

-Gloves 
-Φόρμα εργασίας 

Εφαρμογή 

νανοσωματιδιακών 

στερεωτικών σε πέτρινο 

υλικό. 

Εξαέρωση των 

σωματιδίων του 

εφαρμοζόμενου 

μείγματος και άμεση επαφή 

με το δέρμα. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Εργασία σε αεριζόμενους 

χώρους Ατομικός εξοπλισμός: 

-Μάσκα πλήρους προσώπου 

-Μάσκα και γυαλιά ασφαλείας 

-Gloves 
-Φόρμα εργασίας 

Εφαρμογή 

νανοσωματιδιακών 

χρωστικών ουσιών στην 

πέτρα. 

Εξαέρωση των 

σωματιδίων του 

εφαρμοζόμενου 

μείγματος και άμεση επαφή 

με το δέρμα. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Εργασία σε αεριζόμενους 

χώρους Ατομικός εξοπλισμός: 

-Μάσκα πλήρους προσώπου 

-Μάσκα και γυαλιά ασφαλείας 

-Gloves 
-Φόρμα εργασίας 

Εφαρμογή νανοσωματιδίων 

που απωθούν το νερό στο 

πέτρινο υλικό. 

Εξαέρωση των 

αναπνεύσιμων 

σωματιδίων του 

εφαρμοζόμενου 

μείγματος και άμεση επαφή 

με το δέρμα. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Εργασία σε αεριζόμενους 

χώρους Ατομικός εξοπλισμός: 

-Μάσκα πλήρους προσώπου 

-Μάσκα και γυαλιά ασφαλείας 

-Gloves 
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-Φόρμα εργασίας 

Εφαρμογή του διοξειδίου του 

τιτανίου για φωτοκαταλυτική 

και αυτοκαθαριζόμενη 

δραστηριότητα. 

Εξαέρωση των 
νανοσωματιδίων και η 

δυνατότητα παραγωγής 

φλεγμονωδών και 
 

Συλλογικός εξοπλισμός: 
-Εφαρμογή σε χώρους με καλό 

εξαερισμό 

Εφαρμογή του οξειδίου του 

ψευδαργύρου για την 

παροχή ανθεκτικότητας, 

φωτοκαταλυτικής 

δραστηριότητας, 

βιοκτόνου 

δραστηριότητας, 

αυτοκαθαρισμού και 

υδροφοβικότητας. 

Εξαέρωση 

νανοσωματιδίων που 

προκαλούν 

φλεγμονώδεις επιδράσεις 

στον πνεύμονα. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 

-Εφαρμογή σε χώρους με 

καλό εξαερισμό 

Ατομικός εξοπλισμός: 

-Μάσκα πλήρους προσώπου 
Μισή μάσκα και προστατευτικά 

γυαλιά ασφαλείας από τη σκόνη 

Εφαρμογή διοξειδίου του 

πυριτίου για ψύξη, αντι- 

ανακλαστικές ιδιότητες και 

αντοχή στη φωτιά. 

Πιθανότητα εξάτμισης 
κρυσταλλικού πυριτίου που 

προκαλεί προοδευτική 

ίνωση. 

Συλλογικός εξοπλισμός: 
-Εφαρμογή σε χώρους με καλό 

εξαερισμό 

  
3. ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Κατάσταση του τύπου, της εφαρμογής ή της 

χρήσης των νανοϋλικών 

Κίνδυνοι που 

ενυπάρχουν 

Εξοπλισμός υγείας 

και ασφάλειας 

(συλλογικός ή 

ατομικός) 

επεξεργασία με νανοϋλικά σε υγρό ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 

ΔΈΡΜΑ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ 

ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ 

Ατομικό: 

Γάντια (αδιάβροχα 

από νιτρίλιο ή 

νεοπρένιο), 

γυαλιά πλήρους 

κάλυψης εύρος 

χρήσης 5 (googles), 

Φόρμα μιας χρήσης 

(μη υφασμένο 

ύφασμα τύπου 4-5- 
6) 

παραγωγή νανοϋλικών αέριας φάσης σε ανοικτά ΕΙΣΠΝΟΗ Ατομικό: 
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συστήματα 
Συνδυασμένο 

φίλτρο και μάσκα 

πλήρους προσώπου 

FFP2 φίλτρο 

Συλλογικό: 

Διαχωρισμός χώρων 

εργασίας 

Χρήση ηλεκτρικών 

σκουπών 

κατηγορίας Μ 

χειρισμός (π.χ. ζύγιση, ανάμιξη, ψεκασμός) με 

σκόνες νανοϋλικών 

ΕΙΣΠΝΟΗ Ατομικό: 

Συνδυασμένο 

φίλτρο και μάσκα 

πλήρους προσώπου 

FFP2 φίλτρο 
Συλλογικό: 

Χρήση νανοϋλικών: καθαρισμός ή διάθεση 

αποβλήτων, 

ΕΙΣΠΝΟΗ Ατομικό: 

Συνδυασμένο 

φίλτρο και μάσκα 

πλήρους προσώπου 
FFP2 φίλτρο 

καθαρισμός των συστημάτων συλλογής σκόνης 

που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση 

νανοσωματιδίων, 

ΕΙΣΠΝΟΗ Ατομικό: 

Συνδυασμένο 

φίλτρο και μάσκα 

πλήρους προσώπου 

FFP2 φίλτρο 

Συλλογικό: 

Διαχωρισμός χώρων 

εργασίας 

Χρήση ηλεκτρικών 

σκουπών 

κατηγορίας Μ 

λείανση, διάτρηση των νανοϋλικών ή άλλες 

μηχανικές διεργασίες που μπορεί να 

ΕΙΣΠΝΟΗ Ατομικό: 

Συνδυασμένο 
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οδηγήσουν σε αερολυματοποίηση 

νανοσωματιδίων. 

φίλτρο και μάσκα 

πλήρους προσώπου 

FFP2 φίλτρο 

Συλλογικό: 

Διαχωρισμός χώρων 

εργασίας 

Χρήση ηλεκτρικών 

σκουπών 

κατηγορίας Μ 

Εφαρμογή υγρών/ρευστών προϊόντων που 

περιέχουν νανοϋλικά που μπορεί να οδηγήσουν 

σε αερολύση νανοσωματιδίων. 

ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 

ΔΈΡΜΑ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ 

ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ - 

ΕΙΣΠΝΟΗ 

Ατομικό: 

Συνδυασμένο 

φίλτρο και μάσκα 
πλήρους προσώπου 

FFP2 φίλτρο 

Συλλογικό: 

Διαχωρισμός χώρων 

εργασίας 

Χρήση ηλεκτρικών 

σκουπών 

κατηγορίας Μ 

  
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Κατάσταση του τύπου, της εφαρμογής ή 

της χρήσης των νανοϋλικών 

Κίνδυνοι που 

ενυπάρχουν 

Εξοπλισμός υγείας και 

ασφάλειας (συλλογικός 

ή ατομικός) 

Έκχυση νανοϋλικού (που λαμβάνεται σε 

μορφή σκόνης) σε υγρή μήτρα για τη 

δημιουργία μίγματος εφαρμογής 

• Αναπνευστικός 

κίνδυνος: 

Έκθεση μέσω 

εισπνοής 

• Δερματικός 

κίνδυνος: 

Έκθεση  μέσω 

δερματικής 

απορρόφησης 

(εξαρτάται 

 από την

Συλλογικά μέτρα στο 

χώρο εργασίας: 

Τοπικό σύστημα 

εξάτμισης, 

περιορισμός 

ΜΑΠ (Εξοπλισμός 

ατομικής 

προστασίας): 

Γάντια: αλλά 

χρησιμοποιείται και 
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 κατάσταση του 

δέρματος) 

λατέξ. 

Φόρμες εργασίας: Μη 

υφασμένη φόρμα: Tyvek 

Χημική 

προστατευτική 

ενδυμασία 

τύπου 5 

Αναπνευστική 

προστασία: FF- P3 και FF 

-P2. Για μεγαλύτερη 

προστασία των 

εργαζομένων 

συνιστώνται μάσκες 

τύπου FF- P3. 

Προστασία των ματιών: 

γυαλιά ασφαλείας: 

Ελάχιστο: γυαλιά 

ασφαλείας στενής 

εφαρμογής 

Νανοϋλικό σε εναιώρημα σε υγρή μήτρα 

που εφαρμόζεται με πιστόλι ψεκασμού 

σε επιφάνεια πέτρινου υλικού: 

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος 

εφαρμόζει μια αυτοκαθαριζόμενη 

επίστρωση σε μια πέτρινη επιφάνεια. 

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία του 

προϊόντος, τα ενεργά νανοσυστατικά είναι 

TiO2 (ανατάση). Για την εφαρμογή 

χρησιμοποιείται σύστημα ψεκασμού 

χρώματος (π.χ. Wagner W850F). Οι 

πραγματικές δραστηριότητες αφορούσαν 

την εφαρμογή της αυτοκαθαριζόμενης 

επίστρωσης σε μια πέτρινη επιφάνεια 

(περίπου 75 m2 ). Ένας εργαζόμενος 

εφάρμοσε την επίστρωση για 1 ώρα. Οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

ήταν η πλήρωση του συστήματος 

ψεκασμού με 1 L προανάμεικτης διασποράς 

επίστρωσης, ακολουθούμενη από τις 

δραστηριότητες ψεκασμού. Συνολικά, 

• Αναπνευστικός 

κίνδυνος (υψηλός): 

Έκθεση μέσω 

εισπνοής 

• Δερματικός 

κίνδυνος (υψηλός): 

Έκθεση μέσω 

δερματικής επαφής 

Έκθεση μέσω κατάποσης 

Συλλογικά μέτρα στο 

χώρο εργασίας: 

Χρήση συστημάτων 

τοπικής αναρρόφησης, 

συστημάτων 

αναρρόφησης 

(εξαερισμός με φίλτρα 

HEPA)[10], 

περιορισμός 

ΜΑΠ (Εξοπλισμός 

ατομικής 

προστασίας): 

Γάντια: αλλά 

χρησιμοποιείται και 

λατέξ. 

Φόρμες εργασίας: Μη 

υφασμένη φόρμα: Tyvek 

Χημική 
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χρησιμοποιήθηκαν περίπου 250-330 mL 

επίστρωσης, με εκτιμώμενη χρήση 17mg 

nano-TiO2. Η ηλεκτρική γεννήτρια του 

συστήματος ψεκασμού τοποθετήθηκε σε 

απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από τη θέση 

του εργαζομένου. Οι καιρικές συνθήκες 

ήταν ξηρές με ήπιο άνεμο (περίπου 3 

μποφόρ). (προσαρμοσμένο από [5] ) 

προστατευτική 

ενδυμασία 

τύπου 4 

Γυαλιά ασφαλείας 

Αναπνευστική 

προστασία: FF- P3 και FF 

-P2. Συνιστάται η χρήση 

μάσκας τύπου FF-P3 για 

μεγαλύτερη προστασία 

των 

εργαζομένων. 

Νανοϋλικό σε υγρή μήτρα που εφαρμόζεται 

με ρολό βαφής 

• Αναπνευστικός 

κίνδυνος: 

Έκθεση μέσω 

εισπνοής 

• Δερματικός 

κίνδυνος: 

Έκθεση μέσω 

δερματικής 

επαφής 
Έκθεση μέσω κατάποσης 

Συλλογικά μέτρα: 

Χρήση τοπικών 

συστημάτων 

αναρρόφησης, 

συστημάτων 

αναρρόφησης, 

περιορισμού 

ΜΑΠ (Εξοπλισμός 

ατομικής 

προστασίας): 

Γάντια: γάντια από 

νιτρίλιο, αλλά 

χρησιμοποιείται και 

λατέξ 

Νανοϋλικό στερεωμένο σε στερεή Όλες αυτές οι 

δραστηριότητες 

ενδέχεται να 

παράγουν σκόνη που 

θα περιέχει νανο- 

αντικείμενα 

• Αναπνευστικός 

κίνδυνος 

Έκθεση μέσω 

εισπνοής 

• Δερματικός 

κίνδυνος: 

Έκθεση μέσω 

Συλλογικά μέτρα: 
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δερματικής 

επαφής 
Έκθεση μέσω κατάποσης 

  
  

5. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ  

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα της έκθεσης 

Δερματική έκθεση 

1. Δερματική δόση (mg/kg/ημέρα) 

2. Συστατικό του προϊόντος (g/g) 

3.  Εμβαδόν επαφής (cm2) 

4.  Συχνότητα χρήσης (εκδηλώσεις/ημέρα) 

5.  Πάχος στρώματος (cm) - για τα D και F 

6. Ποσότητα ανά kg σωματικού βάρους 

Έκθεση κατά την εισπνοή 

1. Συγκέντρωση στον αέρα του δωματίου (mg/m3) κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 

2.  έκθεσης κατά την εισπνοή (ποσότητα ανά kg σωματικού βάρους) 

3.  Κατηγορίες πτητικότητας (χαμηλή, μεσαία, υψηλή με βάση τη φυσική μορφή, το 

σημείο τήξης του μετάλλου, τη θερμοκρασία της διεργασίας, την πίεση ατμών και την 

επιλεγμένη κατηγορία διεργασίας. 

4.  Διάκριση κοντινού πεδίου (NF) ή μακρινού πεδίου (FF). 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τη νανοσυσταση 

1. Διασπορά (ελεύθερη, δεσμευμένη, συσσωματώματα, συσσωματώματα) 

2. Μέγεθος των πρωτογενών σωματιδίων (1-500nm ή υψηλότερο) 

Πίνακες σχετικά με τα ΜΑΠ [9] 

Χημική προστατευτική ενδυμασία 
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Προστατευτικά γάντια 

 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα χαρακτηριστικά απελευθέρωσης των αερομεταφερόμενων 

νανοϋλικών μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τον τύπο ενεργότητας. Τα χαρακτηριστικά 

της διαδικασίας, όπως η εισροή ενέργειας και οι παράμετροι του συστήματος, επηρεάζουν το 

επίπεδο απελευθέρωσης και συνεπώς την έκθεση. Οι διεργασίες/δραστηριότητες υψηλής 

ενέργειας, όπως η σύνθεση, η σπατουλάρισμα και η μηχανική κατεργασία, συνδέθηκαν με την 

απελευθέρωση μεγάλου αριθμού νανοσωματιδίων. Οι διεργασίες/δραστηριότητες χαμηλής 

ενέργειας, όπως ο εργαστηριακός χειρισμός, ο καθαρισμός και οι βιομηχανικές δραστηριότητες 
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συσκευασίας σε σάκους, συνήθως οδηγούσαν σε μικρές ή μέτριες απελευθερώσεις σχετικά 

μεγάλων συσσωματωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω δήλωση, οι δραστηριότητες 

ψεκασμού και μηχανικής κατεργασίας που σχετίζονται με την εφαρμογή νανοπροϊόντων στην 

πέτρα κατατάσσονται υψηλά για τους εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με την εισπνοή, τη 

δερματική απορρόφηση και την πέψη (από το χέρι στο στόμα). 

Τα μέτρα συλλογικού ελέγχου, όπως τα συστήματα εξαερισμού, είναι σπάνια πρακτικά σε 

προσωρινές ή υπαίθριες εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος της αερομεταφερόμενης σκόνης γίνεται 

συνήθως μέσω ενός συνδυασμού διαβροχής με νερό, συντήρησης της απόστασης και χρήσης  

μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

Οι ορθές εργασιακές πρακτικές είναι πολύ σημαντικές και σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον 

(εξοπλισμός και διαδικασίες εργασίας): όπως η τοποθέτηση αντιολισθητικών στο πάτωμα, 

έτσι ώστε οποιοδήποτε υλικό πέφτει στα πατάκια να καθαρίζεται εύκολα με απλή αφαίρεσή 

του, ή η παρεμπόδιση της μετακίνησης των ανθρώπων γύρω από έναν εργαζόμενο που 

χειρίζεται νανοπροϊόντα για να αποφεύγονται οι αναταράξεις του αέρα, όσο και με μέτρα  

προσωπικής υγιεινής (μην αποθηκεύετε ή καταναλώνετε τρόφιμα και ποτά στο χώρο εργασίας, 

αποφύγετε την εφαρμογή καλλυντικών, πλύνετε τα χέρια σας πριν φάτε ή φύγετε από τη 

δουλειά και αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας ή άλλα εκτεθειμένα μέρη του σώματος με 

μολυσμένα δάκτυλα) 
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Παράρτημα III: Έκθεση σχετικά με τα μέτρα 

πρόληψης για την υγεία και το περιβάλλον στις 

συμμετέχουσες χώρες 
Στην παρούσα έκθεση που περιλαμβάνεται στην εργασία O1/A3 " Έκθεση σχετικά με τα μέτρα 

πρόληψης για την υγεία και το περιβάλλον στις συμμετέχουσες χώρες" που αντιστοιχεί στο 

Intellectual Output 1 "Οδηγός για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης για την υγεία και το 

περιβάλλον στην ασφαλή παραγωγή και χρήση νανοϋλικών στον τομέα της πέτρας", διεξήχθη 

έρευνα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για την υγεία και το περιβάλλον που εφαρμόζονται 

στη βιομηχανία πέτρας σε σχέση με τη χρήση νανοϋλικών, προκειμένου να προσδιοριστεί το 

επίπεδο εφαρμογής στους χώρους εργασίας των συμμετεχουσών χωρών. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, αναπτύχθηκε ένα τυποποιημένο έντυπο για τη συλλογή δεδομένων. Κάθε 

συμμετέχουσα χώρα συνέλεξε τις πληροφορίες από διάφορες επιχειρήσεις εντός της 

επικράτειάς της και, αφού συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, κατέστη δυνατή η σύνταξη της 

παρούσας γενικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της έρευνας.   

 

1. Ερωτηματολόγιο 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο εφαρμογής των μέσων προστασίας στους χώρους 

εργασίας των συμμετεχουσών χωρών, αναπτύχθηκε το ακόλουθο έντυπο συλλογής 

δεδομένων:     

 



75 

 
 

  
 
 
 
 
 

O1. Guideline of risks, health and environmental prevention measures in safe production and use of nanomaterials in Stone Sector. 

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Bildungszentren des Baugewerbes e.V, 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Scuola Edile 

CPT- Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, National Technical University of Athens (NTUA), 
Delta Materials and Innovation Solutions. 

 

Improving technification, safe production 
and use of nanomaterials in stone sector. 
 
2020-1-DE02-KA202-007674 

 
 

 
  

2.  Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες 

ήταν ο εξής: 

Ερωτηματολόγια που παρέχονται 

από: 

 

Αριθμός 

απαντήσεων 

Γερμανία 41 
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Ισπανία 
5 

Ιταλία 
5 

Ελλάδα 
4 

 

Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν ήταν 55, 

τα περισσότερα από τα οποία συγκεντρώθηκαν στη Γερμανία. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στη μεγαλύτερη παρουσία εταιρειών που σχετίζονται με νανοπροϊόντα στη χώρα αυτή. 

Τα αποτελέσματα αναλύονται ανά ερώτηση παρακάτω: 
 

1. Υπάρχουν μοντέλα διαχείρισης και πρόληψης κινδύνου με βάση κάποιο 

πρότυπο, που  εφαρμόζονται στην εταιρεία σας; 

 
  
Από τις 55 έρευνες που καταγράφηκαν, μόνο 11 δήλωσαν ότι είχαν εφαρμόσει στον 

οργανισμό τους μοντέλα διαχείρισης και πρόληψης που βασίζονται σε κάποιο 

πρότυπο. Αυτό δεν σημαίνει έλλειψη συστημάτων πρόληψης αλλά σημαίνει έλλειψη 

εποπτείας ή/και ελέγχου που διενεργείται από εξωτερικό φορέα. 

 

1.1.  Εάν ναι, ποιο είναι το πρότυπο που εφαρμόζεται; 

 
  



77 

 
 

  
 
 
 
 
 

O1. Guideline of risks, health and environmental prevention measures in safe production and use of nanomaterials in Stone Sector. 

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Bildungszentren des Baugewerbes e.V, 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Scuola Edile 

CPT- Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, National Technical University of Athens (NTUA), 
Delta Materials and Innovation Solutions. 

 

Improving technification, safe production 
and use of nanomaterials in stone sector. 
 
2020-1-DE02-KA202-007674 

Εκτός από τις 4 από τις 11 καταφατικές απαντήσεις, οι υπόλοιπες 7 έχουν 

εφαρμόσει το πρότυπο ISO 45001 στον οργανισμό τους. Το ISO 45001 είναι το 

ισχύον πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία (OHSMS) που αντικαθιστά το προηγούμενο βρετανικό πρότυπο BS 

OHSAS 18001. 

 

1.2. Εάν ναι, είναι τμήμα άλλου πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης;   

 
Από την ανάλυση των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή προκύπτει ότι αρκετές από τις 

εταιρείες που εφαρμόζουν σύστημα πρόληψης διαθέτουν επίσης σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) ή/και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 

14001). 5 εταιρείες έχουν εφαρμόσει το ISO 14001 και 7 έχουν εφαρμόσει το ISO 

9001, ενώ 3 εταιρείες δεν γνωρίζουν αν έχουν εφαρμόσει κάποιο άλλο σύστημα. 

 

2. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό στο χώρο εργασίας σας; 

 
Από τις 55 απαντήσεις που συλλέχθηκαν, μόνο ένας ερωτώμενος έδωσε αρνητική 

απάντηση στην ερώτηση αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 98,18% των 

ερωτηθέντων χρησιμοποιεί προστατευτικό εξοπλισμό στον χώρο εργασίας του. 

 

2.1  Εάν ναι, τι είδους μέσα ατομικής προστασίας  από τα νανοσωματίδια 

χρησιμοποιείτε; 
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Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα προστασίας μεταξύ των ερωτηθέντων 

έχουν ως εξής: 

-Γάντια 

-Μάσκες φιλτραρίσματος μισού προσώπου για προστασία από σωματίδια 
(FFP1 FFP2 ή FFP3) 

 
-Προστατευτικά γυαλιά 

-Υπόδηση ασφαλείας 

-Ακουστικά προστασίας 

- Φόρμα εργασίας 

 
Ο υπόλοιπος εξοπλισμός χρησιμοποιείται λιγότερο από τους ερωτηθέντες και 

προστέθηκε στις προκαθορισμένες απαντήσεις. 
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- Απομάκρυνση σκόνης στη μονάδα με κλάση M ή H 
- Προ-διαχωριστής σωματιδίων 
- Εξαερισμός 

 

2.2  Εάν ναι, τι είδους μέσα συλλογικής προστασίας από τα νανοσωματίδια 

χρησιμοποιείτε; 

 
Όσον αφορά τη συλλογική προστασία, η υγροποίηση συνθηκών σε σκονισμένα 

περιβάλλοντα χρησιμοποιείται περισσότερο από τους ερωτηθέντες (25), 

ακολουθούμενη από τα συστήματα εξαερισμού (23). Ακολουθούν η περιμετρική 

περίφραξη των χώρων εργασίας (17) και οι πινακίδες και οι ενδείξεις (9).   

 

3. Έχετε παρατηρήσει αύξηση της χρήσης/παραγωγής νανοϋλικών τα τελευταία χρόνια; 

 
Το 60% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει αύξηση της χρήσης 

νανοϋλικών τα τελευταία χρόνια. 

 

3.1.  Αν ναι, ποιες είναι οι κύριες χρήσεις τους; 
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Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι πιο συχνές εφαρμογές νανοσωματιδίων είναι τα 

αδιαβροχοποιητικά, , τα χρώματα, τα στερεωτικά, καθώς και τα προϊόντα 

φωτοκαταλυτικής και αυτοκαθαριστικής δραστηριότητας. 

 

4.  Χρησιμοποιείτε εξειδικευμένα συστήματα επεξεργασίας νανοαποβλήτων; 

 
  
Όσον αφορά τα νανοαπόβλητα, μόνο 5 από τους 55 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν εξειδικευμένο σύστημα επεξεργασίας/απόρριψης, δηλαδή μόνο το 

9,09%. Μεταξύ των εξειδικευμένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τα 

νανοαπόβλητα, οι ερωτηθέντες ανέφεραν χωριστή απόρριψη και επεξεργασία. 

 

5. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των εργαζομένων σε σχέση με τα 

μέσα πρόληψης; 
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Τέλος, όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των εργαζομένων 

σχετικά με την πρόληψη, μόνο 12 από τις απαντήσεις ήταν καταφατικές, πράγμα που 

σημαίνει ότι μόνο το 21,82% των ερωτηθέντων έχει πρόσβαση σε προγράμματα 

κατάρτισης και ενημέρωσης ατομικής και συλλογικής προστασίας, με το 45,45% των 

ερωτηθέντων να δηλώνει όχι και το 32,73% να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. 

  
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι: 

Τα περισσότερα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια προέρχονται από τη Γερμανία, γεγονός που  

μπορεί να υποδηλώνει μεγαλύτερη δραστηριότητα σχετική με νανοσωματίδια στη χώρα αυτή 

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ή καλύτερη σχέση μεταξύ των γερμανικών εταίρων του 

προγράμματος Nanosafe και των μελών του τομέα αυτού. 

Μόνο το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι διαθέτει τυποποιημένο σύστημα 

πρόληψης στην εταιρεία του, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη στον τομέα αυτό. Οι εταιρείες  

που έχουν εφαρμόσει το πρότυπο ISO 45001, διαθέτουν ως επί το πλείστον επίσης συστήματα  

διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (98,18%) κάνει χρήση μέσων ατομικής και 

συλλογικής προστασίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και δεν το πιστεύουν όλοι οι ερωτηθέντες, η 

πλειοψηφία έχει παρατηρήσει αύξηση της χρήσης/παραγωγής νανοϋλικών τα τελευταία 

χρόνια. Παρά το γεγονός αυτό, είναι εντυπωσιακό ότι 18 από τους ερωτηθέντες, δηλαδή το 

32,73%, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν αν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά με τα μέσα  

πρόληψης στην εταιρεία τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος εκ 

μέρους των ερωτηθέντων ή σε έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης της κάθε 



82 

 
 

  
 
 
 
 
 

O1. Guideline of risks, health and environmental prevention measures in safe production and use of nanomaterials in Stone Sector. 

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Bildungszentren des Baugewerbes e.V, 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Scuola Edile 

CPT- Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, National Technical University of Athens (NTUA), 
Delta Materials and Innovation Solutions. 

 

Improving technification, safe production 
and use of nanomaterials in stone sector. 
 
2020-1-DE02-KA202-007674 

εταιρείας. Μην ξεχνάμε ότι το 45,45% δηλώνει ότι δεν έχει καν πρόσβαση σε κατάρτιση και 

εκπαίδευση σχετικά με τα μέσα πρόληψης.  
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Παράρτημα IV: Τεχνικα συμπερασματα του πρωτου 

διεθνουσ σεμιναριου στην αθηνα (ελλάδα) 
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται στο Πακέτο εργασίας 1 «Οδηγίες για τους κινδύνους, την 

υγεία and περιβαλλοντικά μέτρα πρόληψης κατά την ασφαλή παραγωγή και χρήση 

νανοϋλικών στον τομέα της πέτρας» του έργου NanoSafe. 

Αυτό το Πρώτο Διεθνές Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (Ελλάδα) με 

οικοδεσπότη το ΕΜΠ, επικεντρώθηκε στη χρήση νανοϋλικών σε προϊόντα πέτρας και 

παρακολούθησαν φοιτητές όλων των βαθμίδων (προ και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς), 

καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι και ενδιαφερόμενοι για τις εξελίξεις 

στο βιομηχανία πέτρας. Στην εκδήλωση προωθήθηκαν όλα τα αποτελέσματα που παράγονται 

σε αυτό το στάδιο του έργου. 

Αναλύθηκαν οι διάφοροι κίνδυνοι και τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τη χρήση 

νανοϋλικών και συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες καθενός από αυτά καθώς 

και η προσαρμογή τους στις τρέχουσες ανάγκες του κλάδου της πέτρας και κατά πόσο 

σέβονται την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Η σύντομη συζήτηση που ακολούθησε βοήθησε 

το κοινό να κατανοήσει περαιτέρω τη σημασία των κανονισμών και των μέτρων ασφαλείας 

στη χρήση νανοϋλικών. 

Αυτή η τεχνική έκθεση συγκεντρώνει τα κύρια συμπεράσματα με στόχο την εφαρμογή 

αντίστοιχων βελτιώσεων στα αποτελέσματα του έργου.  

1. Ημερήσια διάταξη 

31 Οκτωβρίου 2022   

15.00 – 15.20  
15.20 – 15.40  
15.40 – 16.00  

  
16.00 – 16.20  

  
         16.20 – 17.00  

17.00  
    

Σύντομη παρουσίαση του έργου NanoSafe (ΕΜΠ Θ. Κατσαβριάς) 
Παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων (ΕΜΠ Θ. Κατσαβριάς) 
Η χρήση νανοπροϊόντων στον τομέα των κατασκευών και της πέτρας – Κίνδυνοι 
και ασφάλεια (ΕΜΠ Θ. Κατσαβριάς) 
Κανονισμοί και νομοθεσία για τα νανοπροϊόντα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 
(DELTA-MPIS Γ. Ζαβερδινός) 
Συζήτηση 
Λήξη Σεμιναρίου  

  

Το διεθνές Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ΕΜΠ. Διοργανώθηκε από τον κ. Θάνο 

Κατσαβριά, Ερευνητή στο Rnano-Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη βοήθεια 

και στενή συνεργασία του Γιώργου Ζαβερδινού από τη DELTA-MPIS. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το μεγαλύτερο  πολυτεχνείο στην Ελλάδα, με 

περισσότερους από 10.000 φοιτητές όλων των βαθμίδων στις 9 σχολές του Πανεπιστημίου. 

Το Rnano-Lab ασχολείται εδώ και χρόνια με τα νανοϋλικά και τα νανοπροϊόντα, από την 

παραγωγή τους μέχρι της αξιολόγησή τους. Η ασφάλεια κατά την παραγωγή και τη χρήση 
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τους είναι υψίστης σημασίας, και αυτό είναι ένα αντικείμενο που το εργαστήριο έχει 

ασχοληθεί εκτενώς. 

Με την μακροχρόνια παρουσία του ΕΜΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι παρευρισκόμενοι 

στο σεμινάριο έλαβαν γνώση για τη σημασία της ασφάλειας και την πρόληψης όλων των 

απαραίτητων μέτρων στην χρήση νανοϋλικών και νανοπροϊόντων. 

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου NanoSafe, η online πλατφόρμα 

που δημιουργήθηκε (OER), το VR περιβάλλον που δημιούργησε η CTM, καθώς φυσικά και τα 

ρίσκα και κανόνες ασφαλείας, οι κανόνες και η νομοθεσία για την ορθή χρήση των ως άνω 

υλικών. 

Φωτογραφίες και υλικό από το σεμινάριο παρουσιάστηκαν στα social media του εργαστηρίου 

Rnano-Lab και της DELTA.  

2. Σύντομη παρουσίαση του έργου NanoSafe [ΕΜΠ]  

Μέσα στις βασικές λειτουργίες του Rnano-Lab είναι η εκπαίδευση μελλοντικών επιστημόνων 

και εργαζομένων στον τομέα των νανοϋλικών. Στα πλαίσια λοιπόν του έργου NanoSafe, 

παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές την ορθής χρήσης νανοϋλικών και νανοπροϊόντων στη 

βιομηχανία της πέτρας, όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων 

και την διατήρηση του περιβάλλοντος. To NanoSafe θα δημιουργήσει ένα εργαλείο εικονικής 

πραγματικότητας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πανεπιστήμια, επαγγελματίες 

στους κλάδους των νανοϋλικών και της πέτρας και άλλους. 

Ο κ. Θάνος Κατσαβριάς παρουσίασε εν συντομία το έργο NanoSafe και υπογράμμισε την 

σημασία του έργου και την ανάγκη για ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

μέσων από καθηγητές, σπουδαστές και εργαζομένους.  

3. Παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων [ΕΜΠ]  
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Ο κ. Θάνος Κατσαβριάς παρουσίασε τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου, 

δίνοντας έμφαση στους εκπαιδευτικούς σκοπούς του έργου. Εξήγησε εν συντομία πως, προς 

το παρόν, είναι περιορισμένη η πληροφορία για τους πιθανούς κινδύνους των υλικών αυτών, 

τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό, ως αποτέλεσμα 

του έργου, να προκύψουν κανόνες ορθής χρήσης των υλικών και προστασίας των εργατών 

αλλά και του περιβάλλοντος. 

  
4. Η χρήση νανοπροϊόντων στον τομέα των κατασκευών και της πέτρας – 

Κίνδυνοι και ασφάλεια [ΕΜΠ]  

Σε αυτό το σημείο ο κ. Θάνος Κατσαβριάς προχώρησε με την παρουσίαση για τους κινδύνους 

και την ασφάλεια στη χρήση νανοπροϊόντων στους κλάδων των κατασκευών και της πέτρας.  

Παρουσίασε όλους τους πιθανούς συνδιασμούς νανοϋλικών που αντιμετωπίζουμε στους 

προαναφερθείς κλάδους, τον κίνδυνο που μπορεί αν αντιμετωπίσει ο παραγωγός αλλά και ο 

χρήστης, καθώς βεβαίως και τα θετικά κριτήρια που οδηγουν στην χρήση του. Αυτή είναι η 

κινητήριος δύναμη στο να ασχοληθούμε με τα υλικά αυτά.  

 

Οι ιδιότητες που μπορούν τα υλικά αυτά να προσδώσουν σε μια συσκευή (έναν τοίχο ή μια 

οδοποιία για παράδειγμα) είναι πολύ σημαντικά. Έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες 

εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια, τόσο 

για το περιβάλλον, όσο και για τον εργαζόμενο αλλά και τον τελικό χρήστη. 

Επίσης, τονίστηκε η σπουδαιότητα της ορθής χρήσης τόσο των ατομικών, όσο και των 

συλλογικών μέτρων ασφαλείας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό να πρέπει να είναι διαθέσιμος 

για όλους τους εργαζόμενους ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ παράλληλα προληπτικά μέτρα 

(όπως π.χ. φίλτρα και εξαερισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψιν. 
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Τέλος, παρουσιάστηκε το VR εργαλείο που δημιουργήθηκε από την CTM, με όλα τα σενάρια 

που αυτό αφορά.  

5. Κανονισμοί και νομοθεσία για τα νανοπροϊόντα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 

[DELTA-MPIS]  

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γιώργος Ζαβερδινός, ο οποίος προχώρησε με την δική του 

παρουσίαση σχετικά με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία αναφορικά με τα νανοϋλικά και 

τη χρήση τους, εντός της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ακόμα το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ενσωματώσει τη χρήση 

των εν λόγω υλικών, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην είναι πλήρως προστατευμένοι 

από τις επιδράσεις των νανοϋλικών στον οργανισμό τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η 

απουσία ευρέων δεδομένων για τη χρήση των συγκεκριμένων υλικών, χωρίς τα οποία δεν 

μπορεί να προχωρήσει και η θέσπιση συγκεκριμένων κανονισμών και ευρύτερης νομοθεσίας. 

Παράλληλα τονίστηκε η σημασία της διασφάλισης των ορθών κανόνων χρήσης των υλικών 

από τους εργοδοτικούς φορείς. Είναι σημαντικό, πέρα από την ατομική ευθύνη του κάθε 

επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των νανοϋλικών, οι εργοδότες να τηρούν 

όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, που καθιστούν την εργασία ασφαλή, τόσο για τους 

εργαζομένους όσο και για το περιβάλλον αλλά και τον τελικό χρήστη των υλικών.  

6. Συζήτηση 

Μέρος της συζήτησης αποτέλεσε η χρηστικότητα του VR εργαλείου που δημιουργήθηκε από 

την CTM. Αποτελεί ένα Online εργαλείο που αμέσως κερδίζει την προσοχή του νεανικού 

κοινού και μπορεί να είναι μια αφετηρία, ώστε να δημιουργηθούν πολλά τέτοια εργαλεία 

εκπαίδευσης. 
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Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η απουσία κανονιστικού πλαισίου για τη χρήση των νανοϋλικών, 

κάτι που οι εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να μεριμνήσουν. 

Η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει, τέλος να προχωρήσει στην ταχύτερη αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της χρήσης των νανοϋλικών στο περιβάλλον και την υγεία.  

7. Αριθμός Συμμετεχόντων 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 22 άτομα. 5 εξ αυτών ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, με τους 

υπόλοιπους 17 να αποτελούν φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. 12 γυναίκες 

και 10 άνδρες παρακολούθησαν το σεμινάριο. Η λίστα συμμετεχόντων επισυνάπτεται, για 

λόγους διασφάλισης προσωπικών δεδομένων. 

 

 


